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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Благодарим ви, че избрахте нашия комплект по
музика за четвърти клас! Сигурни сме, че работата
с него ще донесе на вас и на вашите ученици радост
и удовлетворение от емоционалните и разнообразни
срещи с музикалното изкуство.
Комплектът включва:
● учебник – книжно тяло
● електронен вариант на учебника, други електронни ресурси
● книга за учителя
● CD – с всички записи на песните за пеене и инструменталните им съпроводи (разнообразно аранжирани в различни стилове и със съвременно звучене); цялата музика, предвидена за слушане в час.
В тази книга ви предлагаме нашите идеи за комплекта чрез интерпретация на основните изиск
вания според ДОС и учебната програма. Предлагаме ви конкретни насоки за работата във всеки
час: формулирани цели и задачи, основен музикален репертоар, разкриване на същността на урока
– идеи, методи и форми на работа, подробно представяне на възможни варианти за решаване, тълкуване на съответната тема, както и за изпълнение
на предложените от нас задачи. Убедени сме, че
ще приемете тези наши разяснения и насоки като

възможност за допълване на вашите идеи и опит с
цел осигуряване на пълноценно общуване на учениците с музиката, както и възможност да приложите разнообразни атрактивни, целенасочени дейности в учебния процес.
Екипът ни създаде отново учебник, който в пълна степен отразява същността и спецификата на
музикалното изкуство, на особеностите, особеностите на общуването с него, неповторимостта на
преживяването на музиката, специфичното при
овладяването на знанията за нея.
Изключително внимание сме обърнали на съвременните информационни и комуникационни технологии, затова електронният вариант на учебника атрактивно и интерактивно подпомага образователния
процес. Електронният учебник съдържа разнообразни допълнителни ресурси – задачи от различен вид,
на различно познавателно и творческо ниво; цялата
музика – всички аудио файлове, разположени на съответните страници на учебника; още допълнителна
музика; видео файлове; линкове в подкрепа на темите; материали за разпечатване – работни листи за
портфолиото на учениците, ноти на песенния материал.
Пожелаваме ви успешна и удовлетворителна работа!
Авторите

ЗА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС
Учебният комплект е напълно съобразен с държавните образователни стандарти, с учебната програма
за четвърти клас. Като последен клас от началния етап
на основната образователна степен той е мост към
следващите предизвикателства пред учениците. Затова е изключително важно да им предложим плавен
преход и максимална приемственост по отношение
на очакваните знания, умения, компетентности и отношения. Това е възможно чрез използване опита на
децата и непрекъснатото му постепенно надграждане.
Разбирането и оценяването на различните аспекти на
музикалното изкуство, развитието и формирането на
музикалноизпълнителски, музикалноаналитични, познавателни, социални, комуникативни, граждански
и др. компетентности в четвърти клас се осъществяват на основата на няколко нови елементa в учебната
програма. Условно нови теми са Видове оркестри,
Музика и съвременни технологии. Затова спираловидният принцип на възходящо разгръщане е възможен чрез много внимателно и прецизно разширяване
на музикалния опит, на въвеждането на нови елементи, допълващи вече познатите теми от първи, втори и
трети клас. Само така може да се очаква надграждане
на базисните знания, умения, компетентности и отношения така, че плавно, без сътресения да се премине в
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пети клас. Именно това сме се постарали да осъществим в нашия учебен комплект.
Най-важното в един учебник по музика е самата
музика, която ще присъства в часовете. Чрез нея се
осъществяват всички цели и задачи на музикалното
образование и възпитание в българското общообразователно училище. Затова в часа по музика трябва
да звучи достатъчно разнообразна от различни гледни точки музика. Именно реално звучащата музика
трябва да е основа за овладяването на определените
от програмата знания, а не теоретичните разговори.
Затова предлагаме много музика, която в максимална степен да изпълва часовете. Затова предлагаме
нова музика не само за часовете за нови знания, но и
в уроците за затвърдяване и обобщение. Един час по
музика е час по музика, защото в него звучи музика! И колкото по-разнообразна е тя, колкото по-широко обхваща нейната палитра, нейните форми на
функциониране, толкова повече ще сме сигурни, че
сме изпълнили своите цели и задачи.
В учебника сме включили 33 разнообразни песни
за пеене: класически детски песни, нови песни, народни песни; от различна трудност; със съвременни аранжименти на съпровод, както и със съпровод на народни инструменти; с различни послания на текстовете.

Предлагаме много музика за слушане (90 музикални творби), която е разнообразна от различни
гледни точки, с ярки образно-емоционални послания,
от различни времена, в различни жанрове, за различни изпълнителски състави, за осмисляне на музикалноизразните средства – за надграждане на знания,
умения и компетентности, а и за новите моменти от
учебния процес. Независимо от конкретните задачи,
които са в основата на нейното анализиране от различни гледни точки, целта на използваната музика
за слушане е учениците да разширят своя аудиален
опит, да я преживеят по своему, да я припознаят
за себе си – според своите усещания, впечатления,
предпочитания.
Основни, продължаващи и надграждащи са
усилията за осмисляне на музикалния език, за
музикалнообразния ѝ характер, за развитие на комуникативните способности на учениците при вербализирането на всички послания на музиката, за разкриване на асоциативната ѝ природа, за изграждане
на емоционална отзивчивост, за стимулиране на интереса и преживяването при общуването с музика.
Не бива да подценяваме темата за това къде и как
се слуша музика. Затвърдяват се жанрове – право
хоро, пайдушко хоро, ръченица, валс, разширяват
се с дайчово хоро. Разпознаването на различни инструменти се обогатява с обхващането им в групи
на електрически и електронни. Нашето предложение
по отношение на спираловидното разгръщане, което не е точно фиксирано в учебната програма, но
съществува в контекста на затвърдяването на групи музикални инструменти и участието им във видове оркестри, е свързано с представянето на нови
за учениците музикални инструменти от всички
основни групи. Опитът ни, споделеното от учители (в пети клас се появяват много нови музикални
инструменти), както и възможността за познаването
на видовете оркестри (според учебната програма)
ни дадоха основание да включим виола, виолончело,
обой, фагот, цугтромбон, валдхорна, туба. Така ще
дадем на учениците основа, която ще се затвърди и
разгърне в пети клас, а в четвърти клас ще обогати
аудиалния им опит.
Новата тема Музика и съвременни технологии сме подготвили внимателно още в трети клас,
сега разгръщаме в два урока за нови знания и др.
за упражнение. Но навсякъде, при много ситуации,
в различни задачи и форми на работа провокираме
целенасочено използването им – за търсене, създаване, разпространение на музика (свирене с дигитални онлайн инструменти, търсене и събиране на
информация, разговори и дискусии за присъствието
на музиката в съвременните медийни средства и в
нашия живот).
Продължава овладяването на тайните на музикалния език чрез възможностите за записване на музиката с нотно писмо, т.нар. нотна грамотност. Нов

елемент е групата четвъртина с точка и осмина, като
естествено я свързваме с вече натрупани вътрешнослухови представи чрез познати песни. Тук е подходящо да напомним, че нотното писмо е медия, посредник, че познаването ѝ не носи истинското преживяване и съпреживяване на музиката, не изгражда
музикална култура така, както реалното общуване с
музикалното изкуство. Затова не бива да се прекалява
с така наречената нотна грамотност, още повече че и
в учебната програма не е заложено пеенето по ноти,
а само познаването на графичната символика на тази
писменост, използването ѝ в подходящ нотен текст
като зрителна опора.
Основна позиция при осъществяване на целите
и задачите на обучението по музика е, че те трябва
да се реализират изключително на практическа основа – чрез активно участие в основни музикални
дейности, в музикалнодейностна среда – музициране (пеене, свирене), възприемане, импровизация
(творческа дейност). Затова предлагаме достатъчно
музикален репертоар и много различни задачи. Всичко, което правим, ще има максимален успех, ако не
забравяме да мислим за часа по музика и като част от
многопосочните възможности за цялостното развитие на учениците – ключови компетентности, мислене, личностни качества, адекватна самооценка и т.н.
Новият учебник по музика за 4. клас отново е
красив, пъстър, атрактивен, с много и разнообразни
илюстрации – рисунки, фотоси, схеми.
Апаратът за ориентиране насочва към структурата и същността на реализиране на целите и задачите на обучението по музика в 4. клас. Ясно и разпознаваемо, както и в предишните ни учебници, се
открояват видовете уроци и символите пиктограми
за основните дейности за учениците в часа по музика.

В УЧЕБНИКА НЕ СЕ ПИШЕ, ЧЕРТАЕ И ОГРАЖДА
Апарат за ориентиране при използването на учебника

Видове уроци
Нови знания

Диагностика

Затвърдяване
и упражнение

Обобщение
Наблюдение
в извънучилищна
среда

Музикални дейности на учениците

– пеене на песни

– слушане на музика

– свирене

– танцуване

– въпроси и задачи

– музикални дейности
в група
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Съдържанието на учебника е представено в три
раздела. Първият – „За музиката“, включва темите
на уроците за нови знания, обобщение, диагностика, наблюдение в извънучилищна обучаваща среда.
Според изискванията на учебната програма и според
нашата интерпретация предлагаме следното разпределение на видовете уроци:
Уроци за нови знания

НЗ

20 часа

Уроци за затвърдяване на новите
знания и за обобщение

З
О

16 часа
5 часа

Уроци за наблюдение в извън
училищна обучаваща среда

Н

6 часа
(3 бр.)

