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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Благодарим ви, че избрахте нашия нов комплект по музика за първи клас, 
за да изпитате заедно с първокласниците истинска радост от общуването 
с това изкуство! Подготвихме го с голяма отговорност и с удоволс твие; с 
мисълта, че нашите първокласници заслужават специално внимание, кое-
то вие – българските учители – ще им дадете, водейки ги по безкрайния 
красив път на музикалното изкуство стъпка по стъпка, за да могат те да 
пораснат добри, одухотворени бъдещи ценители на красивото. 

Надяваме се, че нашите разяснения в книгата ще ви бъдат полезни, за да 
продължавате да защитавате вашата професионална компетентност, 
за да отговорите в максимална степен на очакванията на обществото, 
за да сте сигурни и спокойни при осъществяване на целите и задачите на 
обучението по музика в 1. клас. Чувстваме се длъжни да подчертаем, че 
ние само даваме насоки, основни „жалони“, а вярваме, че вие сте тези, 
които ще реализирате с желание и отговорност всичко, което ние сме 
предложили в учебния комплект, съобразен с държавните нормативни 
документи; че ще ви провокираме за още нови и различни идеи в отго-
ворната ви педагогическа работа. Защото определяща е вашата роля за 
успешното, но и емоционално, разнообразно, атрактивно реализиране на 
учебно-възпитателния процес.

Екипът в издателството положи усилия да създаде един весел, жизне-
радостен, привличащ вниманието на първокласника учебник, чрез който 
емоционалното преживяване на музиката и знанията за нея да са в не-
разривно единство, за да може първокласникът неусетно да се потопи в 
тайните на музикалното изкуство.

И електронният вариант на учебника атрактивно и интерактивно по-
мага за това, като отговаря на съвременните тенденции в образование-
то. 

Комплектът по музика за първи клас включва: 
 ●  учебник – книжно тяло и приложения (учебни картони и музикална игра)
 ●  електронен вариант на учебника, други електронни ресурси
 ●  книга за учителя 
 ●  CD – с всички (подготвени специално) записи на песните за пеене и инструмен-

талните им съпроводи (разнообразно аранжирани в различни стилове и със съвре-
менно звучене); цялата музика, предвидена за слушане в час.

Пожелаваме ви успешна и удовлетворителна работа!

ОТ АВТОРИТЕ
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1. Психолого-педагогически опори*

СЪВРЕМЕННИЯТ ПЪРВОКЛАСНИК – КАКВО ЗНАЕ И МОЖЕ, КАКВО ИСКА 
И КАК ДА ГО ПОСТИГНЕ

Да учиш, означава да откриваш онова, което вече знаеш.
Да правиш, значи да показваш, че го знаеш.
Да преподаваш, значи да напомняш на другите, 
че те го знаят толкова добре, колкото и ти.
Всички вие сте ученици, изпълнители, учители.

             Ричард Бах

Тръгването на училище е един от ключовите 
пе риоди в живота на човек – период на преход, по-
раждащ нови очаквания и възможности за развитие. 
Той е свързан със силно вълнение и радост както за 
детето, така и за неговите родители, но често е съ-
пътстван и от притеснение, дори тревога, породени 
от новите условия и изискванията на училището като 
институция. Овладяването на новата социална роля 
„ученик“ може да стане бързо и безпроблемно, но 
понякога този процес е труден и мъчителен за под-
растващия. Как ще протече той, зависи от много 
фактори – външни (семейната среда, подготовката в 
детската градина, спецификата на училището) и въ-
трешни (училищна зрелост и готовност за училище, 
мотивация за учене на детето и др.)

С този раздел сме си поставили за цел да бъдем 
полезни на вас, учителите, в пряката ви работа с 
малките първокласници и техните родители.  Пред-
ствените теоретични постановки не претендират за 
изчерпателност, а по-скоро са отправна точка за 
конкретни предложения, идеи и подходи за взаи-
модействие с децата и с техните родители.  В из-
ложението конкретно сме посочили как учебниците 
на нашето издателство подпомагат всеки аспект от 
развитието на ученика в 1. клас – интелектуален, 
емоционален, социален. 

Адаптация на децата към новата 
училищна среда
Когато застанете пред вашия клас, виждате пъстра 

мозайка от деца – различни по пол, етнически и со-
циален произход, семейна среда, с различни познания 
и разбирания за света, който ни заобикаля, с различен 
социален опит и познавателно развитие. Всяко дете 
е уникално и в това се крие красотата и неповтори-
мостта на тази мозайка, изтъкана от различни дет-

ски съдби и взаимоотношения. Пред вас като учите-
ли стои задачата да сглобите отделните части. Дали 
парчетата ще си паснат, или ще стърчат на различни 
страни – зависи от вас...

Вие, учителите, сте един от основните фактори 
за добрата адаптация на всяко дете от класа към из-
искванията на новата училищна среда. Освен правил-
ния педагогически подход другите важни фактори са 
атмосферата в семейството, индивидуалните особе-
ности на детето, достигнатата училищна зрелост и 
училищна готовност от подрастващите.

Според редица изследователи готовността на де-
цата да бъдат ученици се определя от две основни 
теории: 

1. Теорията за училищната зрелост – готовност-
та се определя от степента на зрелост на определени 
биологични и психо-физиологически процеси, които 
предопределят възможностите на детето да се справи 
с новите училищни задължения.

2. Теорията за способностите, която разглежда 
тези процеси като резултат от взаимодействието на 
детето със заобикалящата го среда, главно семей-
ството, детската градина, училището със своите из-
исквания.

„Готовността за училище е сложен комплекс от 
психофизически, физиологически, познавателни и 
социални фактори и предпоставки, наличието на кои-
то прави възможно успешното обучение на децата в 
първия клас на училището.“ 

Готовността за училище е комплексен феномен, 
който има различни аспекти – интелектуално-позна-
вателен, емоционално-волеви и социално-поведенче-
ски. Учените са установили, че в повечето култури 
подрастващите достигат училищна зрелост и готов-
ност за училище на 6 – 7-годишна възраст. Има общи 
характеристики, описващи малчуганите, постъпващи 
в първи клас, които авторите на учебния комплект  за 
1. клас са взели предвид при разработката на учеб-
ниците и помагалата. 

* Автор на раздела „Психолого-педагогически опори“ 
е Маргарита Врачовска, психолог.
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Общи характеристики на първокласника Възрастови особености

1. Физическо развитие; ориентация 
в пространството

В този период организмът съзрява, настъпват 
съществени изменения в строежа и функциите на  
отделните органи и системи. Телесната конструк-
ция и стойка преминава от „детски“ в „учениче-
ски“ тип. Ядрата на китката на ръката се вкостяват, 
усъвършенства се фината моторика на китката на 
ръката. Двигателната дейност става по-координи-
рана. Детето започва активно да управлява своята 
моторика. Усъвършенства се дейността на мозъка. 
Развива се най-младият отдел – кората на големите 
мозъчни полукълба. Във функционално отношение 
укрепват анализаторите.

2. Възприятие и памет Възприятията се усъвършенстват и системати-
зират, разширяват обхвата си. Формира се качест-
вото наблюдателност. Развиват се паметовите про-
цеси запомняне, съхранение и възпроизвеждане и 
връзката между тях.  Увеличава се значението на 
словесно-логическата памет, но все още преобла-
дава нагледно-образната. Децата лесно запомнят 
ярки събития, емоционално наситени разкази, при-
казки, картини, конкретни предмети, лица, факти. 

3. Мислене и въображение В познавателната дейност на 7-годишния ученик 
са налице както нагледно-действено и нагледно-об-
разно, така и словесно-логическо мислене, което 
интензивно се развива през този период. Децата мо-
гат да планират дейността си, да проявят самостоя-
телни умствени действия, съответстващи на задача-
та.  Могат да изразят критично отношение по опре-
делен проблем. Въображението е богато, но в пове-
чето случаи  възпроизвеждащо, по-рядко творческо. 
Продължителното гледане на телевизия, филми и 
игрите на компютър без контрол не способстват за 
развитие на въображението, а превръщат децата в 
пасивни реципиенти на поднесени наготово инфор-
мация и образи.

Възрастова характеристика на децата на 6 – 7 години
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Препоръки към учителя Как учебниците способстват 
за оптимално развитие на детето

Да поддържа умерено темпо на преподаване, 
физическо натоварване и активност, да осигурява 
възможност не само в междучасията, но и в отделни 
моменти от урока децата да се раздвижват, целена-
сочено да изразходват енергията си чрез подходящи 
игри и упражнения.

Да инициира дейности на децата за ориентация в 
пространството – физическо и на листа. 

Да знае, че сериозните нарушения в простран-
ствената ориентация могат да бъдат симптом за 
наличие на дислексия. В тези случаи своевременно 
да се информират родителите и да се потърси кон-
султация със специалист. В класната стая може да 
се направи кът/шкафче, където всяко дете да оставя 
част от учебниците и тетрадките си, което ще оле-
коти раницата му.

Учебниците отговарят на всички ергономични 
изисквания. Има стройна логика в организацията 
на учебното съдържание, която позволява бърза и 
точна ориентация в пространството на листа, съо-
бразена с възрастта на ученика. 

Да използва подходи и средства, чрез които се 
активизират повече анализатори у ученика – зрите-
лен, слухов, кинестетичен. 

Да представя информацията по различни начини 
с повече повторения, като подпомага развитието не 
само на механичната, но и на смисловата памет. 

Да обяснява чрез конкретизиране и онагледяване. 
Да използва интерактивни методи и подходи и 

дигиталните технологии.

Илюстрациите в учебниците са цветни, интерес-
ни, красиви.  Картинките са раздвижени, весели, със 
ситуации, близки до възрастта и опита на децата, 
заинтригуващи, подканящи ги към активна работа 
по задачата и/или текста. Разположението и съот-
ношението на текст и картинки е добре премислено.   
Големината и шрифтът на текстовете са съобразени 
с възможностите на 7-годишните за възприемане 
и запомняне. В повечето уроци има препратка към 
електронен ресурс. Има цветови обозначения на ти-
повете уроци, което улеснява не само учителя, но е 
добър ориентир и за учениците. Има единна струк-
тура в оформлението.

Да създава условия и да дава задачи за опреде-
ляне на основни признаци и връзки между обекти 
и/или явления; детето да изработва план/да планира 
изпълнението на определена задача, което е пред-
поставка за последващо планиране на цялостната 
му учебна дейност. 

Системно да обяснява на учениците разликата 
между реално и въображаемо. „Децата винаги са 
смесвали фантазното и реалното, но инвазията на 
електронните медии, разрастващият се виртуален 
свят правят различаването между „действително“ и 
„недействително“ доста по-сложно“. От тази гледна 
точка изключителна е отговорността на учителите и 
родителите да помогнат на децата да се ориентират 
кое е „тук“ и „сега“ и кое е в измерението на един 
въображаем свят. 

Всички учебници предоставят възможност за 
развитие на символната функция чрез знаци, пик-
тограми, емотикони, обозначаващи определен вид 
дейност. Чрез тях учениците могат бързо да се 
ориентират във вида дейност, която им предстои. В 
комплекта по математика има разнообразни и ин-
тересни логически задачи и игри, задачи за класи-
фикация и сериация с различна степен на трудност. 
Фантазни герои и ситуации провокират въображе-
нието и музикалните способности. Те са стимул 
за активно учене (буквар, читанка, изобразително 
изкуство и музика). Учебният комплект по околен 
свят провокира учителите и учениците с нестан-
дартни изследователски и творчески задачи.

Организацията на уроците в целия учебен ком-
плект предполага безпроблемна ориентация на уче-
ника в пространството на листа – по вертикал, по 
хоризонтал и ляво – дясно. 
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Общи характеристики на първокласника Възрастови особености

4. Внимание В тази възраст вниманието все още лесно се от-
влича и превключва. Ярките, големи и подвижни 
предмети лесно привличат подрастващите. Все още 
процесите на възбуждане преобладават над тези на 
задържане, но постепенно започва да расте делът  
на задръжните процеси, което дава възможност на 
ученика по-продължително да работи по определе-
на тема/задача. Изследванията показват, че през но-
вото хилядолетие расте броят на децата с дефицит 
на внимание.

5. Речево развитие, четене и писане Децата могат да правят фонемен анализ на ду-
ми – база за безпроблемно овладяване на четенето 
и писането. Практически различават дума, сричка, 
изречение. Фината моторика на ръката е добре раз-
вита и детето може да се научи да пише. В 1. клас  
немалко деца сливат подобни букви, пишат някои 
букви и/или цифри огледално, неправилно изписват 
части от букви и/или цифри. Вече е категорично 
ясно коя е водещата ръка.

6. Нравствено развитие Това е възрастта, в която настъпват значими 
промени в нравствената сфера на децата – развива 
се чувството за дълг, за отговорност, за собствено 
достойнство. Разбирането на учениците за това, кое 
е нравствено и кое не, се развива и задълбочава.  
Нравствените понятия винаги включват момент на 
оценка и тя като правило в тази възраст е полярна – 
напр. добър, честен, смел – положителна; мързелив, 
зъл – отрицателна.
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Препоръки към учителя Как учебниците способстват 
за оптимално развитие на детето

Да не оставя децата продължително време да бъ-
дат пасивни слушатели и/или наблюдатели, а да ги  
ангажира пряко в учебния процес. 

Да ги приучи внимателно да слушат задачата, да 
се увери, че са разбрали какво трябва да правят и 
след това да започнат работа. 

Да използва прости, но ефективни за възрастта 
техники за съсредоточаване и устойчивост на вни-
манието.

Страниците не са претрупани, а концептуално 
организирани – важните обекти са в центъра в по-
ярък цвят, а второстепенните са по-малки и по-бле-
ди. В комплекта по математика има много задачи, 
изискващи наблюдателност, съсредоточаване, ди-
ференциране.

Стимулиране развитието на фината моторика, 
задаване темпо на писане, съобразено с възмож-
ностите на учениците.  

Когато е необходимо, да помага повече на деца-
та с водеща лява ръка (защото светът е организиран 
за десноръки), но да не прави опити да приучват де-
тето да смени ръката. 

Това е период с голям риск от гръбначни изкри-
вявания, затова е нужно да изисква малкият ученик 
правилно да седи на чина. 

В учебните комплекти е предложен единен под-
ход за обозначаване на видовете уроци. Например 
буквара всяка буква, която се изучава, е изписана в 
горния ляв ъгъл на лява страница – главна и малка 
печатна, а под тях – главна и малка ръкописна, на-
писани в част от тетрадка с тесни и широки редове. 
Така децата и родителите виждат как точно са раз-
положени частите на буквите на реда според съвре-
менните изисквания. Под тях във вертикал е дадена 
същата буква, написана по различни начини – така, 
както учениците могат да я срещнат в книжки, над-
писи, етикети и т.н. – и да знаят, че това са различни 
варианти на една и съща буква. Това е важно с ог-
лед практическото усвояване и прилагане на езика – 
четене и разбиране на различни текстове с различен 
шрифт в различни ситуации. Същият подход е при-
ложен и за цифрите на числата от 0 до 10 в учебника 
по математика. Алгоритъмът, предложен в читанка-
та, за приучване на децата да четат с разбиране, е 
новаторски  – въведени са предтекстова, текстова и 
следтекстова фаза при запознаването и усвояването 
на дадено литературно произведение. Задачите след 
текста способстват за изграждане умение за четене 
с разбиране. 

Да осигурява време и пространство за обсъжда-
не постъпките както на литературни герои, така и 
на реални личности, да подпомага децата в търсе-
нето и представянето на аргументи, насърчаване на 
добрите, обществено-приемливи изяви, придруже-
ни със съответното емоционално преживяване. Да 
бъде чувствителен към прояви на т. нар. нравствен 
формализъм, което е много опасно в тази възраст.

Във всички учебници са предложени текстове, 
илюстрации, задачи, базирани на нравствени кате-
гории – доброта, честност, справедливост, подкрепа 
и др., в редица случаи пред учениците са поставе-
ни нравствени дилеми, те са в ситуация на избор, а 
това е повод за размисъл и дискусия кое е ценно и 
значимо в живота.
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7. Емоционално развитие; емоционална 
интелигентност

Развитието на емоционалната интелигентност 
започва още с раждането и продължава до края на 
жизнения ни път. Но то е особено важно в начал-
ната училищна възраст, когато светът се открива 
пред детето все по-богат и разнолик и то все по-са-
мостоятелно започва да се ориентира. Емоционал-
ната интелигентност обхваща  пет основни области: 
1. Познаване на собстените ни емоции. Способ-
ността ни да наблюдаваме и определим чувствата 
си във всеки един момент е от особена важност за 
себепознанието. 2. Управление на емоциите. Кон-
тролът върху чувствата и изразяването им в адек-
ватна форма е умение, което е тясно свързано със 
самоосъзнатостта. 3. Умения за самостоятелно мо-
тивиране. Мобилизацията на емоциите за дадена 
цел е изключително важна за вниманието, личната 
мотивация и творческите сили. 4. Признаване на 
емоциите на другите. Емпатията (умението да раз-
бираме чувствата на другите и да съпреживяваме) 
е може би най-основната човешка способност. У 
децата чувството на емпатия е заложено изначал-
но. Те чувстват кой ги обича и действително рядко 
грешат. Затова главният формиращ фактор за раз-
витието на емпатия са добрите взаимоотношения 
между значимите възрастни и между връстниците, 
в които детето се включва. 5. Стабилни връзки. Из-
куството на връзката до голяма степен предполага 
умение да управляваме емоциите на другите.

Ниските нива на емоционална компетентност 
водят до изолация или социални проблеми, тревож-
ност и депресия, проблем с вниманието и/или ми-
сленето, агресивно поведение.

8. Личностно развитие Това е период на изграждане на адекватна само-
оценка и мотивация за постижения. Малкият ученик 
започва все по-обективно да оценява своите знания, 
умения и поведенчески реакции. Развива се умение-
то за рефлексия – детето вече може да анализира 
собствените си действия, съпоставяйки ги с тези на 
връстниците. На тази възраст подрастващите разби-
рат, че „някой може повече от мен“, че някой пости-
га по-добри резултати с по-малко усилия и обратно. 
Това откритие може да породи болезнени преживя-
вания в много деца и да ги постави пред дилемата   да 
се научат да полагат системни волеви усилия за уче-
бен труд и довършване на започнатото докрай или 
да търсят други начини за изява (за жалост невинаги 
обществено приемливи).  Важно е да бъде поддър-
жан  социалният статус и самоуважението на всеки 
ученик в класа.
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Препоръки към учителя Как учебниците способстват 
за оптимално развитие на детето

В доклада на Световната банка от м. януари 2016 
г. основният акцент е поставен върху значението на 
социално-емоционалните умения за трудовата ре-
ализация в България. За съжаление, отчита се, че 
равнището на тези умения у възрасното население 
е незадоволително. Затова е необходимо целенасо-
чено да се работи за тяхното развитие още от детска 
възраст. У учениците да бъдат изграждани умения 
за (Д. Голман) идентификация и назоваване на чув-
ствата, изразяване на чувствата, оценка на интен-
зивността на чувствата, управление на чувствата, 
осъзнаване на разликата между чувства и действия.

Учителите да помагат на децата правилно да 
разчитат социални и емоционални сигнали, да ги 
научат да изслушват, да приемат гледната точка на 
другите и да разбират кое поведение е приемливо в 
дадена ситуация; да контролират емоциите си;  да 
имат устойчивост и търпение за отлагане на въз-
награждението; увереност, че могат да се сприяте-
ляват и да запазват приятелствата си. Всяка сутрин 
първата задача на учителя е да направи „емоционал-
на снимка“ на класа, като използва различни тех-
ники – скали на настроението, емотикони, игра със 
цветове (топли и студени) и др.

В учебниците преобладават текстове и картинки, 
предизвикващи оптимистично, ведро настроение и 
мобилизиращи учениците за учебен труд. Изключи-
телно внимание е отделено на емоционалния израз 
на нарисуваните персонажи – да бъде в съответствие 
с чувствата, породени от текста или темата. Това 
важи с особена сила за учебника по музика, къде-
то едно изкуство (музиката) е представено/пресъз-
дадено чрез изразните средства на друго изкуство 
– рисунката, илюстрацията – и е постигнато вели-
колепно. Но трябва да бъдем особено внимателни, 
защото въздействието и начинът на възприемане на 
едно произведение (музикално, картина или текст) са 
твърде субективни и в различните хора предизвиква 
различни емоции. Детето има право да изпитва про-
тивоположни чувства на тези, които произведението 
обичайно поражда,  и учителят е длъжен да уважи/
да приеме тези чувства и да реагира адекватно. Ва-
жно е подрастващият да бъде изслушан и учителят 
да има готовност да даде подходящо обяснение. Об-
ратното е изключително травмиращо за детето – за 
самочувствието, самооценката му, за позицията му в 
класа. Пример: В читанката при изучаването на сти-
хотворението  „Най-добрата люлка“ на Петя Йорда-
нова има въпрос:  „Как се почувства ти, докато чете 
стихотворението?“  Да си представим как ще се по-
чувстват децата от непълни семейства, децата, чиито 
родители са далеч от тях, децата, отглеждани от баба 
и дядо и неможещи да стиснат ръцете и на двамата 
си родители. Ако в класа има такива деца, учителят 
може да очаква и отговори: „Почувствах се тъжен, 
мъчно ми е...“. Това е в сила не само за посоченото 
стихотворение, но и за всички произведения, които 
предполагат радостно, оптимистично настроение, а 
някои деца ги приемат/преживяват по различен на-
чин. Чувствата им трябва да бъдат уважени.

В тази възраст учителят е най-значимата фигу-
ра за детето и неговата оценка е много важна. Да 
не се допуска етикетиране на учениците; да се оце-
нява определено действие, постъпка, задача, а не 
личността на детето. Да бъде подкрепен стремежът 
към постижения, а не страхът от неуспех. Детето да 
не се страхува, че може да сгреши; да му се обяс-
ни, че понятието „ученик“ произхожда от „уча се“, 
а който се учи, има право, може и да сгреши. В това 
няма нищо лошо. Лошо е, когато не правиш нищо. 
Тогава няма да грешиш, но и няма да се научиш. За-
това е важно учениците да бъдат активни.

Всички учебници са изпълнени с толерантни си-
туации на взаимоотношения както между връстни-
ци, така и между деца и възрастни.

В учебника по околен свят има казуси за  малчу-
гани, попаднали в проблемни ситуации. Решаването 
на такива казуси и ролевото проиграване на ситу-
ациите е много важно за формиране на асертивно 
поведение у подрастващите.
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9. Общуване, стил на общуване  и сътрудничество В началната училищна възраст започват да се 
изграждат качества, които могат да се формират 
само сред връстници – съдействие, съревнование, 
съчувствие. Приятелствата са все още ситуативни – 
по пол, съседство, но вече започва и изграждане на 
приятелства по интереси – напр. даден  спорт, изку-
ство или др. У подрастващите се формират умения 
за сътрудничество, те могат да работят и да взаимо-
действат, като спазват определени правила. Харак-
терно е, че в повечето случаи децата са по-критични 
към връстниците си, отколкото към собственото 
си поведение. Един от най-добрите подходи за из-
граждане на умения за сътрудничество е работата 
по групи.

10. Усвояване на новата социална роля „ученик“ Стремежът към учене е типичен за целия период 
1. – 4. клас. В началото той е свързан с външни-
те атрибути на ролята и по-привлекателното поло-
жение на ученика в сравнение с детето в детската 
градина. Много бързо обаче тази устременост към 
външното, парадното изчезва и се замества от ин-
терес към самото учене. Осъществява се смяна на 
водещия тип дейност – от игра към учене, т.е. по-
степенно ученето се превръща в потребност и чрез 
него се осъществява развитието на всички психич-
ни свойства и качества на личността.
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Въвеждането на правила, насочващи социалните 
взаимодействия в класа, е важно да се случи още в 
началото на учебната година. Да се наложи етикет 
на общуване (припомняне и използване на „вълшеб-
ните думички“ „заповядай“, „благодаря“, „моля“...)

Необходимо е правилата да бъдат:
– съобразени и да произтичат от правилника за 

вътрешния ред на училището и други нормативни 
документи

– изработени съвместно от учителя и учениците
– конкретни, ясни и точни
– формулирни като утвърдителни съждения с 

позитивно съдържание, напр. „Винаги вдигам ръка, 
когато искам да кажа нещо“

– поставени на видно място в класната стая
При организиране на работа по групи е необ-

ходимо в началото учителят да структурира и на-
правлява взаимодействията в тях. Да се намесва 
по-активно, докато децата усвоят този начин на ра-
бота – да дава ясни и конкретни указания, да посоч-
ва точни времеви граници, да обясни какъв продукт 
се очаква от груповата работа и как той ще бъде 
представен пред класа. За да се случи всичко това, е 
необходимо самият учител да притежава умения за 
работа в група и екип, да не се страхува от нетради-
ционни и оригинални решения, да бъде творец.

Учебниците и учебните тетрадки осигуряват 
възможност за развитие потенциала на всяко дете 
съобразно възможностите му чрез самостоятелна 
работа, наблюдение, проучване, изследователска 
дейност. Заложени са задачи и дейности, в които се 
предвижда работа в група, изработване на общ про-
дукт и представянето му, посредством което деца-
та  ще развият умения да се изслушват, да приемат 
мнението на другия, да разработят обща идея и да я 
реализират; а това поставя основата на работата в 
екип, разпределение на ролите в екипа, отговорност 
за довеждане докрай на започнатото. 

Да знае, че има различни стилове на учене и те се 
проявяват още в 1. клас. Хората се делят на няколко 
групи в зависимост от преобладаващия анализатор 
за приемане и преработка на информацията. Затова 
е важно учителят да предлага разнообразни техно-
логии за учене, които са гарант за оптимално разви-
тие потенциала на всеки ученик. Но най-важното в 
1. клас е не толкова какво децата ще научат, а да се 
научат да учат – да изградят навици за учебен труд 
и самостоятелно учене. Да се засили мотивацията и 
увереността на децата и да укрепне самочувствието 
им, че навлизат в един сложен, но много привлека-
телен свят – света на знанието, който те ще завла-
деят успешно.

Знанията се упражняват и затвърждават чрез 
различни игри (учене чрез игра), подходящи за 
възрастта и опита на децата. В учебниците всеки 
първокласник може да немери себе си – тук има и 
момичета, и момчета; има деца с различен етниче-
ски произход. Те са с имена на българчета, турчета, 
ромчета и на други етноси. Те са с различен цвят 
на кожата. Някои са със заболяване и затова са в 
инвалидни колички, но са включени в дейностите 
наравно с останалите. Това е реалният (или жела-
ният?) свят на първокласника и той може да бъде 
преоткрит в учебния комплект на издателството.
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Различният ученик 
Всяко дете е различно, защото е уникално. Дори 

и еднояйчните близнаци, колкото и да си приличат, 
имат съществени различия. Нашият свят е красив, за-
щото е многолик и разнообразен. Но сега ще стане 
дума за тези „различни“ ученици, при които за жалост 
все още действа стигмата на общественото неприема-
не, които трябва добре да познаваме и разбираме, за 
да успеем реално да включим в живота на класа. 

Кои ученици най-често определяме като различни:
 ● Деца с поведенчески проблеми – агресивни проя-

ви, с хиперактивност и дефицит на внимание;
 ● Деца със специални образователни потребно-

сти – със задръжки в развитието, с хронични 
заболявания, с двигателни разстройства и со-
матични увреждания, с аутизъм и смущения в 
концентрацията на вниманието, със зрителни 
разстройства, със слухови разстройства.

 ● Деца със сцецифични обучителни трудности – с 
ранно езиково недоразвитие, което се проявява 
в училищна възраст с нарушения при четене и 
писане; с разстройства в училищните умения – 
дислексия, дисграфия, дискалкулия (обективно 
се диагностицират във възрастта 8 – 9 години).

 ● Надарените деца – „Често децата чудо имат 
преимущества и недостатъци, които съпро-
вождат изключителния им статут в живота – те 
може да са в състояние да работят ефективно 
с хора, много по-възрастни от тях, но може да 
срещат трудности в общуването с връстниците 
си“.

Уважаеми учители, вие не можете и не сте длъжни 
да бъдете специалисти по всичко. Но много често вие 
сте първите, които забелязват проблем в развитието 
на даден ученик. Необходимо е своевременно да се 
обърнете към специалистите във вашето училище – 
педагогически съветник, психолог, логопед, ресурсен 
учител, медицинските специалисти и не на последно 
място – да уведомите родителите. Днес в голяма част 
от българските училища за съжаление няма такива 
специалисти, но новият закон за предучилищно и 
училищно образование, който влeзe в сила от 2016/17 
учебна година  предвижда подобряване качеството на 
този тип услуги в учебните заведения. Създадават се  
условия за сформиране на екипи за работа с различ-
ните деца. Качеството на екипната работа на специа-
листите зависи както от професионалната им подго-
товка, така и от координацията между тях самите и 
вас, учителите. Ако и родителите на тези деца бъдат 
включени като партньори в работата, тогава шансът 
за успех нараства многократно.

В учебниците на нашето издателство е спазен 
принципът за подреждане на задачите от лесно към 
трудно, което е в помощ както на учителите, така и на 
другите специалисти и родителите при работа с „раз-
лични“ ученици.

„Можем да оприличим децата на активни изсле-
дователи на всичко ново и затова е необходимо така 
да се изгражда учебният процес, че да има характер 
на пътешествие в неизвестна страна, където на вся-
ка крачка ги очакват удивителни открития. Ученето 
само трябва да носи награда за труда под формата на 
получавани нови знания, а не оценки“ .

Работа с родителите
На практика нашата образователна система е из-

градена около модела на традиционното българско 
семейство. Семейството на XXI век е много по-раз-
лично от това на XX век и вие като учители трябва 
най-напред  да отчетете този факт. В учебниците за 
1. клас е развита идеята, че има различни семейства, 
но  важното е между членовете им да има обич, ува-
жение, разбирателство и подкрепа.

От вас, учителите, и от училището като институ-
ция зависи дали ще успеете да привлечете родители-
те като партньори и да заработите по формулата „аз 
печеля – ти печелш“ (в противовес на  „аз печеля – ти 
губиш“ или „аз губя – ти печелиш“). Противопоста-
вянето на родители и учители води до проблеми в 
развитието на детето. В 1. клас учителят се превръща 
в най-значимия възрастен за детето, родителите като 
правило остават на втори план. Противоречивите из-
исквания от страна на значимите възрастни объркват 
подрастващия, пречат му да изгради собствена систе-
ма от правила и ценности, пораждат етичен конфликт 
у него и той може да „отговори“ както с изолация (за-
тваряне в себе си), така и с реакции на другия полюс 
– агресия. Реплики от рода на: „Остави я госпожата, 
тя нищо не разбира от ...“ или „Ти нямаш ли родите-
ли, че отново си забравил/а за...“ са недопустими, но 
за жалост присъстват в нашето ежедневие.

Често процесът на адаптация към класа и училище-
то, а оттук и социализацията на малкия първокласник 
се затруднява от самите родители, които очакват към 
тяхното дете да се отнасят като към „специално“ и то 
да се чувства такова. Затова е важно още на първата 
среща родителите да бъдат запознати с правилата на 
класа, препоръчително е съвместно да бъдат обсъде-
ни и приети правила за взаимодействие между деца, 
родители и учители, които да регламентират важни 
неща – облеклото на децата в училище, спортните еки-
пи, телефоните, джобните пари, своевременна обратна 
връзка и др.

Откритото общуване и обсъждане на всички въ-
проси, свързани с децата, способстват за изграждане 
на доверие и подкрепа от страна на повечето роди-
тели. Включването на родителите в общи празници, 
спортни състезания, чествания, зелени училища и ек-
скурзии, почистване и реновиране на класната стая 
ги прави реална част от живота на класа.
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Някои родители поставят нереалистични цели 
пред децата си. А децата в стремежа си да отгово-
рят на родителските изисквания (за да бъдат обича-
ни) стават неспокойни и несигурни – непрекъснато 
търсят подкрепата и одобрението на учителя. Това е 
симптом за изграждане у подрастващия по-скоро на 
страх от неуспеха, отколкото на стремеж към пости-
жения. Немалко родители в стремежа си да помогнат 
на сина/дъщеря си правят нещата вместо тях – пишат 
домашни, рисуват, моделират, без да си дават сметка, 
че по този начин изграждат у детето си т. нар. „нау-
чена безпомощност“. Това е много опасна тенденция 
при част от децата с амбициозни родители, която учи-
телите трябва да отчитат и доколкото е възможно, да 
се опитат да балансират.

Нека не забравяме – децата са щастливи – усмих-
нати, спокойни, удовлетворени – когато са обичани 
от всички нас – родители, учители, общество. Любов-
та е в състояние да направи това, което нищо друго 
не може да направи.

Правила за позитивно възпитание
1. Изисквайте правилата на класа да бъдат спазва-

ни от всички ученици.
2. Уеднаквете стратегиите на възпитание – в се-

мейството; между семейството и училището. 
3. Създайте лишена от напрежение обстановка, 

където да цари взаимно разбирателство и уважение.
4. Бъдете внимателни към емоциите и чувствата 

на детето, контролирайте собствените си емоции.
5. Дисциплинирайте позитивно – чрез послания 

за нещата, които трябва да се вършат. Напр. „Вни-
мателно разгледайте книжките и после ги подредете“ 
вместо „Не късайте книжките и не ги разхвърляйте“.

6. Възлагайте изпълними задачи и поощрявайте 
вложените усилия. 

7. Дозирайте забраните и ограниченията. Те имат 
смисъл само когато предварително са добре пре-
мислени и наистина са необходими.

8. Привличайте вниманието на ученик, който на-
рушава дисциплината чрез поставяне на някаква за-
дача, а не чрез забрани.

9. Изберете заедно с децата любими герои (лите-
ратурни или реални), на които те ще се стремят да 
подражават.

10. Поощрявайте детето за конкретни постъпки 
веднага след като е направило нещо хубаво.

11. Прилагайте адекватни, справедливи санкции, 
произтичащи от правилата на класа. Налагайте санк-
циите веднага, не с отлагане.

12. Не унижавайте подрастващия, не му се поди-
гравайте, не се отнасяйте снизходително към него.

13. Физическите наказания са недопустими.
14. Научете подрастващите, че последствията са 

за сметка на напрaвилия белята: „Който разхвърля, 
той оправя“.

15. Не сравнявайте учениците помежду им, а оце-
нявайте собствения им напредък.

16. Оценявайте конкретната постъпка (постиже-
ние или неуспех), а не личността на детето; не ети-
кетирайте.

17. Мотивирайте учениците да се занимават със 
спорт и/или изкуства.
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Комплектът по музика за първи клас е напълно 
съобразен с Държавните образователни стандарти, 
намерили конкретен израз в програмата по музика 
за първи клас. При нашата интерпретация на про-
грамните изисквания, основана на професионалната 
ни компетентност, дългогодишния ни професиона-
лен опит (научен, педагогически и творчески), при 
изработването, структурирането и изпълването на 
комплекта със съдържание екипът ни се ръководи от 
принципни позиции.

МУЗИКАТА
Най-важното в един учебник по музика е самата 

музика, която ще присъства в часовете. 
Именно чрез нея се осъществяват всички цели и 

задачи на музикалното образование и възпитание в 
българското общообразователно училище. Изолира-
ните знания сами по себе си не развиват и не форми-
рат музикалната култура на учениците. Час по музи-
ка, в който не звучи достатъчно и разнообразна (от 
различни гледни точки) музика, не е час по музика. 
Час по музика, в който учениците не пеят, не слушат 
музика, не свирят и не танцуват, не е час по музика. 
Разбира се, че е важно и да се говори за музиката, да 
се овладяват базисни знания за музиката, свързани с 
различни аспекти на музикалното изкуство, но всич-
ко това трябва да се провокира от реално звучащата 
в часовете музика. В началното училище трябва да се 
създават условия и за развитие и формиране на му-
зикалния слух като съществен фактор за пълноценно 
общуване с музиката и успешно реализиране на му-
зикалните дейности. Това е възможно единствено и 
само чрез общуване с музиката, чрез процеса на съз-
даване на музика – реалното Ӝ претворяване. 

Затова отдаваме огромно значение на музиката, 
която ви предлагаме –подбрахме я специално за учеб-
ника, песните аранжирахме и записахме специално за 
първокласниците. Само така е възможно в максимал-
на степен да се използва когнитивния, образовател-
ния и възпитателния потенциал на музиката. 

Водещи за нас са следните постановки.
За днешните форми на функциониране на музика-

та влияят много нови фактори. Музикалната комуни-
кация зависи от изключителното присъствие на меди-
ите и на новите информационни технологии. Затова 
музиката в часовете трябва да отразява разнообра-
зието в нейното днешно битие, основано на тради-
циите и непреходното. Трябва да дадем възможност 
на ученика да се ориентира в това многообразие, в 
богатството от форми на функционирането Ӝ в света 
и в живота на отделния човек. Музиката днес звучи 
не както вчера, не както в живота на нашите и тех-

ните (на учениците) баби и дядовци. Затова сме се 
постарали да предложим много и изключително раз-
нообразна музика. 

В учебника са включени 33 песни за пеене. В тази 
възраст учениците обичат да пеят, правят го с жела-
ние и радост, влагат в тази дейност всичко от себе 
си, провокира се артистичността им. Това е предпос-
тавка да се използва в максимална степен единството 
на емоционалния и интелектуалния потенциал на тази 
дейност. Така чрез дейността пеене се изпълнява зна-
чителна част от целите и задачите на музикалнообра-
зователния процес в тази възраст. 

Затова сме предложили достатъчно на брой и мно-
го разнообразни песни. При подбора им сме се ръко-
водили от желанието ни по-голяма част от тях да се 
харесат на повечето ученици, да имат актуални пос-
лания (смислови, музикални), да предизвикват актив-
ност, позитивни емоции. Песните са изключително 
разнообразни – жанр, стил, възможности за изпълне-
ние и творчески подходи, за постигане на дидактични 
цели и задачи. Не е случаен фактът, че сред песни-
те се откриват такива, които ще се окажат познати 
и на бабите и дядовците на първокласниците – те са 
класически детски песни, част от нашите традиции в 
музикалнообразователния процес. Малка част от тях 
са познати на учениците от детската градина, но така 
се осъществява и приемственост, плавен преход в оп-
ределени дейности и задачи. Отделили сме подобава-
що място и на народните песни, които имат своето 
уникално въздействие и носят на учениците неоце-
нимо духовно богатство. Фолклорът не е застинала 
система, не е останал в миналото, откъдето идва, а 
непрекъснато се променя, развива, интерпретира. 
Променят го хората, които го създават; тези, които 
го изпълняват; тези, които го разпространяват днес 
със средствата на дигиталните технологии... Подбра-
ли сме и забавни, атрактивни, съвременни песни, с 
близки до учениците емоционални послания, със за-
помнящи се и ярки мелодии, както и такива с възпита-
телни задачи. За първи път учениците в България ще 
чуят и изпеят и нови песни, специално подготвени за 
този учебник (например В първи клас – С. Русков и Р. 
Паскалева, Този празник – по популярна песен, др.). 

Този плуралистичен подход (подбор на реперто-
ар за пеене) се надяваме да продължите и в своята 
работа с учениците – всеки има право на личен вкус, 
пристрастия, критерии; всеки трябва да зачита и ува-
жава мнението и избора на другия; никой няма право 
да налага на някого какво да харесва или не. 

2. СТРАТЕГИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО
ПО МУЗИКА В 1. КЛАС
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Музиката, предназначена за слушане в първи 
клас, обогатява аудиалния опит на учениците, емо-
ционалната им отзивчивост, стимулира музикалните 
им преживявания, интереса и желанието за общуване 
с музика. Базови знания за музиката, осмислянето и 
използването на основни понятия лесно се постигат 
чрез достатъчно и разнообразна музика за слушане, 
съобразена с възрастовите им особености. Ако в 
един учебен час учениците не се докоснат до няколко 
музикални произведения чрез слушане, може би не е 
час по музика… Подбрали сме 62 образци, чиято му-
зика учениците да преживеят, чрез които да насочим 
вниманието им към емоционално-образното съдър-
жание, към осмисляне на музикално-изразните сред-
ства или пък които просто да послушат. Включили 
сме музика, достъпна до учениците, от различни вре-
мена – от далечни епохи до днес, в различни жанрове, 
авторска и народна, обслужваща всички изисквания 
на програмата. Освен това предлагаме и специално 
съчинени музикални примери, както и компилации от 
музикални откъси, които са дидактични, жанрови или 
илюстративни.

ОСНОВНИ МУЗИКАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Целите и задачите на обучението по музика се ре-

ализират изключително на практическа основа – чрез 
участие в основни музикални дейности. Независимо, 
че това е азбучна истина, си позволяваме още веднъж 
да подчертаем, че изграждането на музикалноизпъл-
нителски, музикалноаналитични, социални, познава-
телни и други компетентности у ученика е възможно 
единствено в музикалнодейностна среда – музицира-
не, възприемане, импровизация.

Певческата дейност е основна, най-достъпна, 
най-активна дейност за първокласника (а и не само 
за него). Затова насочваме вниманието ви към някои 
основни методически насоки на работа, изисквания и 
препоръки.

Учениците трябва да пеят според възможностите 
си, групово или самостоятелно, като стремежът е да 
възпроизвеждат добре интонацията, метроритмика-
та, в установеното темпо. Тази работа ще продължи 
и през следващите учебни години, защото ученици-
те развиват музикалните си способности постепен-
но. Пеенето се обуславя от индивидуалните особе-
ности, психологическата нагласа на ученика. Затова 
не трябва да искаме на всяка цена да се пее, а да се 
съобразяваме с желанието и възможностите за изява. 
Друг момент е свързан със звукообразуването – да 
се стремим към естествена детска звучност, без на-
прежение, без да натоварваме гласа, спонтанно и ар-
тистично. Важно е да работим и за добра дикция – да 
се разбира добре текстът при пеене. Не е необходи-
мо непременно разпяване в часа – съобразяваме го с 
необходимостта, ако го правим – предимно с части 
от песни (познати или не), със специално съчинени 
малки песенни мотиви с леки мелодии и тематични 
текстове (за да го свържем с предстояща работа), в 

игрова форма, неусетно, а не със сухите упражнения 
за разпяване. 

Всяка песен има свое послание, свое лице, свои 
особености, които трябва да се опитваме да разкрием 
и постигнем. Необходимо е да провокираме и инди-
видуалните или груповите изяви на учениците – не 
просто да изпеят песен, а да го направят изразително, 
за да предадат най-пълноценно характера, настрое-
нието на песента. Но за да бъде успешно това, трябва 
и вие да сте наясно с песента: с текста и съдържа-
нието му, с посланието, което трябва да достигне до 
аудиторията, с трудностите за преодоляване – и тех-
нически, и интонационни, и художествени. Изключи-
телно важно е да говорим с учениците за посланието 
на песента, за какво разказва нейният текст, как той 
се отразява и на мелодията, и на начина на изпълне-
ние. Напомняме, че песента се разучава цялостно, а 
не на части. Във всеки момент от певческата дейност 
трябва да се стремим да търсим и осъществяваме те-
сен контакт – между нас, учениците и песента. Само 
така ще изпълним и изискването в програмата за ре-
агиране на жестовете на учителя, за синхронизиране 
на изпълнението със съпровода на песента и общата 
звучност, което прави интерпретирането на песните 
пълноценно, за да заживее песента своя живот. От-
говорността за това е ваша – да прецените и изпол-
звате подходящи, макар и елементарни, но изразител-
ни диригентски жестове и лицеизраз за встъпление 
при пеене, за ръководство по време на изпълнение 
по отношение на бързина, динамика, настроение; да 
познавате инструменталния съпровод – да сте го про-
слушали, да знаете местата на въведението, интерме-
диите, встъпленията на гласа.   

Песните в учебника по съответните страници от 
уроци са представени без текст до момента, в кой-
то се счита, че първокласниците вече са грамотни. 
В официалния предбуквен период за тези ученици, 
които могат да четат, сме предвидили и разполо-
жили текстовете в края на учебника. А така даваме 
възможност и вкъщи семейството да е съпричастно 
с първокласника и да се включи в певческа дейност... 

Позволяваме си да напомним, че сте свободни да 
включвате и други песни извън учебника, за които 
прецените, че са подходящи (в различен контекст и 
дейности), че ще се посрещнат добре от учениците, 
но и че ще са в изпълнителските им възможности, 
както и че няма да натоварят много урочната ви дей-
ност и самите ученици.

Учениците възприемат музика при всички музи-
кални дейности – образци на песните за пеене, спе-
циално подбрани произведения, свирене и двигател-
на дейност, творческа дейност... Основните задачи 
на слушането на музика са насочени към системно 
и целенасочено изграждане на умения за слушане – 
къде и как се слуша музика, за преживяване на музи-
ката, за осмисляне на музикалния език, за оценява-
не на музикално-образния характер, за развитие на 
комуникативните способности при вербализирането 
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му, за разкриване на асоциативната природа на му-
зиката, за изграждане на емоционална отзивчивост, 
за стимулиране на интереса и преживяването при об-
щуването с музика. Всичко това е достъпен и ясно 
очертан път за навлизане в процеса на заживяване на 
музиката, в  жанровото многообразие на музиката, в 
разпознаването на различни инструменти, изпълни-
телски състави – вокални и инструментални, в тайни-
те на музикалния език и музикалната изразност, във 
формите на функциониране на музиката – вчера и 
днес, в социалната Ӝ функция. Важна е ролята на учи-
теля в поставянето на основите на тази сложна и ана-
литична, но и емоционална дейност, която обогатява 
и разширява музикалната култура на подрастващите. 

При тази дейност е необходимо: първото пред-
ставяне да се свързва с получаване на цялостно впе-
чатление, а следващите слушания – с аналитични за-
дачи (за изразни елементи, за жанрови особености, 
за движение на мелодия и др.); да се свързва музика-
та с рисунките, снимките в учебника и да се търсят 
други илюстративни материали – за насочване на 
учениците към определени извънмузикални асоци-
ации, да се провокира и развива такъв тип мислене; 
да се говори и споделят впечатления за настроение-
то на творбата, защото музиката винаги изразява 
чувства и настроения, които се пресъздават от ней-
ния автор, т.е. да се търси изразителният характер 
на музиката; да се търсят словесни определения за 
това, като стремежът е за обогатяване на речника в 
тази посока;  да се насърчава фантазното, образно 
мислене не само в звукоизобразителни произведе-
ния; да се формулират ясни, точни, но различни въ-
проси задачи, за да се поддържат и провокират инте-
ресът и активността на учениците; да се стимулират 
учениците да изразяват лично мнение, отношение, 
оценка на слушана музика, като учителят се стреми 
деликатно да реагира на някои неудачни опити, без 
да натрапва единствено вярна позиция. 

Предложеният от нас музикален репертоар за слу-
шане не изключва творческата свобода на учителя да 
използва и друга музика – местен фолклор, детски 
и други любими песни и музика, включително и по 
предложение на учениците.

Нека не забравяме обаче, че целта на използваната 
музика за слушане, каквато и да е тя, каквито и дида-
ктични задачи да обслужва, на каквито и анализи в 
различни посоки да е подложена, е преди всичко уче-
ниците да изпитат удоволствие от преживяването Ӝ, 
приятни мигове и радост от общуването с нея. 

Музицирането като основна дейност включва (ос-
вен пеене на песни) и свирене на детски музикални 
инструменти (ДМИ). Учениците обичат да го пра-
вят – и по графичен модел, и по задание от учителя, и 
като импровизират. На познавателно равнище включ-
ва задачи за познаване на начините на звукоизвлича-
не при детските ударни инструменти, ръководенето 
от метрума при свирене. На следващо продуктивно 
равнище се поставят задачи за прилагането на вече 

използван модел в нова ситуация – нова звучаща му-
зика. Тази дейност е творческа, дори когато става въ-
прос само за импровизиране на ритмичен съпровод 
чрез възпроизвеждане на метрума на определена му-
зика, без да има предварителна инструкция и модел 
за това. Подбор на инструменти и избор на определен 
ритмичен съпровод между вече използвани в практи-
ката са форми на работа, също творчески по своя-
та природа. За импровизиране на различна ритмика 
трябва да се подхожда внимателно, след целенасоче-
на работа и първоначален показ от учителя на лич-
ни негови импровизации. В учебника са предложени 
достатъчно примерни графични партитури, като по-
степенно нараства трудността за свирене – от един 
инструмент и постоянен метроритъм към увеличава-
не на броя на инструментите, към отразяване само на 
силните метрични времена, само на слабите. 

Творческата дейност в първи клас има дидактич-
на стойност. Тя е предимно отражение и претворяване 
на общи музикални закономерности от ученика, уме-
ния за анализиране на звучаща музика, избор и подбор 
на информация, на начини и алтернативи за решаване 
на определена задача, използване на способности за 
оценка и самооценка. Реализирането Ӝ зависи в го-
ляма степен от развитието на индивидуалните музи-
кални способности на учениците, но приемаме, че в 
масовото общообразователно училище този фактор 
не може да е определящ. Затова трябва да се рабо-
ти за натрупване на слухов опит и именно той да е 
предпоставка за творческата дейност като активност 
и свободно претворяване на познати формули. 

В широк смисъл творческата дейност е и емоцио-
нална отзивчивост, формулиране на интересни отго-
вори на поставени казуси и въпроси. Стана въпрос, че 
началото на творческия процес при свирене на ДМИ 
е подражанието – по определен модел. Опитът от об-
разците се пренася върху друга музика, като свирене-
то и изборът на инструменти и начин се съобразява 
с характера на музиката, динамиката, темпото и др. 
Към този етап на творчество трябва да се пристъпи, 
когато учениците вече имат изградена представа за 
метрум и ритъм, когато са осъзнали метрума като 
редуване на силни и слаби времена, а ритъма – като 
редуване на кратки и дълги тонови трайности. Едва 
след това е възможно самостоятелното изграждане 
и изпълнение на определен ритмичен модел, както и 
комбинирането на различни модели.  

Творчески е процесът на импровизиране на танцо-
ви движения върху характерна музика.

Програмата не го изисква, но е възможно по ваша 
преценка и след ваша демонстрация да използвате и 
други форми на импровизация: ритмично изговаря-
не на леки словесни текстове – в различни варианти; 
продължаване, завършване на леки и кратки мелодии. 
Творчески са и задачите за подбор на музика – към 
определен литературен текст, по формулирани кри-
терии (за определен празник, за концертна програма, 
за определен танц...).
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Двигателна дейност се осъществява според об-
ластта на компетентност „Музика и игра“, според 
глобална тема „Музика и движение“. Тази дейност 
при първокласниците е особено благоприятна за 
формиране на умението да се вслушват в музика-
та, активно да я възприемат, да се съсредоточават. 
Освен че се свързва с когнитивното им развитие, че 
решава познавателни задачи, чрез нея се формира 
артистичност, развиват се въображение и творче-
ски способности. Асоциациите за движения, ясно 
видимите двигателни реакции са чест спонтанен 
израз на преживяване на музиката и затова трябва 
умело да се използват. Да се замислим дали вина-
ги трябва да изискваме учениците да слушат опре-
делена музика мирно... Освен това свързването на 
музиката с движения е близко до игровата дейност, 
което пък е предпоставка за въвличане на ученици-
те в непринуден учебно-възпитателен процес. 

На познавателно равнище са задачите за изпъл-
нение на основни танцови движения (на право хоро 
и ръченица в програмата). Уменията за това, както 
и въобще за ритмични движения и игри с музика, се 
придобиват и в часовете по физическо възпитание 
и спорт, което е предпоставка за междупредметни 
връзки. Творческа е изявата за импровизиране на 
танцови движения върху характерна музика – според 
характера Ӝ, според жанровата Ӝ специфика, според 
бързината, динамиката, метрума и др. Важно е да се 
съобразяваме с възможностите на учениците, за да 
изпитват те наистина радост и удовлетворение от 
тази дейност; да не забравяме да поощряваме факта, 
че дори и да не са перфектни танцьори, учениците 
влагат лично отношение, проявяват артистичност.

ЗА ДРУГИ ВАЖНИ НЕЩА… 
Отдаваме голямо значение на развитието и фор-

мирането на ключовите компетентности чрез обуче-
нието по музика. Многостранни са връзките, които 
касаят както други учебни предмети, така и интегра-
цията с други изкуства, с общовъзпитателната функ-
ция на заниманията с музика. Само чрез такъв подход 
в работата, чрез непрекъсната мисъл за призванието 
ни да се грижим за подрастващото поколение е въз-
можно изграждане на цялостна и единна представа за 
света у учениците. 

В учебната програма ясно са очертани конкрет-
ните ключови компетентности с присъщите им дей-
ности и междупредметни връзки. Началният учител 
най-добре знае и може да насити работата си с такива 
моменти. Споделяме някои мисли, които смятаме за 
основни, дори надпредметни, защото това е една от 
приоритетните цели на образованието въобще.

Независимо че предметът е музика, учителят 
трябва да работи за изявяване на познавателните, 
творческите възможности на учениците, като акцен-
тът приоритетно е провокиране на мисленето, защото 
то е необходимо на всеки, независимо в коя област 
ще се реализира; мислене, чиито постоянни и добро-

желателни партньори, особено в детската възраст, са 
фантазията и въображението и, разбира се  –  радост-
та при общуването с музика. 

В общообразователното училище не бива да е 
приоритет единствено развитието на музикалните 
способности. Глобалната цел на музикалното обуче-
ние в училище е да развива мисленето на учениците, 
да формира музикална култура, да възпитава и чрез 
средствата на музикалното изкуство. Музикалното 
образование е необходимо да се гледа в неговата ця-
лост с оглед и на етичното, и на гражданското обра-
зование на децата. 

Да не забравяме обаче, че уроците по музика в 
общообразователното училище са много повече из-
куство и култура, отколкото придобиване на научни 
знания. Вече говорихме за прекаленото затъване в 
говорене за термини, понятия и професионални под-
робности за музиката... Часът по музика е час по из-
куство.

Не бива никога да забравяме, че в изкуството 
всичко е индивидуално и много относително. Затова 
всеки може да проявява различно отношение, пред-
почитание, да има лично мнение. Това поставя про-
блема и за толерантността към другия, различния 
от нас – с неговите желания, вкусове и в областта 
на музиката. Да се надяваме, че остана в миналото  
възможността да насочваме предпочитанията, вкуса 
и избора на ученика по отношение на музиката – сти-
лове, жанрове и др.

Формите и методите на оценяване в първи клас по 
музика се съобразяват както с общите изисквания на 
МОН, така и със спецификата на музикалното изку-
ство. Важно е да оценяваме желанието за музицира-
не, 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 артисти-
зъм в тези дейности да е постоянен. Непременно се 
оценяват всички изяви на ученика, които показват и 
най-малкото положително развитие, усъвършенства-
не, надграждане, израстване в различни области, 
свързани с музикалното изкуство. Очакваните резул-
тати в края на първи клас да се търсят отново приори-
тетно в дейностен аспект – чрез основните музикални 
дейности. Чрез активна игрова дейност и интерактив-
ни подходи е целесъобразно да се проверяват зна-
нията за музиката, да се диагностицират музикални 
способности, да се оценява музикалното развитие и 
постиженията на учениците, а не чрез сухи стандарт-
ни тестове, въпроси и отговори. Ние сме сигурни във 
вашите възможности да направите и най-обикновени-
те въпроси и задачи интересни, весели, провокативни 
– така че да заинтересуват учениците и те неусетно да 
се включат в оценъчна дейност.

За да ви дадем примери, предлагаме варианти на ра-
ботни листове, които са свързани с обобщителни уро-
ци, с уроци за диагностика и които да включите в порт-
фолиото на ученика.
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Учебникът
Нашият, а вече и вашият нов учебник по музика 

за 1. клас е една цветна, пъстра, атрактивна детска 
книга за музиката, в която изобилстват многообразни 
рисунки и фотоси, илюстриращи в детайли това, кое-
то според учебната програма е необходимо да пред-
ставим на учениците, а текстът е много малко (след 
преминаването на предбуквения период). 

Обликът на учебника се определя от няколко основ-
ни важни момента: нагледност, логическа последовател-
ност, атрактивност, интерактивност, интегративност.

Апаратът за ориентиране в учебника изключи-
телно лесно насочва към структурата и същността 
на реализиране на целите и задачите на обучението 
по музика в 1. клас. Изискванията на програмата за 
конкретен брой на видовете уроци предопределиха и 
подхода за ясното им открояване. Безспорно разби-
раеми, но и атрактивни са и символите пиктограми за 
основните дейности за учениците в часа по музика.

Учебникът е структуриран 
в логична последователност 
В началото е обръщението към нашите първо-

класници. Можещите да четат ученици ще го проче-
тат сами, за другите това ще направите вие – техни-
те ментори. Съдържанието включва три формално 
разделени елемента, защото всичко, както знаем, е 
подчинено на една цел. „За музиката“ сме нарекли 
подредените по страници уроци за нови знания, за ди-
агностика, за обобщение, за наблюдения в извънучи-
лищна обучаваща среда. Любопитните ученици (тези, 
които вече четат) веднага могат да видят, да доловят, 
че предстоят интересни срещи на страниците на този 
учебник и със съдържанието на многобройните песни 
и друга музика. 

Съобразявайки се с поставеното условие за про-
центно съотношение на видовете уроци, сме предло-
жили следното разпределение. 

У роци за нови знания НЗ 32 ч.
Уроци за затвърдяване 
на новите знания 
и за обобщение

З
О

20 ч.
4 ч.

Уроци за наблюдение в 
извънучилищна обучаваща среда Н 6 ч.

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

Стремили сме се уроците да следват логична по-
следователност при интерпретирането на различни 
елементи на учебната програма така, че учениците 
незабелязано, ненатрапчиво, с постепенно натрупва-
не на знанията, с постепенно развиване и формиране 

на компетентности да преминават през многообраз-
ните и взаимнопреплитащи се глобални теми.  

Уроците за нови знания сме извели от програмата 
по музика – от формулираните в нея знания, умения, 
отношения, компетентности като очаквани резулта-
ти, 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, с един празник и т.н.  Поста-
рали сме се да дадем весели, провокативни, забавни, 
илюстративни, дори интерактивни, но и когнитивни 
наименования на уроците за нови знания. Те показват 
и нашия подход при разкриването на един или друг 
проблем от учебната програма, надяваме се – и на ва-
шия подход и начин на работа в часовете. 

Неслучайно по същия начин мислихме и уроците 
за диагностика и обобщение – не е необходимо уче-
ниците да знаят, че днес ще обобщавате, че днес ще 
провеждате входяща или изходяща диагностика. Ва-
жно е, че музиката е в живота на учениците до този 
момент („Музиката около мен“ – входяща и изходя-
ща диагностика), присъства в нови измерения в края 
на годината, ще съпътства учениците във втори клас, 
а и през целия им живот – това е посланието. Пред-
лагаме да са сюжетно-игрово организирани – входя-
щата диагностика сме качили на „влак“, изходящата 
– на „въртележка“. На страниците за заключителната 
диагностика ви предлагаме и „Музикален календар“ 
– сезонен календар, който дава възможност устно да 
се обобщят (изговорят, изпеят, слушат, отгатват...) в 
много посоки неща от и за музиката – фолклорни и 
други национални празници, музикални преживява-
ния в определен календарен момент – концерти, лич-
ни и училищни празници и др.  

Уроците за обобщение (4 бр.) са отново единно 
премислени, подчинени на сезоните и музиката – 
„Есента и музиката“, „Зимата и музиката“, „Пролетта 
и музиката“, „Слънце, музика, игри“. 

Важността, както и същността на наблюденията в 
извънучилищна среда за осъзнаване на важни за му-
зиката проблеми, на процесите на творчество, на жи-
вота на музиката подчертаваме и с наименованията 
на тези часове. За тази регламентирана в програмата 
дейност сме предвидили три урока (6 часа): „Звуците 
около нас“,„Пътят към музиката“, „Пътят към сцена-
та“. Разположили сме ги на определени места в учеб-
ника, като това е нашата визия за логично движение 
по пътя на разгръщане на учебната програма. Разби-
ра се, че е възможно да ги реализирате в друго време, 
така както вие ще интерпретирате нашите предложе-
ния и както е удобно във връзка с организирането им. 

Уроците за затвърдяване (20 бр.) следват тези за 
нови знания периодично. Не сме ги „натоварили“ с 
определящо заглавие, защото освен че са свързани 
с предшестващия ги урок за нови знания, обхващат 

3. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА С УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
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и винаги могат да се разширяват и с друга пробле-
матика.    

В края на учебника сме предоставили всички тек-
стове на песни, които са обект на работа в предбукве-
ния период. 

Съдържанието на всеки урок в учебника се струк-
турира в конкретни, лесно разпознаваеми основни 
дейностни посоки. 

Главен техен съдържателен елемент е музикални-
ят материал – за пеене, за слушане. Не е случайно, 
че сме му отредили място в началото на страницата 
– най-важна е музиката, която звучи в часа, а това де-
кларирахме вече. Това означава, че всички дейности 
в урока, всички знания за музиката, въпроси и задачи 
се свързват с категорично водещата музикална дей-
ност – пеене, слушане на музика. Освен че е разпо-
ложен по страниците съобразно дидактичните цели 
и задачи, обслужващи изпълнението на програмата, 
музикалният материал е съобразен и с календарни 
празници, със сезони. Затова в подходящи седмици 
от годишния учебен календар предлагаме точно опре-
делена музика, която се свързва с тях. 

Многобройният илюстративен материал е водещ 
компонент във всяка страница на учебника – рисун-
ки, фотоси, схеми, графики, ребуси и др. Тъй като 
музикалният материал е основа за учебното съдър-
жание, по-голямата част от илюстрациите го визуа-
лизират, свързани са с музиката в урочната единица 
– със съдържанието на песните, с музикалната израз-
ност на музиката за слушане, често със заглавията Ӝ. 
Други насочват към жанра на музиката, функциони-
рането на дадена музика, видове изпълнителски със-
тави. Немалка част обслужват дидактичните задачи 
на страницата, свързани с различни аспекти на урока. 
В специални схеми и графични изображения се кри-
ят начини за свирене, за двигателно моделиране на 
музиката, за танцуване. Предвидили сме и илюстра-
ции за довършване – с пунктир, неоцветени. По този 
начин, но при задълбочено вглеждане и анализира-
не на всеки детайл на многообразния илюстративен 
материал се откриват значението и ролята на всеки 
елемент, ясни и конкретни насоки за работа, функция 
на урока, форми на работа, конкретни задачи, инте-
гративност, игрови подходи, форми на контрол и т.н. 
Този подход свързваме не само с факта, че учениците 
в този клас се учат да четат и това изисква време, а и с 
разбирането, че преди да усвоим умението да мислим 
чрез думи, ние първо се научаваме да мислим чрез 
образи – картина, рисунка, символ… Благодарение 
на екипа от художник и дизайнери нашата концепция 
и нашите идеи изгряха в ярки, интересни, весели, но 
и сериозни цветни страници. Това предполага и из-
исква задълбочено вглеждане от ваша страна, за да 
може да свържете детското усещане и възприемане с 
вашия опит и знания. В следващия раздел ще предста-
вим подробно и нашите идеи за функциите на илюс-
тративния материал за всяка страница.

Друг важен момент в страниците са всички въ-

проси и задачи, които са свързани с урока. Повече-
то от тях са скрити в илюстрациите към музикалния 
материал, в други илюстрации и/или снимки, в схеми 
(ще ви насочим в примерните разработки на уроци). 
Това, дори и да е продиктувано от липсата на тек-
стове до определено време, смятаме за ненужно и за 
преимущество според нас – оставя много отворени 
врати, не ограничава в 1 – 2 конкретни въпроса и за-
дачи, а дава възможност за многостранно тълкуване 
на илюстрациите, за формулирането от вас, а защо не 
и от учениците, на много и най-разнообразни пробле-
ми за анализ и размишления, в най-различни форми 
на организирането им. Към илюстрацията на опреде-
лена страница може да се върнете по-късно – за други 
наблюдения и анализи, в зависимост от дидактичната 
и възпитателната необходимост. 

Замисляли сме варианти за задачите според раз-
лични познавателни равнища – в три основни групи, 
отговарящи на три познавателни обособени (обобще-
ни според таксономията на Блум) нива: 

1. Репродуктивно ниво – задачи за усвоени знания 
и умения; за разпознаване на елементи и информация 
за факти, имена, понятия; за разбиране на информа-
ция, свързана с музикалното изкуство 

2. Продуктивно ниво – задачи за осмисляне на 
факти, за опериране с понятия, прилагане на знания в 
сравнително несложни нови проблемни ситуации; оп-
ределени правила в нова ситуация; приложение на ус-
военото в различна когнитивна и творческа ситуация 

3. Творческо ниво – умения за анализ и синтез, за 
оценка на ситуации; за анализиране на звучаща музи-
ка, на определени моменти от функционирането Ӝ в 
миналото и днес;  избор и подбор на информация, на 
подходи за решаване на определен казус; предлагане 
на алтернативи; оценка/самооценка на постижения. 

Ето някои примери, които изискват различно вре-
ме за решаване в клас, различна степен на впрягане 
на усилията, различно внимание и концентрация, раз-
личен вид дейност за реализирането им.

Изброй музикални инструменти, които познаваш. 
Кои фолклорни обреди с участието на деца знаеш?
Кой танц можеш да изиграеш, когато звучи пе-

сента?
Кои песни отговарят на следващата схема?
Кои ударни инструменти са подходящи за съпро-

вод на песента? 
Предложи и изсвири свой вариант на съпровод.
Смятаме, че в максимална степен трябва да се тър-

сят задачи, стимулиращи самостоятелната и творче-
ската работа на учениците – индивидуална и групова. 

Предложили сме и задачи в подходящи таблици и 
графики при проблематика, която позволява такова 
извеждане на специфични знания. При тях по-лесно, 
по-пряко има насочване към конкретни условия. На-
пример: за проследяване на видове мелодично дви-
жение; за дълги и кратки трайности – отговарящи на 
четвъртина и осмина; графични модели на метруми; 
за видове танци/жанрове и начин на отмерване…



22

В учебника има и задачи, които много пряко са с 
междупредметна връзка – български език и литерату-
ра, изобразително изкуство, технологии и предпри-
емачество, околен свят, математика. Например: от-
криване и изписване на думи, оцветяване, графично 
изобразяване с геометрични фигури и т.н.

На различни места в учебника – към обобщител-
ните уроци, се планират задачи за междинна оценка 
и диагностика. Важни са и задачите за самооценка. 
Най-ясно е присъствието им в урока за заключител-
ната диагностика – учениците сами преценяват дали 
отговарят на определени критерии. 

Днес учениците и вие – учителите, имате удоволст-
вието да работите и в истинска дигитална, интерак-
тивна среда. Постарали сме се и ви предлагаме повече 
от 100 задачи в е-ресурс.

Учебникът предоставя възможности, които съ-
ответстват на различни стилове на учене (визуален, 
динамичен, активен и пасивен) чрез разнообразни ба-
лансирани дейности и задачи, подходящи за възрастта 
на учениците.

Чрез всички предвидени дейности е възможно пре-
минаването още в часа през четирите основни стадия 
на учене: в основните музикални дейности се придо-
бива конкретен опит – личен опит и отношение към 
музиката за пеене и слушане; осъществява се и рефле-
ксивно наблюдение и размишление – обратна инфор-
мация на базата на конкретното преживяване на музи-
ката чрез участие в дейностите; абстрактно мислене 
– събиране на многобройни наблюдения чрез музици-
ране и слушане (музиката е може би най-абстрактното 
изкуство…); активно експериментиране – въз основа 
на преживяното се създават предложения за нова ин-
терпретация, на съчиняване на музикален съпровод… 

Представянето на новите знания, на различните 
видове задачи за упражнение и всички др. компоненти 
на учебника предоставят изключително разнообразие 
от предпоставки по отношение на различните видове 
стилове на учене:

 ● визуален – многобройни снимки, схеми, цвето-
ви решения за основните дейности, за уроците 
за нови знания и за затвърдяване, с различни 
цветове за акцентиране на различни моменти 
от работата;

 ● динамичен – на всяка страница се залагат въз-
можности за сменящи се дейности; за ангажира-
не на мисловните, но и на емоционалните про-
цеси в часа по музика; 

 ● активен – специфичността на музикалното из-
куство е предпоставка за активно въвличане в 
основните музикални дейности (изпълнение, 
възприемане, творческа дейност, двигателна 
дейност);

 ● пасивен – всъщност и пасивното слушане на 
музика е активно действие...

Учебни картони
Приготвили сме и атрактивни допълнителни учеб-

ни картони, които може да използвате в урочната ра-

бота, но и в свободното време на учениците, в след-
обедните занимания. Те включват: две палки – зелена 
и червена, за изрязване, за много игрови дейности; 
клавиатура на пиано – за моделиране на движение на 
мелодия; цигулка, контрабас – за оцветяване; емо-
тикони – за изрязване, за определяне на настроение 
в слушана музика, за изразяване на оценка и само-
оценка; различни по големина дайрета – за изрязване, 
за моделиране на метрум, на движение на мелодия; 
музикална игра. Инвенцията може да ви подскаже и 
други техни предназначения.

Е-ресурс
Електронният учебник включва вариант на кни-

жния учебник, цялата музика от учебника (песни, ин-
струментални съпроводи, музика за слушане), както 
и много други ресурси: повече от сто задачи, караоке 
файлове, допълнителна музика и информация за нея, 
материали за разпечатване.

Задачите създават нова образователна среда, коя-
то отключва емоционално съпреживяване, интерак-
тивно включване, креативно мислене и поведение на 
съвременния ученик. Съобразени са с периода преди 
детето само да може да чете – условието им звучи с 
дикторски глас, освен че присъства и изписано. 

Използвали сме разнообразни технологични ре-
шения: 

 ● аудио (песни за изпълнение, инструментални 
съпроводи, произведения за слушане) и видео-
файлове (обучителни филми, демонстрации, а в 
периода на следбуквения етап – аудиосинхрони-
зирани текстове на песни, т.е. караоке файлове); 

 ● задачи за наблюдения, анализ, интерпрета-
ция; за посочване на избираем/и отговор/и; за гру-
пиране, свързване или комбиниране на различни 
възможности чрез операционализиране във вир-
туална обектна среда; за активизиране на музикал-
ната памет, изпълнителските умения, творческия 
потенциал;

 ● сглобяване на пъзели от изображения и музи-
кални откъси;

 ● свирене с реални и дигитални музикални ин-
струменти;

 ● лабиринти, кръстословици, игрословици;
 ● проектни дейности за музициране на екипен 

или състезателен принцип, но винаги подкрепяйки 
детската изобретателност и уважението към другия;

 ● образователни ресурси, ориентирани към 
оценка и самооценка, развиващи социалните и 
гражданските компетентности.
Този ресурс катализира мотивация и активност у 

малкия ученик – ключ към успеха в глобалното съ-
времие на цивилизацията.

CD
CD 1 бр., в mp3 формат включва всички творби за 

възприемане, песни за изпълнение и инструментал-
ните им съпроводи. 
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3. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище  Град 

 Утвърждавам: 
 Директор:  (име и фамилия)
 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО МУЗИКА ЗА 1. КЛАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Уроци за нови знания НЗ 32 часа

За наблюдение в извънучилищна среда Н.   6 часа

Уроци за затвърдяване на новите знания и за обобщение З/О 24 часа

Уроци за диагностика на входно и изходно ниво Д 2 часа

Годишен хорариум: 64 часа 

 Изготвил: 
 (име и фамилия)
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4. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Вид 
на 

урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)

на ниво учебна програма

Нови 
понятия

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 I Музиката около 
мен

Д Изявява своите музикални предпочитания, 
способности. Демонстрира знания за музиката.

2, 3 I – II Звуците около 
нас

Н Събира и използва информация при поставени 
задачи в дейности в извънучилищна обучаваща 
среда – звуците в природата. Прави разлика 
между шум и звук.  Проявява толерантност към 
различни мнения.

4 II Песен винаги ще 
има

НЗ Знае и разбира същността на песента като жанр.
Осъзнава единството на музика и текст в 
песента.
Разсъждава за посланието, за съдържанието  на 
словесния текст в песен.

песен

5 III Как заживява 
музиката?

НЗ Разбира и посочва необходимостта от 
изпълнител, слушател, публика за живота на 
музиката.

публика
слушател 
изпълнител

6 III Без мелодия 
накъде?

НЗ Разбира и определя мелодията като основно 
изразно средство в музиката – в песен и в 
инструментална музика.

мелодия

7 IV Менует – 
Л. Бокерини

З Коментира и обосновава значението на 
мелодията в музиката.
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Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забележки

(7) (8) (9)

Учебник – стр. 6 – 7 
Сюита любими песни от детската градина
Е-ресурс
Пее групово или самостоятелно; дава примери за любима музика; 
движи се и танцува с музика; включва се в музикални игри.

Практическо-
дейностен
Устна
Портфолио
Качествена

Учебник – стр. 8 – 9
Е-ресурс
Наблюдава, споделя, коментира жива звукова среда. 
Самостоятелно и в екип участва в учебна дейност в извънучилищна 
обучаваща среда. 

Учебник – стр. 10
В първи клас – Ст. Русков, Б. Мирчев
Звъни звънчето – П. Ступел, Н. Соколов
Е-ресурс
Детенце хубаво – популярна мелодия, Иван Вазов
Изпълнява песен, като възпроизвежда според възможностите си 
интонация, метроритмика, темпо.
Съблюдава изисквания и правила за пеене.
Пее, синхронизирайки изпълнението си с общата звучност.
Слуша песни.
Показва отношение, споделя впечатления.
Разпознава детски глас.
Реагира на указанията на учителя.

Учебник – стр. 11
Музикален момент – Фр. Шуберт 
Е-ресурс
Разграничава изпълнител, слушател, публика.
Пресъздава настроението на изпълняваните песни.
Формулира мнение при възприемане на музика.

Учебник – стр. 12
Славейче пее – народна песен
Шега – Й. С. Бах
Е-ресурс
Варианти на Шега – Й. С. Бах
Пее (в група и самостоятелно) изразително мелодия на песен.
Разграничава мелодия от други звуци. 
Слуша и разпознава мелодия в инструментална музика.

Устна
Индивидуална
Групова
Качествена 

Учебник – стр. 13
Менует – Л. Бокерини 
Е-ресурс
Мелодия – А. Дворжак
Задачи 
Слуша разнообразна музика.
Разпознава произведение и автор по мелодия.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Вид 
на 

урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)

на ниво учебна програма

Нови 
понятия

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

8 IV Музика и 
настроение

НЗ Определя настроение на музикално 
произведение. 

9 V Лебед – К. Сен-
Санс

З Търси понятия за определяне на настроение, 
което открива в музикално произведение.
Участва в обсъждането на различни музикални 
произведения.

10 V Есента и 
музиката

О Разпознава насторение, характер и 
изразителност 
в музикална творба. 
Осъзнава как заживява музиката, мястото Ӝ в 
живота на хората.
Разпознава звуците около нас, 
различава музикален звук.