Уроци за диагностика

Д

4 часа

В центъра на уроците за нови знания има един
основен проблем – понятия, музикални инструменти, музикални състави, празници и др. Много от
тези уроци включват заглавие и подзаглавие – позната вече (глобална) тема се уточнява с допълнително заглавие. Това носи яснота, ярко сочи приемственост, надграждане, обобщаване и диференциране на знания, умения и компетентности. Уроците
за затвърдяване сме оставили без заглавие отново,
защото те, освен че надграждат предхождащия урок
за нови знания, съчетават и многообразна тематика,
затвърдяват разнородни знания, умения, компетентности. Традиционно за нашите учебници уроците
за диагностика и обобщение носят атрактивни заглавия и съдържание. Уроците за обобщение са със
заглавие Светът на музиката. Уроците за диагнос
тика в този комплект са Музикална въртележка. За
дейност в извънучебна обучаваща среда сме подготвили три урока (6 часа): На лунапарк, Музикално
студио, Репетиция на оркестър.
Съдържанието на всеки урок в учебника е структурирано ясно, логично. Предложените музикални
произведения за всеки час са представени в горната част на страницата. В уроците за нови знания и
в някои за затвърдяване има кратки урочни статии,
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носещи основното или надграждащото послание на
темата. С многобройния и разнообразен илюстративен материал трябва да се работи пълноценно, защото носи тази неоценимо богата нагледност, която
е изключителен помощник в работата. Въпросите
и задачите изискват осмисляне, трансформиране,
преобразуване на знания, умения, компетентности;
стимулират самостоятелната и творческата работа –
индивидуална, групова, проектна.
Електронният учебник включва вариант на
книжния учебник, цялата музика от учебника (песни,
инструментални съпроводи, музика за слушане),
както и много други ресурси: повече от сто задачи,
караоке файлове, допълнителна музика и информация за нея, материали за разпечатване. За задачите
в електронния ресурс сме използвали отново разно
образни технологични решения:
•• аудио (песни за изпълнение, инструментални
съпроводи, произведения за слушане)
и видеофайлове (обучителни филми,
демонстрации, караоке файлове)
•• задачи за наблюдения, анализ, интерпретация;
за посочване на избираем/и отговор/и; за
групиране, свързване или комбиниране на
различни възможности; за активизиране на
музикалната памет, изпълнителските умения,
творческия потенциал
•• сглобяване на пъзели от изображения на
музикални инструменти, от музикални откъси на
песни и друга музика
•• решаване на музикално судоку
•• възможности за свирене с дигитални музикални
инструменти
•• лабиринти, кръстословици, игрословици
•• проектни дейности за музициране на екипен или
състезателен принцип
•• образователни ресурси, ориентирани към оценка
и самооценка.
За тези от вас, които имат нужда (независимо от
електронния ресурс), предлагаме и музиката в CD
носител, в mp3 формат; включва всички творби за
възприемане, песни за изпълнение и инструменталните им съпроводи.

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище ......................................................................

Град ..............................................................................
Утвърждавам: ............................................................
Директор:
(име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ МУЗИКА ЗА 4. КЛАС
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
ЗА УЧЕБНАТА .................../................... ГОДИНА

Уроци за нови знания

НЗ

20 часа

Уроци за затвърдяване на новите знания и за обобщение

З
О

16 часа
5 часа

Уроци за наблюдение в извънучилищна обучаваща среда

Н

6 часа (3 бр.)

Уроци за диагностика

Д

4 часа

Годишен хорариум: 51 часа
Срочен: Първи срок – 36 часа
Втори срок – 15 часа

Изготвил: .....................................................................
(име и фамилия)
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

8

№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на
урочната
единица

Вид
на
урока

(1)
1

(2)
I

(3)
Музикална
въртележка
с. 6 – 7 – 8

(4)
Д

(5)
Изявяване на музикалноизпълнителски, музикалноаналитични и
познавателни способности. Демонстриране на знания за музиката,
умения и отношения според учебната програма за 3. клас. Проявяване
на толерантност към различни възможности, предпочитания, мнения.
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I – II

На лунапарк
с. 9

Н

Наблюдаване, събиране и използване на информация в дейности
в извънучилищна обучаваща среда – музика, звуци и шумове в
лунапарка. Споделяне на впечатления, преживявания. Натрупване на
социален опит.

4

II

За какво
разказва
музиката без
думи
с. 10

НЗ

Осъзнаване на ролята на динамиката, темпото и тембъра за характера
на музиката. Слушане на музика с определени задачи. Подбиране на
подходящи определения относно характера и настроението на музика.

5

III

с. 11

З

Определяне на характера на музикално произведение. Слушане на музика с определени задачи относно характер, музикалноизразни средства и др.

6

III

За изразните
средства на
музиката
с. 12

НЗ

Разширяване на ЗУК за музикалноизразни средства в музиката. Разбиране на основни изразни средства в музиката. Осъзнаване на значението на музикалноизразните средства в музиката. Разбиране ролята на
тембъра като изразно средство. Проследяване на характерни изразни
средства в инструментални произведения.
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IV

с. 13

З

Осъзнаване на ролята на динамиката, темпото и тембъра за характера
на музиката. Определяне на мелодия, динамика, темпо, тембър, характер в различни музикални произведения. Проследяване на музикалноизразни средства в различни творби и използването им като слухова
опора при разпознаването им.

Очаквани резултати (компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
Основен музикален репертоар
(6)
Практически – проверка на знания, умения и компетентности – самооценка, взаимооценяване,
устни, писмени
Интерактивни

Бележки
(7)

„Химн на децата“ – музика и текст Жени Джамбазова
Нагледни – наблюдение, нагледно-слухов, визуален
Словесни – евристична беседа
Ролеви игри
Творчески
„Арлекин“ из „Карнавал“ – Роберт Шуман
„Въртележка“ – Албърт Восен
Словесни – изложение, разказ, беседа
Нагледни – нагледно-слухов, обяснително-илюстративен
Творчески
„Песен“ – музика Георги Минчев, текст Кръстьо Станишев
„Разхождайки кучето“ – Джордж Гершуин
„Генерал Лавин“ – Клод Дебюси
Словесни – изложение
Аналитични – сравнение, откриване на сходства и различия, анализ, обобщение
Визуални
Практически – практическо приложение на ЗУК
Интерактивни – брейнсторминг
Творчески
„Арлекино“ – музика Емил Димитров, текст Васил Андреев
„Валс“ из балета „Копелия“ – Лео Делиб
„Импромптю“ – Франц Шуберт

Словесни – беседа
Творчески
Нагледни – визуален, нагледно-двигателен
Творчески – свирене на ДМИ
Игрови
Първа част из „Детска симфония“ – Йозеф Хайдн
„Мамбо“ из „Уестсайдска история“ – Ленард Бърнстейн
Словесни – беседа, пояснение
Нагледни – визуален метод
Игрови – сюжетно-ролеви, съпреживяване, емоционална драматургия
Творчески – прилагане на знания и творческо претворяване
„Въртележка“ – музика Развигор Попов, тескт Богомил Гудев
„Испания“ – Емануел Шабрие
Кон“ – музика Игор Матвиенко, текст Александър Шаганов
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

(1)
8

(2)
IV

(3)
Музика и
техника
с. 14

9

V

с. 15

10

V

В света на
музикалните
инструменти.
Струнни
музикални
инструменти
с. 16

11

VI

с. 17

12

VI

Музикална
писменост
с. 18

13

VII

с .19

10

Тема на
урочната
единица

Вид
на
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(4)
НЗ

(5)
Разбиране на значението на техниката за създаване, съхранение и разпространение на музика. Познаване на различни средства. Коментиране на значението на разнообразна аудио техника за живота и функционирането на музиката – в миналото и днес.

З

Осъзнаване на значението на съвременната техника и електронните
средства за развитието и функционирането на музиката. Развитие на
ЗУК във връзка със съвременни форми на съществуване на музиката –
фолклорът днес. Натрупване на ЗУК по отношение на претворяване на
фолклора днес. Интерпретиране и сравняване на образци. Използване
на дигитални средства за музициране.

НЗ

Разширяване на ЗУК, свързани със струнни музикални инструменти.
Запознаване със струнните лъкови музикални инструменти виола и
виолончело. Разпознаване по външен вид и тембър на музикалните инструменти виола и виолончело. Подбиране на подходящи определения
за тембъра на струнните музикални инструменти.

З

Разширяване на аудиалния опит на учениците; осъзнаване на тембъра
на виолата и виолончелото като изразно средство. Слушане на музика с определени задачи относно характер, музикалноизразни средства
и др.; разпознаване на принципите на звукоизвличане при струнните
музикални инструменти.

НЗ

Разпознаване на нотни стойности и паузи до осмина, на ритмична група
четвъртина с точка и осмина в нотни примери. Свързване на нотите
от първа октава със съответстващите им тонови имена. Проследяване
и анализиране по нотен запис движението на мелодията. Използване
на нотен текст на песента като зрителна опора при изпълнение на
мелодията с тонови имена. Коментиране на характерни изразни
средства в музикални произведения.

З

Прилагане на знания за основни елементи от нотописа. Разпознаване
на нотни стойности, паузи, тонови имена, знак за първи и втори път.
Разпознаване на ритмична група четвъртина с точка и осмина в откъс
от позната песен по нотен запис. Определяне на еднаквост, различие
и подобие в песен. Проследяване на характерни изразни средства във
вокална и инструментална музика. Изпълнение на мелодия с тонови
имена. Свирене и пеене на мелодия по графичен запис.

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
Основен музикален репертоар

Бележки

(6)

(7)

Словесни – беседа, разказ
Нагледни – обяснително-илюстративен
Практически
„Дискотека в джунглата“ – музика Тончо Русев, текст Димитър Михайлов
„Свобода“ из мюзикъла „Грозното пате“ – музика Марио Балтаджиев, текст Иван Ангелов
„Десет секунди преди изгрев“ – диджей Тиесто

Нагледни
Практически
Аналитични – сравнение, анализ
Игрови – свирене, танцуване
Творчески
„Кавали, кавали“ – народна песен
„Вечеряй, Радо“ – народна песен, обработка Ф. Кутев, изпълнение на хор на ансамбъл „Ф. Кутев“
„Рада“ – Адриана Николова – Печенката
Словесни – разказ, беседа
Нагледни – нагледно-слухов, визуални
Аналитични – сравнение – сходства и различия, анализ, обобщение
Интерактивни – светкавица
„Молитва“ – музика Добри Христов, текст Иван Вазов
„Етюд“ – Франц Антон Хофмайстер
Из „Соната за виолончело и пиано“ – Йоханес Брамс
Нагледни – обяснително-илюстративен, нагледно-слухов
Аналитични – анализ, обобщение
Интерактивни – „трите (четирите, петте…) важни неща
Из „Алегро“ – Жан-Батист Кардон
Из „Дуо за виола и виолончело“ – Лудвиг ван Бетовен
Словесни – обяснение, беседа
Аналитични – сравнение
Нагледни – нагледно-слухови, визуални, нагледно-двигателни
Практически
„Конче водя“ – народна песен, варианти
„Много бърз галоп“ – Емил Валдтойфел
„Галоп“ – Емил фон Сойер
Творчески – пеене, слушане, свирене, танцуване
Интерактивни – симулации
Ролеви игри
„Амазонка“ – музика Тончо Русев, текст Дамян Дамянов
„Тройка“ – Сергей Прокофиев
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

(1)
14

(2)
VII

(3)
Музика
и танци.
Български
народни
танци
с. 20

15

VIII

16

VIII

17

18

12

Тема на
урочната
единица

Вид
на
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(4)
НЗ

(5)
Разширяване на аудиалния опит на учениците по отношение на
български народни танци, развитие на ЗУК, свързани с тях. Познаване
на право хоро, на пайдушко хоро, на ръченица. Разграничаване и
отчитане на равноделна и неравноделна пулсация на две и на три.
Коментиране на функционирането на музика, свързана с български
народни танци. Графично и двигателно моделиране, танцуване.

с. 21

З

Натрупване на представи за видове български народни танци –
вътрешнослухови, разширяване на ЗУК по отношение на функциониране
на музиката. Разбиране на авторството по отношение на образци,
свързани с български музикален фолклор – в примери от народното и
композиторското творчество. Разграничаване на авторска и народна
музика в училищен репертоар. Свързване на метрична пулсация и
характер на музика с определен народен танц. Речева интерпретация
по метричен модел – като право, като пайдушко хоро, като ръченица.
Съчиняване на музика по текст и метричен графичен модел.

Светът на
музиката
с. 22 – 23

О

Творчески трансфер на знания, умения и отношения, свързани с
основни области на компетентност – музикална практика, елементи
на музикалната изразност, музика и игра, музика и съвременни
технологии.

IX

Музика и
танци. Танци
на народите
с. 24

НЗ

Разширяване на ЗУК във връзка с основна форма на функциониране
на музиката – музика и танци. Разбиране на присъствието на танците в
музикалната практика – концертна, фолклорна, за развлечение. Изразяване на емоционално отношение и артистичност при изпълнение на
песни. Разграничаване на авторска от фолклорна музика с танцувален
характер. Проследяване на характерни изразни средства в танцувални
музикални произведения. Аргументиране на лични предпочитания.

IX

Музика и
танци. Танци
на народите
с. 25

НЗ

Разширяване на ЗУК във връзка с основна форма на функциониране
на музиката – музика и танци. Разбиране на присъствието на танците в
музикалната практика – концертна, фолклорна, за развлечение. Изразяване на емоционално отношение и артистичност при изпълнение на
песни. Разграничаване на авторска от фолклорна музика с танцувален
характер.

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
Основен музикален репертоар

Бележки

(6)

(7)

Словесни – обяснение, беседа
Нагледни – нагледно-слухов, нагледно-двигателни, визуални
Практически – музикални дейности – слушане, пеене, свирене
Аналитични – сравнение, анализ, обобщение
„Хайде, троп!“ – музика Стефан Русков, текст Роза Петрова
Из „Празничен тракийски танц“ – Тодор Пращаков
„Добруджански ръченик“ – обр. Стефан Кънев
Творчески – съчинение и импровизация
Съпреживяване
Практически – практическо приложение на знания, умения, компетентности – изпълнителски,
репродуктивни, творчески
„Хубава Яна“ – народна песен
„Пайдушко хоро“; „Шопско хоро“ – Стефан Георгиев
„Ръченица“ – Парашкев Хаджиев
Практически – практическо приложение на знания, умения, компетентности
Изпълнителски – пеене, свирене
Репродуктивни
Творчески – съпреживяване, съчинение и импровизация
Интерактивни – състезателно-игрови
„Ние битките обичаме“ – музика Борис Карадимчев, текст Димитър Младенов
„На крилете на песента“ – Феликс Менделсон Бартолди
„Перпетуум мобиле“ – Йохан Щраус-син
Словесни – обяснение, беседа
Нагледни – нагледно-слухови, визуални
Практически
„Мамбо“ – музика и текст Развигор Попов
„Норвежки танц“ – Едвард Григ

Словесни – обяснение, беседа
Нагледни – нагледно-слухови, визуални
Практически
Аналитични – сравнение, анализ
„Кадрил“ – руски народен танц
„Кадрил“ – френски народен танц
„Спомени от Байройт: Фантазия кадрил“ – Габриел Форè
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№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на
урочната
единица

Вид
на
урока

(1)
19

(2)
X

(3)

(4)
З

(5)
Разширяване на аудиалния опит на учениците за връзката на танци и
музика, за композиторското творчество, основано на претворяване на
танци и танцовост. Натрупване на ЗУК, свързани с танците в музикалната практика и претворяването им в композиторското творчество.

20

X

В света на
музикалните
инструменти.
Клавишни
музикални
инструменти
с. 27

НЗ

Актуализиране на ЗУК за клавишни музикални инструменти. Разширяване на аудиалния опит за клавишни музикални инструменти, на знания за тях – познаване на принципите на звукоизвличане. Обобщаване
на знанията за пианото, акордеона, органа и кийборда като клавишни
инструменти. Подбиране на подходящи определения за тембъра на
клавишните инструменти и осъзнаването му като изразно средство в
конкретни музикални творби.

21

XI

В света на
музикалните
инструменти.
Съвременни
музикални
инструменти
с. 28

НЗ

Актуализиране на ЗУК за различни музикални инструменти. Разширяване на ЗУК и на аудиалния опит за съвременни музикални инструменти, използващи съвременни технологии. Познаване на възможностите
на електрическите и електронните инструменти за създаване и изпълнение на разнообразна музика. Свързване на музикални инструменти със
съвременни технологии, с аудио техника. Коментиране на разнообразна
музика, създадена с тези средства. Аргументиране на предпочитания.

22

XI

Музика и
техника
с. 29

НЗ

Разбиране на значението на техниката за създаване, съхранение и разпространение на музика. Познаване на различни средства. Коментиране на значението на разнообразна аудио техника за живота и функционирането на музиката – в миналото и днес.

23

XII

Музикален
празничен
календар
с. 30

НЗ

Разбиране на смисъла, значението и спецификата на коледуването,
сурвакането и кукерските игри в календарния празничен цикъл. Свързване на наричания и народни песни с всеки обред.

24

XII

с. 31

З

Разпознаване на характерни елементи от символиката и съдържанието
на коледния празник. Разбиране на значението на българските традициите за съхраняване на народните добродетели. Съчиняване на тематична звукова картина.
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с. 26

Очаквани резултати (компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
Основен музикален репертоар

Бележки

(6)

(7)

Изследователски метод
Проектен
Аналитични – сравнение, анализ
Съпреживяване
Практическо приложение на знания, умения, компетентности – изпълнителски; репродуктивни,
творчески
„Словашка полка“ – словашка народна песен, български текст Роза Петрова
„Славянски танц“ – Антонин Дворжак
„Бразилска народна сюита“ – Ейтор Вила Лобос
Словесни – разказ, изложение
Нагледни – нагледно-слухови, демонстрация, обяснително-илюстративни
Аналитични – сравнение – сходства и различия, анализ, обобщение
Проектен метод
„Мечта за всички“ – музика Владимир Наумов, текст – Волен Николаев
„Малък мюзет“ – Андре Вершюрен; „Слава“ – Антонио Вивалди
Словестни – разказ, изложение
Нагледни – нагледно-слухови, обяснително-илюстративни
Аналитични – сравнение – сходства и различия, анализ, обобщение
„Пицикато“ из балета „Силвия“– Лео Делиб
„Разходка из света“ – Стефан Русков
Нагледни – обяснително-илюстративен
Словесни
Практически
Аналитични – сравнение, анализ
Проектен метод
„С любов към вчера“ – музика Стефан Русков, текст – Роза Петрова
„Латерната“ – Дмитрий Шостакович
Словесни – дискусия, беседа
Сравнение
Практически – устни
Изпълнителски
„Ой, Коледо, мой Коледо“ – народна песен
„Бабугеро, дугеро“ – народна припевка
„Сурва весела година“ – народна песен
Съпреживяване
Словесни – разказ, беседа (стихотворения, наричания)
Изпълнителски
Визуални
Творчески
„Коледа (за теб и мен)“ – музика Петър Попов, текст Ади Емилова
„Рождество Христово“ – музика Добри Христов, текст Елин Пелин

15

№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на
урочната
единица

Вид
на
урока

(1)
25

(2)
XIII

(3)

(4)
З

(5)
Проявяване на интерес и уважение към музиката и празничната традиция на етнически общности в България. Разбиране на ролята на празниците за съхраняването на културата, за обединяването на българските граждани и прогреса на обществото.

26 –
27

XIII –
XIV

Музикално
студио
с. 33

Н

Наблюдаване, проучване, анализиране, коментиране на аудио оборудване и дейност в музикално студио. Познаване, разбиране на същността на музикално студио. Изразяване на отношение към професията на
хората, работещи в музикално студио.

28

XIV

Български
народни
танци.
Дайчово
хоро
с. 34

НЗ

Разширяване на аудиалния опит на учениците по отношение на български народни танци, на ЗУК, свързани с тях. Познаване на дайчово
хоро. Отчитане и разграничаване на неравномерна пулсация на четири. Коментиране на функционирането на музика, свързана с дайчово
хоро. Графично и двигателно моделиране.