11 VI Кой създава 
песните?

НЗ Знае участниците в творчески процес на 
създаване на песен.
Разбира и осъзнава творческия процес при 
създаване на музикална творба.

авторска 
песен

12 VI Заедно и в 
песента

НЗ Знае какво е хор.
Осъзнава основни негови характеристики.

хор

13 VII Артист солист НЗ Познава основните характеристики на солист в 
музиката. Разграничава го – визуално и слухово.

солист
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Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забележки

(7) (8) (9)

Учебник – стр. 14
Птиците тъгуват – м. Св. Лобошки, т. М. Лапева
Мечтание – Р. Шуман Тарантела – Дж. Росини 
Е-ресурс 
Весело – тъжно – Л. ван Бетовен
Пресъздава настроението на изпълняваните песни.
Пресъздава с движения характера на музиката.
Използва различни думи за споделяне на емоционално преживяване 
на различни настроения в музика.

Устна
Индивидуална
Групова

Учебник – стр. 15
Лебед – К. Сен-Санс
Къщичка на кокоши крака – М. Мусоргски – М. Равел
Е-ресурс
Развива умения за словесно интерпретиране и съпреживяване на 
музика.

Устна
Групова

Учебник – стр. 16
Птиците тъгуват – Св. Лобошки, М. Лапева
Eсенна песен – П. И. Чайковски 
Е-ресурс 
Работен картон – емотикони 
Работен лист 2
Пее изразително песен, влага лично отношение и артистизъм. 
Наблюдава и разпознава настроението в музика и коментира 
изразителност на мелодия като основен елемент на музикалния език.

Практическо-
дейностен
Устна
Портфолио
Качествена

Учебник – стр.17
Конче вихрогонче – м. Кирил Икономов, т. Мая Нешкова
Е-ресурс
Пее изразително песен, определя характер и настроение в песента. 

Учебник – стр. 18
Песен за детето чудо – м. Б. Елиезер
Т. Д. Точев
Е-ресурс
Ехо – О. ди Ласо
Музикална игра
Разпознава детски хор.
Реагира на указанията и жестовете на учителя.
Синхронизира изпълнението си със съпровода на песента и с общата 
звучност.

Устна
Групова

Учебник – стр. 19
Шаро първолаче – М. Гашева
Люлчина песен – Б. Флис
Е-ресурс 
Изпълнява според възможностите си песни – солово и в група.
Синхронизира изпълнението си с останалите участници в дейността.
Наблюдава елементи от музикалната изразност.
Включва се в ролеви игри.

Устен
Екипен
Ролеви включвания

Индивидуална
Поощряваща
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Вид 
на 

урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)

на ниво учебна програма

Нови 
понятия

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

14 VII Музика за пеене 
и слушане по 
избор

З Разпознава визуално и слухово хор и солист.

15 VIII С бели и черни 
клавиши

НЗ Разпознава пиано по външен вид и тембър. пиано

16 VIII Помощ от 
приятел

НЗ Разбира функцията и същността на музикалния  
съпровод.
Разпознава различни ситуации на музикален 
съпровод. 
Осъзнава музикалния съпровод като 
партньорска дейност.

съпровод

17 IX Концерт за 
пиано № 21, част 
2 – В. А. Моцарт

З Осъзнава значението на музикалния съпровод за 
въздействието при изпълнение. 
Разбира многообразието при реализиране на 
съпровод. 

18 IX Тъпан бие НЗ Запознава се с външния вид и с тембъра на 
тъпан.
Познава основни начини за звукоизвличане при 
ударните инструменти.

тъпан

ударни 
инструменти

19 X Ударни 
инструменти

З Знае основни използвани в практиката ДМИ.
Свързва тъпана с функционирането на 
фолклорната музика.

20 X Леви, десни! Ще 
вървим напред!

НЗ Свързва марш с форми на функциониране на 
музиката.

марш
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Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забележки

(7) (8) (9)

Учебник – стр. 20
Музика за пеене и слушане по избор
Е-ресурс  
Жабешки романс – В. Троян
Предлага песни за колективни и солови изпълнения. 
Формулира мнение. 
Разпознава солови и групови изпълнения.
Коментира случаи и обстановка за солови изпълнения.

Учебник – стр. 21
Старото пиано – М. Гашева
На Елиза – Бетовен
Работен картон – клавиатура на пиано
Е-ресурс
Веселият селянин – Шуман 
Музикален момент – Шуберт 
Разпознава пиано в различни културни среди.
Подбира подходящи определения за тембъра на пианото.

Учебник – стр. 22
Хвалил ми се Данчо – м. Стефан Русков, т. Асен Босев
Е-ресурс
Изпълнява песента, като изразява лично отношение и 
емоционалност. 
Импровизира танцови движение според характера на песента.

Учебник – стр. 23
Концерт за пиано № 21, част 2 – В. А. Моцарт
Е-ресурс
Посочва функцията на солиращ и съпровождащ в музиката.
Коментира различните функции на пианото – солиращ или 
съпровождащ инструмент. 

Учебник – стр. 24
Боряно, Борянке – народна песен
Хоро – Н. Докторов
Е-ресурс
Слуша и разпознава тъпан – по външен вид и по тембър.
Характеризира звукоизвличане и звук при ударни инструменти.

Учебник – стр. 25
Е-ресурс
Демонстрира знания и умения за свирене на детски ударни 
инструменти.
Свири ритмичен съпровод по зададена схема (с един инструмент) в 
двувременен равномерен метрум.

Учебник – стр. 26
Марш на цифрите – С. Русков, Р. Паскалева
Е-ресурс
Пее с подходяща изразност маршова песен.
Слуша и разпознава марш. 
Реагира двигателно на маршовост.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
единица

Вид 
на 

урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)

на ниво учебна програма

Нови 
понятия

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

21 XI Цирк – 
И. Дунаевски

З Определя марш в музиката.

22 XI Залюля се право 
хоро

НЗ Свързва право хоро с форми на функциониране 
на музиката.
Определя хороводност в музиката.

право хоро

23 XII Имало едно 
време… и песни

НЗ Знае основни характеристики на народната 
песен по отношение на авторство.

народна 
песен

24 XII Песни по избор З Свързва народна песен с форми на 
функциониране на музиката – в миналото и днес, 
в бита на хората.
Разграничава народна песен от авторска.

25 XIII Чуйте! Гайда 
свири!

НЗ Запознава се с външния вид и тембъра на гайда.
Знае начина на звукоизвличане при гайда.  
Свързва гайдата с традиционна музика.

гайда
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Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забележки

(7) (8) (9)

Учебник – стр. 27
Цирк – И. Дунаевски
Войнишки марш – Р. Шуман
Е-ресурс
Работни картони
Отразява равномерна двувременна пулсация в маршова музика. 
Моделира двигателно по графичен модел маршова музика.  Отчита 
силното метрично време в двувременна равномерна пулсация.

Учебник – стр. 28
Малка мома – народна песен
Право хоро
Е-ресурс
Пее с подходящо настроение равноделна хороводна песен.
Слуша и разпознава право хоро.
Разпознава равномерна двувременна пулсация в право хоро.
Отразява и реагира двигателно при равномерна двувременна 
пулсация в хороводна музика.
Играе право хоро. 

Учебник – стр. 29
Комарко се женеше – народна песен
Музикален пример – групи за традиционен фолклор
Е-ресурс
Пее (индивидуално и групово) народна песен.
Пее, слуша и съпоставя авторски и народни песни.
Проявява емоционално отношение при интерпретиране на народна 
песен.
Слуша и коментира образци на традиционни народни песни.
Споделя впечатления и опит от контакт с българската народна музика.

Учебник – стр. 30
Песни по избор
Седенки – К. Генчев, „Ева квартет“
Е-ресурс
Музикална игра
Дава примери за присъствието на народната песен в бита на хората.
Коментира функционирането на народната песен днес.
Възпроизвежда ритмичен съпровод на народна песен.
Разграничава народна от авторска песен в репертоара за пеене.

Устен
Включване в 
аналитична дейност
Игрова дейност

Учебник – стр. 31
Гайдарче – П. Хаджиев, И. Генов
Трите пъти
Е-ресурс
Слуша и разпознава гайда – по външен вид и по тембър.
Характеризира звукоизвличане и тембър на гайда.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на 
урочната 
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на 
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на ниво учебна програма
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

26 XIII Чуйте! Коледари 
песни пеят!

НЗ Отнася коледни песни към съответния обред. 
Свързва коледарите с коледния празник. 
Познава характерни облекла и атрибути, 
мястото им в празника. 
Знае специфични белези на обреда коледуване.

27 XIV Догодина, до 
амина!

НЗ Свързва сурвакарите със съответния празник.
Отнася конкретни песни към съответния обред.

.

28 XIV Кукерски игри НЗ Свързва кукери със съответния празник.  
Разбира специфични белези на кукерския 
обред, присъствието им в зимния и пролетния 
празничен календар.

29 XV Зимата и 
музиката

О Възпроизвежда в група и самостоятелно 
интонацията, метроритмиката и
установеното темпо на изпълняваните песни.
Изразява отношение към настроението на 
песента. Участва в обсъждането на различни 
музикални произведения.

30 XV Цигулката свири 
и пее

НЗ Разпознава по външни белези и по тембър 
цигулка. 

цигулка

31 XVI Зимна песен – 
Ал. Райчев, 
В. Паспалеева

З Обогатява слушателския си опит и знания за 
цигулката.
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Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забележки

(7) (8) (9)

Учебник – стр. 32
Коледа е – популярна песен
Станенине, господине
Е-ресурс
С коледна песен по света
Назовава коледни песни. Пее песните с подходящо настроение, 
изпълнява ритмичен съпровод по предложена схема, съпреживява 
празнично настроение.
Слуша популярни коледни песни от света.

Учебник – стр. 33
Сурва, сурва година – П. Бояджиев, И. Василев  
Здрава, здрава годинчица – народна песен 
Е-ресурс
Пее и емоционално съпреживява настроение в песни, свързани с 
празничността и обредността. 

Учебник – стр. 34
Кукерски танц – Васил Казанджиев
Кукерски звънци
Е-ресурс
Разпознава кукери по външен вид; свързва ги с определени 
музикални характеристики. Коментира същността на кукерските 
игри.
Изпълнява ритмичен съпровод по схема.

Учебник – стр. 35
Зимно хоро – П. Ступел, Ц. Ангелов
Е-ресурс
Приложение 3
Пее (в група и самостоятелно) изразително песен за зимата. Свързва 
различни зимни празници със съответни обреди и музика. Назовава 
и изразява отношение към участието на деца във фолклорни обреди. 

Практическо-
дейностен
Устен
Портфолио
Качествена

Учебник – стр. 36
Каприз № 24 – Н. Паганини
Е-ресурс
Учебни картони – емотикони
Слуша изпълнения на цигулка, изразява лично отношение. Използва 
подходящи определения за тембъра на цигулката. Разпознава 
цигулка сред изпълнения на други инструменти.

Учебник – стр. 37
Зимна песен – Ал. Райчев, В. Паспалеева
Хоро – П. Хаджиев
Е-ресурс
Слуша изпълнения на цигулка, изразява лично отношение. 
Разграничава цигулка сред други изпълнения и инструменти, 
инструментална от вокална музика. Пресъздава настроението на 
изпълняваните песни.
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по ред

Тема на 
урочната 
единица

Вид 
на 

урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)

на ниво учебна програма

Нови 
понятия

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

32 XVI Музиката – 
бърза и бавна

НЗ Свързва значението на бързината в музиката с 
нейния характер и изразност.

33 XVII Право шопско 
хоро

З Свързва различна бързина с различно 
настроение, характер, изразност, жанрове в 
музиката.

34 XVII Музиката – силна 
и тиха

НЗ Определя силата на музика в подходящи 
примери. Свързва силата с характера и 
изразността на музиката. 

35 XVIII Из Малка нощна 
музика – В. А. 
Моцарт

З Осмисля значението на силата за изграждане на 
музикалната творба.

36 Да засвири 
тромпет!

НЗ Разпознава тромпет по външен вид и по тембър. тромпет
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Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели

Забележки

(7) (8) (9)

Учебник – стр. 38
Рок – Св. Лобошки, М. Лапева
Над люлката – популярна песен
Галоп – Дм. Кабалевски
Е-ресурс
Пее песни с подходяща бързина. 
Слуша различна по бързина музика.
Определя бързината на музиката.
Коментира бързината в музиката във връзка с настроение, характер 
и изразност. 
Моделира двигателно бързина в музиката.
Отнася бързина в музиката към графична схема.

Учебник – стр. 39
Право шопско хоро
Пиринско хоро
Е-ресурс
Учебни картони (палки)
Определя и съпоставя бързо, бавно, умерено темпо в музиката. 
Избира подходяща бързина при изпълнение на песен.

Учебник – стр. 40
Увертюра Вилхелм Тел – Дж. Росини
Музикален пример
Е-ресурс
Ехо от Сюита за флейта и пиано – А. Карастоянов 
Синхронизира по сила изпълнението си с това на всички участници 
в дейността. Разграничава различна сила на изпълнение на музика в 
музика.

Учебник – стр. 41
Из Малка нощна музика – В. А. Моцарт
Е-ресурс
Проследява силата на музиката като характерно изразно средство в 
инструментални творби. Ръководи се от жестовете и указанията на 
учителя при изпълнение на песни. 

Устна
Индивидуална
Групова
Качествена

Учебник – стр. 42
Небивалица – К. Цибулка, Б. Гудев
Неаполитански танц – П. И. Чайковски 
Е-ресурс
Подбира подходящи определения за тембъра на тромпет.
Проследява тонови височини и движение на мелодия в кратък 
фрагмент.
Отчита промени в темпото и динамиката при слушане на музика.
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37 XIX Високи 

и ниски тонове 
в музиката

НЗ Разпознава и осъзнава съотношението 
високо – ниско в заобикалящия свят и в 
музиката.
Разграничава високи и ниски тонове 
в звучаща музика.

38 Накъде се движи 
мелодията?

НЗ Разпознава и осъзнава посоката на движение на 
мелодия – възходящо и низходящо. Разграничава 
възходящо и низходящо 
движение на тонове в мелодия.

39 XX Рицарят Рупърт 
– Р. Шуман

З Свързва посоката на движение на мелодия с 
графично изображение. Може двигателно да 
моделира мелодическо движение. 

40 Кратки и дълги 
тонове 

НЗ Изпълнява подражателно кратки и дълги тонове.
Разграничава кратки и дълги тонови трайности.
Осъзнава съотношението кратки – дълги тонове 
в музиката.

41 XXI Тодора люляк 
кършила – 
народна песен

З Определя кратки и дълги тонове в музикална 
творба.
Съотнася кратки и дълги тонови трайности към 
конкретни срички. 

42 Тонове в редица НЗ Разпознава повторение на тонове 
в музика. Разграничава ги 
от постепенно движение в мелодия.

43 XXII Мартеничка 
имам аз – 
Ал. Танев, 
Т. Ганчева

З Познава фолклорния празник и обичай, свързан 
с Баба Марта.
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Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми 

и/или раздели

Забележки

(7) (8) (9)
Учебник – стр. 43
Самуел Голденберг и Шмоил – М. Мусоргски – М. Равел
Музикален пример
Е-ресурс
Наблюдава в конкретна музика, коментира съотношения високо – 
ниско в мелодия. 
Учебник – стр. 44
Хоро – Д. Христов
По стълбичка – популярна мелодия
Е-ресурс
Наблюдава, коментира посоката на мелодическо движение в конкретна 
музика. 
Учебник – стр. 45
Рицарят Рупърт – Р. Шуман
Е-ресурс
Учебни картони
Проследява и самостоятелно моделира (графично и двигателно) 
движение на мелодия в позната музика.
Учебник – стр. 46
Медна свирка свири – Б. Ибришимов, В. Паспалеева
Влак – П. Хаджиев
Е-ресурс
Пее целенасочено мелодия на песента, отнася кратки и дълги тонове 
към конкретни срички.
Разпознава кратки и дълги тонове и коментира значението им в 
изграждането на музикалната творба.
Учебник – стр. 47
Тодора люляк кършила – народна песен
Е-ресурс
Изпълнява подражателно кратки и дълги тонови трайности с детски 
музикални инструменти.
Свързва кратки и дълги тонови трайности с графично изображение. 

Портфолио 

Учебник – стр. 48
Тарльо телци пасе – народна песен
Музикален пример
Е-ресурс
Свързва повтарящи се тонове с графично изображение. Изпълнява 
повтарящи се тонове в мелодия, в подходящи примери. Графично и 
двигателно моделира движение на мелодия.  

Учебник – стр. 49
Мартеничка имам аз – Ал. Танев, Т. Ганчева
Пролетна песен – Менделсон 
Е-ресурс
Споделя собствени впечатления от участие в празника.
Пее групово или самостоятелно. 
Импровизира танцови движения.
Свързва посоката на мелодичното движение с графичен модел. 
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44 Химн на 

Република 
България – 
Цв. Радославов

З Разбира функционирането на музиката в 
празниците, социалната Ӝ роля. Осъзнава 
мястото на конкретна музика – с определена 
изразност и предназначение, в честването на 
националния празник на Република България. 

45 XXIII Браво! Браво! – 
П. Льондев, 
А. Жекова

З Осъзнава мястото на музиката в различни 
празници. Умее да подбира музика за празника 
на грамотността.

46 Едно, две, три, 
валс танцувай ти!

НЗ Свързва валс с функционирането на музиката 
вчера и днес.
Осъзнава равномерна пулсация на три.
Разпознава тривременна равномерна пулсация в 
звучаща музика. 

валс

47 XXIV Дворец от 
кристал – 
В. Цанев, 
Т. Балова

З Осъзнава танцувален характер на музика. 
Разпознава валс.

48 Едно, две, 
триии, ръченица 
ти тропни!

НЗ Свързва ръченицата с функциониране на 
музиката вчера и днес.
Осъзнава неравномерна пулсация на три и я 
отнася към жанра на ръченицата.
Разпознава ръченица в звучаща музика.

ръченица

49
50

XXV Пътят към 
музиката

Н Осъзнава пътя на реалното създаване 
на музика – в извънучилищна среда, в случая –
наблюдение на ансамбъл за народни песни 
и танци в народно читалище. 
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Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми 

и/или раздели

Забележки

(7) (8) (9)
Учебник – стр. 50
Химн на Република България – Цв. Радославов
Родина – Г. Спасов, Мл. Исаев
Е-ресурс
Свързва конкретен музикален репертоар с празничния музикален 
календар – 3 март. Изразява отношение, пресъздава по подходящ 
начин музикален репертоар, свързан с празника. Познава адекватно 
поведение при честване на празника.

Учебник – стр. 51
Браво! Браво! – П. Льондев, А. Жекова
Е-ресурс
Грамота за разпечатване.
Участва в музикални изяви. Чете и обсъжда текстове на песни. 
Изразява лични предпочитания към музика за пеене и слушане. 
Съставя репертоарен план.
Предлага идеи за разпределяне на роли и сценично поведение.
Проявява артистичност при танцови движения.

Устен 
Дейностно-
ориентиран

Индивидуална
Групова
Формираща

Учебник – стр. 52
Валс – по американска песен игра, Р. Паскалева
На хубавия син Дунав – Й. Щраус
Е-ресурс
Пее мелодията на песента в характерен метроритъм на валс.
Разпознава валс в музикални примери. Отчита силното метрично 
време, отразява метрума двигателно и го свързва с графичен модел. 
Двигателно реагира на танцувалния характер на валс, проявява 
артистичност. 
Учебник – стр. 53
Дворец от кристал – В. Цанев, Т. Балова
Е-ресурс
Определя танцувалност, валсовост, настроение и характер в песента. 
Избира инструменти и начин на свирене при ритмичен съпровод с 
детски музикални инструменти.
Пресъздава с танцувални движения жанровата специфика на валса. 

Учебник – стр. 54
Свири рак на бързак – народна песен
Ръченица – народен оркестър
Е-ресурс
Учебни картони
Пее песен в метроритъм на ръченица.
Назовава прилики и разлики при валс и ръченица. Разграничава 
ръченица от други жанрове в подходяща музика.
Изпълнява основни танцови движения на ръченица.

Учебник – стр. 55
Участва в групова дейност.
Наблюдава, анализира, дава мнение и оценка на репетиционен процес 
на народен хор, оркестър, танцов състав. Изразява лично отношение за 
творческия процес, необходим за живота на музикалното изкуство.
Свързва институцията читалище и с отношение към книгите.
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51 XXVI Пролетни 

народни 
празници

НЗ Свързва лазарки с лазаруване.
Разбира обредността и смисъла на празника, 
познава специфични белези на лазаруването.

52 Великденче – 
Б. Кочев, 
Й. Стубел

З Познава символиката на великденския празник. 
Проявява толерантност към мнения и 
предпочитания.

53 XXVII Пролетта и 
музиката

О Отнася музика към сезон, календарен празник, 
народни традиции и съвремие. Свързва различна 
музика с форми на функционирането Ӝ. 

54 Контрабас НЗ Разпознава по външен вид и по тембър 
контрабас. Използва подходящи определения за 
словесно описване на тембъра на контрабас. 

55 XXVIII Свирете, 
музиканти!

НЗ Разпознава по външен вид и по звучене 
оркестър. Свързва оркестър с функционирането 
на музиката.

оркестър

56 Кой ръководи 
музикалните 
състави?

НЗ Знае водещата роля на диригента. Разбира 
значението на диригентските жестове за 
пресъздаване на характера на музиката.

диригент  

57 XXIX Весел дъжд – 
Б. Мирчев

З Осъзнава значението на диригента в различни 
музикални практики, вкл. и съвременни.
Разграничава вокална и инструментална музика.
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(за всеки урок)
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(7) (8) (9)
Учебник – стр. 56
Лаленце се люлее – народна песен
Ой, Лазаре – народна песен
Е-ресурс
Изпълнява песните с подходящо настроение и изразителност.
Отнася песни към съответни обреди.
Учебник – стр. 57
Великденче – Б. Кочев, Й. Стубел
Е-ресурс
Пее тематично свързана песен от извънучилищен репертоар.
Споделя лични преживявания и опит.
Уважава и подкрепя възможностите на съучениците си в 
музицирането.

Устен
Портфолио

Индивидуална
Самооценка

Учебник – стр. 58
Щъркел и деца – Д. Христов
Пролетни гласове – Й. Щраус
Е-ресурс
Приложение 4
Изразява емоционално отношение към музика, свързана с празници и 
чествания, с различни настроения. Съставя програма за честване по 
различен признак. Взима участие в изяви, свързани с празници.

Устен
Портфолио 

Индивидуална
Групова

Учебник – стр. 59
Слон из Карнавал на животните  – К. Сен-Санс
Музикален пример
Е-ресурс
Слуша и разпознава по тембър контрабас, проследява го в музикалната 
творба. Разграничава го по звучене от цигулка.
Учебник – стр. 60
Хоп-троп – А. Бояджиев
Северняшко хоро
Музикален пример
Е-ресурс
Наблюдава присъствието на фолклора в различен вид оркестрови 
състави и практики. Изразява отношение, споделя преживяване, 
формулира мнение при слушане на оркестрова музика. 
Учебник – стр. 61
Из Петя и вълкът – С. Прокофиев
Е-ресурс
Следва жестовете и указанията на учителя по време на изпълнение. 
Слуша музика и коментира ролята на диригента за пресъздаване на 
сила, темпо, динамика, характер.

Игрова
Индивидуална

Учебник – стр. 62
Весел дъжд – Б. Мирчев
Хумореска – А. Дворжак
Е-ресурс
Подбира подходящи словесни определения за характера на музиката. 
Пресъздава с движения характера на музиката.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема 
на урочната 

единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)

на ниво учебна програма

Нови 
понятия

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
58 Кой пее? НЗ Разграничава вокална и инструментална музика, 

мъжки, женски и детски гласове, детски хор. 

59
60

XXX Пътят към 
сцената

Н Умее самостоятелно да събира и използва 
информация при поставени задачи в дейности и в 
извънучилищна обучаваща среда.

61 XXXI Този празник – 
по популярна 
песен 

З Съпреживява емоционално отбелязването на 
празника на св. св. Кирил и Методий.

62 Ето го морето 
– П. Льондев, Д. 
Стефанов

З Открива математически и графични 
закономерности в изображения, свързани с 
елементи на музикалната изразност и принципи 
на развитие в музиката.
Свързва музика с конкретни преживявания и 
настроения.

63 XXXII Слънце, музика, 
игри

О Прилага в нова игрова ситуация знания, умения 
и отношения, свързани с основни области на 
компетентност –
музикална практика, елементи на музикалната 
изразност, музика и игра, музика и общество.

64 Музиката около 
мен

Д Изявява своите музикални способности, 
притежава базисни знания за музиката. 
Изразява лични предпочитания – към авторски и 
народни песни, към инструментална музика. 
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Контекст и дейности 
(за всеки урок)

Методи и 
форми на 

оценяване по 
теми 

и/или раздели

Забележки

(7) (8) (9)
Учебник – стр. 63
Пролетен карнавал – Св. Лобошки, Б. Мирчев 
Музикален пример
Е-ресурс
Синхронизира изпълнението си със съпровода на песента и с общата 
звучност. Пресъздава настроението на изпълняваните песни.

Учебник – стр. 64
Наблюдаване на музикално-творческа среда чрез посещение на 
репетиция на вокална формация
(вокална група, детски хор).

Индивидуална
Портфолио

Учебник – стр. 65
Този празник – по популярна песен 
Химн на св. св. Кирил и Методий –П. Пипков, Ст. Михайловски
Е-ресурс 
Изразява лично отношение в изпълнението си.
Разбира и обсъжда присъствието на марша в празника.
Отчита двигателно равномерна двувременна метрична пулсация.
Разпознава визуално музикални инструменти и записва названията им.

Учебник – стр. 66
Ето го морето – П. Льондев, Д. Стефанов
Игра на водата – К. Дебюси
Е-ресурс
Открива и изразява словесно настроение в музика. 
Описва с думи звукова и емоционална картина, свързана с природа.

Учебник – стр. 67 – 69
Приложение 5
Решава обобщителни задачи, свързани с всички основни глобални теми 
от учебното съдържание. Свързва музикален репертоар с празничен 
календар. 

Учебник – стр. 70
Приложение 6
Пее, слуша и анализира музика, свири на детски музикални 
инструменти, танцува. Демонстрира основни базисни знания за 
музиката според учебната програма. 

Практическо-
дейностен
Устен
Портфолио
Качествена
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Музиката около мен

6

МУЗИКАТА ОКОЛО МЕН 

Вид на урока: 
за диагностика на входно ниво

Цел на урока: 
 ● учителят придобива първоначална представа за 

интереса към музикалното изкуство и желание-
то за общуване с музиката;

 ● за изпълнителските, слушателските умения 
и знанията за музиката и предпочитанията на 
първокласниците.

Задачи на урока:
 ● слушане и разпознаване на песни от детската 

градина; групово и самостоятелно пеене на ре-
пертоар от детската градина; 

 ● движение с музика; включване в музикални 
игри;

 ● споделяне на впечатления и чувства от кон-
такти с музиката;

 ● посочване на примери за предпочитана музика;
 ● изразяване на лично емоционално отношение 

към музиката;
 ● проява на уважение към възможностите и пред-

почитанията на съучениците. 

Основен музикален материал: 
 ● за пеене – по желание на учениците; 
 ● за слушане – сюита любими песни от детската 

градина.

Методически насоки 
за разработване на темата
Първият учебен час е време за взаимно опознаване, 

позитивни нагласи, преживявания. Той е натоварен с 
важната задача да привлече ученика към училището 
и да го впише със значима позиция в класа. Затова 
и входящата диагностика в 1. клас е игрово-дискрет-
на, творчески предразполагаща, провокираща съпри-
частност. В атмосфера на забавление, отключваща 
доверие, учителят се ориентира в предпочитанията 
към различна музика, гласовите възможности на уче-
ниците, емоционалната им отзивчивост, заложбите. 

Илюстрацията символизира приключението по 
вълшебните релси на музиката, което предстои за 
малкия ученик. В него класната стая ще бъде тери-
тория и пространство с различни измерения – в учи-
лищна, природна, концертна, празнична, виртуал-
но-технологична среда...  

На пет открити влакови вагончета са визуализира-
ни близките за първокласника контакти с музиката. 
Изхождайки от собствения си опит, той открива при-
съствието на музика с различни функции в разнотипни 
сфери от неговото битие. Детайлите на изображенията 
насочват към различни тематични сфери от ролята на 
музиката в живота на съвременното първолаче – личен 

празник, домашен уют с въображаема сцена, повлияна 
от приказното начало – път към реалната изява с об-
ществена значимост, свързваща традиция и бъдеще. 
Двойката момче – момиче, върху които е фокусът, 
предполага равнопоставеност в идентификацията.

Илюстрациите насочват и подкрепят детето за са-
моизява – да пее групово или самостоятелно, да се 
движи свободно с музика в различни жанрове, да спо-
деля впечатления, чувства, знания за музиката, да се 
включва в музикални игри. 

Музикалната сюита от любими, разпознаваеми 
детски песни условно е предназначена за слушане 
– спокойно и незабелязано може да се използва и за 
пеене. Песните са подбрани така, че да се запеят от 
всички. Улеснява организацията на своеобразния 
първи концерт от песни, в хода на който учителят 
незабелязано прослушва възможностите на учени-
ците за интониране и метроритмика. Сюитата е и 
мост към личния песенен репертоар, с който детето 
влиза в новата учебна среда. Вероятно тя ще про-
вокира някой спонтанно да се самопредстави пред 
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съучениците си, а по-нерешителните ще се включат 
в колективни дейности. 

Умишлено не сме предоставили друга инструмен-
тална музика за слушане – всеки учител може спо-
койно да подбере такава, а и колегите в предучилищ-
на възраст няма да откажат помощ.

Ролята на входящата диагностика е не да притесни 
малкия ученик, а напротив – да го освободи за твор-
чество чрез изкуството, да обещае комфорт, забава, 
обич и доброта чрез музиката като непреходно уни-
версално изкуство. В този контекст учителят добива 
представа за нагласите и възможностите, за да начер-
тае визията на своята педагогическа роля, в която не 
се съмняваме.

Е-ресурс
Задачите създават непринудени условия за изпъл-

нение и споделяне на познания, мнения, опит, като 
деликатно водят и въвличат в уважение към различ-
ните музикални заложби, способности, музикални 
предпочитания и вкус. 

Задача 1 дава възможност за диагностициране на 
предпочитанията към дейностите в музиката: пеене, 
слушане, танцови движения с музика, свирене на му-
зикални инструменти – самостоятелно или в група. 

Задача 2 е свързана с една от основните дейнос-
ти в часа по музика – пеенето. Задачата предлага 
обсъждане след еднократни или неколкократни про-
слушвания на всеки от „героите“ – животни, детски 
музикален инструмент и първолаче, за да се стигне до 
заключението, че певческата дейност е дарба и при-
вилегия само на човека. Със задачи 3 и 4 се проверя-
ва кои музикални инструменти разпознават визуално 
и слухово първокласниците, както и към кои от тях 
проявяват специален интерес.

В края на часа учениците биха могли да оцветят това 
влакче от работния лист (приложение 1), което отгова-
ря на емоционалното им състояние и чувствата, прово-
кирани от музиката, звучала в първия час. Възможно 
е да се посочат две емоции – любопитство и радост 
например. Това е ценна информация за учителя, която 
може да приложи към портфолиото на всеки ученик.



46

ЗВУЦИТЕ
ОКОЛО НАС

Вид на урока: 
за наблюдение

Цел на урока: 
 ● насочване на вниманието на ученика към осъз-

наване на богатството от звуци около нас.

Задачи на урока:
 ● наблюдение и разпознаване на различни звуци, 

споделяне на впечатления, породени от възпри-
емането на звуците в природата; 

 ● коментиране на личните впечатления;
 ● обогатяване на индивидуалните представи при 

работа в екип чрез обсъждане на различните 
мнения, предизвикани от наблюдението.

Методически насоки 
за разработване на темата
Изображенията на страницата илюстрират обекти, 

които са познати на първокласниците и които могат 
да допълнят техните впечатления от наблюдението 
на живата звукова среда. Към звуковете, породени от 
тези обекти, би било добре да се добавят още зву-
кове от различен произход. Ето и примери за това: 
звук от човешки стъпки, пращене на клонки, звук от 
паднали шишарки, на хвърлен във вода камък, шумо-
лене на дрехи, на падащи капки дъжд, гръмотевици 
и др. Тъй като звуците биха могли да бъдат много 
и разнообразни, би било добре да се обсъждат, като 
се организират в групи в зависимост от техния про-
изход или по теми съобразно наблюдаваната звукова 
среда. Добре е учениците да коментират освен звуци 
от природата, но и такива произхождащи от тяхната 
обкръжаваща среда – в училище, на улицата, у дома, 
по време на различни събития. Важно е учениците да 
осъзнаят голямото значение на звуците в живота на 
човека в ситуации от най-разнообразен характер и в 
зависимост от тяхното предназначение – като сред-
ство за ориентиране в различна обстановка, израз на 
емоции, предупреждение за опасност и др. 

Може да се обсъди значението на звуците като 
средство за отмора или вдъхновение в живота на чо-
века и също така – за използването им за създаването 
на музика. 

Важно е да се насочи мисълта и към разликата от 
заобикалящите ни звуци и музикалните звуци. Откъ-
де се „чуват“ музикални звуци в страниците?

Е-ресурс
Задачите целят да провокират детското въображе-

ние и да събудят музикално-слуховите представи на 
учениците, които са натрупани в тяхното съзнание 
във връзка със звуците от заобикалящия ги свят. 

Задача 1 изисква от учениците да разпознаят 
звуци от природата. Чуват се: вятър, щурец, птичи 
песни, гръмотевица.

Задача 2 цели да предизвика музикални асоциа-
ции. Тя комбинира разнообразни по произход звуци. 
Учениците, от своя страна, биха могли да представят 
свои впечатления, породени от наблюдение на звуци, 
като ги представят пред класа под формата на кратък 
разказ, подобно на примера в задачата. 

Задача 3 предоставя на първокласниците възмож-
ност да проверят дали могат да свързват изображение 
на обект с издавания от него звук, като се опират на 
своя слухов опит.  Звуци могат да бъдат произведени 
от: линейка, която бърза за адрес; дръвче, чиито лис-
та и клони са разклатени; удряни един в друг камъни.

Звуците около нас 

8

9
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Песен винаги ще има 
ЗВЪНИ ЗВЪНЧЕТО  
музика Петър Ступел
текст Николай Соколов

В ПЪРВИ КЛАС  
музика Стефан Русков
текст Борислав Мирчев

ПЕСЕН ВИНАГИ ЩЕ ИМА

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: разбиране на жанровата специфи-
ка на песента като единство от музика и текст.

Задачи на урока: 
 ● синхронизирано изпълнение на песен с общата 

звучност; 
 ● възпроизвеждане на интонация, метроритмика 

и темпо според личните възможности;
 ● показване на емоционално отношение;
 ● спазване на указанията на учителя и на правила 

за пеене и слушане на музика.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: В първи клас – Стефан Русков, Бори-

слав Мирчев; 
 ● за слушане: Звъни звънчето – Петър Ступел, 

Николай Соколов.

Методически насоки 
за разработване на темата
Празничната еуфория от първия учебен ден продъл-

жава. А празникът и песента са естествено свързани. 
Песента винаги е съпътствала и ще съпътства празни-
ците на хората. Човек пее и в радост, и в тъжни момен-
ти, и сам, и с приятели. В първия учебен ден радостта 
от преживяванията споделят и слънцето, и птичката. На 
рисунката присъстват символи, на които е добре да се 
обърне внимание – училищен звънец, знаме.

Възможни акценти в хода на урока са: споделяне 
на преживявания, обсъждане на текста, наблюдения 
на героите от илюстрацията, които също са в пози-
ция на пеене. Учителят би могъл да запознае първо-
класниците със символите за музикалните дейности 
съобразно тяхната логика. Учениците съблюдават 
правилата за пеене. Преоткриват и изказват думи за 
настроението (характера) на песента. Тя дава въз-
можност и за танцови импровизации. С тези разно-
образни подходи се запомнят текстът и мелодията, а 
новото понятие песен се използва естествено. Пър-
вокласниците разбират, че песента е единно цяло от 
музика и текст, която може да се пее и слуша. Уро-
кът предлага два нюанса на училищна песен – съвре-
менна, нова и емблематична за училището, както и 
известна и на други поколения. Но и двете песни из-
граждат положителното отношение към музикално-
то изкуство и привлекателния образ на училището и 
света на знанието.

Е-ресурс
Задачите спомагат за осмислянето на понятието 

песен и практическото му приложение. В тях са за-
ложени интегративни връзки с другите учебни пред-
мети.Със задача 1 учениците  разпознават дете из-
пълнител на песен сред свои връстници, представящи 
други дейности. Тази задача активизира и слуховата 
памет. 

Задача 2 развива находчивост и съобразителност 
чрез сглобяването на любимия за всяко дете пъзел – 
на музикален фон с акапелно изпълнение на Вазовата 
училищна песен Детенце хубаво се подреждат ча-
стите от картина на четящо момиченце. Но въпросът 
към посланието на песента предполага внимателно 
възприемане, разбиране и размисъл върху съдържа-
нието на текста – къде и защо отива лирическият ге-
рой. Тази задача насочва към основен принцип при 
работата над песенен материал – за посланието на 
песента.
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11

Как заживява музиката?
МУЗИКАЛЕН МОМЕНТ
Франц Шуберт 

КАК ЗАЖИВЯВА
МУЗИКАТА?

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● разкриване на връзката между изпълнител, 

слушател и публика по отношение живота на 
музиката.