29

XV

с. 35

З

30

XV

НЗ

31

XVI

В света на
музикалните
инструменти.
Духови музикални инструменти
с. 36
с. 37

Натрупване на вътрешнослухови представи за дайчово хоро, разширяване на ЗУК по отношение на функциониране на музиката. Разбиране
на авторството по отношение на образци, свързани с български музикален фолклор – в примери от народното и композиторското творчество. Разграничаване на авторска и народна музика в училищен репертоар. Свързване на метрична пулсация и характер на музика с дайчово
хоро. Речева интерпретация по метричен модел. Съпровождане по графичен запис на музика за дайчово хоро.
Разширяване на ЗУК, свързани с духови музикални инструменти. Разпознаване по външен вид и тембър на музикалните инструменти обой
и фагот. Подбиране на подходящи определения за звука на обоя и фагота. Осъзнаване на ролята на тембъра като изразно средство.

З

Разширяване на ЗУК, свързани с духови музикални инструменти.
Разпознаване по външен вид и тембър на музикалните инструменти
валдхорна, цугтромбон, туба. Подбиране на подходящи определения
за звука на медни духови инструменти. Осъзнаване ролята на тембъра
като изразно средство.

32 –
33

XVI –
XVII

Светът на
музиката
с. 38 – 39

О

Изява и творческо прилагане на знания, умения и отношения от облас
тите на компетентност: музикална практика, елементи на музикалната
изразност, музика и игра, музика и съвременни технологии. Наблюдение на многообразието на музиката, на взаимовръзката ѝ с другите
изкуства и културно-образователни области.

16

с. 32

Очаквани резултати (компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
Основен музикален репертоар

Бележки

(6)

(7)

Изследователски метод
Проектен метод
„Весела година!“ – ромска песен от България, бълг. текст Роза Петрова
„Дунавско хоро“ – Дико Илиев
„Празнична увертюра“ – Веселин Стоянов
Визуални – наблюдение
Аналитични – анализ, синтез
Евристични
Ролеви игри
Словесни – разказ, беседа
Нагледни – работа с илюстрациите в учебника и е-ресурса
Практически – пеене, свирене
Аналитични – сравнение, анализ
„Хубав Петко“ – народна песен
„Дайчово хоро“; „Тръгнала е малка мома“ – обр. Стефан Кънев
Словесни – разказ, беседа, речева интерпретация
Практически
Аналитични – сравнение, анализ, обобщение
Нагледно-двигателни
Практически – работа с матричен модел
„Купила ми мама“ – народна песен
„Дунавско дайчово хоро“ – Васил Първанов; „Тръгнала е Рума мома“ – народна песен
Словесни – разказ, пояснение
Визуални – нагледно-слухов
Аналитични – анализ, обобщение
Съпреживяване
Из „Романс за обой и пиано“ – Р. Шуман
Из „Соната за фагот и пиано“ – Уилям Хърлстоун
Словесни – изложение, пояснение
Визуални – нагледно-слухови, нагледно-двигателни
Игрови
Аналитични – анализ, синтез
„Месечинко, чакай“ – музика Тончо Русев, текст Ваньо Вълчев
„Ноктюрно“ – Франц Щраус
Из Вариации по тема от „Карнавал във Венеция“ – Боб Макчесни
Из „Концерт за туба и оркестър“ – Йорг Дуда
Практически – по образец, репродуктивни, творчески
Анализ – откриване на връзки между музиката и другите изкуства
Обобщение
Емоционално съпреживяване
Усти и писмени
Графически
„Песен за мечтите“ – музика Димитър Пенев, текст Анелия Владимирова
„Снежна буря“ – Георгий Свиридов – варианти
„Движение“ – Жак Ибер
17

№
по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на
урочната
единица

Вид
на
урока

(1)
34

(2)
XVII

(3)
Музикална
въртележка
с. 40 – 41

(4)
Д

(5)
Изявяване на компетентности в основните видове музикални дейности
изпълнение, слушане и импровизация. Пълноценно емоционално-познавателно общуване с музиката.

35

XVIII

В света на
музикалните
инструменти.
Ударни
музикални
инструменти
с. 42

НЗ

Разширяване на ЗУК, свързани с ударни музикални инструменти.
Разпознаване по външен вид и тембър на музикалните инструменти
кастанети, маримба, вибрафон. Осъзнаване на ролята на тембъра на
ударните инструменти като изразно средство. Слушане на музика с
определени задачи. Подбиране на подходящи определения за звука на
кастанетите, маримбата и вибрафона.

36

XVIII

Музикалните
състави. Духов оркестър
с. 43

НЗ

Познаване на особеностите и предназначението на духовия оркестър.
Свързване на духовия оркестър с определени жанрове музика. Разпознаване на тембъра на духовия оркестър. Подбиране на подходящи определения за неговия звук. Посочване на изучаваните инструменти и
групи инструменти в състава на духовия оркестър.

Тема на
урочната
единица

Вид на
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

Очаквани резултати (компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
Учебна
№ по
седмица
ред
по ред
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

37

XIX

Музикалните състави.
Оркестър от
народни инструменти
с. 44

НЗ

Познаване на особеностите и предназначението на оркестър от народни инструменти. Свързването му с определени жанрове музика. Разпознаване на тембъра на оркестър от народни инструменти. Посочване на изучаваните инструменти и групи инструменти в състава на
оркестър от народни инструменти.

38

XX

с. 45

З

Разширяване на ЗУК във връзка с оркестъра от народни инструменти.
Разбиране на присъствието му в музикалната практика – концертна,
фолклорна, за развлечение, за празници. Разграничаване на народната
и авторската музика в училищния репертоар. Свързване на оркестър
от народни инструменти с празничността по случай националния празник на България.

18

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
Основен музикален репертоар

Бележки

(6)
Практически – устни, писмени, дейностно-ориентирани
Интерактивни
Творчески – импровизация
Проверка на знания, умения и компетентности – самооценка, взаимооценяване

(7)

Словесни – изложение, пояснение
Визуални – нагледно-слухови
Сравнение – сходства и различия, анализ, обобщение
Интерактивни – светкавица
Изпълнителски – свирене на ДМИ
Творчески
„Дум-така-дум“ – Стефан Русков
„Фанданго“ – Луиджи Бокерини
„Български танц“ – Кирил Стоянов
„Малък джаз валс“ – Андрей Пушкарьов
Словесни – изложение, разказ
Визуални – нагледно-слухови
Сравнение – сходства и различия, анализ, обобщение
Интерактивни – светкавица
Проектен метод
„Де е България?“– музика Панайот Пипков, текст Иван Вазов
„На дълга разходка“ – Джон Филип Суза
„И-ха-ха“ – музика Димитър Вълчев

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
Основен музикален репертоар

Бележки

(6)

(7)

Словесни
Нагледни
Практически
Аналитични – сравнение, анализ
Творчески
„Девойче бело, цървено“ – народна песен, варианти
„Концертна пиеса за оркестър“ – Милчо Василев
Словесни
Нагледни
Практически
Аналитични – сравнение, анализ
Творчески
Съпреживяване
„Песен за Апостола“ – музика Анита Илиева, текст Марина Караманска
Из
„Последната
нощ
на
Апостола“
–
спектакъл
на
„Песен за Лулуш войвода“ – народна песен

ансамбъл

„Българе“

19

Учебна
№ по
седмица
ред
по ред

Тема на
урочната
единица

Вид на
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

39

XXI

НЗ

Разбиране на социалната роля на музиката в честването на националния празник на Република България.

40

XXII

Музикален
празничен
календар.
3 март – национален
празник на
България
с. 46
с. 47

З

Осъзнаване на мястото на разнообразна по жанр, стил и историческовремева принадлежност музика в отбелязването на националния
празник на Република България.

41

XXIII

Музикалните
състави.
Симфоничен
оркестър
с. 48

НЗ

Познаване на особеностите и предназначението на симфоничния оркестър. Свързване на симфоничния оркестър с определен вид музика. Разпознаване на тембъра на симфоничния оркестър. Подбиране на
подходящи определения за неговия звук. Посочване на изучаваните
инструменти и групи инструменти в състава на симфоничния оркестър.

42

XXIV

с. 49

З

Разширяване на ЗУК във връзка със симфоничен оркестър. Познаване на предназначението на симфоничния оркестър. Проследяване на
характерни изразни средства в инструментални произведения. Осъзнаване на изучавани жанрове музика като част от разнообразна музикална практика.

43

XXV

с. 50

З

Разширяване на ЗУК във връзка със симфоничен оркестър. Познаване
на предназначението на симфоничния оркестър – възможности за
акомпанимент. Проследяване на характерни изразни средства в
инструментални произведения. Осъзнаване на изучавани жанрове
музика като част от разнообразна музикална практика. Осъзнаване на
ролята на динамиката, темпото и тембъра за характера на музиката.
Разпознаване на видове човешки гласове и хорове.

44 –
45

XXVI –
XXVII

Репетиция на
оркестър
с. 51

Н

Наблюдаване, събиране и използване на информация в дейности в извънучилищна обучаваща среда – репетиция на оркестър. Споделяне
на впечатления, преживявания. Натрупване на социален опит относно многообразното функциониране на музиката в живота на хората.
Натрупване на впечатления в жива акустична среда от репетиция на
оркестър.
Свързване на знания с реална музикалнодейностна и творческа среда
и практика.

20

Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
Основен музикален репертоар

Бележки

(6)

(7)

Словесни – изложение, разказ, беседа
Обяснително-илюстративни
Съпреживяване
„От векове за векове“ – музика Красимир Гюлмезов, текст Явор Кирин
„Химн на Република България“ – музика и текст Цветан Радославов
„Топчето пукна“ – популярна песен
Проблемно-ситуативни
Делови и ролеви игри, вкл. драматизация
Творчески
„Земя, пълна с добрини“ – музика Георги Тимев; текст Николай Зидаров
„Българийо, обичам те“ – музика Хайгашод Агасян, текст Донка Кацарева
„Велико Търново“ из „Картини от България“ – Васил Казанджиев
Словесни – изложение, разказ, беседа
Визуални – нагледно-слухов, нагледно-двигателен, обяснително-илюстративен
Творчески
Игрови
Из „Симфония № 2“ – Йоханес Брамс
„На сбор“ – Кирил Икономов
Из Увертюра към операта „Севилският бръснар“ – Джоакино Росини
Словесни – беседа, пояснение
Визуален метод
Сюжетно-ролеви игри, драматизация
Творчески
Из „Концерт за цигулка и оркестър“ – Арам Хачатурян
Марш и циркова музика из „Червеното пони“ – Аарон Копланд
Сиртаки из „Зорба гъркът“ – Микис Теодоракис
Словесни – дискусия, беседа
Нагледно-слухови
Решаване на казуси
Съпреживяване
Аналитични – анализ, обобщение
Игрови – състезателни
Интерактивни – брейнсторминг
Драматизация
„Химн на сътворението“ – музика Виктор Чучков, български текст Лилия Вучкова
„О, скъпи татко“ – Джакомо Пучини
„Ден на гнева“ из „Реквием“ – Волфганг Амадеус Моцарт
Словесни – беседа, разяснение
Проектен метод
Практически – прилагане на знания за музиката в живота на хората
Аналитични – анализ, обобщение
Наблюдение
Игрови – съпреживяване
Визуални – нагледно-слухови, нагледно-двигателни
Интерактивни – пирамида, завъртане (кръг)
21

Учебна
№ по
седмица
ред
по ред

Тема на
урочната
единица

Вид на
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(3)

(4)

(5)

НЗ

Познаване на специфични белези на лазаруването. Свързване на пролетни обичаи с време и място в празничния календарен цикъл. Разбиране на значението на празниците за съхраняване на българската
културна идентичност.

(1)

(2)

46

XXVIII

47

XXIX

с. 53 – 54

З

Проявяване на интерес и уважение към музиката и празничната традиция на етнически общности в нашата родина. Осмисляне на обединяващата роля на празниците в живота на българските граждани.

48 –
49

XXX –
XXXI

Светът
на
музиката
с. 55 – 56 – 57

О

Изявяване на напредъка в музикалноизпълнителските, музикалноаналитичните, познавателните, социалноличностните компетентности.
Проявяване на емоционално отношение и интерес, на толерантност и
търпимост към различните способности и предпочитания. Разбиране,
че светът на музиката е свят на доброто и красивото.

XXXII – Музикална
XXXIII въртележка
с. 58 – 59 – 60

Д

Демонстриране на ЗУК по отношение на основните области на компетентност според учебната програма и ДОС. Пеене на песни от училищен и извънучилищен репертоар според желанието и възможностите
на учениците; аргументиране на предпочитания, групиране по тематичен признак, познаване на критерии за оценка и самооценка на изпълнение. Познаване на основни функции на музикалното изкуство, на
форми на функциониране в различни музикални практики. Демонстриране на ЗУК за музикални жанрове, елементите на музикалния език,
музикални инструменти и състави, музикална писменост, свирене и
танцуване. Мотивиране на мнение, избор, предпочитания.

50 –
51

Музикален
празничен
календар
с. 52

Разработил: .............................................................................
(име, фамилия, подпис)
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Методи, използвани при работа върху съответната урочна единица
Основен музикален репертоар

Бележки

(6)

(7)

Словесни – разказ, беседа, стихотворения, наричания
Изпълнителски – пеене, свирене на ДМИ
Сравнение
„Дойла, дойла“ – народна песен
„Тука ми казаха, Лазаре“ – народна песен, варианти „Стралджански буенек“
Обсъждане в група
Дигитални
Визуални – изпълнителски, конструктивни
Планиране
„Великденски звън“ – музика и текст Борис Тричков
Из „Великденска оратория“ – Йохан Себастиян Бах
„Хайде на игра“ – популярна песен
„Празнично хоро“; „Люлка се люля“ – обработка Коста Колев
„Пробуждане“ – арменски народен танц
Практически – устни, изпълнителски
Нагледно-слухови
Нагледно-двигателни
Дигитални
Словесни – приказка
Словесни – беседа, разказ
Проблемно изложение
Творчески
Интерактивни
„Училище наше любимо“ – музика Кирил Икономов, текст Василка Любенова
„Адажио“ – Томазо Албинони, варианти
„Двете котки“ – Джоакино Росини
„Фанфари за обикновения човек“ – Арън Копланд
Практически – устни, писмени
Творчески
Изпълнителски
Проверка на знания, умения и компетентности – самооценка, взаимооценяване

23

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УРОЦИ
ОТ РАЗЛИЧЕН ВИД
Музикална въртележка

всеки участник ще се почувства равнопоставен, успешен и удовлетворен.
Предложената песен на с. 6 може да
се разучи в началото на часа, за да съзН
даде артистична творческа атмосфера
К
И
И ? Д
за изява, но и да мотивира с послаА
М
ЛМ
A
И ? Д
нията в текста – мечти, сила, доброта,
Е
ОЯ
радост, увереност. Задача на страницата предполага учениците да запеят
и песни по свой избор – солово или
групово, от училищен репертоар или
от друга музикална среда. Думите от
илюстрацията с вятърната въртележка
подкрепят мотивирането на предпочитания и музикален вкус, но и дават ценна информация на учителя – авторски
или народни песни предпочитат уче7
ниците, имат ли любими композитори
и изпълнители, вярно ли назовават изпълнителски формации, оценяват ли ролята на съпровода за цялостното въздействие на песента, разпознават ли по тембър изучавани музикални инструменти,
успяват ли да свържат начин на броене с вид музика.
В първата задача от с. 7 учениците трябва да открият думите характер, мелодия, темпо, динамика.
Учителят избира музика за слушане, а четвъртокласниците описват всяко музикалноизразно средство с
подходящи определения. Могат да моделират с ръка
мелодични движения в посочен от учителя откъс, да
реагират с пляскане, ставане, клякане и т.н. на кратки, дълги, високи, ниски тонове. Задачата с прослушване на музика продължава, като учителят подбира
характерни откъси от изпълнения на женски хор,
симфоничен оркестър, солист арфист и смесен хор
в ред по своя преценка. След всяко изпълнение учениците назовават съответния изпълнител и посочват
поредния номер на прозвучаване. Паралелно с устния коментар могат да попълват и в работния лист,
който е предложен за разпечатване в е-ресурса.
Следващата задача също предлага словесна подкрепа, но и активизира тембровия слух и провокира
размисъл. Учениците лесно ще отнесат величествен към тембъра на органа, „дум-дум“ – към тъпана, „дрън-дрън“ – към тамбурата, енергичен – към
електрическата китара. Според личните възприятия
и представи една и съща дума може да се свърже с
тембъра на два и повече инструмента (изразителен,
пъстър, топъл). Четвъртокласниците може да предложат и свои определения – действен, метален, кадифен, плътен, висок, игрив, изискан, многогласен.
Верен отговор на последната задача на страницата е
2 – кларинет, кавал, тромпет.
В първата задача на с. 8 грешното изречение е последното: Волфганг Амадеус Моцарт и Пьотър Илич

В музикална въртележка целият безкрай космичен се върти.
Чуй, музика за теб и в теб звучи… Пак с нея полетѝ!
Слушай музиката. С кои свои средства и език тя:
изразява чувства
рисува образи и картини
Избери подходящи думи.

ХИМН НА ДЕЦАТА

музика и текст Жени Джамбазова
пеят „Бон-бон“

Хей, ние сме светът и носим светлина.
Ще вървим напред сега, носим слънцето в нас.
Хей, виж ни, хей, така усмихнати сме. Да, да, да!
И вървим напред. Чуй нашата музика!

разказва истории?
о
тих илно
с

но

Припев:
Ние сме, ние сме светът – да, да, да,
светлина, пълна с музика – да, да, да,
ние сме само доброта – да, да, да,
носим обичта, само радостта – да!

иво
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Хей, бързо се засмей и с музика живей!
Детски смях звъни във мен и във всеки нов ден.
Смях, пълен със мечти! Напред ще вървим,
стъпили на своите сбъднати мечти. Да!
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Припев
Има по едно дете във всеки от нас,
мъничко човече живее и във вас.
То расте всеки ден с нова мечта.
Приеми дете, създай му бъдеще!

ове

тон

вокална
музика

инструментална
музика

а
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То ще стане най-най-щастливо на света!
И светът ще бъде по-добър така.
С тази песен казахме ви истина една:
най-силни на света сега са вашите деца.
Припев

н
на ачи
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Кои музикални инструменти свирят на тази въртяща се музикална сцена? Кои думи ще подбереш за звучността на всеки от тях?
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Кой от сателитите излъчва концерт само на духови музикални инструменти?
Ти си вече четвъртокласник. Можеш ли да изпееш четири песни?
Как ще ги изпълниш, за да въздействаш на слушателите?
Посочи твоя любима песен. Сподели защо я харесваш.