Задачи на урока: 
 ● разграничаване на изпълнител от слушател и 

публика; 
 ● пресъздаване настроението на изпълняваните 

песни; 
 ● формулиране на мнение при възприемане на 

музика. 

Основен музикален материал: 
 ● за слушане – Музикален момент, Ф. Шуберт.

Методически насоки 
за разработване на темата
Основното изображение на страницата предста-

влява момент от концерт в концертна зала. Певицата 
току-що е приключила своето изпълнение, а пианис-
тът, съпровождал песента на певицата, е застанал до 
пианото. След като вече са се поклонили, изпълни-
телите се радват на аплодисментите на публиката в 
залата. Малкото момиченце подарява цветя на изпъл-
нителката (певица) в знак на признателност, на благо-
дарност за нейното изпълнение. На допълнителните 
изображения са представени моменти от живота на 
учениците, в който те общуват с музиката като нейни 
изпълнители и като слушатели.

Музиката съществува в нашия живот благодаре-
ние на това, че е изпълнявана от артисти изпълнители. 
Тъй като тя е изкуство, което протича във времето, е 
необходимо да прозвучава отново и отново, за да я 
преживеем ние, за да я преживеят много и различни 
хора. В нашето съвремие тя може да звучи при живо 
изпълнение или от запис. При всяко живо изпълнение 
музикалното произведение може да прозвучи различ-
но, дори и изпълнено от един и същи човек. Именно 
това е и една от причините то да предизвиква нов ин-
терес от страна на публиката, която би могла да по-
знава дадено произведение и предварително. Важни 
са и положителните емоции от съпреживяването за-
едно с други хора по време на концерт, възможността 
да се общува с изпълнителя… Положителните страни 
на записа включват възможността да се слуша изпъл-
нение на световноизвестни музиканти, на образци от 
по-далечното минало, в концертни зали, славещи се с 
високо качество на звука… 

С учениците е добре да се поговори за това колко 
усилия и дългогодишно обучение се изискват, за да 
може изпълнителят да достигне до добро владеене на 
своя инструмент или глас, така че да може да застане 
на сцена. Може да се обсъдят качествата, необходи-
ми на всеки изпълнител: музикална дарба, емоцио-
налност, творческо въображение, добра памет, кон-
центрация на внимание, добро сценично присъствие, 
харизма; лични качества като воля, търпение, трудо-
любие; специфични качества в зависимост от кон-
кретния инструмент и др. 

Е-ресурс
Задача 1 изисква от ученика да постави в отделни 

групи обекти, от които може да звучи музика, и в дру-
га група обекти, от които не може да звучи музика. 
Активира се вътрешният слух на учениците. 

Задача 2 представлява картина, на която ученикът 
трябва да отбележи изпълнител, слушател и публика. 
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Без мелодия накъде? 
ШЕГА
Йохан Себастиян Бах

СЛАВЕЙЧЕ ПЕЕ 
народна песен

12

БЕЗ МЕЛОДИЯ НАКЪДЕ?

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● осмисляне на мелодията като основно изразно 

средство в музиката.

Задачи на урока:
 ● разбиране, определяне на мелодията като ос-

новно изразно средство в музиката – в песен и 
в инструментална музика;

 ● разграничаване на мелодия от други звуци;
 ● изразително и емоционално изпълнение на песен;
 ● слушане и разпознаване на мелодия в инстру-

ментална музика. 

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Славейче пее – народна песен;
 ● за слушане: Шега – Й. С. Бах.

Методически насоки 
за разработване на темата
Изображенията на страницата провокират комен-

тиране на звукоизобразителни моменти около нас 
– във фермата (а това предоставя и възможности за 
междупредметни връзки…). За да е напълно живопис-
на картината, част от героите изискват оцветяването 
им.  Животните се опитват да пеят, други да танцуват, 
може да се „чуе“ и звук от барабан, но няма мелодия, 
дори и от сладкогласното славейче... Това е и идеята 
на песента. Мелодията, която е в основата на музика-
та и която провокира тези обитатели на фермата да 
пеят и танцуват, се лее в песента на пеещото моми-
че (хубава Радка от песента). Учениците се насочват 
към емоционално, красиво изпълнение на мелодията 
– групово и самостоятелно, както на тази песен, така 
и на други. Мелодията е в основата на песента, но 
и на инструменталната музика. В популярната Шега 
от немския композитор Йохан Себастиан Бах звучи 
красива, бърза, елегантна, енергична, завладяваща 
мелодия, която лесно се запомня и разпознава.

Е-ресурс
Задачите подкрепят осмислянето на мелодията 

като основно изразно средство в музиката. 
Задача 1 изисква добро познаване на песента 

Славейче пее – на мелодията, свързана с текста и на 
инструменталния Ӝ съпровод. Цялата песен, така как-
то звучи в записа, е разделена на три откъса. След 
прослушването им учениците трябва да я „сглобят“ 
правилно. Ако го направят, рамката се оцветява в зе-
лено и стартира цялата песен. 

Задача 2 изисква разграничаването на мелодия от 
други звуци. 

Задача 3 предоставя на учениците да чуят четири 
варианта на Шега от Й. С. Бах – в изпълнение на раз-
лични инструменти, състави, стилове. Прекрасните 
непреходни мелодии винаги са били обект на твор-
ческите търсения на различни музиканти, в различни 
времена и епохи. 
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МЕНУЕТ
Луиджи Бокерини

13

МЕНУЕТ

Вид на урока: 
за затвърдяване на знания

Цел на урока: 
 ● осъзнаване на мелодията като основно изразно 

средство в музиката. 

Задачи на урока: 
 ● разпознаване на музикално произведение по 

мелодия; коментиране и аргументиране на зна-
чението на мелодията в разнообразна музика. 

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: по избор и преценка на учителя; 
 ● за слушане – Менует, Луиджи Бокерини.

Методически насоки 
за разработване на темата
Мелодията е главен изразен елемент и в танцувал-

ната музика. Отдавна, векове назад, красиви мело-
дии са в основата на много и най-разнообразни тан-
ци. Такъв е менуетът – изящен, грациозен, с плавни 
движения, с поклони и, разбира се – невъзможен за 
танцуване и преживяване без широко лееща се ме-
лодия. Слушането на Менует от Луиджи Бокерини и 
рисунката на страницата предразполагат и за бесе-
да за функционирането на музиката вчера и днес, в 
битовата практика, в професионалното творчество; 
за социалната роля на музиката. Вниманието се на-
сочва и към тези, благодарение на които е възможно 
съществуването на музиката – изпълнители, свирачи, 
музиканти… Така се подпомага и затвърждаването 
на понятията изпълнител, слушател, публика; подгот-
вя се въвеждането по-късно на оркестър. Учениците 
се провокират да споделят и впечатления от слуша-
на музика – емоции, настроение, представи, връзка с 
други изкуства (кино, театър); къде в миналото и днес 
се слуша музика, къде се танцува музика. Рисунката 
може да послужи за основа и на съчинение на приказ-
ка по картина. 

Е-ресурс
Задача 1 изисква разпознаване на нееднократно 

появяващата се мелодия (откъс) от Менует – Л. Бо-
керини, сред редуващи се различни други мелодии – 
познати и непознати. Трети, пети и седми откъс са 
верният отговор. Могат да се използват зелената и 
червената палка от картоните, да се организират (ин-
дивидуално и групово) в игра „Разпознай мелодията“. 
Вниманието може да се насочи и към разпознаване на 
друга мелодия – от Шега, Й. С. Бах (първи откъс).  

Задача 2 дава възможност за обогатяване на музи-
калните впечатления и преживявания, но и на знания, 
свързани с темата. Много произведения композито-
рите са нарекли просто „Мелодия“. На учениците се 
предлага да чуят Мелодия от чешкия композитор Ан-
тонин Дворжак. 

Задача 3 проверява музикалната памет, мелоди-
чен слух и знания, усвоени в двата часа, посветени 
на мелодия. Необходимо е свързването на откъси от 
мелодията на три произведения със съответни изо-
бражения, насочващи към наименованията и автори-
те им. По реда на прозвучаването им са: Мелодия – 
А. Дворжак, Шега – Й. С. Бах, Менует – Л. Бокерини.
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Музика и настроение

МЕЧТАНИЕ  
Роберт Шуман

ПТИЦИТЕ ТЪГУВАТ 
музика Светослав Лобошки
текст Маргарита Лапева

14     

ТАРАНТЕЛА  
Джоакино Росини

МУЗИКА И НАСТРОЕНИЕ

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● определяне на настроението на музикално про-

изведение. 

Задачи на урока: 
 ● пресъздаване с движения на характера на музи-

ката; използване на разнообразни думи за спо-
деляне на емоционално преживяване на различ-
ни настроения в музиката.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Птиците тъгуват – м. Св. Лобошки, 

т. М. Лапева; 
 ● за слушане: Мечтание – Р. Шуман, Тарантела 

– Дж. Росини.

Методически насоки за разработване на темата
Изображенията на страницата са свързани с идея-

та за личното преживяване на музиката, като се обръ-
ща специално внимание на настроението, което носи 
тя. Главната илюстрация обединява по своеобразен 
начин произведенията Птиците тъгуват и Мечта-
ние. Акцентът тук е върху мислите на замечтаното 
момиче, които сякаш отлитат, носени от птиците. 

Изображенията в долната част на страницата под-
сказват, че при описанието на музиката търсим не 
конкретика, а свободно тълкуване. То е резултат от 
личното преживяване, което обаче е обвързано с му-
зикално-художествения образ. Учениците трябва да 
достигнат до разбирането, че при възприемането на 
музика не е необходимо мисълта им да се понася во-
дена от конкретна асоциация, особено когато загла-
вието на произведението не дава никаква насока за 
това или само загатва за съдържанието на музикал-
но-художествения образ. От съществено значение е 
да преживеят самото настроение. 

Друг основен момент е обсъждането на това дали се 
променя настроението и ако това е така – как се проме-
ня то. Въпросите на учителя, зададени преди да проз-
вучи произведението, ще активират тяхната концентра-
ция, за да бъде изслушана музикалната творба докрай.

При възприемане от особена важност е учениците 
да се научат да съпреживяват музиката, като освен 
да обмислят отговорите си по поставените задачи, се 
оставят на музиката да завладее тяхното внимание, 
мисъл и емоционалност.

Важно е да се провокира детското мислене в посока 
търсене на подходящи за охарактеризирането на музи-
ката думи, като те се прецизират с особено внимание. 
Важно е учителят да проследи доколко учениците са 
вникнали в съдържанието на музикалното произведе-
ние. Допълването на отговорите на учениците от учите-
ля допринася и за обогатяване на речника на учениците.

Ето и няколко примера на подходящи думи, с кои-
то може да се опише произведението Мечтание на Р. 
Шуман: нежност, мечтателност, задушевност; топло-
та, сърдечност. При промяната на настроението: 
неспокойност; несигурност; възбуденост. В края на 
произведението отново се връща началното настро-
ение. Относно произведението Тарантела на Дж. 
Росини са подходящи:  веселие; светлина; лекота; 
активност; устременост; възторженост, закачливост.

Е-ресурс
Чрез задача 1 се активира метроритмичният усет 

на учениците, които трябва да разпознаят само по ри-
тъма две песни. Песните са Птиците тъгуват и В 
първи клас.

В задача 2 по време на възприемане на произве-
дението Весело – тъжно на Л. ван Бетовен ученици-
те трябва да определят кога музиката звучи весело и 
кога настроението се променя. Могат да се използват 
палките от учебните картони. 

При задача 3 учениците избират изображение, 
което подхожда на песента Птиците тъгуват. За да 
отговорят правилно, следва да си припомнят текста 
на песента и настроението Ӱ. 



52

ЛЕБЕД
Камий Сен-Санс

КЪЩИЧКА НА КОКОШИ КРАКА
Модест Мусоргски – Морис Равел 

15

ЛЕБЕД

Вид на урока:
 за затвърдяване

Цел на урока: 
 ● определяне на характера на музикално произ-

ведение.

Задачи на урока: 
 ● развиване на умения за словесно интерпрети-

ране и съпреживяване на музика;  обсъждане 
на различни музикални произведения.

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: Лебед, К. Сен-Санс; Къщичка на 

кокоши крака – Модест Мусоргски – Морис 
Равел.

Методически насоки 
за разработване на темата
Главните изображения на страницата представля-

ват два контрастни момента. Първият е свързан с 
произведението Лебед на К. Сен-Санс. Лебедът може 
да се асоциира с любов, изящество, хармония. 

Танцуващата балерина символизира красота, еле-
гантност, нежност и допълва асоциацията, породена 
от представата за Лебед, уподобявайки в случая гра-
цията му в човешка форма.

Вторият момент е контрастен и е породен от впе-
чатленията, създадени от възприемането на произве-
дението на М. Мусоргски и оркестрирано от М. Равел 
– Къщичка на кокоши крака (част от цикъла Картини 
от една изложба). Баба Яга, собственичката на къ-
щичката, е изобразена във вихрен полет, яхнала метла. 
Уловено е нейното стремително движение в полет. Ге-
роинята от руските приказки е кокалеста, съсухрена, 
с ъгловато лице, злобна, страшна, но и някак смешна 
(чрез гротеската децата се надсмиват над страшното). 

За разлика от произведението Мечтание на Р. 
Шуман, което на първокласника може да се стори 
абстрактно, в Лебед и Къщичка на кокоши крака са 
представени по-определени образи чрез музика. Въ-
просите към учениците в тези случаи могат да се на-
сочат и към това как музиката обрисува тези образи. 
Важно е децата да подкрепят изказването си, като се 
обосноват за избора на думи, съобразявайки се с мо-
мент от произведението.

Относно това как звучи музиката на произведението 
Лебед биха могли да се използват следните думи за оп-
исание: лекота; ефирност; мечтателност; задушевност; 
топлота; разказвателност; картинност; широта; чувст-
веност. Учениците биха могли да опишат движението 
на лебеда, който се движи плавно, спокойно, отмерено, 
грациозно по водната повърхност или да се използват 
подобни сравнения, като се описва неговият полет.

За Къщичка на кокоши крака може да се използват 
думите: неудържимост, грубост, разрушителност, въз-
буденост. Смяната на настроението в средата на произ-
ведението може да бъде описана с определенията без-
покойство, напрегнатост, тайнственост, тревожност. В 
края отново се връща първоначалното настроение.

В долната част на страницата са показани рисунки 
на дете, изобразяващи четири контрастни състояния. 
Детето е: усмихнато; сериозно; намръщено; гневно. 
Обсъждането на тези илюстрации е във връзка с това 
как характер или емоционално състояние променят 
облика на човека, т.е. неговия „образ“, в очите на 
другите. Подобна съпоставка може да се направи и с 
музиката – настроението, характерът и образът, кои-
то са заложени в музикалното произведение, са вза-
имосвързани.  

Е-ресурс
При задача 1 ученикът трябва да свърже точки-

те пред изображенията, които са дадени. Къщичка на 
кокоши крака от Мусоргски се свързва със страш-
ната маска, а картината на любяща майка, прегръща-
ща дете – с Лебед от Сен-Санс. Учениците се учат да 
придават определено настроение, съответстващо на 
изображение. 

Учениците свързват настроенията, които пораждат 
Лебед и Къщичка на кокоши крака с настроенията, 
които провокират различни илюстрации в задача 2.
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Есента и музиката 
ЕСЕННА ПЕСЕН
Пьотър Илич Чайковски

16

п с
н

ЕСЕНТА И МУЗИКАТА 

Вид на урока: 
за обобщение

Цел на урока: обобщение на знания и умения от 
темитe до този час:

 ● за разпознаване на настроение и характер в му-
зикална творба;

 ● заживяването на музиката;
 ● за мястото на музиката в живота на хората;
 ● за песента като жанр;
 ● за мелодията като основно изразно средство в 

музиката.

Задачи на урока: 
 ● изразително пеене на песен, влагане на лично 

отношение и артистизъм; 
 ● наблюдаване и разпознаване на настроение 

в музика и коментиране на изразителност на 
мелодия като основен елемент на музикалния 
език; 

 ● съотнасяне на настроението в музиката към 
подходящо изображение.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Птиците тъгуват – Светослав 

Лобошки, Маргарита Лапева; 
 ● за слушане: Eсенна песен – П. И. Чайковски.

Методически насоки 
за разработване на темата
На страницата са представени три фотоса, изо-

бразяващи различни годишни сезони. Вниманието 
на децата може да бъде насочено към различните на-
строения и характер в изображенията, разпознаване 
на конкретния сезон според специфичните белези, 
свързване на изображението и съответния сезон с 
лично преживяване. 

Възприемането на Eсенна песен от П. И. Чайковски 
е повод от учителя да бъдат поставени изискванията за 
поведение при слушане на музика и насочване на вни-
манието към конкретни задачи в процеса на възпри-
емане. В разговор след прозвучаването на творбата 
може да се провокират учениците да споделят своето 
впечатление от музиката, да определят настроението и 
характера, които долавят. Подходящо е учениците да 
свържат настроението на творбата с едно от конкрет-
ните изображения, като се аргументират защо. 

Провокативно би било да не се съобщава името на 
музикалната творба преди прозвучаването Ӝ. Може 
децата да бъдат оставени да изявят своето впечат-
ление, да определят характера, настроението и едва 
тогава да предложат своя избор – на кой фотос най-
добре подхожда прозвучалата музика. След това да 
научат името на творбата и автора – П. И. 

Чайковски.Изображението във втората част на 
страницата представя заживяването на музиката. Де-
цата на нея са във важните роли – изпълнители или 
публика. При изпълнението на песента Птиците тъ-
гуват (групово или индвидуално) се изисква да вло-
жат своето лично отношение, да проявят артистич-
ност, да си припомнят певческите навици. Специален 
акцент в изображението е съзнателно търсеното при-
съствие на дете в инвалидна количка като равнопос-
тавен участник в процеса на музициране, одобрение-
то и подкрепата от децата публика. В есенните листа 
е заложен ребус – коя е думата? Малка закачка е не-
случайно оформената от кабела на микрофона буква 
М – музика, мелодия... 

Е-ресурс
Задача 1 проверява знанията на учениците за из-

точниците на музика (всички изображения са свърза-
ни с верен отговор).

Решението на задача 2 показва дали ученици-
те могат да разпознаят слушана музика. По реда на 
прозвучаването им откъсите са Мечтание – Шуман, 
Музикален момент – Шуберт, Тарантела – Росини.  
Последните два откъса са различни от слушаните в 
час – те са съвременни варианти. Освен това задачата 
дава възможности за двигателно свободно моделира-
не на настроение на музика.
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Артист солист
ШАРО ПЪРВОЛАЧЕ
музика и текст Мария Гашева

19

ЛЮЛЧИНА ПЕСЕН
музика Бернхард Флис                    
изпълнява хор „Бодра песен“

КОЙ СЪЗДАВА ПЕСНИТЕ?

Вид на урока:
 за нови знания

Цел на урока: 
 ● запознаване с творческия процес на създаване 

на музикална творба и с участниците в него – 
творци и изпълнители.

 
Задачи на урока: 

 ● разбиране и осъзнаване на участниците в твор-
ческия процес на създаване на песен, на музи-
кална творба; 

 ● изразително и емоционално изпълнение на песен. 

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Конче вихрогонче – м. Кирил Иконо-

мов, т. Мая Нешкова.

Методически насоки 
за разработване на темата
Изображенията са конструирани символично в че-

тири сектора – различните фази на творческия процес. 
Ясно се разпознава фигурата на твореца и останали-
те участници в създаването на песен. Преподавателят 
би могъл да насочи вниманието към съдържанието на 
отделните изображения и да подпомогне разбирането 
и осмислянето не всеки един етап:

 ● Първата картина представя творец – наблюда-
ващ, съзерцаващ препускащ ездач (конкретно 
обвързващ и насочващ образ към песента за 
пеене в часа).

 ● Втората картина е процесът на създаване и 
творческа работа – присъстват музикален ин-
струмент, ръкопис и автор, който обмисля 
творбата.

 ● Третата картина представя автора, вече с гото-
ва творба и със специален акцент към дигитал-
ното устройство (лаптоп), което днес помага 
много често на творците.

 ● Четвъртата картина е съществена част от жи-
вота на една песен – връзката между творец и 
изпълнител. Видно е, че певецът с микрофон в 
ръка получава песента от композитора, а в го-
товност са музикантите, които ще съпровождат 
изпълнението.

Процесът на създаване е специален за твореца, из-
исква талант, вдъхновение, труд и съвместна работа с 
изпълнителите на неговата творба. 

При изпълнението на песента Конче вихрогонче 
да се провокира изразително пеене, спазване на пев-
чески правила. 

Е-ресурс
Задачата е забавна – откриване на правилния ла-

биринт в пътя на пианиста до сцената. При правилен 
избор звучи лека, изящна, мелодична музика на В. А. 
Моцарт.
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Заедно и в песента
ПЕСЕН ЗА ДЕТЕТО ЧУДО 
музика Бенцион Елиезер
текст Димитър Точев

18

ЗАЕДНО И В ПЕСЕНТА

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● осъзнаване на основните характеристики на 

хора като музикален състав.

Задачи на урока: 
 ● разпознаване на детски хор;  реагиране на указа-

нията и жестовете на учителя по време на пеене; 
 ● синхронизиране на изпълнението на учениците 

със съпровода на песента и с общата звучност. 

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: Песен за детето чудо – Б. Елиезер, 

Д. Точев.

Методически насоки 
за разработване на темата
Фотосите от страницата са обединени от една 

обща идея: колкото и различни да бъдат хората и 
разностранни техните интереси – те могат да творят 
заедно, като се допълват взаимно в името на това да 
се получи най-добър резултат. Фотографиите са на 
деца, които посвещават свободното си време на раз-
лични дейности: занимание с изкуства, подготовка на 
уроци, четене на книги, игра с приятели, но също така 
и на пеенето в детски хор. 

Хорът е състав от певци, които пеят заедно, раз-
делени в хорови партии  (групи). На всяка от тях е 
поверена определена мелодия, задача. Добре е да се 
уточни, че в клас учениците пеят една и съща мело-
дия, докато в хора най-често децата пеят различни 
мелодии, обединени в групи (гласове, партии). Това е 
и една от основните разлики; другата е, че хористите 
посвещават повече време само на пеенето по време 
на репетиции, концерти, фестивали, конкурси, докато 
в клас певческата дейност заема само част от урока 
заедно с други активности. 

Благодарение на участието си в подобни съста-
ви децата намират нови запознанства или прекарват 
пълноценно времето си със свои приятели. Пеенето 
в детски хор развива редица качества. Освен чис-
то музикалните могат да се добавят и качества като 
търпение, толерантност, работливост, артистичност, 
преодолява се стеснението, придобиват се умения за 
общуване и изразяване на емоциите и др. Детският 
глас укрепва и се усъвършенства под надзора на спе-
циалист музикален педагог (диригент, ръководител 
на състава), развиват се дикцията и артикулацията, 
обогатява се мисленето на децата. 

Пеенето е най-достъпната форма за активно об-
щуване с музикалното изкуство, защото децата из-
ключително бързо усвояват необходимото, за да се 

превърнат и те в музиканти изпълнители. По този на-
чин малките певци съпреживяват най-ярко музикал-
но-художествения образ, вложен в музикалните про-
изведения, и вникват в съдържанието на творбата. 

В долната част на страницата са представени фо-
тоси на: женски хор, женски народен хор, мъжки хор, 
детски хор за момичета и момчета.

Те представляват част от многообразието, поро-
дено от съчетаването на различните тембри на чо-
вешкия глас. Всеки хор има своеобразно излъчване и 
носи своя красота на звучене.

Е-ресурс
При задача 1 учениците трябва да отговорят кое 

от изпълненията е на хор. Отговорът е пример номер 
четири.

Задача 2 изисква, след като чуят произведението 
Ехо на Орландо Ди Ласо, учениците да разпознаят ка-
къв хор го изпълнява. Отговорът е детски хор.
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Артист солист
ШАРО ПЪРВОЛАЧЕ
музика и текст Мария Гашева

19

ЛЮЛЧИНА ПЕСЕН
музика Бернхард Флис                    
изпълнява хор „Бодра песен“

АРТИСТ СОЛИСТ 

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● визуално и слухово разпознаване на солист 

според неговите основни характеристики.

Задачи на урока:
 ● разграничаване на солист от други изпълните-

ли на музика;
 ● изразително и артистично изпълнение на песни 

– солово, групово;
 ● синхронизиране изпълнението с останалите 

участници в дейността;
 ● наблюдаване на елементи от музикалната из-

разност в музика за пеене и слушане.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Шаро първолаче – музика и текст Ма-

рия Гашева; 
 ● за слушане: Люлчина песен – Бернхард Флис, 

изпълнява хор „Бодра песен“.

Методически насоки 
за разработване на темата
Свежият хумор в съдържанието на песента 

предполага много възможности за оригинално  и 
емоционално представяне, за различни задачи при 
всяко прозвучаване. В процеса на работа се насочва 
вниманието към изпълнението от едно дете (солово). 
Илюстрацията на песента визуализира отлично пред-
ставата за солиста. С дейностно-ролеви включвания 
учениците разбират и съпреживяват, че той винаги е 
артист – като себеусещане и за слушателя си. Наблю-
дават се конкретни елементи от музикалната израз-
ност. В процеса на изпълненията първокласниците се 
насърчават да предлагат свои виждания за бързина, 
сила, изразяване на настроение.

Наблюденията върху поведението на героите 
Шаро и Данка е възможно да доведе до асоциации 
със задълженията на ученика. В кратката дискусия 
за подходящо и неподходящо държание може да се 
използват червената и зелената палка от картоните. 
Песента представя прекрасна възможност за солови 
и общи певчески изяви. 

Разграничава се солово от хорово изпълнение в 
произведението за слушане – Люлчина песен. Подби-
рат се подходящи от предложени думи за характера 
Ӝ – гальовна, приспивна, чиста, светла, топла… Учи-
телят предлага и подвеждащи думи. А в снимката на 
хор „Бодра песен“  ясно се откроява солистът пред  
хора. Четирите ситуации от последната задачата на 
страницата провокират мислене и посочване на со-
листа. 

Е-ресурс
Задача 1 изисква визуално разпознаване на со-

лист, хор и хор със солист.
Задача 2 дава възможност да се разграничава со-

листът от други изпълнители на музика, както и от 
други самостоятелни учебни и игрови дейности.

Задача 3 дава възможност за междупредметни 
връзки с изобразителното изкуство – настроението е 
елемент на музикалната и изобразителната изразност. 
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20

МУЗИКА ЗА ПЕЕНЕ 
И СЛУШАНЕ ПО ИЗБОР

Вид на урока: 
за затвърдяване на знания

Цел на урока: 
 ● обогатяване представите за солови изпълнения 

в музикалното изкуство.

Задачи на урока: 
 ● наблюдения и формулиране на мнение за соло-

ви изпълнения в различна обстановка и ситуа-
ции;

 ● избор на песни за солови и колективни изпъл-
нения; 

 ● разпознаване на солови и групови изпълнения 
– визуално и в звучаща музика;

 ● желание и увереност за участие в солови и ко-
лективни изпълнения;

 ● артистичност, въображение и удовлетворение 
от лични постижения.

Основен музикален материал: по избор.

Методически насоки 
за разработване на темата
Трите снимки на страницата представят различни 

по пол и възраст солисти на различна по жанр му-
зика, в различна комуникативна среда – класна стая, 
фолклорен празник, на импровизирана сцена. Така 
учениците обогатяват представите си за соловите 
изпълнения и разбират, че тази отговорна задача е и 
приятна, защото дава възможност за личностна изя-
ва. Това е повод учениците да предложат песни от до-
сегашния репертоар, които да се изпълнят с разпре-
деление на солова и хорова партия. По избор може 
да се слушат и музикални произведения със солист в 
роля на инструменталист. Това внася различен нюанс 
на понятието солист. Солисти може да има не само в 
песента, а и в свиренето на музикален инструмент, в 
танца. 

Тестовата задача цели разпознаване на хор със 
солист и отбелязване в квадратчето. Тя носи добър 
заряд с настроение,  възможности за интегративни 
връзки и интересни коментари. Например този, че 
щъркелът и жабите (верният отговор на задачата) – 
заклети врагове в природата, могат вдъхновено да 
пеят заедно в роли на солист и хор, защото музиката 
обединява и създава приятелства. А дали животните 
на първата и на третата рисунка са хористи? 

Е-ресурс
При задача 1, в  контекста на тематичната диску-

сия, учениците слушат Жабешки романс на Вацлав 
Троян и откриват, че не само има солист в тази музи-
ка, но и солиращият инструмент прекрасно наподобя-
ва звуци на  жаба. В музиката често има звукоизобра-
зителни елементи. 

Задача 2 развива  концентрацията и музикална-
та памет. От четири музикални откъса (дете солист, 
откъс от оркестрово изпълнение, възрастен солист и  
хор) първокласниците трябва да посочат поредните 
номера на тези, в които разпознават солист.
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С бели и черни клавиши
НА ЕЛИЗА    
Лудвиг ван Бетовен

СТАРОТО ПИАНО
музика и текст Мария Гашева

21

С БЕЛИ И ЧЕРНИ КЛАВИШИ

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● разпознаване на пиано по външен вид и тембър.

Задачи на урока:
 ● визуално разпознаване на пианото в различни 

културни среди;
 ● подбор на подходящи определения за тембъ-

ра му;
 ● изразяване на отношение към музика за пеене 

и слушане.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Старото пиано – музика и текст Ма-

рия Гашева;
 ● за слушане: На Елиза – Лудвиг ван Бетовен.

Методически насоки 
за разработване на темата
Учениците разучават песента Старото пиано. 

Изпълненията могат да се обвържат с откриване на 
солист в песента, разговор върху илюстрацията, на-
сочваща към семейния уют, за естествената му връз-
ка с живата природа, звуците в нея, музиката в нея 
– свирещото дете. На втората илюстрация роялът е в 
друга културна среда – концертна. Изказано с детска 
лексика, той е „братовчед“ на пианото. Ако някои са 
били на концерт, могат да споделят лични впечатле-
ния. При слушане На Елиза от Бетовен учениците, 
освен че разпознават тембър на пиано, откриват, че 
мелодията е  в различна емоционално-чувствена гама. 
Интересна беседа би се получила, ако обсъдят какви 
цветове ще изберат за илюстрация към тази музика. 

Задачата за клавишните инструменти развива на-
блюдателност. Малките ученици съпоставят по при-
лики и отлики инструментите и разпознават пианото 
сред останалите. 

В часа може да се използва клавиатурата от при-
ложените картони към учебника. В игрова атмосфера 
се развива детската наблюдателност за разположе-
нието на белите и черните клавиши върху клавиату-
рата. А емотиконите за емоционалните състояния от 
картоните биха могли да се използват при разучаване 
на песента и при слушане на На Елиза.

Е-ресурс
Задачите помагат за развитие на слушателския 

опит, дигиталните компетенции, желание за изпълни-
телски дейности. 

Задача 1 представя майсторско изпълнение на Му-
зикален момент от Шуберт в лицето на млад пианист.

Задача 2 е сглобяване на пъзел с пиано на фона на 
Веселият селянин от Шуман. Електронният учебник 
предлага и линк към виртуално пиано. В съвремен-
ното общество, в което дигиталните компетенции са 
същностна характеристика на човека на новото вре-
ме, срещата с този електронен инструмент гаранти-
ра  интерес и съпричастност. Виртуалното пиано ще 
присъства и в следващите часове по музика.
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Помощ от приятел
ХВАЛИЛ МИ СЕ ДАНЧО 
музика Стефан Русков
текст Асен Босев

22

ПОМОЩ ОТ ПРИЯТЕЛ

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● запознаване с дейността музикален съпровод и 

различни ситуации на музикален съпровод; 
 ● разбиране на съпровода като равностойно 

партньорство. 

Задачи на урока: 
 ● осъзнаване значението на музикалния съпро-

вод за въздействието при изпълнение;
 ● изпълняване на песен като израз на лично отно-

шение и емоционалност;
 ● използване на средства за съпровод съобразно 

възможностите в клас;
 ● импровизиране на танцови движения според 

характера на песента.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Хвалил ми се Данчо – м. Стефан Ру-

сков, текст Асен Босев.

Методически насоки 
за разработване на темата
В работата върху тази тема е много важно децата 

да осъзнаят значението на музикалния съпровод за 
въздействието при изпълнение на творбата, както и  
многообразието при реализиране на различни ситуа-
ции на съпровод. 

Съзнателно тази тема е озаглавена „Помощ от при-
ятел“ – важно условие за осъзнаването на съпровода 
като партньорска дейност, която изисква съвместни и 
синхронизирани усилия на солисти и съпровождащи.

Изображенията на страницата ясно насочват към 
това. Помощ от приятели получава солист изпълнител 
в центъра на първото изображение – герой от предви-
дената за разучаване песен Хвалил ми се Данчо. Тук е 
представен един вид съпровод – пеещ артист солист и 
съпровождащи го (помагащи му приятели) три певи-
ци и дете с ударен музикален инструмент – дайре. На 
заден план в силует е присъствието на инструментал-
ния съпровод на оркестър. При останалите изобра-
жения ясно разпознаваеми са други видове съпровод: 
съпровод от инструменталист пианист на вокално 
хорово изпълнение (повод да си припомнят какво е 
хор); често срещана днес и добре позната практика на 
пеене за удоволствие – пеене със съпровод в електро-
нен вид, на екран – караоке. 

Учениците се провокират в изпълнението на пе-
сента да влагат лично отношение и изразителност. В 
процеса на работа в часа се изисква при изпълнение 
на песента да се следват жестовете на учителя, да се 
синхронизира изпълнението между участниците – на-

пример могат да се изберат солисти и съпровождащи. 
Децата, които са в роля на съпровождащи, да подбе-
рат съобразно характера на музиката подходящи му-
зикални инструменти и да се ръководят от метрума и 
темпото при изпълнение на съпровода.

Е-ресурс
Предлагаме ви интересен и забавен виртуален 

„приятел“ – клавишен инструмент с различни видо-
ве варианти за съпровод, с възможности за избор на 
стил и др. параметри. Усетът и фантазията на учени-
ците ще помогнат в опитите им да подберат съпрово-
ди за учени песни.

Задачата изисква избор на подходящи инструмен-
ти за съпровод на песента Хвалил ми се Данчо.
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Из КОНЦЕРТ ЗА ПИАНО И ОРКЕСТЪР № 21      
Волфганг Амадеус Моцарт
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Из КОНЦЕРТ ЗА ПИАНО 
И ОРКЕСТЪР № 21

Вид на урока:
 за затвърдяване

Цел на урока: 
 ● затвърдяване на знанията за съпровод и видове 

съпроводи.

Задачи на урока: 
 ● осъзнаване на значението и ролята на музикал-

ния съпровод, на различните ситуации и много-
образие на видове съпроводи; 

 ● проследяване на настроението в музикална 
творба.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: по избор на преподавателя;
 ● за слушане: Концерт за пиано № 21, 2 ч. – В. 

А. Моцарт.

Методически насоки 
за разработване на темата
Първата илюстрация на страницата представя не-

позната атмосфера за съвременните деца, но показ-
ваща времето, през което е създадена предвидената 
за слушане музикална творба – Концерт за пиано № 
21, 2 ч. от В. А. Моцарт. Това би позволило децата 
да сравнят своя личен опит с този от изображението. 
Логично може да се подчертае, че времето, обста-
новката, облеклото са различни, но насладата и удо-
волствието от музиката присъстват и в миналото, и 
днес. Преди прозвучаването на творбата учениците 
могат да получат указания за внимателно вслушване 
и наблюдаване: кои са участниците в изпълнението, 
кой е солист и кой съпровождащ; да проследят ха-
рактера и въздействието на музиката. Тази музика е 
повод да се коментират различните функции на пиа-
ното – солиращ или съпровождащ инструмент; да се 
припомнят музикални творби, в които пианото е съ-
провождащ инструмент.

Изображенията на бурно и спокойно море са свър-
зани със задачата след слушане на творбата децата да 
съотнесат характера и настроението в музиката към 
подходящата картина.

Съпровод могат да имат не само певците, но и ин-
струменталистите. Пианото много често съпровожда 
изпълненията на певци и други инструменти, но тук 
в предложената творба то звучи като солист и съпро-
водът се реализира от цял оркестър.

Е-ресурс
Задачите в електронния ресурс са в подкрепа на 

темата – да затвърдят знанията си за съпровод.

Задача 1 изисква внимателно слушане на три му-
зикални откъса и разпознаване в кои от тях пианото 
звучи със съпровод. Верните отговори са 1 и 2 – това 
са примерите със съпровод.  Вниманието на учени-
ците се насочва и към друг факт – тези два откъса са 
варианти на На Елиза. 

Задача 2 е кратък видеоклип, който представя по-
лезна и достъпна информация за Волфганг Амадеус 
Моцарт. 



61

Тъпан бие
БОРЯНО, БОРЯНКЕ     
народна песен

24

ХОРО                                                             
Николай Докторов

ТЪПАН БИЕ

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● запознаване с външния вид и с тембъра на тъ-

пан, с основни начини за звукоизвличане при 
ударните инструменти.

Задачи на урока:
 ● слушане, разпознаване по външен вид и по тем-

бър на тъпан;
 ● отнасяне на инструмента към групата на народ-

ните ударни инструменти;
 ● характеризиране на звукоизвличане при удар-

ни инструменти. 

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Боряно, Борянке – народна песен; 
 ● за слушане: Хоро – Николай Докторов.