1

2
арфа, гъдулка, гайда

3

кларинет, кавал, тромпет

6

МУЗИКАЛНА ВЪРТЕЛЕЖКА
Вид на урока: за диагностика на входно ниво.
Цел на урока: Изявяване на музикални способности. Демонстриране на знания за музиката, умения
и отношения според учебната програма за 3. клас.
Проявяване на толерантност към различни възможности, предпочитания, мнения.
Задачи на урока: Пеене на песни от училищен и
извънучилищен репертоар според желанието и възможностите на учениците. Словесно описание на настроението в музиката и на елементите на музикалния език. Разпознаване на:
• звучността на женски хор и на смесен хор
• музикални инструменти по външен вид и тембър
• изучаваните жанрове в изпълнение на различни
формации.
Свързване имена на композитори с музикално
произведение. Разпознаване на основните елементи
на музикалната писменост. Двигателно отразяване
на метрична пулсация, движения с музика. Изпълняване на съпровод по нотен запис. Мотивиране на
мнение, избор, предпочитания.
Основен музикален материал:
• за пеене: „Химн на децата“ – музика и текст
Жени Джамбазова
• за слушане: предложения от учителя
и учениците.
Насоки за работа
Изборът на заглавие на уроците за диагностика не
е случаен. Музиката със своята красива енергия ни завърта в безпределния си свят – пъстър и единен. В него
24

флейта, китара, орган

Чайковски са писатели, известни в цял
свят. Имената на композиторите от изреченията в задачата трябва да се съотнесат към портретите и музикалните
произведения така: Волфганг Амадеус
Моцарт – „Малка нощна музика“, „Азбуката“; Пьотър Илич Чайковски –
„Валс на цветята“ из „Лешникотрошачката“, из „Годишните времена“ –
„Декември“; Петко Стайнов – „Ме2 242 3 2 343 43 4 4
сечинка“, „Ръченица“ из „Тракийски
c 4 c24 4 43 4 44 4 44 4
c cc c4 424 43 4 4 44
танци“; Светослав Лобошки – „Птиците тъгуват“, „Настроение“.
Следващата задача диагностицира знания, умения и компетентности
(ЗУК) за елементи от нотописа. Учителят получава информация знаят ли
8
учениците, че ключът сол е винаги в
началото на петолинието, следван от
размера; коментират ли връзката на размера с пулсацията и какво означава всяка от цифрите в записа на
размера; разбират ли връзката между паузите и съответстващите им нотни стойности; успяват ли да прочетат нотите в съответния ред – тоновите имена, както и стойността им. За подкрепа понятията могат да
се потърсят в хвърчилото, записани в игрова форма.
Първият нотен пример е началото на народната
песен „Посеяла баба леща“ , а вторият – началото
на „Сладкопойна чучулига“ от Панайот Пипков. Съпроводът на последната задача може да се разучи
колективно, като някои ученици се включат и подражателно. Изборът на детски ударен музикален
инструмент е важно да се съобрази с характера на
предложената музика (от учителя или от учениците),
а тя – с размера (4/4). Двигателно реагиране на музика може да има освен тук, и в други моменти на
урока за диагностика.
В позитивна дейностна среда учителят получава
необходимата информация за индивидуалните постижения на входа в 4. клас. Позитивни са и „оценъчните“ възгласи УРА и БРАВО в изображението.

На лунапарк

В кое изречение е допусната грешка?
В много от творбите си за оркестър и за хор Петко Стайнов
пресъздава красотата на българската народна музика.
Светослав Лобошки е съвременен композитор, автор и на
детски песни.
Волфганг Амадеус Моцарт и Пьотър Илич Чайковски
са писатели, известни в цял свят.

„Птиците
тъгуват“
„Настроение“

„Валс на цветята“
из „Лешникотрошачката“
из „Годишните
времена“ – Декември

„Месечинка“
Ръченица
из „Тракийски
танци“

и
знакза овто
п
рен
ие

„Малка нощна
музика“
„Азбуката“

АРЛЕКИН

из КАРНАВАЛ
Роберт Шуман

ВЪРТЕЛЕЖКА
Албърт Восен

Кой не обича забавленията и игрите? Има едно място, където деца
и възрастни могат заедно да изживяват неповторими мигове. Това
е лунапаркът. Той предлага много изненади за любителите на забавленията и силните емоции. Музиката присъства във всеки негов кът.
Детска популярна и филмова музика озвучава забавленията за деца.
Просторът се оглася и от други звуци – на клаксони и свирки, глъч
и смях. Навред се носят гласове на хора, шумове от увеселителни съоръжения. Разнообразната музика – забавна и танцова, радва
всички посетители.

тактовачер
от
тапаузин
Назови елементите на музикалната писменост.
т
размерключсолтак

Изговори тоновите имена на нотите.
Нарисувай образите от музиката на Робърт Шуман и Албърт Восен.

Позна ли песните от нотните примери?

Избери музика и детски ударен музикален инструмент.
Разучи съпровода, изпълни и се забавлявай.

в парка

Красивият безкрай на музикалната въртележка те очаква
и в четвърти клас. Предстоят ти нови вълнуващи срещи с музиката.

Е-ресурс
Задача 1 на с. 6 изисква разпознаване на четири
песни от 3. клас по техни инструментални съпроводи. Вторият ресурс е линк с изпълнение на песента
„Химн на децата“ от ДВГ „Бон бон“. Ресурс 3 е
работен лист за разпечатване и съхранение в портфолиото на ученика. Задача 1 на с. 7 предлага различна музика, чиито изразни средства трябва да се
опишат с подходящи думи. Задача 2 диагностицира
знания за изпълнители – солисти и състави. Задача
1 на с. 8 изисква свързване на композитори с техни
музикални произведения. Задача 2 е за темброво и
визуално разпознаване на музикални инструменти.
Задача 3 предполага разпознаване на основни елементи от музикалната писменост.

Обсъди със съучениците си къде другаде можете да чуете „гласовете“ на лунапарка.

к
на морския бряг
зни
ината в училищ
пра
ния двор
на

в план

на панаир

на улиц

Представи си, че си композитор. Кои места в лунапарка биха те
вдъхновили да създадеш музика?
Предложи музика за озвучаване на свое любимо място в лунапарка.

ата
................
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НА ЛУНАПАРК
Вид на урока: за наблюдение.
Цел на урока: Наблюдаване, събиране и използване на информация в дейности в извънучилищна
обучаваща среда – музика, звуци и шумове в лунапарка. Споделяне на впечатления, преживявания.
Натрупване на социален опит.
Задачи на урока: Наблюдение и анализ на жива
звукова среда – самостоятелно и в екип. Разпознаване
и назоваване на музикални и други звуци, характеризиране по определени признаци. Записване и рисуване
на впечатления. Аргументиране на собствени музикални предложения. Развитие на въображението и асоциативното мислене.
Основен музикален материал:
• за слушане: „Арлекин“ из „Карнавал“ – Роберт
Шуман, „Въртележка“ – Албърт Восен.
Насоки за работа
Урокът дава възможност за гъвкави организационни решения и творческа свобода – ролеви игри
Детективи на звуковата среда, Изследователи на
звуци, Откриватели, екипни и индивидуални задачи, проучвателски мисии, проекти. В изнесената
обучаваща среда разнообразието от звуци е голямо.
Със звукозаписни устройства, тефтерчета, рисувателни блокове учениците могат да търсят и събират
информация, която да представят по-късно пред съученици, родители и др.
Трябва да се насочи вниманието към развлекателната функция на музиката чрез проследяване на
разнообразни форми, тематика, видове и стилове,
специфични места, в които тя звучи, групи адресати, към които е насочена. Натрупват се и конкрет25

ни впечатления, свързани с акустичната същност на
музикалните звуци. Необходимо е учениците да се
насърчават да откриват и природни звуци, гласове на
посетители, шумове от съоръжения, като ги анализират съобразно признаците височина, сила, тембър,
времетраене.
Първата задача има интегративен заряд – качествата и характеристиките на персонажите, изобразени чрез музика, да се визуализират със средствата
на друго изкуство – изобразителното. Учителят ще
реши къде и кога да се прослушат „Арлекин“ на Шуман и „Въртележка“ на Восен. Категорично и двете
творби са свързани с темата на наблюдението и са
в подкрепа на една от същностните характеристики на музикалното изкуство. Втората задача, освен
че провокира наблюдателност и съобразителност,
предлага варианти за реализиране на наблюдението
в селища, в които няма възможност за посещение на
лунапарк. За да съпреживееш творческия процес на
композитора (третата задача), е необходимо и ти да
събереш ярки емоции. Предложенията от последната задача трябва да реализират оригинални идеи, да
изявяват собствено мислене и предпочитания.
Е-ресурс
Ресурсите обогатяват впечатленията от живата
звукова среда.

ЗА КАКВО РАЗКАЗВА
МУЗИКАТА БЕЗ ДУМИ
Вид на урока: за нови знания.

та с кучето се превръща в нещо повече от разходка
на кораб. С учениците е добре да се обсъди значението на музиката и нейната роля при съчетанието ѝ
с други изкуства.
„Генерал Лавин“ е другата цветна музикална пиеса, притежаваща неповторимо очарование,
но за разлика от закачливото произведението на
Гершуин, това на Дебюси е близо до пародията. В
пиесата по своеобразен начин клоунът Лавин прави бели, перчи се, смее се, държи се чудато или
преднамерено сериозно. Но какви са конкретните
действия на клоуна – музиката пази в тайна. Именно това е важно да се коментира с учениците във
втора задача.
В трета задача учениците шеговито се подканят
да обсъдят изразните възможности на музиката.
В някои случаи те са огромни – по отношение на
чувствата, настроенията, идеите, заложени в нея, а
в други са скромни. Но това „ограничение“ на музикалното изкуство не бива да се разглежда като
негов недостатък, а като предимство. Защото така
преживяването става изключително лично, интимно
– сякаш музиката се разкрива по неповторим начин
и винаги различна във въображението и сърцето на
всеки от слушателите.
В четвърта задача става въпрос за това, че музиката може да бъде звукоизобразителна в някои
моменти. Такъв е и случаят със смеха, пресъздаден
по уникален начин в двете пиеси. Например смях
може да се „дочуе“ в „Генерал Лавин“ при 9 – 10-ата
секунда, 1:09 – 1:11 мин; в творбата на Гершуин –
2:57 – 2:58 мин.
В последната задача от страницата у учениците се
провокират вътрешният слух и въображението, както и възможностите да се аргументира избор. Първоначално учителят може да насочи четвъртокласниците, като им даде примери.

Цел на урока: Осъзнаване на ролята на динамиката, темпото и тембъра за характера на музиката.
Задачи на урока: Слушане на музика с определени задачи. Подбиране на подходящи определения
относно характера и настроението на
музиката.
За какво разказва музиката без думи
Основен музикален материал:
• за пеене: „Песен“ – музика Георги
Минчев, текст Кръстьо Станишев
• за слушане: „Разхождайки кучето“
– Джордж Гершуин; „Генерал
Лавин“ – Клод Дебюси.
ПЕСЕН

музика Георги Минчев
текст Кръстьо Станишев

Изведнъж, изведнъж
плисна бляскав ласкав дъжд.
Изведнъж, изведнъж
плисна ласкав дъжд.
И внезапно помежду ни
опна той прозрачни струни.
Слънчо с мека длан погали
тези струни засияли.

Насоки за работа
Предложеният музикален репертоар по подходящ начин представя основната идея, заложена в урока – музиката разказва. „Разхождайки кучето“ на Джордж Гершуин е ярка пиеса,
която по изключително забавен начин
пресъздава сцена от филма „Ще танцуваме ли“ с участието на Фред Астер. Благодарение на музиката сцена26

РАЗХОЖДАЙКИ КУЧЕТО
Джордж Гершуин

ГЕНЕРАЛ ЛАВИН

ВАЛС

АРЛЕКИНО

из балета КОПЕЛИЯ
Лео Делиб

музика Емил Димитров
текст Васил Андреев

ИМПРОМПТЮ

Клод Дебюси

Изведнъж, изведнъж
бляскавият ласкав дъжд,
изведнъж, изведнъж
бляскавият дъжд
се усмихна и подхвана
тази слънчева подкана.
И навред се плисна песен…
Беше есен, беше есен.

Музикалното изкуство завладява всеки човек, защото то може да
пресъздаде чувства и мисли. Музиката разказва без думи, рисува
ярки картини и портрети със своите специфични средства.
Преди да чуем музикалната творба, ние се подготвяме за нея чрез
заглавието ѝ. Понякога то е конкретно и насочва нашите мисли към
музикалния образ и идеята на композитора. Но е важно, докато
слушаме музика, да я почувстваме със сърцето си.
Кои от песните, които знаеш, са близки по настроение с „Песен“
на композитора Георги Минчев?
Слушай „Разхождайки кучето“ и „Генерал Лавин“. Опиши своите музикални представи, мисли и чувства. Какви музикални образи
и картини се открояват?
Може ли според теб чрез музика да бъде пресъздадена породата
на кучето?

Франц Шуберт

Слушай „Валс“ и „Импромптю“. Обсъди със съучениците си
техния характер и настроението им. Сравни музикалните представи, които създават у теб.
Разгледай схемата на страницата. Дай примери за произведения
с насочващо заглавие и такива с обобщаващо заглавие. Музикални
творби от какъв тип предпочиташ да слушаш? Защо?
Организирайте куклено представление и/или пантомима (само с
мимика, жестове и движения). Измислете весела, шеговита случка и
я озвучете. Подберете подходящи песни, музикални произведения,
звуци, създадени със звучащи предмети или с детски музикални инструменти.

ХАРАКТЕР

НАСТРОЕНИЕ

ХАРАКТЕР

НАСТРОЕНИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЕ
С НАСОЧВАЩО ЗАГЛАВИЕ

ПРОИЗВЕДЕНИЕ
С ОБОБЩАВАЩО ЗАГЛАВИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИ МУЗИКАЛНИ
АСОЦИАЦИИ

СВОБОДНИ МУЗИКАЛНИ
АСОЦИАЦИИ

КОНКРЕТНИ
МУЗИКАЛНИ
ОБРАЗИ

КОНКРЕТНИ
МУЗИКАЛНИ
КАРТИНИ

Понякога музиката наподобява звуци от заобикалящия ни свят.
Слушай музикалните произведения и дай знак, ако чуеш момент в
тях, който прилича на смях.
Опиши каква ще бъде музиката, която изобразява топъл, лек
дъждец и страшна гръмотевична буря.

10

11

Е-ресурс
В Задача 1 учениците свързват двойките характер на музиката – заглавие на музикално произведение: нежно, спокойно звучене – мечтание; тържествено, гордо, мъжествено – марш; закачливо, шеговито – игра; танцувално, ефирно – валс. В Задача
2 учениците слушат откъс от произведението „Мъгли“ на Клод Дебюси. Те трябва да посочат вярното заглавие. Отговор: 2. В Задача 3 се търси какво
може да се изобрази с музика. Отговор: 1 – някои
активности като например разходка; 3 – спор, веселба, триумф; 5 – чувства; 6 – настроения.

УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение.
Цел на урока: Определяне на характера на музикално произведение.
Задачи на урока: Слушане на музика с определени задачи относно характер, музикалноизразни
средства и др.
Основен музикален материал:
•• за пеене: „Арлекино“ – музика Емил Димитров,
текст Васил Андреев
•• за слушане: „Валс“ из балета „Копелия“ – Лео
Делиб, „Импромптю“ – Франц Шуберт.
Насоки за работа
Акцентът на страницата е схемата, която обобщава
знанията на учениците по темата. Нагледността дава
опора при обсъждане на всички произведения. Учениците биха могли да прерисуват цветните форми от
долния край на страницата в тетрадката си, като прехвърлят информацията от схемата, съобразявайки се
със съответстващите цветове. Важно е да се коментират и взаимовръзките между различните звена, така
както са показани чрез стрелките.
Валсът из балета „Копелия“ е бавен, нежен, усеща
се лекота, прозрачност, грациозност, задушевност,
топлота, сърдечност. Към средата закратко се чувства повече енергия и възторженост, след което се
връща първоначалното настроение. Финалът е ярък,
ликуващ и изпълнен с въодушевление.
В началото „Импромптю“ на Шуберт може да се
опише с думите, характеризиращи „Валс“. Но трябва
да отбележим, че звученето е по-нежно, долавя се и
тъга, повече копнеж, пориви на силно желание, на моменти по-тъмно настроение, бурност, жар; мекотата е
заменена от по-рязък, строг тон. „Валс“ има танцувален характер, докато „Импромптю“ – песенен.
Във втора задача учениците използват натрупания си досега опит, като групират изучавани музикални творби в две групи съобразно техните загла-

вия. Списъкът може да се обогатява в продължение
на учебната година с новите инструментални творби,
с които се запознават четвъртокласниците.
Творческата задача 3, посветена на създаване на
ученическо представление, дава възможност за разгръщане на въображението на учениците на много
пластове, както и на варианти за работа в екип. Това е
задание, което изисква продължителна ангажираност,
за да може да се извлече пълният му потенциал. Песента „Арлекино“ е добра предпоставка за това – една
тема, която вече присъства и в урока за наблюдение.
Дава възможност и за междупредметни връзки.
Е-ресурс
В задача 1 учениците класифицират заглавия на
музикални произведения към две групи: обобщаващи и насочващи заглавия. Към първите се причисляват: Етюд, Симфония, Прелюд, Анданте. Към
насочващите включваме: Феите са изящни танцьорки, Селска сватба, Коледа, Фойерверки. Във
втора задача четвъртокласниците слушат два музикални примера. Целта е само по слух да се ориентират, че първият е „Врява на децата след игра“ от
Модест Мусоргски, а вторият – откъс из „Етюд“ от
Фредерик Шопен.
В третия ресурс предлагаме линк към видео, с
което провокираме идеи как от звуците на предмети,
използвани в училище, може да се създаде музика.