Методически насоки 
за разработване на темата
Тъпанът се използва често в народната хороводна 

музика – като съпровождащ и певци, и други народни 
инструменти. Той е достатъчно тембрист и със силен 
звук, за да оглася широки пространства. На рисун-
ката на страницата е безцветен – учениците могат да 
го оцветят. Свирещото на него момче съпровожда 
песента на Борянка, която пее леко, а се чува дале-
ко. Двамата заедно в синхрон сътворяват музиката, 
за да могат другите да играят хоро. Инструментални-
ят съпровод на песента Боряно, Борянке е направен 
специално с участието и на тъпан. Аранжорът умело 
е включил и пиано. Тъпанът звучи и се разпознава и 
в авторското право хоро на Николай Докторов, което 
е за слушане. Освен това в него може да се проследи 
и разпознае гайда – звучи както заедно с други ин-
струменти, така и с кратки солови изяви. Така под-
брана, музиката на страницата не само въвежда нов 
музикален инструмент, но служи и за затвърдяване 
на знания, умения, компетентности (пиано, солист, 
съпровод). Тя дава основа и за коментиране на функ-
ционирането на народната музика днес, за претворя-
ването Ӝ както от състави с народни инструменти, 
така и със съвременни средства, от професионални 
творци и композитори. 

Задачата на страницата е забавна, но и провока-
тивна. Тя насочва към извеждане на принципа на 
звукообразуването при всички ударни инструмен-
ти. Дава възможност за разгръщане и на въображе-
ние, на междупредметни връзки – предмети от бита, 
които се оприличават на ударни инструменти, а ня-
кои могат и да се използват за такива, други могат 
да се изработят от подръчни материали. Разбира се, 

трябва да се внимава – да е „безаварийно“ „свире-
нето“ на тях.

Е-ресурс
Задача 1 още веднъж проверява дали учениците 

разпознават по тембър тъпан и пиано (и двата ин-
струмента звучат в съпровода на песента Боряно, 
Борянке). 

Задача 2 изисква от учениците да покажат зна-
ния за звукообразуването при ударните инструменти 
– трябва да обяснят словесно това (компетентности 
в областта на българския език). Имат опора в изо-
бражения за различен начин на звукообразуване при 
различни инструменти – познатото пиано и клавиши, 
малка свирка. 

Задача 3 е занимателна – предлага се пъзел за 
сглобяване на тъпан. При успешно приключване уче-
ниците имат възможност да чуят и видят изпълнение 
на тъпан – не един, а много, което е атрактивно, носи 
положително емоционално преживяване и настроение. 
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УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Вид на урока: 
за затвърдяване на знания

Цел на урока: 
 ● познаване на основни, често използвани в 

творческа дейност детски ударни музикални 
инструменти; 

 ● свързване на тъпана с функционирането на 
фолклорната музика. 

Задачи на урока: 
 ● демонстриране на знания и умения за свирене 

на детски музикални инструменти; 
 ● свирене на ритмичен съпровод по зададена схе-

ма – в двувременен равноделен метрум.  

Методически насоки 
за разработване на темата
Страницата предполага разгръщането на часа за 

затвърдяване на знания и умения в три направления: 
когнитивна дейност – ударни музикални инструмен-
ти, тъпан, детски ударни музикални инструменти; 
аналитична дейност – свързването им с функциони-
рането на фолклорната музика; музициране – свирене 
на детски ударни музикални инструменти.  

На страницата присъстват детските музикални 
инструменти, с които учениците се запознават още в 
детската градина. На своеобразната сцена в класната 
стая са представени най-често използваните в учили-
ще, но и блок-флейтите, с които в Европа и Америка 
отдавна децата свирят масово… Това е нашата про-
вокация към вас, учителите – дали не можем да при-
влечем още повече учениците за каузата творчество 
чрез музика.

Урока за затвърдяване е възможно да реализирате 
в интерактивна среда. Предлагаме използването на 
мозъчна атака. Първият подходящ въпрос и задача 
са: „Кои са детските ударни музикални инструменти? 
Опишете с думи техния звук.“ Втората група въпро-
си, свързани с втората рисунка (изображението на 
водено от свирещ на тъпан хоро), може да е: „Кога 
звучи народна музика в училище? Кога играем бъл-
гарски народни хора?“ Всеки ученик обмисля сам от-
говорите в рамките на 2 – 3 минути. След това идеите 
се споделят в малки групи (трима – четирима). Всяка 
група избира свой говорител, който представя идеи-
те за отговори. С помощта на учителя се анализират, 
групират, обобщават, открояват решенията. Учителят 
е и този, който трябва да ги провокира, активизира, 
подпомага, ако учениците не се окажат достатъчно 
активни. Учениците се подкрепят в даване на мнение 
за представянето на групите – оценка и самооценка. 

Третият момент в урока дава възможност за свире-
не с барабанче при звучаща музика (Хоро от Н. Док-

торов) – равномерно, постоянно, на всяко метрично 
време, като първа най-лесна крачка в тази дейност. 
Задачата също може да бъде организирана интерак-
тивно – в ситуационна игра, например „Артист ор-
кестрант“. 

Е-ресурс
И двете задачи подпомагат постепенното надграж-

дане на уменията за свирене с ударни инструменти, 
стимулират музицирането. Предложените начини за 
съпровод по графичен модел включват увеличаване 
на броя на инструментите (два броя), както и втори 
модел – не на всяко метрично време, а на всяко пър-
во време. Формулирани са като ролева игра, изискват 
разпределение на определени роли – на артисти пе-
вци, включително и солисти, на артисти инструмен-
талисти от детски оркестър. Използват се добре нау-
чени песни – Хвалил ми се Данчо и Боряно, Борянке. 
Освен това е необходимо прецизирането на момен-
тите, в които учениците ще свирят – на въведенията, 
интермедиите, по време на пеене. И тези задачи и въ-
проси могат да се включат, по преценка на учителя, в 
интерактивната организация на урока.
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Леви, десни! Ще вървим напред!
МАРШ НА ЦИФРИТЕ                                
музика Стефан Русков                                            
текст Розалина Паскалева

ВЕСЕЛИ В БОЯ      
Камен Луков

26
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ЛЕВИ, ДЕСНИ! 
ЩЕ ВЪРВИМ НАПРЕД! 

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● свързване на марша с форми на функционира-

не на музиката, с присъствието му в живота на 
хората.

Задачи на урока: 
 ● слушане, разпознаване на марш – в песен и в 

инструментална музика;
 ● изпълнение с подходяща изразност на маршова 

песен;
 ● разпознаване на равномерна двувременна пул-

сация в марш;
 ● двигателно реагиране при двувременна равно-

мерна пулсация в маршова музика;
 ● пресъздаване с подходящи движения на жанро-

вата специфика на марша.

Основен музикален материал:
 ● за пеене: Марш на цифрите – Ст. Русков, Р. 

Паскалева; 
 ● за слушане: Весели в боя – К. Луков.

Методически насоки за разработване на темата
Въвежда се понятието марш – чрез музика и из-

ображения в негови реални проявления, свързани с 
моменти от функционирането на музиката в живота 
на хората. Подходящи са въпросите: къде са слушали 
и виждали марш, по какви поводи, какво настроение 
предизвиква такава музика…

Използват се атрактивно междупредметни връзки 
(математика) – цифрите маршируват и на картината, 
и в/чрез песента. Те са с атрибутите и характерните 
елементи на един реален гвардейски маршируващ ор-
кестър – специфична униформа, водещ капелмайстор. 
В рисунката присъстват тези инструменти, които са 
обект на програмата по музика в първи клас – тром-
пет (въвежда се по-късно), барабанчета (при свирене 
с ДМИ). Специално написаната песен представя зна-
чението на марша в училищния живот – чрез знане-
то на цифрите и числата, претворени емоционално в 
маршова мелодия, но и във възможност за рапиране 
в припева. 

Задачата изисква откриване на вида музика при 
слушането на Весели в боя от Камен Луков и запис-
ването Ӝ – учениците трябва да напишат в разноцвет-
ните квадратчета „марш“. Необходимо е да се обърне 
внимание на характерното звучене и настроение – 
енергично, тържествено, радостно, бодро…

Символът за танцуване и ритмика и рисунката 
на маршируващи ученици насочват към двигателно 

реагиране при двувременна равномерна пулсация 
в маршова музика, към пресъздаване с подходящи 
движения на жанровата специфика на марша, към 
маршируване. Лесно се достига до заключението, че 
на марш се брои на две, че се стъпва с ляв крак на 
„едно“ и с десен – на „две“. Вниманието се насочва 
към свързване на метричната равномерна пулсация 
на две в този вид музика. 

Е-ресурс
Учениците откриват маршовост в звученето на 

предлаганата музика (Марш на дървените войници – 
П. И. Чайковски) и е необходимо да покажат, че знаят 
места и случаи, при които звучи марш, като посочат 
подходящите изображения (войници и мажоретки).
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ЦИРК                      
Исак Дунаевски

ВОЙНИШКИ МАРШ       
Роберт Шуман

ЦИРК

Вид на урока: 
за затвърдяване на знания

Цел на урока: 
 ● разширяване на представите за функционира-

нето на жанра марш;
 ● обогатяване на слуховия и емоционалния опит, 

свързан с марша в музиката;
 ● определяне на марш в музиката.

Задачи на урока:
 ● слушане, разпознаване на марш; 
 ● разпознаване на равномерна двувременна пул-

сация в марш;
 ● двигателно отразяване на двувременна равно-

мерна пулсация в маршова музика;
 ● музициране с ДМИ.

Основен музикален материал:
 ● за слушане: Цирк – И. Дунаевски; Войнишки 

марш – Р. Шуман.

Методически насоки 
за разработване на темата
И тази страница продължава да води учениците в 

живота на музиката, да разкрива функционирането Ӝ 
в различни области на човешкия живот. Тук отново 
се открива маршът, но в друга социална и културна 
обстановка – цирк. Предлагаме музика, която не-
изменно звучи в тези така обичани от децата пред-
ставления в цирка – когато дефилират всички учас-
тници. Дали учениците ще се затруднят, ако разкажат 
за този момент? А маршът на Р. Шуман е един от 
многобройните примери за това как композиторите 
претворяват марш в своето творчество. Учениците се 
насочват не само към установяването на маршовото 
звучене в двата примера, но и към различията, свър-
зани с настроение и изпълнители – оркестър и пиано.  

Задачата продължава запознаването на учениците с 
начина на броене при музика с равномерна метрична 
пулсация. Графично се отбелязва с две еднакви фигу-
ри (в случая – квадрати), отговарящи на равните дяло-
ве при отброяване на жанра марш. Новото е присъст-
вието на начина, по който учениците двигателно моде-
лират марш – пляскат, за да отразят силното и слабото 
време при двувременна равномерна пулсация. 

Задачата за свирене е свързана с използването на 
условна партитура. Символно са изобразени два вида 
детски инструменти – барабанче и триъгълник, както 
и еднакво дългите дялове – два квадрата. Учениците 
трябва да свирят по тази партитура при звученето на 
марш (от предложените в учебника мелодии, а и защо 
не – избрани други от учителя или от учениците).

Е-ресурс
Задача 1 изисква свързването на звучността на 

марш, изсвирен от духов оркестър със съответно из-
ображение. 

При задача 2 се проверява възможността на уче-
ниците да определят маршовост в едногласна мело-
дия. 

Задача 3 е свързана с проява на метроритмични 
способности, с развитие и формиране на специфич-
на двигателна моторност – двигателно отразяване с 
две ръце на дяловете при двувременна равномерна 
метрична пулсация. Едната ръка отбелязва всяко от 
двете времена, а другата – всяко първо време. Във 
видеото те се сменят, но като начало може да се на-
прави без промяна на функциите на ръцете. 
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Залюля се право хоро
МАЛКА МОМА                                
народна песен

28

ПРАВО ХОРО                                              
свири оркестър от народни инструменти

?
?

ЗАЛЮЛЯ СЕ ПРАВО ХОРО 

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● формиране и развитие на знания, умения, ком-

петентности за свързване на жанра на правото 
хоро с формите на функциониране на музиката; 

 ● усъвършенстване на способности за определя-
не на хороводност в музиката.

Задачи на урока: 
 ● слушане, разпознаване на право хоро – в песен 

и в инструментална музика; 
 ● разпознаване на равномерна двувременна пул-

сация в право хоро; 
 ● отразяване и двигателно реагиране при двувре-

менна равномерна пулсация в хороводна музи-
ка; изпълнение на основни танцови движения 
на право хоро.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Малка мома – народна песен; 
 ● за слушане: Право хоро – оркестър от народни 

инструменти.

Методически насоки 
за разработване на темата
Продължава запознаването на учениците с различ-

ни жанрове – в случая с право хоро, независимо че те 
вече имат натрупани музикални впечатления и слухо-
ви представи (и от детската градина, и от слушаното 
до този момент, а и от извънучилищната среда). Ри-
сунките се свързват с различни видове танци, а това 
е основание да се говори и разсъждава за функциони-
рането на музиката в различни танцувални жанрове. 
А конкретната песен се определя като хороводна, на 
нея може да се играе право хоро. Ако децата от ри-
сунката търсят подходящия танц за музиката, това е 
отговорът. Едва ли има ученик, който да не може да 
разпознае по музиката, че звучи право хоро. Не бива 
да се прекалява със задачата за отброяването при 
равномерна двувременна пулсация, т.е. внимателно, 
ненатрапчиво да се задава въпросът „На колко бро-
им?“. Да се използват както посоченият в темата за 
марш начин на отмерване и отброяване, така и други 
варианти (например на едно – пляскане с ръце, на две 
– удар с дланите по бедрата и др.).

Има и друга насока за работа. Лабиринтът пред де-
цата води с еднакъв успех към всички видове танци. 

Музиката на звучащото в изпълнение на оркестър 
от народни инструменти право хоро се използва и 
за изграждане на умения, за проява на активност за 
творческа изява, артистичност – индивидуална или 
групова, свързана с изпълнение на основни танцови 

движения на право хоро, а по преценка на учителя – и 
за импровизиране на такива.

Следващата задача е за затвърдяване на умения и 
компетентности за свирене на ДМИ по схема, която 
вече са използвали в предишни задачи при темата за 
тъпан и марш, за развитие на музикални способности, 
но е и творческа задача. Въпросителните знаци в ус-
ловната партитура предполагат избор от учениците 
на инструменти, подходящи за съпровождане на зву-
чащото право хоро. 

Е-ресурс
При решаването на задача 1 учениците свързват 

звучаща музика с подходящо изображение, т.е. раз-
познават право хоро – и като музика, и като изобра-
жение. 

Чрез задача 2 се затвърдяват слуховите предста-
ви за право хоро в изпълнение на оркестър от народ-
ни инструменти. 

При задача 3 е необходимо пренасянето на зна-
ния, умения и компетентности за съпровод на право 
хоро по схемата от страницата в друга ситуация – за 
съпровод на друга музика, в друг жанр (не е важно 
какъв, а просто че е различен).  
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Имало едно време... и песни
КОМАРКО СЕ ЖЕНЕШЕ                                 
народна песен

29

МУЗИКАЛЕН ПРИМЕР

ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ... 
И ПЕСНИ

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● познаване на основни характеристики на на-

родната песен по отношение на авторството Ӝ.

Задачи на урока: 
 ● пеене, слушане и коментиране на образци от 

традиционния песенен фолклор; 
 ● запознаване със спецификата на авторството 

при народните песни; 
 ● споделяне на впечатления от контакти с бъл-

гарската народна музика; 
 ● възпитание на уважение към народната тра-

диция.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Комарко се женеше – народна песен; 
 ● за слушане – музикален пример.

Методически насоки 
за разработване на темата
Заглавието и илюстрацията подсказват паралел 

с народната приказка. Подобно на нея и народна-
та песен не е безавторова. Но като устна форма на 
творчество, отдалечена във времето, идентичността 
на първоавтора Ӝ е неясна. Както народната приказ-
ка, и тя е претърпявала в годините досътворяване  от 
много певци. Поела е в различни посоки към поко-
ленията, затова битува в мелодични и текстови ва-
рианти. Именно тази нейна характеристика, както и 
специфичната Ӝ лексика са опорни моменти, по които 
учениците ще се ориентират занапред в разгранича-
ването на народна от авторска песен.  

При  разучаване на Комарко се женеше може да 
се обясни, че сватбата е била значим обред някога, 
намерил място в много народни песни. Затова и фо-
кусът на илюстрацията е върху двамата младожен-
ци. Охлювите пък са натоварени с част от обредната 
символика, но и внасят хумористичен привкус – дали 
и доколко могат да танцуват например хоро…

Музикалният пример представя народната песен, 
ценена и днес у нас и в света, запазена в т.нар. ав-
тентичен фолклор, поддържан преди всичко от групи 
като „Бистришките баби“, като мъжка вокална група 
от Банско. 

Предвид добрата връзка между детето и бабата 
учениците може да се насочат към споделяне на ли-
чен опит – дали техните баби и прабаби са им пели 
народни песни, имат ли си своя любима. Ако някой се 
престраши да я запее – още по-добре… Може да се  

обсъди идеята за покана в клас на баба, дядо или друг 
роднина – изпълнител на народна музика.

Е-ресурс
Задачата води към осмисляне на връзката между-

народната песен и народния танц: при пеене на Ко-
марко се женеше е логично да се играе хоро. Децата 
от картината обаче не са в народни носии – доказа-
телство, че народната музика може да се изпълнява 
с ежедневно облекло, защото тя е част от делника. 
Народната носия е външен израз на народното твор-
чество, а общуването с фолклора  е потребност и усет 
на сърцето.
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СЕДЕНКИ
Костадин Генчев
пеят „Ева квартет“

30

Ди – ли,  ди – ли – ли,  дум – дум

СЕДЕНКИ

Вид на урока: 
за затвърдяване на знания

Цел на урока: 
 ● обогатяване представите за функционира-
нето на народната песен в миналото и днес.

 
Задачи на урока: 

 ● посочване примери за присъствието на на-
родната песен в бита – преди и сега; 

 ● разбиране ролята на народната песен в 
труд и празник; 

 ● развитие на метроритмичния слух – свире-
не с ДМИ.

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: Седенки – „Ева квартет“.

Методически насоки 
за разработване на темата
Урокът предлага поглед към трудовата дей-

ност и забавленията на хората във време без тех-
нологии.

Първата илюстрация насочва към разговор 
за социалната ролята на седянката в миналото 
като сбирка на моми и момци, съчетаваща труд 
с музика и веселба. Може да последва симу-
лативно-ролева игра „Нашата седянка“ с лю-
бими народни песни, превъплъщения в свира-
чи, певци, играещи право хоро. Вариантите за 
междупредметни връзки с познавателно-въз-
питателен ефект са разнообразни – изказване 
на скороговорки, гатанки; избор на другар, до 
когото да се седне; симулации на трудови дей-
ности от миналото с другарски и екипни взаи-
моотношения. 

Богатата многогласова интерпретация на на-
родната песен Седенки от „Ева квартет“ води до 
осъзнаване на разбирането, че такива формации 
осъществяват връзката между народната песен и 
потребностите на съвременния слушател.

Следващите две илюстрации представят се-
зонни нюанси за ролята на народната песен в 
бита на българина и обогатяват комуникатив-
но-речевите компетентности.  

Ритмичният съпровод по графична схема на 
Комарко се женеше развива метроритмичния 
слух и предполага художествено изработване на 
песента.

Е-ресурс
Задача 1 цели разпознаване на народни и ав-

торски песни по откъс от тях, както и разграни-
чаването им. Славейче пее и Боряно, Борянке 

влизат при Комарко в къщичката на народната 
песен, а Хвалил ми се Данчо и Старото пиано – 
в къщичката на авторската песен. 

Задача 2 подкрепя словесната изява – посоч-
ване на примери за присъствието на народната 
песен в живота на ученика днес.
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Чуйте! Гайда свири!                   
ГАЙДАРЧЕ                                 
музика Парашкев Хаджиев
текст Иван Генов

ТРИТЕ ПЪТИ  
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ЧУЙТЕ! ГАЙДА СВИРИ! 

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● запознаване с външния вид и с тембъра на 

гайда, с начина на звукоизвличане при гайда, 
с принципа на звукоизвличане при духови ин-
струменти.

Задачи на урока: 
 ● слушане, разпознаване по външен вид и по тем-

бър на гайда; 
 ● отнасяне на инструмента към групата на народ-

ните инструменти; 
 ● свързване на гайдата с традиционна музика; 
 ● характеризиране на звука и на звукоизвличане-

то при гайда. 

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Гайдарче – Парашкев Хаджиев, Иван 

Генов; 
 ● за слушане – Трите пъти.

Методически насоки 
за разработване на темата
Неслучайно ви предлагаме свирещото дете на гай-

да (която е за оцветяване) в училищна среда – възпи-
тателен момент, освен познавателен, провокира ин-
терес, желание, отдава дължимото на учениците, кои-
то свирят на този народен инструмент, а и на други 
музикални инструменти. Този момент дава възмож-
ност за многопосочни беседи с учениците, както и за 
предоставяне на класната „сцена“ за изява на такива 
ученици, ако има в класа, а ако няма – внимателно да 
се насочат към това. 

Песента Гайдарче недвусмислено характеризира 
основната функция на този инструмент – цяло село 
веселù, весели децата се залавят за хоро. От гайдата 
се лее волна песен – широка, свободна, необятна... 
С една дума е характеризиран тембърът на гайдата 
– има кръшен глас: висок, ясен, звучен. Текстът, а и 
мелодията предлагат прекрасна възможност за звуко-
изобразителни описания на гайдата – ди-ду, ди-ли-ду, 
три-ли-ли. Възгласите „Хопа-тропа“ насочват и към 
функционирането на музика – към хороводна песен 
и мелодия. Но в случая тя не е народна, а авторска. 
Така тази песен е много подходящ повод отново да се 
поговори с учениците за същността, приликите и раз-
ликите между авторската и народната песен, но и за 
това, че много български композитори са създавали и 
продължават да създават музика, която е свързана с 
фолклорната традиция. 

Трите пъти е документален запис от изпълнение 
на всички участници в национален конкурс за гайда-

ри „Вълшебни ритми“, Нови пазар. Хорото е в раз-
мер две четвърти от Южна България, Тракия. Това е  
възможност учениците отново да свирят с подходящи 
ударни инструменти, по начините, които вече са из-
ползвали досега.

Е-ресурс
Задача 1 е занимателна – сглобяване на пъзел на 

гайда. Правилното Ӝ изпълнение ще се „възнагради“ 
с песента Я скокнете, да скокнем, в която основен 
герой е този народен инструмент. 

Задача 2 проверява дали учениците разпознават 
визуално и по звучене гайда сред други инструменти, 
които са присъствали до този момент в учебника – 
пиано, тъпан. 

Задача 3 е комплексна. Тя дава информация, 
включително и визуална, за гайдата въобще – не е 
само български народен инструмент. Освен това се 
изисква разпознаването Ӝ по външен вид сред „чуж-
дите“ гайди. При правилно отбелязване на това на 
учениците се предлага да чуят изпълнение на гайда 
заедно с други народни инструменти. Не е отбеляза-
но в задачата, но с успех учениците могат да разпоз-
наят Трите пъти. 
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Чуйте! Коледари пеят!
КОЛЕДА Е                                  
популярна песен 

СТАНЕНИНЕ, ГОСПОДИНЕ!      
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?

ЧУЙТЕ! КОЛЕДАРИ ПЕЯТ! 

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● запознаване с коледуването и типични за обре-

да участници, дейности и елементи; 
 ● мястото на Коледа в празничния календар.

Задачи на урока: 
 ● запознаване със специфични белези на обреда 

коледуване и участниците в него, с характерни 
атрибути и ритуали при коледуването; 

 ● пеене и слушане на коледарски песни; изпълне-
ние с подходящо настроение, с инструменти и 
ритмичен съпровод по избор.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Коледа е – популярна песен;
 ● за слушане: Станенине, господине, коледни 

песни по избор на преподавателя.

Методически насоки 
за разработване на темата
На страницата е изобразен един от характерните 

моменти на коледуването – пеенето на коледари в дома 
на стопаните. Представени са участниците в този обред 
– коледари могат да бъдат само момчета и мъже. При-
състват и типичните атрибути и облекло на коледарите. 
Стопаните с готовност посрещат чаканите гости и ги 
даряват според традицията. Коледарите пеят и изричат 
само добри пожелания за всички – за стопаните в дома, 
за животните, за трапезата, за нивите и лозята.

Пеенето на коледарските песни предполага и 
обяснението на непознати и диалектни думи или та-
кива, характерно присъстващи в коледарските песни 
– станенине, коладе... 

При изпълнението учениците могат да включат 
съпровод от музикални инструменти по избор, но и 
начин на свирене – за това ги подсеща и графичната 
схема във втората част на страницата.

Е-ресурс
Задачите в темата са подчинени на затвърдяването 

на знанията за коледарите, характерните за тях атри-
бути и символи. 

При стартиране на екрана на задача 1 са подреде-
ни различни предмети. Учениците избират подходя-
щи изображения за коледарите. Когато всички пред-
видени елементи бъдат посочени, зазвучава коледар-
ска песен с бутон за втори слайд.

Задача 2 е всъщност разходка с шейната на Дядо 
Коледа по света – с коледна песен. Тук са предло-
жени три коледни песни от различни националности: 
френска, немска, испанска.
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Догодина, до амина!                   
СУРВА, СУРВА ГОДИНА!                                 
музика Петър Бояджиев
текст Иван Василев
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ЗДРАВА ГОДИНЧИЦА                            
народна песен

                             

ДОГОДИНА, ДО АМИНА! 

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● свързване на сурвакарите със съответния 

празник. 

Задачи на урока: 
 ● отнасяне на конкретни песни към съответния 

обред.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Сурва, сурва година – П. Бояджиев, 

И. Василев; 
 ● за слушане: Здрава, здрава годинчица – народ-

на песен.

Методически насоки 
за разработване на темата
На страницата се вижда типична домашна обста-

новка за началото на всяка календарна година: ук-
расена елха, около нея – деца сурвакари, които пеят 
и сурвакат възрастен човек. Трапезата е отрупана с 
плодове, баница, краваи. Вижда се и сурвачка, която 
е предвидена за оцветяване. 

С учениците се обсъжда значението на обичая 
сурвакане, традициите, които се срещат в различни-
те краища на България, но и в отделните семейства. 
Важно е разкриването на смисъла на присъствие на 
всеки от илюстрираните предмети, както и на други, 
които според учениците и учителя са характерни. 
Приоритет са и разговорите за необходимостта от за-
пазване на българските традиции. Те и специфичните 
семейни ритуали сплотяват хората, създават усещане 
за близост и общност; създават уют и радост от пре-
живяното и споделянето. 

Творческите дейности по направата на предмети, 
свързани с обичая, ще допринесат за създаването на 
празнично настроение и весело очакване. Разигра-
ването на обичая в клас с разпределянето на роли и 
реплики, изпълнението на наричания и песни ще по-
могне на учениците да усетят въздействието на този 
вековен български обичай, дори и ако той вече не 
се практикува в техните семейства поради различни 
причини. 

Самите наричания, които правят сурвакарите, са 
повод да се обсъди това колко ценно и удовлетворя-
ващо е правенето на пожелания за здраве, щастие, 
благоденствие, любов, берекет и т.н. Песните, посве-
тени на обичая, предизвикват вълнение и зареждат с 
положителни емоции. 

Украсата на елхата на страницата е свързана със 
задача за текста на песента, която е предвидена за 
разучаване. На елхата има шест големи топки, на 

които е оставено място учениците да напишат ци-
фрите от 1 до 6. На топките са нарисувани следните 
обекти, които присъстват в текста на песента: храст с 
много листенца; агънца; язовир; две шишета с мляко; 
„алена“ зора; две личица на румени деца. Топките са 
наредени на елхата разбъркано, т.е. без да се спазва 
посочената по-горе последователност. Децата трябва 
да съобразят да номерират топките в зависимост от 
поредността, в която изобразените на тях обекти се 
появяват в текста на песента Сурва, сурва година.

Е-ресурс
Задача 1. Учениците слушат два стиха, за да оп-

ределят кой от тях е подходящ за изпълнение на Нова 
година. Новогодишната тематика е в основата на 
първото стихотворение.

Задача 2. Учениците избират измежду пет изо-
бражения тези, които съответстват на новогодишна 
обстановка. Пеещата певица, веселото празненство и 
бенгалският огън са типични за Нова година.

Задача 3. Учениците слушат четири откъса от 
песни и отгатват коя песен може да се пее на Нова 
година (oтговор 1 – Здрава годинчица и 2 – Сурва, 
сурва година).
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Кукерски игри
КУКЕРСКИ ТАНЦ                                  
Васил Казанджиев

34

КУКЕРСКИ ЗВЪНЦИ

КУКЕРСКИ ИГРИ

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● разбиране на специфичните белези на кукер-

ския обред.

Задачи на урока: 
 ● разпознаване на кукери по външен вид; 
 ● свързване на кукерите с музикални характе-

ристики; 
 ● коментиране присъствието им в зимния и про-

летния празничен календар; 
 ● изпълнение на ритмичен съпровод по схема.

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: Кукерски танц – Васил Казанджи-

ев;  кукерски звънци.

Методически насоки 
за разработване на темата
Разпознаването на кукерите по характерния им 

външен вид и по атрибутите им – звънци, хлопки, 
звуковъзпроизвеждащи средства, не би затруднило 
учениците. 

Важно е да разберат, че шумът и страховитите 
маски са част от формулата за добро чрез познатия 
механизъм от народната приказка – плашене на ло-
шото и прогонването му надалеч. И музикалните им 
характеристики обслужват тази тяхна функция – го-
нители на беди и несгоди, проводници на добрини, 
плодородие и берекет. Кукерски танц на Васил Ка-
занджиев и звуците от кукерските звънци пренасят 
учениците в атмосферата на обредната символика по 
два коренно различни начина – чрез професионал-
ното творчество и чрез натурална звукова картина. 
Споделянето на конкретни преживявания от събори 
на кукери би обогатило представите за сезонното 
присъствие в зимната и пролетната фолклорна праз-
ничност. У учениците се изгражда чувство на гор-
дост, че България е призната и утвърдена световна 
сцена за кукерски игри. Много радост носи импрови-
зирането на кукерски танц. Възможни са междупре-
дметни връзки с изобразителното  изкуство – рису-
ване на кукерска маска по впечатления от музиката 
на Васил Казанджиев.

Е-ресурс
Задачите помагат на учениците да затвърдят 

свързването на кукерите със съответния празник в 
обредния календар. Помагат за възпитаване в уваже-
ние към родната фолклорна празничност. 

Задача 1 пренася музикалната специфика на ку-
керските игри в класната стая. Учениците свирят с 
ДМИ по схема в два предложени варианта: с посоче-
ни инструменти и с възможност за избор според лич-
ните виждания и вкус.

Задача 2 цели свързване на музика с празник. 
Учениците чуват откъси от познати произведения 
за слушане и ги отнасят към съответния фолклорен 
празник – Станенине, господине, Сурвакарски танц 
и кукерски звънци съответно с Коледа, Нова година, 
кукери.
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Зимата и музиката                   
ЗИМНО ХОРО                                 
музика Петър Ступел 
текст Цветан Ангелов 

35 

ЗИМАТА И МУЗИКАТА

Вид на урока: 
за обобщение

Цел на урока: 
 ● възпроизвеждане в група и самостоятелно на 

интонацията; 
 ● метроритмиката и темпото на изпълняваните 

песни; обсъждане на различни музикални про-
изведения. 

Задачи на урока: 
 ● изразително пеене на мелодия на песен; свър-

зване на различни зимни празници със съответ-
ни обреди; 

 ● назоваване и изразяване на отношение към 
участието на деца във фолклорни обреди, раз-
познаване на мелодия в инструментална музика. 

Основен музикален материал: 
за пеене: Зимно хоро – П. Ступел, Ц. Ангелов.

Методически насоки 
за разработване на темата
На илюстрацията се виждат герои, познати от 

страниците на учебника и музиката, звучала в час; 
всички танцуват: 

 ● момиченце (7-годишната Данка), гушнало ку-
чето Шаро – Шаро първолаче;

 ● до нея момченце, което е с модерни дрехи (Дан-
чо от раппесента);

 ● Комарко (младоженец с калпак) и Мушица 
(дребничка булка) – Комарко се женеше; 

 ● красива девойка в носия – Боряно, Борянке;  
 ● сурвакарче (от урока „Догодина, до амина!“), 
 ● момиченце в елегантна рокля и шал, момченце 

с папийонка (двамата от урока „Как заживява 
музиката“);

 ● Баба Яга;
 ● кукер;
 ● свирещи на тъпан и гайда…

Този символичен танц е начин да се подчертае, че 
изкуството прави живота ни по-интересен и по-щас-
тлив; че колкото и различни да са хората, те живеят 
заедно и могат да намерят общ език в/чрез изкуството. 

Зимата е темата, която обединява музикалните 
дейности. Тя е сезон, който както и останалите има 
своята красота, която се отразява по специфичен 
начин в музиката. Музикалните игри, творческите 
дейности, песните, занимателни задачи, различните 
зимни обичаи могат да намерят своето място не само 
в клас, но и в живота на детето, за да превърнат обик-
новения зимен ден в празничен и изпълнен с радост.

Обобщението дава възможност да се свържат му-
зикални явления, които до този момент са представе-

ни на вниманието на учениците поотделно. „Органи-
зирането“ им в атрактивен зимен празник могат да ви 
подскажат и самите ученици.

Е-ресурс
Задача 1. Учениците просто слушат Валс на сне-

жинките от П. И. Чайковски – един от многоброй-
ните композиторски „прочити“ на темата за зимата. 

Задача 2. Учениците избират изображения, кои-
то свързват с произведения, звучали в часовете. От-
говорите са: Баба Яга, яхнала метла; цирков купол; 
двойки, танцуващи бални танци. Те се асоциират със 
следните произведения: Къщичка на кокоши крака 
на М. Мусоргски, Цирк на И. Дунаевски, Менует на 
Л. Бокерини.
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Цигулката свири и пее
КАПРИЗ № 24                                  
Николо Паганини

36

МУЗИКАЛНА ЗАГАДКА

ЦИГУЛКАТА СВИРИ И ПЕЕ

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● запознаване с музикалния инструмент цигулка 

– характерни външни белези, тембър.

Задачи на урока: 
 ● обогатяване на слушателски опит и умение за 

възприемане на музика; 
 ● наблюдаване и разпознаване на цигулка в му-

зикални произведения; използване на подходя-
щи определения за тембъра на цигулка. 

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: по избор на преподавателя;
 ● за слушане: Каприз 24 от Николо Паганини.

Методически насоки 
за разработване на темата
Опознаването на музикалните инструменти е ва-

жна крачка в подготовката на учениците за общуване 
с музикалното изкуство – за умението да „разчитат“ 
според специфичния тембър и други музикално из-
разни средства емоции и настроения в музиката.

На цигулка се свири, но нейният глас дава въз-
можност за пресъздаване на многобройни емоции, 
чувства. Често в литературата я сравняват със съ-
вършения човешки глас – тя като че ли пее, плаче, 
радва се... Затова е заглавието на страницата – ци-
гулката е съвършен инструмент, чрез който майсто-
рите изпълнители могат да претворят многобройни 
преживявания.

Добре е учениците да участват активно в комента-
ра и оформянето на представата за външните белези 
на цигулката. Тя е инструмент, изработван от дърво, 
и принадлежи към групата на струнните лъкови ин-
струменти. Извличането на звука става чрез плъзгане 
на лък върху струните или при дърпане на струните 
с пръсти. При възприемане на Каприз 24 от Николо 
Паганини вниманието на децата може да бъде насоче-
но към виртуозното свирене на инструмента, специ-
фичния му тембър, умението да следят мелодията, на-
строението и да изразяват личен коментар на чутото. 

На страницата се предложени и две задачи.
Музикалната загадка предлага вариативност за 

поставяне на задачи. Възможно е да се изиска отго-
вор на въпроса в кой от фрагментите звучи цигулка 
(първи и трети откъс); разграничаването на тембър 
на различни инструменти от посочените на изобра-
женията (звучи и гайда със съпровод на тъпан във 
втория откъс); кой от инструментите на фотосите не 
звучи в примера.

Другата задача е свързана с претворяването на 
емоционални състояния и настроения – и в музиката, 
и в изобразителното изкуство И тук подходът може 
да е различен: откриване на подходяща снежинка за 
прозвучала определена музика – учителят подбира 
музиката; предложение от учениците за музика, от-
говаряща на определена снежинка; възможност за 
дорисуване на снежинка с емоционално състояние, 
предизвикано от слушана музика.
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37

ХОРО
Парашкев Хаджиев

ЗИМНА ПЕСЕН
музика Александър Райчев 
текст Веса Паспалеева

ЗИМНА ПЕСЕН

Вид на урока: 
за затвърждаване 

Цел на урока: 
 ● обогатяване на слушателски опит и знания за 

цигулка. 

Задачи на урока: 
 ● слушане на изпълнения на цигулка, изразяване 

на лично отношение; 
 ● разграничаване на цигулка сред други изпълне-

ния и инструменти, инструментална от вокална 
музика; 

 ● пресъздаване на настроението при изпълнение 
на песен.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Зимна песен – Ал. Райчев, В. Паспа-

леева;
 ● за слушане: Хоро – Парашкев Хаджиев

Методически насоки 
за разработване на темата
Песента е в съзвучие със зимния сезон; предлага 

приказен поглед и на емоциите, които предизвиква у 
животните, а и у хората. Да не забравяме, че по-къс-
но може да се използва и при дидактични задачи за 
ръченица. 

Темата предполага да бъдат затвърдени знанията за 
музикален инструмент цигулка – форма, звукоизвли-
чане, характерен тембър. В подкрепа на това е пред-
ложена музикалната творба за цигулка и пиано – Хоро 
от Парашкев Хаджиев. Тук могат да намерят място ва-
жни акценти, затвърдяващи знанията не само за цигул-
ката: темпо, тембър, динамика, характер на творбата, 
кой инструмент е солиращ и кой – съпровождащ, това 
е хоро за слушане или хоро за танцуване… 

Цигулката е струнен лъков инструмент и с това е 
свързано изображението в центъра, което е и зада-
ча – учениците коментират защо момичето не може 
да свири, да открият сред предметите на страницата 
необходимия цигулков лък. Така подбраните други 
фотоси предлагат варианти за междупредметни връз-
ки, за развитие и формиране на ключови компетент-
ности.

Задачата на страницата е многопосочна, макар 
формално да е подчинена на темата за цигулка. Три-
те фотоса на артисти музиканти могат да се използ-
ват и за различно представяне и интерпретиране на 
въпроси, анализи, беседи в урока/уроците – солист 
инструменталист, солист певец, хоров състав… Зада-
чата изисква съобразяване и въображение за това, че 
цигулката се изработва от дърво (съпоставяне на ин-
струментите триъгълник и конче); че формата Ӝ при-

лича на круша, а не на ябълка; че често оприличават 
гласа Ӝ на песента на щурчетата (например Щурец и 
мравка…), а калинката не издава звук.

Е-ресурс
В електронния ресурс отново има възможност за 

среща с музикалната творба за слушане. Учениците 
могат да видят и снимка на композитора Ӝ – Параш-
кев Хаджиев. Съзнателно до неговата снимка има 
снимка на огромна зала, пълна с деца, които слушат 
музика…След прозвучаването на творбата, трябва да 
се изберат снимките на тези инструменти, чиито тем-
бри разпознават. 
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Музиката – бърза и бавна
РОК                                  
музика Светослав Лобошки 
текст Маргарита Лапева

38

НАД ЛЮЛКАТА                                 
популярна песен

ГАЛОП                                 
Дмитрий Кабалевски

МУЗИКАТА – 
БЪРЗА И БАВНА

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● осмисляне на бързината в музиката и значението 

Ӝ за нейната изразност и характер.

Задачи на урока: 
 ● изпълнение на песен с подходяща бързина;
 ●  слушане на различна по бързина музика и оп-

ределянето Ӝ – разграничаване на бързо и бав-
но в музиката; 

 ● коментиране на бързината в музиката във връз-
ка с настроение, характер, изразност; двигателно 
моделиране на бързина в музиката; 

 ● свързване на бързина в музиката с графичен 
модел.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Рок – Светослав Лобошки, Маргарита 

Лапева; 
 ● за слушане: Над люлката – популярна песен, Га-

лоп – Дмитрий Кабалевски.

Методически насоки 
за разработване на темата
Музиката ни разказва със своите различни тонове 

– тихи, нежни, силни, напрегнати… Тя може да зву-
чи бързо, весело, звънко, спокойно, бавно, умерено; 
може да бъде отривиста или плавна, да звучи високо 
или ниско, да е светла или тъмна, напрегната и т.н. Този 
урок поставя началото на поредица уроци, в които ос-
новна цел е осмислянето на елементи на музикалната 
изразност, но които трябва да са обект на интерпрети-
ране във всички часове, перманентно. 

Танцуващите животни на рисунката се асоциират с 
бързо, бавно, умерено темпо, както по принцип се прид-
вижват в природата. 

Подбраната музика за слушане е много различна – и 
като бързина, и като настроение, и като изпълнителски 
състав (различни слухови впечатления и представи). И 
двете музики обаче емблематично и безпрекословно се 
свързват с целта на урока и демонстрират контрастна 
бързина в музиката, но и контрастни настроения и пос-
лания. Мелодията на майката, с нейния нежен, напевен, 
мил, тих глас, когато пее на детето си, за да заспи, не 
може да бъде бърза. Бавни и нежни са приспивните 
песни, такава е и „Над люлката“. Препускащият в га-
лоп кон го прави бързо и грациозно, бърза и увличаща, 
темпераментна е музиката на Галоп от Дм. Кабалевски. 
Често, преди още да сме чули определена музика, мо-
жем да отгатнем бързината Ӱ по заглавието и жанра. 

Задачата за свързването на бързината в музика с 
графично изображение не представлява трудност, ако 

отново се насочи плавното Ӝ, бавно движение към плав-
ните, широки контури на кривата линия, а бързото тем-
по – към ситното кривообразно движение на линията. 

Различните танцуващи силуети предполагат опит за 
импровизиране на движения в различно темпо и различ-
но настроение в зависимост от музиката, която ще зву-
чи. Преди обаче двигателно да моделират подходящи 
за силуетите музикални примери, можем да използваме 
различни подходи, за да накараме учениците самостоя-
телно да предложат музика за изображенията – или с 
игра със зелената и червена палка, или учениците сами 
(в групи или индивидуално) предлагат три произведе-
ния за трите изображения (например Лебед от Сен-
Санс, Тарантела от Дж. Росини, песента Хвалел ми се 
Данчо).

Е-ресурс
Задача 1 изисква определянето на бързина в звуча-

ща музика – само тези откъси, които са бавни. Подбра-
ли сме Ария от Й. С. Бах, Ориент експрес – сръбска 
музика, Македонско хоро, Галоп от Дм. Кабалевски. 

Задача 2 обвързва бързината в музиката с определе-
но настроение, продиктувано от словесен текст, както и 
свързване с подходяща графика. 
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ПРАВО ШОПСКО ХОРО                    ПИРИНСКО ХОРО                    

39

Áàâíà Óìåðåíà Áúðçà

ПРАВО ШОПСКО ХОРО

Вид на урока: 
за затвърдяване на знания

Цел на урока: 
 ● свързване на различна бързина в музиката с 

различно настроение, характер, изразност в 
музиката. 

Задачи на урока: 
 ● определяне и съпоставяне на бързо, бавно, 

умерено в музиката; 
 ● отнасяне на бързина към определен жанр; 
 ● избор на подходяща бързина при изпълнение 

на песен. 
 
Основен музикален материал: 
Право шопско хоро, Пиринско хоро.

Методически насоки 
за разработване на темата
Този урок за затвърдяване на бързо и бавно в му-

зиката надхвърля тази тема. Практиката показва, че 
учениците без проблеми определят бързината в му-
зиката, разграничават бързо и бавно. Предложените 
контрастни по темпо примери (бързо и бавно хоро) са 
много подходящи отново да се разсъждава и да се гово-
ри с учениците за присъствието на жанра право хоро в 
празниците на хората. Всеки народ има свои характер-
ни народни танци, които са негова „визитна картичка“. 
И нашата страна има свои характерни народни танци, 
обичани и от млади, и от стари. Всеки човек има свои 
любими народни танци. На много празници – нацио-
нални, училищни, лични и др., се играят хорà. От друга 
гледна точка, различни видове оркестри свирят народ-
ните хорà. Народната музика живее днес в различни ин-
терпретации и в различни инструментални варианти и в 
разнородни състави. Затова сме представили и два вида 
оркестри на страницата – и като визия, но и като звук. 
Не е задължително учениците да ги разпознаят. По-ва-
жно е да говорят за това кога, къде, от кого са слушали 
и/или гледали изпълнение на народна музика и народни 
хорà, дали самите те са играли хорà, кои хорà им допа-
дат повече – бързите, бавните или умерените. Отново 
може да се използва тази ситуация за беседване за толе-
рантността във вкусовете и предпочитанията…

Задачата изисква учениците да кажат коя музика от 
учените в какво темпо звучи или коя песен с какво бър-
зина е подходящо де се изпълнява. Към бързо и бавно 
в звучащата музика от страницата е добре учителят да 
прибави и музика в умерено темпо – например от с. 21, 
с. 26, с. 27… Можем да коментираме как ще се отра-
зи промяна в бързината при изпълнението на песен на 
нейния характер и настроение – например ако изпеем 
бавно песента Рок, бързо – Птиците тъгуват. Важно 

е тези задачи задължително да се насочат към настрое-
ние, характер на музиката. Изразните елементи на му-
зиката затова са изразни – спомагат композиторите да 
изразяват различни настроения. А и да не забравяме, че 
имаме картони и игри, че можем да организираме над-
превара в танцовите умения на учениците, в изпълни-
телските им способности. 

Е-ресурс
Задача 1 насочва учениците към връзката на бър-

зината в музиката с посланието Ӝ, дава няколко разно-
образни определения, с които можем да опишем нейно-
то настроение и характер. Изисква се не само връзка 
на звучаща музика с тези определения, а и с подходящо 
изображение. Подборът на колкото се може повече раз-
нообразни думи, с които учениците да описват музика, 
е важна задача, която учителят е необходимо да подпо-
мага. 

Задача 2 дава възможност за разширяване на зна-
нията за музиката, слушателския опит, а и на емоцио-
налната култура на учениците. Предлагаме още две 
произведения, които са посветени на красивия бърз бяг 
и галоп на конете – Конник от Роберт Шуман и Кон-
на игра на П. И. Чайковски. Тези две произведения са 
прекрасна предпоставка за преживяване на достъпна 
детска музика, за рисуване по музика, за разказ по пре-
живяна музика…
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Музиката – силна и тиха
УВЕРТЮРА „ВИЛХЕЛМ ТЕЛ“
Джоакино Росини

40

МУЗИКАЛЕН ПРИМЕР

ЛААА
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лааа

МУЗИКАТА – 
СИЛНА И ТИХА

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● определяне на силата на музика в подходящи 

примери; 
 ● свързване на силата в музиката с характера и из-

разността Ӝ.
 
Задачи на урока: 

 ● синхронизиране по сила изпълнението на всички 
участници в дейността; 

 ● определяне на силата на изпълнение в музиката и 
значението Ӝ за изграждане на музикалния образ.

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: увертюра Вилхелм Тел – Дж. Росини, 

музикален пример.

Методически насоки 
за разработване на темата
Изображенията на страницата се асоциират с раз-

лична сила на звуците в природата и в музиката. Чрез 
постиженията на техниката днес е възможно и тихите 
звуци да променят силата си (затова са микрофонът, 
тонколоната…). Големият отвор на устата на детето, 
което пее най-силно, подсказва необходимостта устата 
да бъде широко отворена, за да могат звуковите вълни 
да се разпространят по-лесно извън тялото на човека и 
за да се чуе силен звук. Детето с малкия отвор на устата 
илюстрира обратното. 

Рисунките са повод да се припомни добрата певче-
ска позиция и да се подчертаят основните моменти от 
детската певческа постановка:

 ● изправен гръб, релаксирани мускули на тялото и 
най-вече на челюстта;

 ● пеене с по-широк челюстен ъгъл;
 ● начин на дишане, при който се изпълва голяма 

част от белите дробове (т. нар. долно ребрено-ди-
афрагмено дишане), без да се повдигат раменете;

 ● по-пестеливо изразходване на въздуха;
 ● пеене с опора (леко активиране на коремните 

мускули);
 ● пеене с ясна дикция и артикулация и др.

Важни детайли представляват рисунките на лъва и 
котето, при които се прави съпоставка на силата на зву-
чене с големината на отвора на устата, но и с големи-
ната на самото тяло. По-масивната фигура по-често се 
асоциира и с издаването на по-силен глас, без това да 
бъде правило.

За разлика от останалите обаче детето със средно го-
лям отвор на устата държи в ръцете си микрофон, кой-

то, когато е включен в апаратура, би трябвало да усили 
силата на звука. От изпълнението на това дете се чува 
най-вече звукът, идващ от колоната зад него. 

Силата на звука в музиката може да бъде художест-
вено обоснована, т.е. да допринася за създаването на 
настроението, което композиторът е искал да изрази. За 
да се постигне добър ансамбъл при пеене, е необходи-
мо учениците да пеят със сходна сила на звука. Общата 
звучност трябва да се съгласува и със силата на звучене 
на акомпанимента. За това допринасят и диригентските 
жестове на учителя. Внимание заслужава да се обърне 
и на една често допускана грешка – бърка се силата на 
звука с неговата височина. 

Окръжностите в долната част на страницата по-
казват различни нюанси на един цвят и осъществяват 
междупредметна връзка. Прави се съпоставка между 
интензитета на цвета и силата на звучене: по-ярък цвят 
– по-силен звук.

Е-ресурс
Задача 1. Учениците разпознават кои животни имат 

тих глас. Отговорът е: коте и прилеп. Останалите жи-
вотни имат значително по-силен глас.

Задача 2. Учениците слушат произведението Ехо 
от Асен Карастоянов. Те трябва да помислят защо то 
е получило това заглавие. Отговорът е, че има инстру-
мент, който засвирва различни мелодии; после друг ин-
струмент ги повтаря като ехо, изсвирвайки само края на 
прозвучалата мелодия. Може да се използват и палките 
от учебните картони – да се посочват тихите моменти в 
творбата.
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Из МАЛКА НОЩНА МУЗИКА      
Волфганг Амадеус Моцарт 
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Из МАЛКА НОЩНА МУЗИКА

Вид на урока: 
за затвърдяване

Цел на урока: 
 ● осмисляне на значението на силата за изграж-

дане на музикалната творба.

Задачи на урока: 
 ● проследяване на силата в музиката като харак-

терно изразно средство; 
 ● реагиране на жестовете и указанията на учи-

теля за силата на музиката при изпълнение на 
песни. 

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: Из Малка нощна музика – В. А. 

Моцарт. 

Методически насоки 
за разработване на темата
Изображенията на страницата пресъздават роман-

тична картина: звездно небе, луна, красива градина с 
цветя, дансинг, двойки танцуват бални танци. 

Тази илюстрация е своеобразна емоционална на-
гласа към произведението на В. А. Моцарт Малка 
нощна музика. Съвременното облекло подсказва, че 
класическите музикални произведения са важна част 
от нашия живот, макар и някои от тях да са написани 
векове назад във времето. 

Това е повод за разговор, свързан с откриване на 
ценността на различни явления в нашия живот – някои 
са само мода, докато други устояват и се превръщат 
в еталон. Човек трябва да се научи да ги разпознава и 
зачита, без да робува на чуждото натрапчиво мнение.

Малка нощна музика е пример за музикално про-
изведение с непреходна стойност. В него ясно се до-
лавят контрасти в силата на звучене, които учениците 
могат да отразят с вдигане на ръка, с палките от учеб-
ните картони и др. 

Важно е отново да се обърне внимание на силата 
на звука като изразно средство. Децата могат да опи-
шат с подходящи думи как се променя характерът на 
музиката при изменение силата на звука. Подходящо 
като пример в това отношение би било изпълнение 
на клавир на творбата по няколко различни начина на 
живо (от тези от вас, които могат да свирят): 

 ● със спазване силата на звучене като при ориги-
налното звучене;

 ● с промяна на силата на звучене, така че да се 
почувства и промяна в характера на музиката;

 ● изпълнение само с една сила на звучене (само 
тихо или само силно), което би трябвало да 
се разпознае като по-скучно и безлично из-
пълнение.

Двете рисунки на учителката в долния край на 
страницата показват диригентски жест за голяма сила 
на звучене (силно) и малка сила на звучене (тихо).

С учениците може да се разиграе играта „Малък 
диригент“, за да се придобие умение да се следят и 
изпълняват точно указанията на диригента. Избира 
се едно дете, което да изпълнява ролята на дириген-
та, променящ с жестове динамиката при изпълнение 
на учена песен от останалите ученици. Децата трябва 
да реагират своевременно, като променят силата на 
пеене съобразно жестовете. За да не бъдат затрудня-
вани певците, „малкият диригент“ не бива да сменя 
прекалено често, бързо и рязко жестовете си. Играта 
помага на учениците да осмислят и следното положе-
ние: за да бъде красива музиката, силата на звучене 
трябва да се промени съобразно заложената авторова 
идея, а не безразборно и своеволно. 

Е-ресурс
Учениците прослушват четири откъса, като тряб-

ва да определят в кои от тях музиката звучи силно и 
в кои – тихо. Те подреждат цифри, съответстващи на 
поредния номер на прозвучалите произведения в две 
групи.

 Отговор: 1, 3 – силно; 2, 4 – тихо.



79

Да засвири тромпет
НЕБИВАЛИЦА
музика Кирил Цибулка
текст Богомил Гудев
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НЕАПОЛИТАНСКИ ТАНЦ
Пьотър Илич Чайковски
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ДА ЗАСВИРИ ТРОМПЕТ

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● разпознаване на тромпет по външен вид и по 

тембър.

Задачи на урока: 
 ● подбор на подходящи определения за тембъра 

на тромпета; 
 ● влагане на лично отношение в изпълнението;
 ● проследяване на тонови височини и движение 

на мелодия в кратък песенен фрагмент; 
 ● отчитане на промени в темпото и динамиката в 

музика за слушане.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Небивалица – музика Кирил Цибулка, 

текст Богомил Гудев; 
 ● за слушане: Неаполитански танц – Пьотър 

Илич Чайковски.

Методически насоки 
за разработване на темата
Децата обичат невероятни весели истории. Пе-

сента Небивалица въвлича детското въображение 
в такава творческа забава. Затова първоначалното 
Ӝ представяне и разучаването Ӱ предполага свежи 
педагогически решения и междупредметни връзки. 
Илюстрацията към песента има многофункционал-
на роля. Тук е първата визуална среща с тромпета и 
това не е случайно. В атмосфера на веселба и креа-
тивност наблюдателността и вниманието са отключе-
ни. А това е важно за откриване същностните белези 
на тромпета – външни и темброви. Игрово-действен 
е и подходът за проследяване на тоновите височини 
и движението на мелодията. Рефренът на песента, 
изписан на срички, сякаш се лее върху персонажи-
те от текста с крокодилските весели сълзи. Идеята е 
близко до детските представи да се проследява ме-
лодичното движение и да се разграничават високи 
и ниски тонове. Заложена е и вътрешна връзка със 
следващия урок – „Високи и ниски тонове“, който е 
на същия разтвор.

В Неаполитански танц от Чайковски ученици-
те се запознават с тембъра на тромпета. Посочват 
подходящи за него определения от предложените. 
Проследяват и двигателно отразяват промените в 
динамиката и темпото. Развиват екипни умения и 
толерантност. Снимката на тромпетиста провокира 
интерес към тромпета, активира любопитство и же-
лание за включване в музикални дейности. Могат 
да се използват и подражателно показване с ръка на 
движението на мелодичната линия от откъса; двига-

телно отчитане на промените в темпото и динамиката 
на Неаполитански танц.

Е-ресурс
Задачите подкрепят разпознаването на тромпета – 

визуално и по тембър. 
Задача 1 изисква посочване на тромпетист от пе-

тима инструменталисти. 
Задача 2 е електронен вариант на задачата за тем-

бъра на тромпета от учебника. 
Целта на задача 3 е внимателно слушане на Неа-

политански танц от Чайковски и  откриване на про-
мени в темпото.
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Високи и ниски тонове                   
САМУЕЛ ГОЛДЕНБЕРГ И ШМОИЛ                            
Модест Мусоргски – Морис Равел                      
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МУЗИКАЛЕН ПРИМЕР

ВИСОКИ И НИСКИ ТОНОВЕ  

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● осмисляне на съотношението високо – ниско в 

заобикалящия ни свят и в музиката.

Задачи на урока: 
 ● разпознаване и разграничаване на високи и ни-

ски тонове в звучаща музика. 

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: по избор;
 ● за слушане: Самуел Голденберг и Шмоил – м. 

Мусоргски – М. Равел; музикален пример.

Методически насоки 
за разработване на темата
Вниманието е насочено с акцент към високи и 

ниски тонове в музиката. В подкрепа на това са 
и изображенията на страницата – подсещат, че в 
околния свят има много примери за високо и ниско. 
Наблюдението и споделянето от децата на личен 
опит подпомага осмислянето и възприемането на 
тези съотношения. 

За наблюдение на съотношението ниски – високи 
тонове е подбрана конкретна музикална творба – Са-
муел Голденберг и Шмоил от М. Мусоргски – М. Ра-
вел. Наблюдателните ученици винаги питат защо има 
двама автори музиката за слушане. Това е подходящ 
пример да се поговори за това, че в музиката много 
често се правят варианти на определено произведение 
– и в миналото, и днес. Тази творба първоначално е 
била написана за пиано. Тя е част от цикъла Картини 
от една изложба. По-късно М. Равел я оркестрира и 
днес е много популярна и в този оркестров вариант. 
Подходящи въпроси, свързани с осъзнаване на силата 
в музиката за изграждане на музикалните образи, са: с 
каква сила композиторът е изградил образа на Саму-
ел Голденберг и с каква – на Шмоил; какъв е според 
учениците всеки един от двамата персонажи – вечната 
тема за доброто и злото…; как си представят общу-
ването между тях – диалог, караница, разговор или…

Музикалният пример, специално композиран и 
осъществен със средствата на дигиталните техноло-
гии от С. Русков, по ярък, категоричен начин пред-
ставя последователно: характерна мелодия в ниска 
звучност; мелодия в ниска звучност и едновременно 
звучащи с нея високи тонове; светла, жизнерадостна 
музика в преобладаващо високо звучене.

Е-ресурс
В електронния ресурс е предвидена творбата за 

пиано Бабина приказка – П. Хаджиев. Учениците 

трябва да дадат знак, когато мелодията на пиесата 
звучи ниско (има два такива момента). С включва-
нето на тази музика предоставяме възможност да се 
коментира още веднъж и кой е музикалният инстру-
мент (вече познат от предходни теми), сам ли изпъл-
нява, или с подкрепа от някого; още по-важно – каква 
приказка разказва според тях бабата, какви моменти 
в приказката отразява височината в музиката, могат 
ли да дадат пример от учени приказки, или да съчинят 
своя по тази музика...

Другият ресурс всъщност е в подкрепа на разсъж-
денията за живота на музиката в различни варианти и 
за авторството на предложената на страницата пиеса. 
Учениците трябва да разпознаят една и съща музика, 
но в различен изпълнителски вариант – оркестров и 
за пиано. Тази задача провокира и друг въпрос – на 
кого кой вариант му харесва. А това пък е предпос-
тавка за работа в посока на етичното и гражданското 
възпитание – не може на всички да ни харесва една и 
съща музика, всеки има своите предпочитания, тряб-
ва да сме толерантни към чуждото мнение.
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Накъде се движи мелодията?
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ПО СТЪЛБИЧКА

ХОРО 
Добри Христов

НАКЪДЕ СЕ ДВИЖИ 
МЕЛОДИЯТА? 

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● разпознаване и осъзнаване на посоката на дви-

жение на мелодия – възходяща и низходяща; 
 ● разграничаване на възходящо от низходящо 

движение на тонове в мелодия.

Задачи на урока: 
 ● наблюдаване, разпознаване, коментиране на 

посока на мелодическо движение в конкретна 
музика. 

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Хоро – народна песен; 
 ● за слушане: По стълбичка – популярна ме-

лодия.

Методически насоки 
за разработване на темата
Картината изобразява различни възможности за 

движение в природата – нагоре, надолу, в равнината. 
Всичко около нас е разположено ниско или високо. 
И при музиката е така: тя може да се движи от ни-
ски към високи тонове и обратно, движи се зигзаго-
образно или има повтарящи се тонове. В контекста 
на темата е дори разположението на тонколоните – 
свързват се с високите и ниски тонове в музиката. 
И песента сме подбрали така, че лесно учениците да 
съпоставят движението в природата с движението на 
тоновете в музиката. Мелодията притежава тонове с 
ясно движение надолу, малки скокове във възходяща 
посока, постепенно движение нагоре. А защо няма 
отново нарисувано хоро, което е възпято в народната 
песен, а има технопарти? Не се съмняваме в способ-
ностите ви (за пореден път) да накарате учениците да 
съпоставят някои форми на функциониране на музи-
ката – в миналото и днес. 

И музикалният пример (популярната мелодия 
По стълбичка, с текст „Качвам се по стълбичка 
и надолу слизам“) ярко демонстрира и илюстрира 
темата. Стълбите са изключително подходящо на-
гледно средство за учениците за описание на дви-
жението на мелодия – изкачване по стълба нагоре, 
слизане надолу. С това се свързва и задачата – да 
се определи посоката на движение на мелодията в 
музиката. 

Е-ресурс
И трите задачи са насочени към развитие, фор-

миране, но и диагностициране на способностите на 

учениците да разграничават посока на мелодическо 
движение.

В задача 1 звучи един музикален пример, в кой-
то много ясно и недвусмислено се открояват двете 
мелодически движения. Необходимо е учениците да 
разграничат възходящо и низходящо движение в ме-
лодия. Задачата е организирана в две стъпки – първо 
да се открие едното движение, след това – другото. 

За осъществяването на задача 2 е необходимо 
учениците да помнят добре песента Старото пиано, 
М. Гашева. Изисква се да свържат една част от ме-
лодията Ӝ и конкретен текст с движение в низходяща 
посока.

Задача 3 е свързана с песента Конче вихрогонче 
– К. Икономов, М. Нешкова. Възходяща посока се 
открива в първия стих на песента. 
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РИЦАРЯТ РУПЪРТ         
Роберт Шуман

45

Чуй-
те!

Гай-
да

сви-

ри,

1 2

РИЦАРЯТ РУПЪРТ

Вид на урока: 
за затвърдяване на знания

Цел на урока: 
 ● свързване на посоката на движение на мелодия 

с графично изображение; 
 ● двигателно моделиране на мелодическо дви-

жение.

Задачи на урока: 
 ● проследяване и самостоятелно моделиране 

(графично и двигателно) на движение на мело-
дия в позната музика.

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: Рицарят Рупърт, Роберт Шуман.

Методически насоки 
за разработване на темата
Музикалното произведение за пиано, което пред-

лагаме, много образно и ясно представя възходящо и 
низходящо движение в музиката. Движението на ръ-
цете по клавиатурата е нагледно средство за учени-
ците за представяне на движение на мелодия нагоре и 
надолу. Освен това е възможност за разширяване на 
знанията за клавишни инструменти. А и повишава ин-
тереса към музициране – практиката нееднократно е 
доказала, че е много голямо желанието на учениците 
пряко да се докоснат до свиренето на пиано. Задачата 
с тази музика е свързана с анализирането на посока-
та на движение на музиката – от ниско към високо и 
обратно, както и откриването и отбелязването му по 
подходящ начин – със стрелки, с движение на ръцете 
и др. (графично и двигателно моделиране). 

Същият проблем е в основата и на преговора на 
учени песни – да се открие възходящо или низходя-
що движение на мелодиите им: Славейче пее, Боряно, 
Борянке, Марш на цифрите, Сурва, сурва година! и 
др. Важно е да се подберат само тези откъси от тях, 
които много ясно демонстрират посока на движение. 
За първата песен е достатъчна мелодията, свързана 
с думата славейче; при втората – при „сал ти ли си 
мома“; при третата – „Ние десет сме умници“ и „с нас 
числа растат, растат“; при четвъртата – „весела годи-
на“, „гората“ и др. Учениците посочват цифра едно 
или две за съответното движение. Освен това и дви-
гателно моделират: показват с подходящо движение 
на ръцете посоката на мелодическо движение. 

При втората задача сме предложили графичен модел 
на движение на първата фраза на мелодията на песента 
Хоро. По подобие на този образец учениците довършват 
чрез графично моделиране и втората фраза – с текста 
„свири и говори“. Да се обърне внимание на края – ме-
лодията спира движението си, а не се качва високо, като 

при първата фраза. Тази задача подготвя, а и може да се 
използва и в следващата тема – прави впечатление, че 
не всички „кутийки“ на сричките са еднакво големи…

Е-ресурс
Задача 1 затвърдява разпознаването на мелодиче-

ско движение в откъси от песента Зимно хоро – при 
думите „зимна песен пее“ и при „хоп-хоп-хоп, троп-
троп-троп“ (и в двата случая е низходящо).

Задача 2 е приятна, творческа, занимателна. Уче-
ниците свирят на виртуално пиано мелодиите на пе-
сента Хоро (началната фраза „Чуйте…“, която са мо-
делирали преди това графично и познават добре) и 
мелодията на По стълбичка. 
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ГАА, ГАА

Джив-джив

Кратки и дълги тонове

46

МЕДНА СВИРКА СВИРИ 
музика Борис Ибришимов
текст Веса Паспалеева

ТУ ТУ ТУУ
ВЛАК          
Парашкев Хаджиев

КРАТКИ И ДЪЛГИ ТОНОВЕ 

Вид на урока:
за нови знания

Цел на урока: 
 ● разграничаване на кратки и дълги тонове в му-

зиката; 
 ● осъзнаване на съотношението кратки – дълги 

тонове в музиката. 

Задачи на урока: 
 ● наблюдаване, разпознаване, коментиране на 

кратки и дълги тонове  в конкретна музика; 
 ● отнасяне на кратки и дълги тонове към кон-

кретни срички в познати песни; 
 ● разпознаване на кратки и дълги тонове в музи-

ката и значението им за изграждане на музи-
калната творба. 

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Медна свирка свири – Б. Ибришимов, 

В. Паспалеева; 
 ● за слушане: Влак – П. Хаджиев.

Методически насоки 
за разработване на темата
Картината провокира процес на сравнение – раз-

лични елементи от реалния живот в съотношение 
1:2. Това подпомага осъзнаването на кратки – дълги 
тонове в музиката в същото съотношение. Предста-
вените герои оставят различни по дължина стъпки в 
снега, както тоновете в музиката могат да имат раз-
лична дължина.  Всеки герой свири на музикален ин-
струмент, отговарящ на големината му. Сричките, те-
хни възгласи, също са в това съотношение. Песента 
не представлява трудност за учениците, но е весела, 
забавна и подходяща за дидактичната цел. Началото 
на всяка фраза започва с четири кратки и две дълги 
срички и т.н. След упражнението на темата (следва-
щия час) учениците могат да предложат и да нарису-
ват собствени схеми за кратките и дългите тонове в 
тази песен, а учителят да ги приложи в портфолиото 
им. Същата конфигурация от кратки и дълги тонове 
е в основата на познатите песни Мама (Мила моя 
мамо), Зимно хоро, Медна свирка свири .

Задачата е свързана с разпознаването на ясно зву-
чащите във Влак от П. Хаджиев два кратки и един дъ-
лъг тон, често повтарящи се, със звукоизобразителен 
ефект. Изображенията на двете вагончета отговарят 
на това съотношение.

Е-ресурс
Задачата проверява дали учениците разпознават 

кратки и дълги тонове, представени в графична схема 
в определени учени песни: Мама, Гайдарче, Зимно 
хоро, Медна свирка (във всички, с изключение на 
Гайдарче).
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ТОДОРА ЛЮЛЯК КЪРШИЛА         
народна песен

47

?

МУЗИКАЛЕН ПРИМЕР

? ? ?

Кои инструменти? Как?

ТОДОРА ЛЮЛЯК КЪРШИЛА

Вид на урока: 
за затвърдяване на знания

Цел на урока: 
 ● изграждане на слухови представи за тонови 

трайности; 
 ● определяне на кратки и дълги тонове в музи-

кална творба; 
 ● изпълнение на кратки и дълги тонове подража-

телно и по графична схема.

Задачи на урока: 
 ● анализиране на кратки и дълги тонове в кон-

кретна музика; 
 ● свързване на кратки и дълги тонове с графично 

изображение, със срички в познати песни; 
 ● разпознаване на кратки и дълги тонове в музи-

ката и значението им за изграждане на музи-
калната творба; 

 ● свирене с ДМИ подражателно на кратки и дъл-
ги тонове. 

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: песни по избор; 
 ● за слушане: Тодора люляк кършила – народна 

песен; музикален пример.

Методически насоки 
за разработване на темата
Съотношението на кратки и дълги тонове в музи-

ката продължава да се открива в конкретна музика и 
да се свързва с графични символни изрази. Препо-
ръката ни отново е всички такива задачи да са леко, 
неусетно вплетени в основното в часовете по музика 
– самата музика (песни и за слушане).

Графичните схеми на част от мелодията на песен-
та Тодора люляк кършила са представени във фолк-
лорни мотиви. Първата задача се отнася до първите 
две поредици от парчета шевици, черги в зелен цвят. 
Необходим е отговор на въпроса „Коя от двете схе-
ми отговаря на началото на мелодията на песента?“. 
Втората задача предполага намиране и оцветяване на 
верен последен елемент в графичното изобразяване 
на част от началото на песента – безцветните право-
ъгълници (верен отговор – средният правоъгълник). 

Следващият музикален пример, както и други 
предложени от нас, е специално сътворен, звучи съ-
временно и е изграден на последователно редуване на 
дълги и кратки тонове, както и на съчетаването им. С 
успех може да се използва и за свирене с ДМИ, и за 
танцуване.

Задачата в края на страницата изисква избор от 
учениците на подходящи инструменти – 3 бр., зато-
ва са въпросителните знаци. Освен това се изисква 

и начин на свирене – как да се свири, на кои места в 
предложена от учителя музика или при пеене на пе-
сен, къде да се използват дълги и/или кратки тонове. 

Е-ресурс
В задачата се изисква учениците да свирят подра-

жателно дълги и кратки тонове така, както звучат в 
музикалния пример, както и да изберат подходящи за 
това музикални инструменти.   
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Тонове в редица
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ТАРЛЬО ТЕЛЦИ ПАСЕ 
народна песен

ТРА-КА, ТРА-КА,  ТРАК - ТРАК 

ДИ- ЛИ- ДИ, ДИ- ЛИ- ДИ,
ДИ-

ДУ

МУЗИКАЛЕН ПРИМЕР

ТОНОВЕ В РЕДИЦА 

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● изграждане на слухови представи за тонови ви-

сочини – повтарящи се тонове; 
 ● разпознаване на повторение на тонове в музи-

ка; разграничаването им от постепенно движе-
ние в мелодия. 

Задачи на урока: 
 ● наблюдаване, коментиране на повтарящи се то-

нове в конкретна музика за значението им при 
изграждане на музикалната творба; 

 ● свързване на повтарящи се тонове с графично 
изображение; изпълняване на повтарящи се то-
нове в мелодия, в подходящи примери; 

 ● графично и двигателно моделиране на движе-
ние на тонове в мелодия.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Тарльо телци пасе – народна песен; 
 ● за слушане: музикален пример.

Методически насоки 
за разработване на темата
Героите на картината са свързани с хумористич-

ната народна песен. Изобразяването им в точна кон-
фигурация и големина подпомага зрително осъзнава-
нето на повтарящи се тонове – в редица, а и затвър-
дяването на съотношението на кратки и дълги тонове 
и срички; свързването на слуховите и двигателните 
представи за тонови височини и трайности. Точното 
подреждане и големина на изображенията отговарят 
на движението на тоновете на мелодията в песента, 
както и на продължителността им на звучене. 

Схемите за задачата са в същия контекст. Освен 
че ще откриват звучаща музика, отговаряща на двете 
схеми, учениците могат да я озвучават и с подходящи 
звукоизобразителни срички.

Е-ресурс
Задачи 1 и 2 надграждат задачата от учебника, 

свързана с ритмичното изговаряне на звукоизобрази-
телни срички с различна трайност и повтарящи се то-
нове. Учениците музицират с инструменти по избор, 
звукоподражателно.

Задача 3 изисква откриване на повтарящите се 
тонове, които изобразяват непрекъснатия постоянен 
ход на колелата на каручката от Магаренцето с дву-
колката от П. Хаджиев. Втора стъпка предлага на 
учениците да свирят с избран от тях инструмент така, 
че да подчертаят именно повтарящото се движение на 
тонове в пиесата.
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МАРТЕНИЧКА ИМАМ АЗ         
музика Александър Танев
текст Теодора Ганчева 
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ПРОЛЕТНА ПЕСЕН               
Менделсон

Коя песен пеят птичките?

МАРТЕНИЧКА ИМАМ АЗ

Вид на урока: 
за затвърдяване на знания

Цел на урока: 
 ● разбиране на фолклорния празник и обичай, 

свързан с Баба Марта.

Задачи на урока: 
 ● споделяне на собствени впечатления от  учас-

тие в празника; 
 ● самостоятелно и групово пеене; свободни тан-

цови импровизации с музиката; 
 ● свързване на посоката на мелодично движение 

с графичен модел; 
 ● достигане до разбиране за уникалността на 

мартеницата в световната фолклорна традиция.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Мартеничка имам аз – Ал. Танев, 

Т. Ганчева; 
 ● за слушане: Пролетна песен – Менделсон.

Методически насоки 
за разработване на темата
Темата за мартеничката е позната и любима за дете-

то. То има познания за празника от позицията не само на 
наблюдател, а и на участник в него. В процеса на разуча-
ването на песента Мартеничка имам аз  учениците, де-
ликатно водени от учителя, интонационно ще стабилизи-
рат гласовете,  ще разширяват диапазона, ще подобряват 
дикцията. Въпросът на кого биха запели тази или друга 
песен за мартеничката, е стъпка към доверителния код. 
По-освободените увличат по-притеснителните и обик-
новено в този час зазвучават песни от извън училищния 
репертоар – солово, групово, паралелно с метроритмич-
ни включвания и танцови интерпретации.

Някои от първолаците знаят, а други ще научат, че 
мартеничката се подарява в първия ден на месец март 
с пожелание за здраве, жизненост, плодородие. Тя сим-
волизира пролетното събуждане. Затова и Менделсо-
новата Пролетна песен зазвучава в точния момент. 
Вероятно още първото впечатление от ефирната волна 
мелодия ще асоциира усещане за простор, чистота и ра-
дост, за приветствие към новия цикъл в природата. При 
следващи прослушвания вниманието може да се насочи 
към проследяване на някои изразни елементи. 

Въпросът в учебника Коя песен пеят птичките? 
е логично продължение на пролетната тематика. Пред-
ложената народна песен за разпознаване по символна 
графика е неслучайно, съобразно темата за фолклор-
ната празничност. С подкрепа от учителя учениците 
разшифроват началото на Пиленце пее. Големината и 
разположението на птичките отговарят на трайностните 
съотношения и тоновите височини.

Посоките за допълнителна информация в часа са 
много:

 ● легендата за мартеничката, пренасяща въобра-
жението в стародавното Аспарухово време;

 ● народното поверие за цветовете Ӝ – червен, 
сбрал в себе си силата на слънцето, обичта, по-
бедата, смелостта, здравето, и белият, орисващ 
за красив, чист и светъл живот;

 ● интересните наименования в различните краи-
ща на България – кичилка, галушка, гадалушка, 
мартишка, мартинка;

 ● материалите за изработка, формата, специфич-
ните местни ритуали с участието на деца… 

Важно е ученикът да се почувства част от хилядо-
летната фолклорна традиция, с която българите имат 
принос в световната култура. 

Е-ресурс
Задача 1 изисква от първокласниците да свържат 

с понятията „авторска песен“ и „народна песен“ съ-
ответно песните Мартеничка имам аз и Пиленце пее.

Задача 2 проверява знанията за сезоните. Учени-
ците слушат Пролетна песен от Менделсон, посочват 
подходяща илюстрация от есенен, зимен и пролетен 
пейзажи, като обосновават своя избор.
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ХИМН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Цветан Радославов
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РОДИНА
музика Георги Спасов
текст Младен Исаев

ХИМН 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Вид на урока: 
за затвърдяване на знания

Цел на урока: 
 ● възпитаване на родолюбие и патриотизъм; 
 ● разширяване на разбирането за функционира-

не на музиката в празниците, за социалната Ӝ 
роля; 

 ● осъзнаване на мястото на конкретна музика – 
с определена изразност и предназначение, в 
честването на националния празник на Репу-
блика България. 

Задачи на урока: 
 ● свързване на музикален репертоар с празнич-

ния музикален календар – 3 март; изразяване на 
отношение, пресъздаване по подходящ начин 
на песен, свързана с празника; 

 ● познаване на адекватно поведение при чества-
не на празника. 

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Родина – Г. Спасов, Мл. Исаев; 
 ● за слушане: Химн на Република България – Цв. 

Радославов.

Методически насоки 
за разработване на темата
Часът категорично се свързва с развитието и фор-

мирането на гражданска и социална компетентност. 
Песента, която предлагаме за пеене, е от задължи-
телните, посочени в изискванията към резултатите 
от обучението по музика в начален етап на основна 
степен на образование според наредбата, регламен-
тираща държавния образователен стандарт за общо-
образователна подготовка. Слушането на Химн на 
Република България да се обвърже и с местата и слу-
чаите, в които е възможно прозвучаването му, както 
и с начините, по които е подходящо да се изслушва. 
Целесъобразно и много полезно е споделянето на 
личен аудиален опит за музика, която учениците са 
слушали в такава празнична и специална обстанов-
ка. Още по-важно е изразяване на отношение и пре-
създаването му чрез изпълнението не само на новата 
песен, а и на други, посветени на родината и празни-
ка, които учениците могат да предложат като част от 
своя репертоар. 

Е-ресурс
И двете задачи обслужват възпитаването на отно-

шение и адекватно поведение при прозвучаването на 
Химн на Република България в различни ситуации.
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БРАВО, БРАВО!         
музика Петър Льондев 
текст Ангелина Жекова

51

на

Чете и разбира текста на песните 
и на музикалните задачи

Дата: Учител:

п
со

церт

по
ре   иция5

БРАВО, БРАВО!

Вид на урока: 
за затвърдяване на знания

Цел на урока: 
 ● осъзнаване мястото на музиката в различни 

празници.

Задачи на урока: 
 ● развитие на умения за подбор на музика, за съ-

ставяне на репертоарен план; 
 ● провокиране на желание за участие в музикал-

ни изяви; 
 ● изразяване на лични музикални предпочитания; 
 ● предлагане на идеи за разпределение на роли и 

сценично поведение; 
 ● проявяване на артистичност при танцови дви-

жения; четене и обсъждане текстове на песни.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Браво! Браво! – Петър Льондев, Ан-

гелина Жекова.

Методически насоки 
за разработване на темата
Очаква се началното ограмотяване към този вре-

меви период да е вече факт. Това е значимо събитие в 
живота на първокласника. Затова и урокът е посветен 
на грамотността. Базовото Ӝ равнище се гради ком-
плексно и ролята на музиката в този процес е голяма. 
В музикалните задачи на учебника стъпка по стъп-
ка са вплетени граматични и лингвистични предиз-
викателства към малкия ученик. Той се е трудил да 
прочете и разбере всяко от тях. Време е за награда. 
Тя е фокусът на страницата – грамотата. За да има 
стойността на първи документ, са предвидени всички 
необходими реквизити: дата, подпис на първия учи-
тел по музика и най-важното – името, което първо-
лачето само би пожелало да изпише. Грамотността 
предполага празник. Украсата на грамотата, шифро-
ваните думи под нея го подсказват. Те имат занима-
телен характер, но и насочват към избор на реперто-
ар за концерт, загатват моменти от предсценичната 
подготовка. Една от песните, която ще прозвучи на 
буквеното тържество на класа, е Браво! Браво! на 
Петър Льондев. Според предпочитанията ще бъде 
предложена и обсъдена другата музика – песенна и за 
слушане. Подходяща е класната организация с екип-
ни творчески зони, в които се прелистват страници, 
преглеждат се текстове, запява се песен от извънучи-
лищен репертоар, съставя се програма, разпределят 
се участия. Тогава учителят би могъл да е сред уче-
ниците, в роля на фасилитатор, за да поощрява за из-
ява и деца с по-ограничени възможности. Актьорски 
превъплъщения има за всички – солисти, хористи, 

танцьори, инструменталисти... Груповата работа е 
удачна и поради ред други причини. Тя завършва с 
представяне на отделните проектни решения. А де-
тето се озовава от двете страни на процеса – в роля 
на изпълнител и на публика. Приучава се да оценява 
свои и чужди постижения. Развива комуникативни 
компетентности, формулира и защитава мнения, оп-
итва да събира и използва информация. Възпитава се 
на търпимост, уважение, подкрепа. 

Е-ресурс
В е-учебник е предвидена възможност да се разпе-

чата грамота и всяко първолаче да си я получи. Така 
детето ще сподели своя успех с близките си хора и у 
дома.

Задача 1 е буквено-цифрен ребус, чието решение 
води до изписване на думата „грамотни“. 

Задача 2 насочва към избор на подходящи думи за 
песента Браво! Браво! от следните: празнично, при-
спивно, енергично, танцувално, мрачно. 



89

Едно, две, три, валс танцувай ти!
ВАЛС 
по американска песен игра
текст Розалина Паскалева

НА ХУБАВИЯ СИН ДУНАВ
Йохан Щраус 

52

С усмивка-звезда и с цвят от дъга       
на детството валсът започва така:
Едно, две, три! Едно, две, три!
В танц се завърти.
С детския валс полети и ти.
Земя и небе докосват ръце.
Светът валс рисува, но с детско лице.

ЕДНО, ДВЕ, ТРИ,
ВАЛС ТАНЦУВАЙ ТИ! 

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● свързване на жанра на валс с функционирането 

на музиката вчера и днес; 
 ● осъзнаване на танцувалния му характер; 
 ● осмисляне на равномерна тривременна пулса-

ция и отнасянето Ӝ към жанра на валса.

Задачи на урока: 
 ● изпълнение на песен с характерен метроритъм 

на валс; 
 ● отчитане на силното метрично време в тривре-

менен равноделен метрум; 
 ● двигателно реагиране на танцувалния характер 

на валс, проявяване на артистичност;
 ● свързване на валс с графичен модел.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Валс – по американска песен игра, Р. 

Паскалева
 ● за слушане: На хубавия син Дунав – Й. Щраус.

Методически насоки 
за разработване на темата
Пеенето на песента в характерен метро-ритъм на 

валс може да бъде придружено с различни ритмични 
движения за осмисляне на тривременната равномер-
на пулсация. Представеният графичен модел на стра-
ницата подсказва как двигателно, с пляскане с ръце 
или с детски музикални инструменти по избор да се 
моделира равномерният тривременен метрум на валс. 
В предвидената за слушане музикална творба „На ху-
бавия син Дунав“ от Йохан Щраус-син учениците мо-
гат да разпознаят тривременна равномерна пулсация, 
да проследят мелодичната линия, да коментират тан-
цувалния характер и настроение. Още по-важно е да 
се потопят в красотата на танцувалната музика, да си 
представят красотата и изяществото на танцуващи-
те… Многобройни са видеофайловете в мрежите за 
споделяне, които могат да ви помогнат в тази посока. 

Е-ресурс
Напомняме, че задачите вече няма да се предста-

вят с дикторски текст – първокласниците официално 
вече се справят с това.

Предлагаме ви още един музикален шедьовър – 
Валс от Дм. Шостакович. Насладете се на музиката. 
Отговорът на формалния въпрос изисква откриване-
то в звучащата музика на графичното Ӝ изображение 
– три квадрата. 
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ДВОРЕЦ ОТ КРИСТАЛ        
музика Владимир Цанев 
текст Татяна Балова 

53

Избери!

1 2

брейк                    рок                 валс                   право хоро

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

ДВОРЕЦ ОТ КРИСТАЛ

Вид на урока: 
за затвърдяване

Цел на урока: 
 ● осъзнаване на танцувалния характер на музи-

ката – в жанра на валс. 

Задачи на урока: 
 ● разпознаване на валс; 
 ● определяне на танцувалност, валсовост, на-

строение и характер в музика; 
 ● изпълняване на ритмичен съпровод с детски 

музикални инструменти – по графичен модел;
 ● двигателно пресъздаване на валс.

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: Дворец от кристал – Вл. Цанев, 

Т. Балова.

Методически насоки 
за разработване на темата
Илюстрациите в темата са в подкрепа на целта 

учениците да осмислят танцувалния характер на вал-
са и да затвърдят знанията си, че валс се танцува по 
двойки. Втората група илюстрации е свързана с раз-
познаването по външни белези на вида на танците – 
според позицията, облеклото и нарисуваните движе-
ния учениците могат да коментират и разпознаят кой 
какъв танц изпълнява. Задачата може да прерасне и в 
посочване на музика, отговаряща на тези изображе-
ния – от учебника, но и от личния аудиален опит на 
учениците.

Графичният модел партитура не изисква изпълне-
нието Ӝ в пълния обем. Предполага избор на музика 
– валс, но и на инструменти, а с тях – на начин на 
свирене. Необходимо е да насочим вниманието при 
този избор към такава комбинация от два, най-мно-
го три инструмента, че да се подчертае както всяко 
първо силно метрично време, така и да се музицира 
на другите две времена. Изборът на инструменти, 
които биха свирили само по един начин, няма да пре-
създаде пълноценно музиката. Възможни са няколко 
варианта, към които учителят внимателно да насочи 
учениците, ако те не се съобразят с това, ако само 
емоционално (харесва ми – не ми харесва) се насочат 
към инструментите. 

Е-ресурс
Задачата изисква разпознаването в звучаща музи-

ка на валс, рок, право хоро (в този ред се появяват в 
музикалния пример) и свързването им с подходящи 
изображения, т.е. необходимо е да се познават и со-
циалната функция, и външните белези на проява на 
определен жанр музика.
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Едно, две, триии, 
ръченица ти тропни!

СВИРИ РАК НА БЪРЗАК 
народна песен

Свири рак на бързак. 
Жабите сбираше. 
Всички жаби дойдоха. 
Една жаба –  нямаше. 
Майка ù я плетеше, 
да я праща на хоро. 
Майка жабка учеше: 
–  Не се хващай до Зайо. (2)
Ще си рипне до небе, (2)
ще ти стъпи на краче.
След всеки ред се пее: 
Чутурке ле, Маро.

РЪЧЕНИЦА

54

Посочи кое е вярно.

1 2 3
1 2 3

ЕДНО, ДВЕ, ТРИИИ,
РЪЧЕНИЦА ТИ ТРОПНИ!

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● свързване на ръченица с функциониране на му-

зиката вчера и днес; 
 ● осъзнаване на неравномерна пулсация на три и 

отнасянето Ӝ към жанра на ръченицата; 
 ● разпознаване на ръченица в звучаща музика. 

Задачи на урока: 
 ● изпълнение на песен в метроритъм на ръченица; 
 ● откриване на прилики и разлики между валс и 

ръченица; 
 ● разграничаване на ръченица от други жанрове;
 ●  изпълнение на основни танцови движения на 

ръченица. 

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Свири рак на бързак – народна песен; 
 ● за слушане: Ръченица.

Методически насоки 
за разработване на темата
Запознаването с жанра на ръченицата преминава 

през изпълнението на песен в тривременна неравно-
мерна пулсация и слушане на ръченица – акордеон и 
тъпан. Рисунката изобразява характерен за ръченица 
танцов момент – играе се предимно по двойки, с харак-
терни приклякания, с развята кърпа… Освен това в пе-
сента (хумористична и забавна) се съдържа моментът 
на сватбата, а ръченицата е един от основните народни 
танци, които задължително присъстват в този празни-
чен ден от живота на хората – и в миналото, и днес. 

Задачата изисква разпознаването на звучаща му-
зика – валс или ръченица, както и сравняването им по 
различни белези – по какво си приличат и по какво се 
различават двата танца и музиката за тях. Рисунките 
на танцуващите двойки са в помощ на този процес, 
дават насока на мислене за функционирането на тези 
жанрове танцувална музика: кога и къде се танцуват 
двата танца, как могат да бъдат облечени танцува-
щите, в чие изпълнение са ги чували и виждали уче-
ниците, знаят ли други песни, ръченица или валс… 
Сравняването може да обхване и други елементи на 
музикалната изразност – бързина, сила. Графичното 
представяне на метрум на ръченица и това на валс 
подпомагат съпоставянето им по отношение на три-
временността. Подходящо е да се използва и двига-
телното моделиране (отброяване, отмерване, пляска-
не) – равномерно и неравномерно, както и изпълне-
ние на основни танцови движения на ръченица. 

Е-ресурс 
Задача 1 обогатява слушателския опит на учени-

ците – предлагаме да чуят ръченицата за пиано На 
мегдана от Любомир Пипков.  Целта е да се насочи 
познанието на учениците към присъствието на този 
жанр и в композиторското творчество, а не само в на-
родната музика.

Задача 2 изисква свързването на звучаща музи-
ка с подходящо изображение, т.е. необходимо е да 
се разпознае видът музика (звучат валс, рок, право 
хоро), както и да се познава социалната Ӝ функция и 
външни белези.
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Пътят към музиката
НА ГОСТИ НА…

55

ПЪТЯТ КЪМ МУЗИКАТА

Вид на урока: 
за наблюдение

Цел на урока: 
 ● наблюдение на ансамбъл за народни песни и 

танци в народно читалище.

Задачи на урока: 
 ● участие в групова дейност; 
 ● наблюдаване, анализиране, даване на мнение 

и оценка на репетиционен процес на народен 
хор, оркестър, танцов състав; 

 ● изразяване на лично отношение за творческия 
процес, необходим за живота на музикалното 
изкуство; 

 ● свързване на институцията читалище и с отно-
шение към книгите.

Методически насоки 
за разработване на темата
Изображенията на страницата са обединени от 

общия замисъл за посещение на ученици в народно 
читалище, приютяващо ансамбъл за народни песни 
и танци. Представени са етапи от репетиционния 
процес на участниците в ансамбъла, готвещи се за 
участие в концерт. Трудният и продължителен репе-
тиционен процес е този, благодарение на който всич-
ки изпълнители откриват и преминават своя път към 
музиката. 

В народния ансамбъл участват народен хор, ор-
кестър, танцов състав. 

В красивата сграда на няколко нива са показани: 
 ● зала с огледала, танцьор и танцьорка, които иг-

раят български народни танци; облечени са не 
в народни носии, а в характерни, съвременни за 
репетиция дрехи – поличка и трико за момиче-
то, панталон и тениска за момчето;

 ● певчески състав за изпълнение на български 
народни песни – репетират облечени в носии;

 ● инструментален състав, свирещ на гъдулка, 
гайда и тъпан;

 ● сцената, на която пред публиката се изявява це-
лият народен ансамбъл; тя представлява свое-
образен център в композицията и кулминация 
на усилията от страна на изпълнителите в ан-
самбъла – само така, чрез сцената и нейната 
публика, заживява музиката.

Освен залите с участници в ансамбъла в илюстра-
цията са включени и изображения на:

 ● помещение на читалищната библиотека, в 
която момиче и момче четат, наблюдавани от 
библиотекарката; народното читалище през 
вековете, а и днес е своеобразен пазител и на 
книжовността;

 ● момиче и момче, които сякаш наблюдават це-
лия процес и участниците в народния ансам-
бъл, намиращи се в сградата.

Във връзка с наблюдението на такъв вид състав 
учениците с помощта на учителя, а защо не и на ро-
дителите и семейството, биха могли да потърсят ин-
формация за историята на съществуване на народния 
ансамбъл, който ще посетят, на читалището, на музи-
ката и танците, които ще бъдат наблюдавани... Това 
може да подсили техните впечатления и да предизви-
ка още по-голям интерес по време на наблюдението 
на всички етапи от репетиционния процес на място. 
По време на обсъждането на цялото наблюдение 
учениците също така биха могли да споделят и лич-
ни впечатления от предишни подобни посещения, от 
личното участие в такива форми на извънучилищна 
дейност. Разискването на различните мнения по от-
ношение на процеса е провокация към наблюдател-
ността и аналитичното мислене на учениците. Обаче 
това, което най-силно може да въздейства върху тях 
и да ги вдъхнови за участие в подобни занимания, е 
ярката положителна емоция от прякото наблюдаване 
на процеса на работа, без който е невъзможен пътят 
към музиката.
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Пролетни народни празници
ЛАЛЕНЦЕ СЕ ЛЮЛЕЕ 
народна песен

56

Лаленце се люлее на зелено ливаде. 
Не е било лаленце, най е било детенце. 
Майка му го будеше и му милно думаше:
– Стани, стани, детенце, да погледаш лазарки!

ОЙ, ЛАЗАРЕ
народна песен

МАРШ
ОВО

ХОРОВОДНО
ТАНЦУВАЛНО

ПРОЛЕТНИ НАРОДНИ
ПРАЗНИЦИ – ЛАЗАРУВАНЕ

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● разбиране на обредност и на специфични беле-

зи на народните празници, на празника лазару-
ване.

Задачи на урока: 
 ● създаване на представа за народна традиция, 

празник и обредност; 
 ● запознаване и разбиране на специфични белези 

на празника лазаруване; 
 ● свързване на лазарки с лазаруване.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Лаленце се люлее – народна песен;
 ● за слушане: Ой, Лазаре – народна песен.

Методически насоки 
за разработване на темата
Графичното оформление на страницата предста-

вя специфичната визия на участниците в празника 
лазаруване. Удачно е насочване на вниманието към 
изобразените участници – само момичета, облечени 
празнично, с пролетни венци на главите, кошнички с 
яйца и, разбира се – с песен на уста. Пеенето на песни 
е неразделна част от обредността на всеки празник. 
Логично е присъствието на песента Лаленце се лю-
лее с яснотата, че това е народна песен – част от об-
редността. Изпълнението Ӝ с подходящо настроение 
и изразителност разкрива празничното настроение. В 
темата е удачно децата да споделят своя личен опит 
от наблюдаване или участие в лазаруване, какви са 
характерните предмети и дейности, свързани с обред-
ността. 

Е-ресурс
Задачата изисква свързването на аксесоари с об-

реда лазаруване – избор само на тези, които са част 
от лазарския обичай. Провокативно са включени та-
кива, които насочват към други празници и обичаи 
(коледуване, кукери). Когато всички елементи се по-
сочат вярно, зазвучава лазарската песен Ой, Лазаре.
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ВЕЛИКДЕНЧЕ         
музика Борис Кочев 
текст Йордан Стубел
пеят вокална група „Смехоранчета“
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Хей-хей, хей-хей!
Великденче цвят люлее, 
Зайо Байо му се смее 
и му дума на закачка, 
че е цвете за играчка. 
– Кажи кой те боядиса 
и с червено те изписа? 
Не те бива, малко цвете, 
ни за пролет, ни за лете…
 
Хей-хей, хей-хей!
А великденчето клето, 
нажалено сред полето, 
цвят към слънцето отвори 
и на Зайо проговори: 
— На Великден съм родено, 
затова съм тъй червено. 
Затова ме тъй наричат 
и децата ме обичат.

Знаеш ли и друга 
песен за празника?
Можеш да поздравиш 
своя клас с нея.

ВЕЛИКДЕНЧЕ

Вид на урока: 
за затвърдяване на знания

Цел на урока: 
 ● натрупване на впечатления за великденския 

празник; разбиране на символиката му.

Задачи на урока: 
 ● споделяне на лични преживявания и наблюдения; 
 ● обогатяване представите за ролята на музиката 

във великденската празнична обредност и сим-
волика; 

 ● пресъздаване чрез изпълнението на елементи 
от музикалната изразност; 

 ● представяне пред съучениците на тематично 
свързана песен от извънучилищен репертоар;

 ● възпитаване на уважение към мнения, предпо-
читания и различни възможности в музицира-
нето.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Великденче – Б. Кочев, Й. Стубел.

Методически насоки 
тза разработване на темата
Емоционалните нагласи винаги са в полза на коя-

то и да е тематична единица, в случая – на великден-
ския празник. Независимо от етническото и религи-
озното самоопределяне на детето то изпитва наслада 
и радост да пее за пъстрото яйчице, да го оцветява, 
да разказва весели истории. В тях често то е главен 
герой – в боядисването, в боренето с нашарените 
 яйчица, в музикални събития, свързани с празника. 
В тази атмосфера е логично присъствието на песента 
Великденче на Борис Кочев. Възможна стратегия за 
представяне е учениците първо да се запознаят с те-
кста и да предположат очакванията си за мелодията 
– настроение, бързина, сила, движение... Той вероят-
но ще провокира различни мнения по отношение на 
характер, жанрова специфика, изразни елементи. В 
процеса на разучаване интересни размисли може да 
породи метричната организация, която създава асо-
циации с народната музика. Но изписаните имена на 
композитора и поета под заглавието са ориентир, че 
песента е авторска. Задачата на страницата въвлича 
всеки, който знае песен за празника от извънучили-
щен източник, непринудено да я запее. Темата съз-
дава предпоставки за разкрепостяване и творчество 
с много междупредметни връзки. Според региона и 
потребностите на учениците учителят ще следва раз-
лични тематични линии за представяне на любопитни 
факти за празника и обичаите за отбелязването му – 
за яйцето, за великденския заек, за обредните хлябо-
ве, за местните вярвания и добродетелността. Всичко 

би спомогнало децата да усетят присъствието на му-
зиката във фолклорната традиция и съвремието. 

Е-ресурс
Задача 1 цели обогатяването на активния речник 

на учениците чрез осмисляне на значението на непо-
знатата дума „клето“ от песента Великденче на Борис 
Кочев. 

Задача 2 интегрира междупредметни връзки с 
изобразителното изкуство. Предложени са две въз-
можности за оцветяване на великденско яйце – с из-
образени елементи на украса и само с контур, в кой-
то всяко дете да предложи свои виждания и идеи за 
орнаментика. Впечатленията от музиката, звучала в 
часа, ще се представят с художествено-изобразител-
ни средства и техники. 

Задача 3 предполага опит за съчиняване на мело-
дия по схема в триделен неравноделен метрум и за-
даден текст „Мое мило яйчице с чудно алено лице!“. 
Музикалните импровизации може да следват разно-
образни принципи: досъчиняване на предложена от 
учителя мелодична линия или цялостна собствена ме-
лодична „мисъл“. Препоръчваме индивидуални опи-
ти при заявено желание.
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Пролетта и музиката
ЩЪРКЕЛ И ДЕЦА  
музика и текст Добри Христов 

ПРОЛЕТНИ ГЛАСОВЕ 
Йохан Щраус

58

Какви звуци могат да се чуят в тази 
пролетна картина?
Каква музика може да звучи в ден като този? Предложете 
програма за концерт. 

ПРОЛЕТТА И МУЗИКАТА

Вид на урока: 
за обобщение

Цел на урока: 
 ● отнасяне на музика към сезон, календарен 

празник, народни традиции и съвремие; 
 ● свързване на различна музика с форми на 

функционирането Ӝ. 

Задачи на урока: 
 ● изразяване на емоционално отношение към му-

зика, свързана с празници и чествания, с раз-
лични настроения; 

 ● съставяне на програма за честване по различен 
признак; 

 ● взимане на участие в изяви, свързани с празници.

Методически насоки 
за разработване на темата
Идейният център на картината от страницата е 

сцената, на която се виждат изпълнители на музика – 
народна певица и инструменталисти, свирещи на на-
родни инструмент. Картината на семейния пикник с 
великденски боядисани яйца и козунак допълва про-
летното настроение, насочва към един от пролетните 
празници. За да се включат още теми от изучавани 
уроци в този раздел, учениците могат да направят 
примерна програма на концерта, който се провежда в 
парка. Целта е да се включат само изпълнения, свър-
зани с изучаваните музикални явления. Така напри-
мер в програмата биха могли да участват: дете, което 
свири на тромпет; деца, танцуващи валс; деца, които 
играят ръченица; народен хор; танцов състав; наро-
ден оркестър; деца, представящи обичая лазаруване; 
пеене на разучавани в раздела песни…

Знамето на България може да предизвика обсъждане 
на тематика, свързана с празничния музикален кален-
дар, с националните символи, със самочувствието ни 
като нация, с характерни традиционни обичаи, с реци-
тация на подходящи стихотворения, с пеене на песни.

С учениците би могло да се направи музикална 
картина, включваща звуци от парка, в който се про-
вежда този въображаем концерт, или да се направи 
той истински с действителни изпълнения в клас, като 
се съобразят с възможностите и предложенията на 
учениците.

В звуковата картина например биха могли да се 
включат елементите, които се виждат на изображение-
то, и други, обединени от обща идея в разказ: чукане 
на яйца (дървени), плач (хленч) на бебе, детска глъч, 
скърцане на люлка, тупкане на топка, стъпки, разпя-
ване на певци, звуци от инструменти, звук от тракане 
на човката на щъркел, ромолене на рекичка, квакане 
на жаби, чуруликане на птички, звуци от други живот-

ни (пауни, патета, гълъби, кълвач, кос), гръмотеви-
ца (пролетна буря) и др.Пролетни гласове на Йоган 
Щраус има жизнерадостно настроение. Звучността 
може да се опише със следните думи: веселие, светли-
на, лекота, мечтателност, задушевност, топлота, актив-
ност, възторженост, приповдигнатост, закачливост. В 
произведението няма звукоизобразителност, но сами-
ят характер на музиката притежава всичко необходи-
мо, за да носи заслужено името си Пролетни гласове.  

Така в урокът ще бъдат обединени изучаваните 
разностранни явления в музиката.

Е-ресурс
Задача 1. След като чуят откъс от произведението 

На пролетта от Е. Григ, учениците трябва да посо-
чат с кои думи можем да опишем неговото звучене. 
Подходящи думи са светло, ярко, нежно…

Задача 2. Учениците съобразяват с кои от пред-
ставените дрехи би било подходящо да се свири на 
концерт. Верни отговори са: момчето в официален 
костюм; момчето в народна носия, ако изпълнява на-
родна музика; момичето с рокля, седнало на стола; 
двете момчета с ризи и панталони (ако концертът е в 
неформална обстановка).
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СЛОН из „Карнавал на животните“                            
Камий Сен-Санс                      

Контрабас                   

59

Кой инструмент 
свири мелодията? 

МУЗИКАЛЕН ПРИМЕР

КОНТРАБАС

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● запознаване с музикалния инструмент контра-

бас, осмисляне на външни белези, тембър, зву-
коизвличане.

Задачи на урока: 
 ● слушане и разпознаване по тембър на контра-

бас; разграничаването му от цигулка.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: по избор;
 ● за слушане: Слон из Карнавал на животните 

– Камий Сен-Санс.

Методически насоки 
за разработване на темата
Съзнателно и разбираемо при оформянето на 

страницата слонът е изпълнител на контрабас. Око-
ло него присъстващите маймунки позволяват да се 
осъзнае големината на този инструмент. Удачно е 
съпоставянето между големината на контрабас и ни-
ския му тембър. Колкото по-голям е инструментът, 
толкова по-нисък е неговият глас. Оформянето на 
представата за контрабас да е обвързано и с осъзна-
ването на спецификата на създаване на музикалния 
звук. Децата могат да бъдат провокирани да изпол-
зват подходящи определения за тембъра на контра-
бас при наблюдение в музикална творба и с опора на 
знанията си за елементи на музикалната изразност – 
за силата на звука, за височината на звука. 

Предвиденият музикален пример разширява 
 аудиалния опит на учениците – звучи изпълнение на 
цигулка и контрабас. Задачата предполага разграни-
чаването им по тембър. Съпоставянето между двата 
инструмента позволява да бъдат осмислени прили-
ките и разликите им (всъщност са представители от 
една основна група – струнни). 

Е-ресурс
Задачата е забавна, но проверява разбирането за 

контрабаса като голям инструмент, провокира музи-
кално-слуховите представи от слушаната музика. Из-
исква се свързването на инструменти с изображения 
на животни. При правилно разпределение на инстру-
ментите зазвучава Слон – Сен-Санс.
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Свирете, музиканти!
ХОП-ТРОП                   СЕВЕРНЯШКО ХОРО 
Атанас Бояджиев

МУЗИКАЛЕН ПРИМЕР

Колко пъти разпознаваш оркестър в музикалния пример?

60

СВИРЕТЕ, МУЗИКАНТИ!

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● разпознаване по външен вид и по звучене на 

оркестър; 
 ● свързване на оркестър с функционирането на 

музиката.

Задачи на урока: 
 ● наблюдаване на присъствието на фолклора в 

различен вид оркестрови състави и практики;
 ●  изразяване на отношение, споделяне на прежи-

вяване, формулиране на мнение при слушане 
на оркестрова музика.

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: Хоп-троп – А. Бояджиев; Север-

няшко хоро; музикален пример.

Методически насоки
 за разработване на темата
Фотосите на различните оркестри дават възмож-

ност на първокласниците да придобият зрителна 
представа за тях, да видят едновременното музици-
ране на група изпълнители на различни видове ин-
струменти, както и да откроят сред тях оркестър от 
народни инструменти. Не е случаен подборът ни и на 
съвременни различни конфигурации оркестрови фор-
мации – многобройни са в практиката. Коментиране-
то на това многообразие трябва да изведе и общото 
– оркестър е едновременното музициране на група от 
изпълнители. Учителят може да подбере примери за 
оркестрови изпълнения от слушаните до този момент 
и за солови – един инструмент. Добре е да се насър-
чат учениците да споделят собствен опит – къде, кога, 
по какви поводи са присъствали на изяви на различни 
оркестрови формации. Така естествено се достига до 
присъствието на оркестрите в различни практики, с 
различна функция и социално предназначение, а не 
само като различни видове според състава им.

Музиката, която сме подбрали, е свързана с важна 
за функционирането Ӝ позиция и същностен признак 
на съвремието ни: фолклорът не е застинала система; 
много композитори го превъплъщават по различен на-
чин в творчеството си; преработки на фолклор – близки 
по звучене и по-далечни в интерпретирането му – пра-
вят възможен живота му днес, но също така задоволя-
ват различни вкусове, предпочитания, афинитет, спо-
собности… Северняшкото хоро естествено учениците 
свързват визуално и слухово с оркестър от народни 
инструменти, а Хоп-троп на А. Бояджиев – с друг вид 
оркестър (не е необходимо уточняването му за учени-
ците), с претворяването на фолклора и по този начин. 

Е-ресурс
Задача 1 проверява визуалното разпознаване на 

оркестър. Вниманието може да се насочи и към тези 
снимки, които не представят оркестър – солист, два-
ма изпълнители. В задача 2 се изисква слуховото 
разграничаване на оркестър в пет музикални откъса 
(първи, трети, пети). Снимките насочват и към вида 
на оркестрите, но това не е задължително – само ако 
някой много музикален ученик успее да ги свърже 
със слушаната музика по собствена инициатива.
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Из ПЕТЯ И ВЪЛКЪТ                             
Сергей Прокофиев                      

Кой ръководи 
музикалните състави?         
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Каква музика дирижира според теб диригентът 
от двете снимки? Опиши я с думи.

С този важен инструмент кой си служи?

Пръчица изящна, малка.
Не е нито показалка,
нито клечка смешна, жалка.
Тя е диригентска ...

КОЙ РЪКОВОДИ 
МУЗИКАЛНИТЕ СЪСТАВИ?

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● осъзнаване на водещата роля на диригента за 

живота на музиката; 
 ● разбиране на значението на диригентските 

жестове за пресъздаване на характера на му-
зиката.

Задачи на урока: 
 ● следване на жестовете и указанията на учителя 

по време на изпълнение; 
 ● разпознаване по тембър и външен вид на му-

зикални инструменти: цигулка, тромпет, гайда, 
тъпан, ударни инструменти; 

 ● разграничаване на народните инструменти от 
други музикални инструменти; 

 ● подбиране на подходящи детски ударни ин-
струменти за съпровод съобразно тембровите 
им възможности за пресъздаване на музиката.

Основен музикален материал: 
 ● за слушане: из Петя и вълкът – С. Прокофиев.

Методически насоки 
за разработване на темата
Петя и вълкът е детска музикална приказка за 

четец и оркестър. Характерът на всеки от героите е 
представен от музикален инструмент. Петя (руско 
име – момче) е представляван от струнните инстру-
менти в оркестъра. Звучността на музиката сякаш 
пресъздава спокойния живот сред природата, без-
грижния и доволен Петя. 

Ето накратко съдържанието на приказката. Петя 
(смело малко момче) е при дядо си, обича да се раз-
хожда извън оградения двор на къщата, без да се стра-
хува от вълка, който броди наоколо. Други главни ге-
рои са птиче, патица и котка. След предупреждението 
на дядо си за опасния вълк Петя се прибира в двора. 
Тъкмо тогава вълкът изскача от гората и излапва па-
тицата, която не успява да избяга от него, за разлика 
от птичето и котката. Петя решава да хване вълка и 
измисля следния план: докато птичето привлича него-
вото внимание, пърхайки с крила пред муцуната му, 
Петя хваща вълка за опашката с помощта на въжена 
примка. Междувременно се появяват и ловците, тръг-
нали по следите на вълка. Петя не позволява вълкът 
да бъде убит, а вместо това нарежда той да бъде заве-
ден в зоологическата градина. 

Музикалната приказка е пример колко ярки обра-
зи могат да бъдат изградени благодарение на специ-

фичния тембър на музикалните инструменти, които 
ги пресъздават.

В долната част на страницата са изобразени две 
диригентски пози. Ръководната роля на диригента е 
известна на първокласниците. Важно е да се припом-
нят и обогатят знанията на учениците за жестовете, 
които той използва при координиране на музиканти-
те, на темпото и динамиката, с която свирят и пеят. Те, 
както и други диригентски жестове, са необходими, 
за да бъде пресъздаден даден образ по точно опре-
делен начин. Задачата изисква отговор и разговор за 
това коя снимка на кой момент от слушано конкретно 
произведение отговаря – от това на страницата или от 
друго. С учениците може да се разиграе и музикална-
та игра „Малък диригент“.

Е-ресурс
Учениците трябва да посочат в кое изображение 

има диригент и това не представлява трудност. Зада-
чата може да се разгърне и в друга посока – какви 
състави ръководят диригентите на снимките, къде 
и кога учениците са наблюдавали диригенти; какви 
прилики и разлики има между диригентската профе-
сия и другите от задачата…
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ВЕСЕЛ ДЪЖД
музика и текст Борислав Мирчев 

ХУМОРЕСКА
Антонин Дворжак 
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Разсърди се небето, 
заплака изведнъж,
поръси към земята 
игриви капки дъжд. 
Припев:
Весел дъжд, вали, вали!
Весел дъжд, звъни, звъни! 
И весели цветята 
повдигнаха глави – 
да гледат луди капки 
как гонят се сами.     
Припев
И весели цветята 
повдигнаха глави – 
да гледат луди капки 
как гонят се сами.
Усмихна се небето 
и весела дъга
със капките дъждовни 
рисува чудеса. 
Припев  

СИЛА

ВЕСЕЛ ДЪЖД

Вид на урока: 
за затвърдяване

Цел на урока: 
 ● осъзнаване на значението на диригента в раз-

лични музикални практики, вкл. и съвременни;
 ● разграничаване на вокална и инструментална 

музика.

Задачи на урока: 
 ● подбиране на подходящи словесни определе-

ния за характера на музиката; 
 ● пресъздаване с движения на характера на му-

зиката.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Весел дъжд – Б. Мирчев;
 ● за слушане: Хумореска – А. Дворжак.

Методически насоки 
за разработване на темата
Основното изображение на страницата е свързано 

с текста на песента Весел дъжд. Деца се разхождат в 
градски парк и се радват на дъжда; те са защитени с 
чадърчета, ботушки и дъждобрани. Жизнерадостното 
настроение изпълва песента. Може да се обсъди какви 
звуци се чуват по време на дъжд, на пролетна буря… 
Добре е да се подчертае, че промените във времето не 
би трябвало да носят лошо настроение на хората. Дъ-
ждът, както се подсказва в текста, е нещо естествено 
и необходимо за живота. Растенията имат нужда от 
влага, животните се хранят с растения и т.н. Човекът, 
от своя страна, също е зависим от този кръговрат в 
природата. Освен това във всяка ситуация може да се 
търси красивото: капчиците дъжд са блестящи, игри-
ви, след дъжд понякога се появява дъга… Всеки сезон 
има характер и носи радост по свой начин.

Изображенията на лястовички, които носят в чов-
чиците си думички, е свързано с музиката на Хумо-
реска на А. Дворжак. Задачата е да се подберат под-
ходящите думи, с които да се характеризира музика-
та на творбата. Тъй като в настроението на музиката 
има промяна, учениците трябва да се ориентират, за 
да ги организират в две групи. Към първата група 
се включват думите светлина, лекота; към втората – 
топлота, нежност, мечтателност. В края на пиесата 
отново се връща първоначалното настроение. Пър-
вокласниците могат да добавят още подходящи опре-
деления по свой избор.

В урока продължава и темата за диригента като 
ръководител на музикални състави. Те са основно 
вокални и инструментални, изпълняват различна по 
жанр и стил музика. В урока би било добре да се обър-
не внимание и на съвременните музикални практики. 

Е-ресурс
Задачата повтаря, но по интересен, интерактивен 

начин основната задача от страницата на учебника. 
Учителят ще прецени кога да я използва – в този час 
или в друг. Слушането на Хумореска от Дворжак е 
съпроводено с красиви, подходящи изображения, 
променящи се в различни моменти от музиката. Така 
се подпомага асоциативното мислене на учениците, 
провокира се въображението им… 
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Кой пее?
ПРОЛЕТЕН КАРНАВАЛ                            
музика Светослав Лобошки
текст Борислав Мирчев  
                      

Пролетта наднича с образ на момиче. Пролетта звъни със първото кокиче.
Минзухар и кукуряк, теменуга, ружа – със цветята идва пак пролетта.
Пролетен, пролетен карнавал на цветята днес ни е събрал.
Целият ни клас се забавлява. Приказни герои оживяват. 
Незабравка и божур, омаен люляк – те са нашият декор в спектакъл чуден.
И лалета, и синчец няма да забравим. Пъстроцветния букет ще подредим.
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МУЗИКАЛЕН ПРИМЕР

Кога звучи детски хор, женски глас, мъжки глас?

КОЙ ПЕЕ?

Вид на урока: 
за нови знания

Цел на урока: 
 ● разграничаване на вокална и инструментална 

музика; 
 ● разграничаване на мъжки, женски и детски гла-

сове, на детски хор. 

Задачи на урока: 
 ● синхронизиране изпълнението на учениците 

със съпровода на песента и с общата звучност;
 ●  пресъздаване на настроението на изпълнява-

ните песни.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Пролетен карнавал – Св. Лобошки, 

Б. Мирчев; 
 ● за слушане: музикален пример.

Методически насоки 
за разработване на темата
Изображенията на страницата са в подкрепа на те-

мата. Учениците свързват фотографии на детски хор, 
певица и певец с характерния им тембър. 

Човешкият глас е най-съвършеният музикален ин-
струмент. Разнообразието на тембри е огромно и се 
състои не само в това, че източник на звука са хора с 
различен пол и възраст. По време на пеенето, в зави-
симост от пресъздавания музикален образ и настро-
ение, изпълнителят може да придаде различен „цвят“ 
на своя глас, като по този начин създаде нови и нови 
нюанси. 

Относно песента Пролетен карнавал вероятно 
известна трудност ще създаде текстът на песента в 
тази част, в която се изреждат много цветя. Едва ли 
първокласниците познават всички, което предполага, 
че е добре учителят да им покаже фотоси и да им раз-
каже за тях.

Музикалният пример е свързан със задача за 
разпознаване на звученето на детски гласове и хор 
(първи и четвърти откъс), женски глас (трети откъс), 
мъжки глас (втори откъс).

Позволете ни отново малко разсъждения за особе-
ностите на дейностите в час.

Вокалната музика се разграничава от инструмен-
талната по това, че тя обединява музика и текст. Чо-
вешката реч, превърната в поетически текст, придава 
особено звучене на музикалните интонации, като ги 
обогатява. Тази музика е по-близка до възприемане-
то от учениците, тъй като тяхното съзнание се кон-
центрира освен върху музиката и върху думите. За-
това е важно, а и помага да работим върху текста на 
песните.

За да бъде приучен детският слух към това да на-
блюдава инструменталната музика, обикновено е не-
обходимо да се положи по-голямо усилие от страна 
на учителя и учениците, необходимо е и време – по-
степенно през годините. Възприемането на музика 
с определена задача е задължителен момент, необ-
ходим за запазване на концентрацията. Творческите 
задачи и игри, интерактивните методи и игри разно-
образяват процеса, като дават възможност за повече 
повторения при възприемане. Затова колкото пъти 
използвате дадена музика, толкова пъти можете да 
приложите разнообразни подходи, форми на работа, 
въпроси.
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Пътят към сцената 
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ПЪТЯТ КЪМ СЦЕНАТА

Вид на урока: 
за наблюдение

Цел на урока: 
 ● самостоятелно събиране и използване на ин-

формация при поставени задачи в дейности в 
извънучилищна обучаваща среда.

Задачи на урока: 
 ● наблюдаване на музикално-творческа среда 

чрез посещение на репетиция на вокална фор-
мация (вокална група, детски хор).

Методически насоки 
за разработване на темата
На страницата на вниманието на първокласници-

те са представени различни моменти от дейността на 
детска вокална група, които те могат да коментират 
още преди да посетят на място една истинска репе-
тиция или след това. Учениците придобиват пред-
става за дейностите, които съпътстват репетицион-
ния процес и концертния живот на такава формация, 
без които е немислим пътят към музиката. Фотосите 
предизвикват въпроси и коментари: как протича една 
репетиция; кой ги ръководи в сложния и отговорен 
път към сцената; какъв вид съпровод използва фор-
мацията (дали с група на живо или със записани ин-
струментални съпроводи); в какви концерти участва; 
с какъв репертоар разполага; участва ли в конкурси 
и други прояви, в които се състезава с подобни фор-
мации; участва ли в звукозаписна дейност и др. Очак-
ваме първокласниците да проявят желание за участие 
в подобни извънкласни и извънучилищни дейности, 
което се поощрява и от учебната програма.
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ХИМН НА 
СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ        
музика Панайот Пипков                                     
текст Стоян Михайловски                               
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Този празник нам дарява 
нова сила, нов живот. 
Към наука ободрява 
наший българский народ. 

Вам, о, Кирил и Методий, 
ние пеем днес хвалби. 
Вам, светители народни, 
славим чудните творби! 

Целий род славянски пее
вам, о, български слънца! 
Името ви ще живее 
вечно в нашите сърца! 

ТОЗИ ПРАЗНИК                                         
по популярна песен                                                                     

Можеш да попълниш и допишеш, нали? Браво!

На 24 май аз и моите съученици пеем и свирим 

за българската ...................................

ХИМН НА СВ. СВ. 
КИРИЛ И МЕТОДИЙ

Вид на урока: 
за затвърдяване на знания

Цел на урока: 
 ● осъзнаване на значението на музиката в отбе-

лязването на празници; 
 ● съпреживяване и емоционално отбелязване на 

24 май.
 
Задачи на урока: 

 ● изразяване на лично отношение в изпълнението; 
 ● обсъждане и разбиране на присъствието на 

марша в празника; 
 ● двигателно отчитане на равномерна двувре-

менна метрична пулсация; 
 ● визуално разпознаване на музикални инстру-

менти и записване на названията им.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Този празник  – по популярна песен;
 ● за слушане: Химн на св. св. Кирил и Методий 

– П. Пипков, Ст. Михайловски.

Методически насоки 
за разработване на темата
Тази страница е посветена на първоучителите и 

официалния празник 24 май. Химн на св. св. Кирил и 
Методий от Панайот Пипков е емблематична музика 
за празника. Тя внася тържественост в клас. Учени-
ците могат да разсъждават върху посланията на те-
кста, да разпознаят изпълнение на детски хор, да об-
съждат настроения и чувства. Снимката с паметника 
на светите братя привлича вниманието и е повод за 
споделяне на знания от околен свят, български език 
и литература, изобразително изкуство. Песента Този 
празник е непозната досега в българското училище. 
Очакваме тя да провокира емоционален отклик и съ-
преживяване. При разучаването Ӝ учениците ще от-
крият сходство в тематиката, характера, вокално-из-
пълнителските и жанровите характеристики с Химн 
на св. св. Кирил и Методий. Отчитането на двувре-
менната метрична пулсация е възможност за двига-
телна активност и разговор за марша в отбелязването 
на празника.

Кръстословицата с музикалните инструменти 
доказва за пореден път, че музиката и празникът са 
вплетени и ролята на детето в тях е разпознаваема. За 
първокласника 24 май е Ден на буквите и книгата. За-
това след визуално разпознаване на всеки инструмент 
и записване на получената дума в оцветеното поле е 
„книга“. В същата задача е заложена идеята детето да 
се идентифицира като ценна част от групи с различен 
обхват и съдържание – своя клас, своята родина.

Е-ресурс
Задача 1 свързва жанрово песента Този празник 

с марш. 
Задача 2 е електронен вариант на кръстословица-

та от страницата. Идеята е след попълване на назва-
нията на всеки инструмент да се сравни правилно ли 
е разпознат и вярно ли е записан инструментът. Ана-
логично се проверява и дописването на изречението 
под кръстословицата. С цел развитие на наблюдател-
ност в него има едно допълнение – тромпет за разпоз-
наване и изписване. 
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ЕТО ГО МОРЕТО
музика Петър Льондев
текст Димитър Стефанов

ИГРА НА ВОДАТА
Морис Равел 
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Който пръв морето види,
става негово море!
Негови са всички миди,
който и да ги сбере.

Припев:
Ето го, ето го морето,
мое си е то, ура, ура, ура!
Ето го, ето го морето,
мое си е то, ура!

Кой ще предложи повече подходящи думи, за да опише играта на 
водата?

Негови са всички раци,
риби и вълни безчет,
сини шапки на моряци
и фунийки сладолед, сладолед.

Припев

После ще ви дам обаче,
аз нали съм си добър:
три вълни, две щипки рачи,
сянка от един чадър, един чадър.

Припев

ЕТО ГО МОРЕТО

Вид на урока: 
за затвърдяване

Цел на урока: 
 ● свързване на музиката с преживявания и на-

строения.

Задачи на урока: 
 ● откриване на математически и графични законо-

мерности в изображение, свързани с музикална-
та изразност и принципи на развитие в музиката; 

 ● изразяване на отношение към настроението в 
музика; словесно описване на звукова и емо-
ционална картина, свързана с природата.

Основен музикален материал: 
 ● за пеене: Ето го морето – П. Льондев, Д. Сте-

фанов; 
 ● за слушане: Игра на водата – Морис Равел.

Методически насоки 
за разработване на темата
В края на учебната година мисълта за лятната ва-

канция, за летните игри и веселби предполага морска 
тематика. Затова тази страница отговаря на конкрет-
ните преживявания, свързани с очакването на лятото. 
Тя е натоварена и с важната функция емоционално да 
подготви ученика за обобщителния урок и изходяща-
та диагностика.

Новата песен се представя след създаване на по-
зитивни очаквания за нещо интересно, увлекателно, 
свежо, вдъхновяващо. Наблюдава се илюстрацията, в 
която са „закодирани“ цветово и композиционно сло-
весни опори – бодро, ведро, игриво, светло, жизнено, 
волно, лъчисто... При изпълнението се поощрява из-
разяването на лично отношение към настроението.

Графичната символика на илюстрацията насочва 
към музикалните изразни средства в песента за разуча-
ване и в произведението за слушане. Интересни парале-
ли могат да се направят с математическите и графични-
те закономерности – понятията „горе“, „долу“, „по-мал-
ко“ „по-голямо“, „еднакви“, „различни“, „вълнообразна 
крива, отворена крива затворена линия“... С логична 
ненатрапчивост те могат да се свържат с музикалната 
изразност, та дори на емпирично ниво и с принципите в 
музиката. Как? Обектите горе/долу могат да се свържат 
с интонирането на ниски и високи тонове в процеса на 
разучаване на песента. Различните по големина рибки 
примерно биха се съотнесли към кратки и дълги срички 
(тонови трайности). Силата на морските вълни и вълно-
образните им линии (различни при това) – с динамични 
и темпови характеристики на мелодията, включително 
и с предложения за изпълнения на песента с подходяща 
сила и бързина. Може да се наблюдава еднаквостта на 

мелодията в куплетите и да се свърже с двете еднакви 
рибки, а различната мелодия на припева – с някоя от 
различните рибки…

Мидичките, които са в подобна форма, но с раз-
лична големина могат да се свържат с разнообраз-
ните мелодични фрази на пианото в Игра на водата 
– Морис Равел. Наблюдават се и нюансите в настрое-
нието на творбата. Учениците могат да опишат и своя 
звукоподражателна картина с избор на предмети от 
бита или детски музикални инструменти, наподобя-
ващи морски ефекти в природата.

Е-ресурс
Задача 1 е свързана с текста на песента. Подреж-

дат се думи предмети (първокласникът ползва това 
понятие в часовете по БЕЛ) в реда, в който се появя-
ват в куплетите на Ето го морето. Развива наблю-
дателността, паметта и умение за четене с разбиране.

Задача 2 проверява уменията за свързване на на-
строение в текст с характер на мелодия. Учениците из-
бират от три музикални откъса най-подходящия за дву-
стишието „С песни и игри още от зори ще се веселим с 
моя клас любим“. Задачата дава възможност и за проява 
на лични творчески решения. 
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Слънце, музика, игри

67

Музикалните задачи щом изпълниш ти, 
ще участваш в морски веселби и слънчеви игри.

Накъде летят песните? Посочи инструментите, 
които звучат на твоя празник.

В какъв ред музиката от замъците ще полети с хвърчилото?

Коя музика звучи? Запиши на празното място. Помогни си с тайния код. 
Свържи с подходяща схема.
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СЛЪНЦЕ, МУЗИКА, ИГРИ

Вид на урока: 
за обобщение

Цел на урока: 
 ● приложение в нови игрови ситуации на знания, 

умения и отношения от основните области на 
компетентност – музикална практика, елементи 
на музикалната изразност, музика и игра, музи-
ка и общество.

Задачи на урока: 
 ● пеене, слушане, анализиране на музика, свире-

не с детски музикални инструменти, двигател-
на активност; 

 ● решаване на обобщителни задачи, съчетаващи 
компетенции от основните глобални теми;

 ● свързване на музикален материал с празничен 
календар.

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

избор на учениците.

За разлика от предходните обобщителни уроци 
последният предполага комплексни дейности и съ-
четания от компетентности по основните глобални 
теми. Той създава креативна среда за прилагане на 
натрупания през годината музикално-социален опит 
и подготвя обстоятелства за спокойна изходяща диаг-
ностика в разнообразни задачи и ситуации за изпъл-
нение и слушане на музика.

Поради това е конструиран по различен начин 
– в три страници, и позволява гъвкава организация 
на учебния процес. Първите две страници (66 – 67) 
следват тематичната линия на предходния урок. 
Проблемно-познавателните задачи поставят детето 
в изследователска позиция и изява чрез творчество 
в игрови ситуации. Третата страница (69) предлага 
оперативна свобода за работа в този учебен час или 
през учебната година на сезонно-празничен принцип. 
Това е мотивът ни да обособим смислово тази част 
от обобщителния урок като „Моят музикален кален-
дар“. Така учителят по своя преценка ще приложи 
идеите си за интегрална пълнота или за вариативност 
и мобилност.  

Прави впечатление присъствието само на пиктогра-
ма за въпроси и задачи (с. 67 – 68), а на с. 69 няма. Това 
в никакъв случай не бива да предизвиква съмнения за 
отсъствие на дейности. Напротив – в урока те се впли-
тат и комбинират помежду си. За да не натоварваме де-
тето с всички символи, сме взели това решение. Зами-
сълът е непреднамерено и естествено да се обобщават 
базисните знания за музиката чрез съчетаване на раз-
нообразни дейности. А създадените условия откликват 

на възрастовата специфика и функционалните потреб-
ности от игра. Това проличава още от заглавието.

Смятаме, че изборът на музика, която осмисля 
педагогическите решения, е привилегия на учителя и 
неговите ученици. Поради това в темата за обобще-
ние предоставяме възможност за собствен подбор от 
звуконосителите. 

Посланието ни в рими в началото на страницата 
е обещание за участие, общуване, изява. Задачите 
на с. 67 са с прослушване на музика, в разнообразни 
форми на музикални загадки. Още първата задача по-
ставя предизвикателство за пътешествие в необятно-
то пространство на Космоса; проверяват се знанията 
за използване на понятията „авторска песен“ и „на-
родна песен“. Паралелно с посочените от ученици-
те заглавия на авторски творби учителят ще насочва 
вниманието и към композиторите, както го е правил 
през цялата учебна година – за да се чуват и запомнят 
имената, особено на най-популярните. По преценка 
на учителя е възможно да се отдели и време за пеене 
на любими песни от двете категории. Тайнството на 
космическото пространство дава простор и за споде-
ляне на интересни факти от училищния и извънучи-
лищния опит. В него празникът има специално място. 
Въпросът на втората задача не изисква многословно 
разказване на преживелици. Той напътства към ви-
зуално и темброво разпознаване (ако учителят реши 
има и такова), към назоваване на инструментите, за 
да води към осъзнаване ролята на инструменталната 
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Реши ребуса и загадката.

Помисли за подходящи мелодии и оцвети крилата на пеперудите.

Внимавал ли е художникът в часовете по музика?

Избери подходящи инструменти за съпровод на тези песни. 
Как ще свириш?

Чуй песните и отгатни кои са те.
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музика в празнична обстановка. При задача 3 вероят-
но учителят ще избере реда на прозвучаване на музи-
калните откъси. Първокласниците слушат, отгатват и 
оцветяват всеки от четирите сектора на хвърчилото 
в цвета на съответната музика. Но е възможно да 
провокираме смяна в позицията на ученика от слу-
шател в своеобразен „сценарист“. Тогава той пред-
лага конкретно музикално произведение към някое 
от четирите понятия. Следва прослушване, изказване 
на мнения и, разбира се, много забавления – пеене, 
двигателно отразяване на пулсация, танцови импро-
визации, между които се оцветява поредното поле на 
хвърчилото в съответния цвят. В процеса то добива 
завършен вид. Разгадаването на тайния ход за марш 
и ръченица от задача 4 разгръща откривателското на-
чало у всяко дете, за да допише самò или с подкрепа 
право хоро и валс. Специфичните жанрови белези се 
съпоставят чрез съпреживяване на звучаща музика, 
подбрана от учителя или в процеса на съвместните 
обсъждания. Възможни са групови включвания, как-
то на вокалната, така и на инструменталната музика 
с редуване – едни пеят, други проявяват двигателна 
активност и моделиране, насочени към пляскане на 
силно/слабо време или танцови движения. Графич-
ните изображения може да се свържат съответно с 
марш, валс, ръченица и право хоро. 

Препоръчваме ребусът на с. 68 да се реши колек-
тивно поради факта, че като вид задача се появява за 
пръв път. Идеята е чрез смяната на дейности да се 

провокира интерес и към следващата задача. Вярното 
решение „мелодия“ предполага активизиране на впе-
чатленията от музиката, звучала в 1. клас. Тук уче-
ниците са отново в активна роля – свързват понятия 
с музика, предлагат подходящи музикални произве-
дения, коментират мелодични нюанси, избират цвят 
според своите образни усещания и мисли. Първата 
пеперудка се асоциира с многообразието в динамика-
та и темпото в музиката. Втората насочва към търсе-
не на различни настроения. А третата дава свобода за 
запълване с лично емоционално съдържание.    

Хумористичният ефект на следващата задача цели 
освободеност за коментиране на липсващи елементи 
при визуалното разпознаване на музикалните инстру-
менти. Някои от частите учениците не знаят и не е 
нужно. Ценна е проявата на наблюдателност. Зало-
жени са клавиатурата на пианото, ручилото на гайда-
та, лъкът на цигулката. 

Следва разпознаване на началото на народната пе-
сен Тарльо телци пасе и Медна свирка свири от Б. 
Ибришимов. Учителят може да изпее с „на“, с „ла“  
или да използва откъси от инструменталните съпро-
води. Схемата с ябълките отлично представя едно-
типната метрична организация и движението на мело-
дията. Тук се обобщават знанията за кратки и дълги 
тонови трайности (отнесени към сричките), високи и 
ниски, повтарящи се тонове, възходящо и низходя-
що движение. Последната задача отново дава право 
на избор. Учителят може да подпомогне учениците с 
идеи за ритмични съчетания в съпровода. Разбира се, 
че освен предложените детски музикални инструмен-
ти могат да се включат и други. И тук е подходяща 
груповата организация с редуване на дейности. 

Както бе описано по-горе, по с. 69 „Моят музи-
кален календар“ може да се работи в този учебен 
час или паралелно с отбелязването на националния 
празник, официалните и фолклорните празници през 
годината, по време на предходните тематични обоб-
щителни уроци. Важните събития в класа – лични и 
колективни, също могат да се включат в него и да се 
коментират. Той спомага категорично и за развитие 
на комуникативни, социални и граждански компе-
тентности, защото музиката е условие и средство за 
развитие въобще.

Към обобщителния урок има предвиден работен 
лист – приложение 5. Той няма задължителен харак-
тер и учителят решава дали, как и кога би могъл да го 
използва. Задачите са в тон с общата визия на урока за 
комплексно използване на понятията в игрова среда. 
Провокира се любопитството, детската наблюдател-
ност и находчивост. Вероятно някои деца ще се спра-
вят сами, други с подкрепа. Важно е да изпитат радост 
от постигнатото и в такава атмосфера да развиват по-
тенциала си – интелектуален и емоционален. Работ-
ният лист би могъл да се приложи към портфолиото.
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Музиката около мен

Аз обичам музиката. Тя ми носи .................................................................................................

С удоволствие пея песни.

Знам и мога да изпея песни, които учихме през учебната година.

1................................................................  2..............................................................................

3................................................................  4..............................................................................

5................................................................

Имам и много други любими песни, които не сме учили в училище. Една от тях е 
...............................................................................................................................................................                  

Това съм аз:

Различавам народните песни. Достатъчно е да чуя част от песен, за 
да я разпозная.
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МУЗИКАТА ОКОЛО МЕН

Вид на урока: 
за изходяща диагностика

Цел на урока: 
 ● изява на музикалните способности, базисните 

знания за музиката и личните предпочитания. 

Задачи на урока: 
 ● пеене, слушане, анализиране на музика; 
 ● танцувални дейности, свирене с детски музикал-

ни инструменти; 
 ● демонстриране на базисни знания, умения и от-

ношения за музиката според учебната програма; 
споделяне на мнения за собствен вкус и избор.

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

избор на учениците.

Методически насоки 
за разработване на темата
Изходящата диагностика се отнася към учебната 

документация, преценката и планирането за нови му-
зикални предизвикателства през следващата учебна 
година. Оценяването на индивидуалните постижения 
на първокласника е устно и насочено към стимули-
ране на желание за изява и участие. От тази позиция 
сме изготвили урока за диагностика на изходно ниво 
– с хуманистичен подход и игрови предпоставки за 
творческа идентификация. Включили сме проверка 
на всички изисквания на учебната програма.

Следвайки логиката на обобщителния урок, и тук 
отсъстват пиктограми за музикалните дейности, за-
щото отново се съчетават и преливат. Предлагаме и 
аналогична структура в три страници. Те са сюжетно 
обвързани, като последната е с определена визуал-
но-графическа самостойност. Смислово следва хода 
на предходните две. Ролята Ӝ е да кореспондира с пос-
ланията на входящата диагностика и да им придаде нов 
съдържателен нюанс. В какво се изразява това?

Аналогия: „Музиката около мен“ е неслучайно 
подбрано и дублирано заглавие за вход и изход в 
1. клас  – лесно за изговаряне и разбиране. Разгръ-
щайки учебника, детето е въвлечено в чудновато му-
зикално приключение с познатото влакче (с. 6 – 7). 
При всяко свое пътешествие малкият човек любопит-
но наблюдава и възприема света около себе си – от-
тук и словосъчетанието „около мен“ в заглавието. 

Ново съдържание: Влакчето се движи напред и ви-
наги от някоя отправна точка до своя крайна цел, т.е. 
пътуването предполага начало и край. Виенското коле-
ло композиционно променя не само пространствените, 
но и психологическите, и познавателните ориентири. За 
да се качиш на него, са нужни повече смелост и подго-
товка, в конкретния смисъл – познания. В движението 

си то може да комбинира посоките от трите простран-
ствени измерения. Няма локомотив, първи, втори… ва-
гон, а равнопоставеност между елементите и усещане за 
безкрайност – никой не може да каже коя люлка е първа 
и коя последна, нито коя е двигател в процеса. Това е 
музиката – единство, многоликост, безпределност, кра-
сива енергия. Всеки един от тях е ценен и значим за му-
зиката. 

Композиран като детско музикално CV, последният 
урок в учебника е представен в аз-форма. Тя привна-
ся самочувствие, стремеж към изява и припознаване с 
повествователя. Описани са впечатленията от участие 
в основните музикални дейности – пеене, слушане, дви-
жения с музиката, свирене с детски музикални инстру-
менти. Всяка една от тях в конкретния момент е своеоб-
разен акцент, но си партнира с останалите.

В полето за представяне (с. 70) първокласникът 
може да напише името си, да нарисува автопортрет, 
аватар, дори да залепи своя снимка или идентифика-
ционен символ. Следва споделяне на чувства, прово-
кирани от музиката, защото независимо от предназ-
начение, жанр, изобразителни елементи тя изразява и 
провокира чувства.

Продължението  „Знам и мога да изпея песни, които 
учихме пред учебната година“ отговаря на изискването 
на учебната програма за пеене на пет авторски или на-
родни песни – оставени са толкова редове за заглавия. 
Нормално е да има разлики в тях. Паралелно със споде-
ляне на предпочитания и изписване ще звучат песенни 
изпълнения от музикалната класация на класа. Ще има 
индивидуални, колективни, с разнообразни съпътства-
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Срещите с музиката ме обогатиха с разнообразни впечатления, с много 
емоционални преживявания, със знания за нея. 

Искам пътят ми в света на музиката да продължи!

Â
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щи дейности. За да се щади детският глас и да се държи 
будно вниманието, е подходящо включване на играта 
„Щафета“ – класът се разделя на групи; в края на музи-
калната фраза учителят посочва група, която ще пее на 
глас, а останалите продължават наум, докато се изредят 
всички. Така и по-притеснителните се присъединяват. А 
знаем, че (освен солово) в малки групи учителят също 
добре проследява (в случая диагностицира) компетент-
ностите за възпроизвеждане на интонация и метрори-
тмика, синхронизира ли се изпълнението с другите 
участници и съпровода, пресъздава ли се характерът на 
песента. 

Предоставена е възможност и за импровизирана 
сцена с любими песни от извънучилищен репертоар. В 
него учениците преживяват отново ролеви позиции, за 
да се справят успешно с кръстословицата на следваща-
та страница. А учителят може да установи и развитието 
на „вкусовите“ критерии.

Следва споделяне на впечатления от народната пе-
сен. Инициативата за песенни предложения за народни 
песни е предоставена на първокласниците. Не само това 
– те демонстрират знания и разпознаване на народната 
песен от авторските песни. Илюстрацията провокира 
размисли за социалната роля на фолклора. Народната 
песен присъства и в трудов делник, и в празник, може 
да звучи на различни места в природна и архитектур-
на среда, може да се пее със специално и с ежедневно 
облекло. Всяко от тези послания на илюстрацията би 
могло да се обвърже с моменти от присъствието Ӝ в жи-
вота на класа и индивидуалните наблюдения. Следва-

щата задача предполага слушане с разпознаване. Учи-
телят ще реши как да въведе песента за разпознаване 
чрез прозвучаване на част от нея (оцветената част от 
герданчето) – с „Музикална загадка“, „Песенна викто-
рина“, „Песните пеят: Познай ни ти!“ или с друго свое 
дидактично решение. Неоцветената част е тази, която 
не е прозвучала, и детето ще довърши – ще „оцвети“ със 
своето изпълнение. Но в процеса на дорисуване посо-
ките за размисъл са много: формата на броеница може 
да провокира у някого идея да преброи с колко песни се 
е обогатил личният му репертоар, други да съотнесат 
цветове към звукоизобразителни елементи... и, разбира 
се, разнообразни дейности с пеене.  

Фокусът в началото на с. 71 са слушателските ком-
петентности. Учителят проверява културата на слуша-
не, но получава информация и за предпочитана музика, 
за аналитичните способности и социални контакти. Го-
респоменатата възможност за ролева игра би създала 
емоционалната атмосфера за визуално разпознаване на 
изпълнител, слушател, публика и запис в кръстослови-
цата. Трите въпросителни знака в следващата задачата 
отговарят на изискването на учебната програма „Раз-
познава три характерни откъса от музикални творби 
от репертоара за слушане, от които два инструментал-
ни.“ Следващият дейностен фокус са основните тан-
цови движения според характеристиките на познатите 
музикални жанрове. В личния си опит детето вижда и 
други, извън учебната програма, за които ще обогатява 
представите си и в бъдещите часове по музика – това е 
идеята на илюстрациите. На тази основа отчита интере-
са, старанието, развитието на индивидуалните заложби, 
зачитането на другия. -Отново чрез въпросителния знак 
е дадено право на личен избор на подходящ за свире-
не според избраната музика инструмент. Важно е да се 
включат и по-свитите, дори и от място – с пляскане, по-
чукване, потропване. 

Следва картинният ребус на виенското колело – с. 
72. Обяснихме символиката на тази страница в ця-
лостната ни концепция за диагностиката в 1. клас. Ще 
добавим, че срещуположните изображения от всяко 
ниво по хоризонталата са на съпоставими понятия. 
Няма нужда това да се обяснява на ученика. Доста-
тъчно е визуалното им въздействие:

 ● контрабас – тромпет (музикални инструменти);
 ● народни инструменти – оркестър (оркестърът 

се състои от музикални инструменти и всеки 
един от народните може да е част от него);

 ● солист – ръченица (изобразяващи представата: 
за връзката между песента и танца; за видовете 
изпълнения – солови, групови);

 ● лазарки – кукери (представители на фолклор-
ната празнична обредност).

Началните букви на изображенията образуват 
„второкласник“. Включването в подобни загадки 
провокира положителни нагласи. 

Логично продължение би могло да е споделяне 
на очакванията за предстоящите срещи с музиката в 
приложение 6. 
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ПРИМЕРНИ РАБОТНИ ЛИСТОВЕ 
ЗА ПОРТФОЛИО НА УЧЕНИКА

Предвидените работни листове, които могат 
да се приложат към ученическото портфолио, 
провокират изява чрез положителен отклик и 
желание за творческо участие. Те подкрепят по-
зитивните нагласи и постиженията на ученици-
те. Предлагат алтернатива в документирането 
и отчитането на резултатите в образователния 
процес, но са и доказателство за прогрес в музи-
калното развитие и личностните достойнства на 
първокласника.

Нашите предложения са  шест – две за диагно-
стика и четири за уроците за обобщения. Прило-
жени са в книгата за учителя и в е-ресурса.

Приложение 1 с тематично заглавие „Музи-
ката около мен 1“ по преценка на учителя би мог-
ло да се използва в часа за входяща диагностика. 
То предлага непринудена самооценка на емоцио-
налното състоянието и чувствата, провокирани 
от музиката, звучала в първия учебен час.

Приложение 2 „Есента и музиката“ дава 
представа за осъзнатостта на понятията песен, 
мелодия, настроение, изпълнител, слушател, 
публика чрез дейностни игрови задачи за свърз-
ване, оцветяване, дописване по контур на скри-
ти в изображения букви, споделяне на мнения. 
Работният лист е артефакт както за музикалната 
култура, така и за нивото на развитие на фината 
моторика.

Приложение 3 „Зимата и музиката“ интегри-
ра знания и умения от различни културно-обра-
зователни области, използва ясни интегративни 
моменти.

Приложение 4 предлага откривателски зада-
чи, стимулиращи любопитството и съпричаст-
ността. В картината за оцветяване има заложени 
разлики в 8 ключови музикални понятия, като 
дизайнът на двата музикални инструмента е раз-
личен – още един повод да се наблюдават много-
образни решения. 

Приложение 5 „Слънце, музика, игри“ пред-
ставя различни игри – и от стари времена, и от 

съвременния детски свят. На всяка от тях, разби-
ра се, детето играе и днес.

Приложение 6 „Музиката около мен 2“ е на-
сочено освен към музикалните предпочитания 
на ученика и към неговата визия за обучаващата 
среда за бъдещия второкласник.

Задача 1 е адаптиран вариант на „Домино“. 
Целта е учениците, свързвайки всяка плочка по 
правилата на тази игра, да обясняват логиката в 
решенията си с езика на музиката. Заложили сме 
възможност за съставяне на сюжетен разказ, в 
който е поставено началото – маршируващите 
деца, които вероятно отиват в клас. А там са: из-
пълнители, оркестър, правят съпровод с детски 
музикални инструменти на своя любима музи-
ка… Продължението е според знанията и въоб-
ражението на първокласниците.

Задача 3 предполага комбинативно мислене. 
Оцветявайки всички възможности за групиране 
между музикалните инструменти, учениците ес-
тествено и непринудено ще ги назовават. А ком-
бинациите са: 1 и 2  –  тромпет и контрабас; 1 и 3  
–  тромпет и пиано; 1 и 4  –  тромпет и металофон; 
2 и 3  –  контрабас и пиано; 2 и 4  –  контрабас и 
металофон; 3 и 4  –  пиано  и металофон.

Очакванията ни са учениците, забавлявайки 
се, да покажат напредък не само в опознаването 
на музиката, а и в ключовите компетентности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МУЗИКАЛНА ИГРА 
Копие на играта
Картинките символи да се вземат от послед-

ния актуален вариант.
Играе се от двама до четирима играчи (или 

екипи) със зар и разноцветни пулчета. Кой за-
почва пръв – участниците решават сами.

Всеки играч хвърля зарчето и преминава 
през толкова полета, колкото показва то. При 
изпълнение на задачата (според символа, на 
който е „стъпил“) той има право да остане там. 
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Ако не изпълни задачата, се връща три стъпки 
назад.

Ето и задачите по пътя на музикалното 
приключение.

Участник, попаднал на символ , пее песен 
по свой избор.

При символ  участникът измисля задача 
за избран от него противников играч. Тя може да 
е както музикална, така и свързана с друга учеб-
на дисциплина. Ако противникът я изпълни, той 
се придвижва 1 стъпка напред. Ако не изпълни 
задачата, ако не отговори на въпросите, пропу-
ска едно хвърляне на зар.

Ако играчът попадне върху символ , той 
изпълнява подходящи танцови движения на му-
зика по негов избор.

Символ 
 

 му дава възможност да импро-
визира ритмичен съпровод към любима музика.

По-големите полета носят бонус от 3 хода на-
пред. Дейностите и задачите са като тези от мал-
ките полета. 

Различен е символът   – изисква от участ-
ника да сподели коя е любимата му музика/музи-
кална творба, като обясни защо му харесва.

Символът 
 

 дава право на участник да 
продължи към финала, след като направи опит 
за театрализиране на предпочитана музика. Той 
разпределя и „режисира“ роли на съотборни-
ци или съученици – хор, солист, диригент, тан-
цьор/и, съпровод…

Играч, попаднал върху , изпълнява по-
ставена задача от противников играч. Кой да 
бъде той, се определя от зарчето – хвърлят всич-
ки противникови играчи. За този от тях, който е 
поставил задача на играча, се предвижда 1 стъп-
ка напред. 

Победител е участникът/отборът, пръв стиг-
нал до финала. 

Предлаганото от нас годишно разпределение, 
организирането на музикалния материал и на ос-
новните цели и задачи на конкретните уроци е 
нашият поглед към осъществяването на основни-
те изисквания за работата по музика в 1. клас, за-
ложени в учебната програма. За да е пълноценна 
тази работа, е необходим и поглед към съдържа-
телната същност на тази структура  и интерпре-
тирането на идеите ни.

Предлагаме акценти, насоки, идеи за всеки 
урок. Безбройни са възможностите за реализи-

рането на всяка тема, на представянето на вся-
ка песен и музика, на подходите и задачите при 
осъществяване на целите и задачите на всеки 
час. Смятаме, че конкретизирането на всички 
стъпки, форми на работа за всеки урок, точно 
изброяване на целия музикален материал (песни 
и друга музика) и т.н. е неприемливо – води до 
формализъм, до опорочаване на спецификата на 
обучението по музика. Вашият прозорлив по-
глед и възможности, любовта към учениците и 
изкуството музика ще ви помогнат да използвате 
тези основни насоки и да ги претворите по неза-
бравим, пълноценен, ваш начин. Всичко това ни 
убеди да акцентираме върху: 

 ● формулирането на целта и задачите на все-
ки урок; 

 ● насочване на вниманието към основния му-
зикален материал – това е новата за часа 
музика, а съобразно вашите и на ученици-
те предпочитания и възможности, вашите 
идеи и виждания ще включите друга музика 
от учебника (а може би и извън него); 

 ● разкриването на важни моменти и послания 
на илюстративния материал;

 ● същността на често „скритите“ задачи, как-
то и към тези в е-ресурс;

 ● някои примери за интерактивни форми на 
работа, на интегративни връзки, игрови 
подходи, форми на контрол, начини за при-
ложение на учебните картони, конкретни 
наблюдения и анализи на музика. 
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                                                              МОИТЕ ИГРИ ДНЕС 

 

 Аз и батко създадохме електронна игра. В нея героят ни    

 свири едновременно на два музикални инструмента. 

Покажи с оцветяване всички възможни комбинации. 
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