ЗА ИЗРАЗНИТЕ СРЕДСТВА
НА МУЗИКАТА
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разширяване на ЗУК за музикалноизразни средства в музиката. Разбиране на основни изразни средства в музиката. Осъзнаване на значението на музикалноизразните средства в музиката.
Задачи на урока: Разбиране ролята на тембъра
като изразно средство. Проследяване на характерни
изразни средства в инструментални произведения.
Основен музикален материал:
•• за слушане: Първа част из „Детска симфония“ –
Йозеф Хайдн; „Мамбо“ из „Уестсайдска
история“ – Ленард Бърнстейн.
Насоки за работа
Музикалният пример категорично демонстрира
как тембърът променя характера на една мелодия –
нежна или не, бодра или унила, или с близко звучене.
Провокира се проява на ЗУК за разпознаване на различни тембри – на музикални инструменти и човешки гласове, но и свързването на характеристиката им
с характера на мелодията.
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надиграване или танцови „битки“,
Предложенията за музикален
За изразните средства на музиката
както е популярно да се наричат в
материал на страницата са специопределени танцови среди.
ално подбрани поради богатството
от тембри, които звучат по разлиЕ-ресурс
чен начин във всяко от тях. Докато
В задача 1 учениците слушат
„Мамбо“ изпъква с богатата си ороткъс от „Водният гоблин“ на Анкестрова палитра, „Детска симфотонин Дворжак. Целта е да открония“ прави впечатление на децата
ят кои изразни средства предстас участието на инструменти, които
вят гоблина като зло, пакостливо,
те самите познават от личен опит
свадливо същество. Отговор: 1 –
– бърдуче, кречетало, триангел,
силна динамика, 2 – накъсана мебарабанче са само част от набора
лодия, 3 – специфично съчетание
детски музикални инструменти,
от тембри, 4 – оживено темпо.
които учениците използват в четВ задача 2 учениците подрежвърти клас.
дат в две вертикални колони муВ трета задача учениците раззикалноизразните средства, които
познават инструментите, звуча12
биха били подходящи за създаващи в „Детска симфония“, като се
не на музикални произведения със
ориентират и от изображенията на
заглавие „Весела игра“ и „Меката есен“.
страницата. Ако има възможност, би било уместно
учениците да видят концертно изпълнение на произведението.
„Парти за рожден ден“
„Меката есен“
Творбата на Хайдн дава възможност на ученицибързо темпо
умерено темпо
те да се почувстват като част от симфоничния оркестър, изпълнявайки в определения момент партията на
накъсана мелодия
бавно темпо
съответния детски инструмент (или негов подходящ
стремителна мелодия
плавна мелодия
заместител). Това е една изключително ценна задача
игра, която може да се обогати съобразно идеите на
тембри на инструменти
тембри на инструменти
учителя и на учениците.
с нежно, ефирно, меко
с ярко, ефектно звучене
В урока е важно да се коментират и другите иззвучене
разни средства на музиката, които учениците вече
умерена, силна
тиха, умерена динамика
познават – мелодия, темпо, динамика, като част от
динамика
цялото звучене, защото в музиката всичко се случва
едновременно, комплексно.
В задача 3 четвъртокласниците слушат музикаВ четвърта задача учениците използват именлен откъс с релаксираща музика, съчетана с природно знанията си за значението и функциите на разни звуци, и посочват тези, които различават. Отголичните изразни средства. Това е добър начин те
вор: 2 – шум от река, 4 – звук от птици, 6 – звук от
да изследват съчетанията от изразни средства във
синтезатор, 8 – звук от китара, 10 – звук от ударен
връзка с конкретно музикално произведение. Така
инструмент.
учениците нагледно ще осъзнаят, че музикалното
произведение съдържа точно определена комбинация от изразни средства, за да звучи по начин,
УПРАЖНЕНИЕ
който отговаря на заложената в нея авторова идея.
Например ако се промени темпото на една весела,
Вид на урока: упражнение.
жизнерадостна песен така, че да се изпее прекалено бавно, или обратно – една приспивна песен
Цел на урока: Осъзнаване на ролята на динамида се изпее бързо, това неминуемо ще отдалечи
ката, темпото и тембъра за характера на музиката.
интерпретацията от заложената тема и музикална
Определяне на мелодия, динамика, темпо, тембър,
идея.
характер в различни музикални произведения.
Последната задача провокира танцувалните умения на учениците. Самият мюзикъл „Уестсайдска
Задачи на урока: Проследяване на музикалноизистория“ е вдъхновен от „Ромео и Жулиета“ на
разни средства в различни творби и използването им
Шекспир. Освен любовта и семейните предразсъдъкато слухова опора при разпознаването им.
ци, той също така третира и някои етнически проблеми. Подходящо е да се коментира, че културните
Основен музикален материал:
различия е най-добре да бъдат осъзнати като кул• за пеене: „Въртележка“ – музика Развигор
турно обогатяване. Учениците могат да организират
Попов, тескт Богомил Гудев
ПЪРВА ЧАСТ

из ДЕТСКА СИМФОНИЯ
Йозеф Хайдн

МАМБО

из УЕСТСАЙДСКА ИСТОРИЯ
Ленард Бърнстейн

Музиката е магия, вълшебство. Това усещане се създава благодарение на майсторството на композитора, който съзнателно
използва различни музикалноизразни средства, за да въплъти в
звуци своята идея. Музикалноизразните средства са: мелодия,
темпо, динамика, тембър.
По тембъра разпознаваме тонове, създадени от различни музикални инструменти или гласове. Композиторите си служат с различни тембри, за да придадат определено звучене на своята идея.
Например една мелодия, изпълнена от флейта, би прозвучала нежно и ефирно, докато изсвирена от контрабас – тежко и приглушено, глухо. Въображението на композиторите провокира създаването на разнообразни съчетания от тембри.

Йозеф Хайдн
1732 – 1809
Хайдн е австрийски
композитор, един
от най-известните
композитори
в света.

Под лупа
тембър – качество на тона, благодарение на което е възможно различаването на тонове, произведени от
музикални инструменти, от човешки гласове и др.

МУЗИКАЛЕН ПРИМЕР
По какъв начин се променя мелодията от музикалния пример,
когато е изпълнена от различни инструменти и гласове?

Чуй „Мамбо“ и „Детска симфония“. Как композиторите са
използвали музикалноизразните средства, за да изградят своята
идея? Какви съчетания от тембри са подбрали авторите, за да създадат тази ярка музикална картина?
Кои са солиращите инструменти в „Детска симфония“?

Пей изучавана песен, като променяш мелодията, темпото или
други изразни средства в различни комбинации. Как се променя
песента? В кои варианти ти харесва? Защо?
Танцувай с подходящи движения „Мамбо“ от „Уестсайдска
история“.
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Ленард Бърнстейн
1918 – 1990
Бърнстейн
е американски
композитор,
пианист и диригент.

музика Игор Матвиенко
текст Александър Шаганов
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Слушай песента „Кон“ още веднъж, след като чуеш превода на текста от руски език. Промени ли се начинът, по
който я възприемаш? Ако това е така, каква е промяната?
Защо е настъпила тя?
Как би звучала песента, изпълнена от детски или от женски
хор?

на

Представи си, че си композитор. Какви съчетания от
музикалноизразни средства ще използваш, за да създадеш
произведение, посветено на твоето родно място или на
България? За какво искаш да разкажеш чрез музика?

м ел

т ем

по

Слушай произведенията „Испания“ и „Кон“. Как композиторите са пресъздали мислите и чувствата към своята
родина чрез музика?

ия
од

Насоки за работа
Произведението на Емануел
Шабрие е вдъхновено от музикалните впечатления на френския
композитор, натрупани по време
на дълго пътешествие из Испания.
Музикалната палитра на творбата е изключително пъстра, както
и думите, с които можем да опишем произведението: въодушевено,
мечтателно, сърдечно, енергично,
с топлота, оживено, развълнувано;
усещат се светлина, радост, възбуда, устременост. За да ги изрази, композиторът е
използвал контрастна динамика, игриви запомнящи
се мелодии, разнообразен ритъм, живо темпо, а оркестровото звучене е обогатено с инструменти като
арфа (използват се две арфи), дайре, чинели и др.
Във връзка с произведението „Кон“ се открояват
определения като: решителност, смелост, сила, напористост, активност, устременост, възторженост,
приповдигнатост, но и задушевност, топлота, разказвателност, картинност, величественост, широта.
Музикалноизразните средства, които използва композиторът, са бавно темпо, широк динамичен диапазон – от пианисимо (много тихо) до фортисимо (много силно), широка мелодика, по-спокоен ритмичен
рисунък. Докато „Испания“ има танцов характер,
„Кон“ е изцяло песенен, а напрежението, силното
изживяване и вълнение на хоровото произведение са
подсилени от поетичния текст.
Втора задача е творческа, тя превръща учениците
в композитори. В зависимост от това, което учениците искат да изразят, те трябва да използват и определени изразни средства. Необходимо е да се направи анализ на познатите музикалноизразни средства и
техните възможности, както и да се дадат от учителя
конкретни примери: нежна мелодия, бавно темпо,
флейта, тиха динамика или маршова мелодия, тромпет, барабани, силна динамика и др.
В трета задача учениците разискват съдържанието
на текста на „Кон“ и това как то обогатява музиката.
Въпреки че за възприемането на вокално произведение с текст на чужд език не е непременно необходимо
той да се превежда, осъзнаването му подсилва впечатлението у слушателите. Произведението на Игор

КОН

Имануел Шабрие

ив
ен

ИСПАНИЯ

пе

музика Развигор Попов
текст Богомил Гудев

От времето на Ренесанса,
на Дон Кихот и Санчо Панса,
във празници и в делници
въртели са се мелници
и правели от вятъра брашно.
Припев:
Щом се хванем за ръце,
то и нашето хорце
е момичешка, момчешка
най-лудешка въртележка.
Завърти се и ти, няма грешка,
тук човешка въртележка се върти.
Припев
По времето на лунапарка
приели вече друга мярка:
във празници и в делници
наместо разни мелници
въртяло се виенско колело.
Припев
А днеска учат се децата
как трябва да въртят земята,
че в празници и в делници,
по колела и мелници
върти се още земното кълбо.
Припев

на

ВЪРТЕЛЕЖКА

Матвиенко, макар и създадено за
мъжки хор, има богато звучене,
което не отстъпва по красота на
оркестъра. Мъжките хорове притежават големи динамични, темброви
и технически възможности, както и
широк диапазон. Затова песента е
поверена на такъв вид хор. Ако бе
възложена на женски хор, то звученето щеше да изгуби от своята мощ
и дълбочина, защото гласовете на
жените не са толкова силни и тембристи; те имат друга красота. Детският хор от своя страна с характерния си чист и звънък тембър би
отдалечил звученето от заложената
авторова идея.
13
Последната задача на страницата представлява играта „Музикална въртележка“. На кръг от картон се изписват
4-те музикалноизразни средства с техните варианти.
не

• за слушане: „Испания“ –
Емануел Шабрие
• „Кон“ – музика Игор
Матвиенко, текст Александър
Шаганов.

ди

Играйте играта „Музикална въртележка“, като пеете любими песни, но с промяна в музикалноизразни средства.

мелодия
ритъм
плавна
насечен
накъсана по-равномерен

динамика
темпо
тихо
бавно
умерено
умерено
силно
бързо
с постепенно
усилване
с постепенно
затихване

В центъра на кръга се поставя стрелка като на часовник или дори обикновен химикал. Учениците изпълняват песни, като променят съответното музикалноизразно средство така, както показва музикалната
въртележка. Друг вариант на играта е Музикален
дартс.
На страницата е представено изображение на
мелница, на перките на която са изписани думите:
нежен, напевен, пробивен, звънлив. Има се предвид
начинът, по който се изпълнява песента. Човешкият
глас има способността да променя тембъра си съобразно музикалния образ и е важно учениците да се
учат да го правят, докато изпълняват песните.
Е-ресурс
В задача 1 учениците групират детски музикални
инструменти според това дали са подходящи повече
за марш, или валс. Отговор марш: барабан, чинели,
клавеси; отговор валс: маракаси, триангел, звънчета. В задача 2 учениците следят текста на песента
„Кон“, докато я слушат, като същевременно наблю-

куплет
заключение
1
2
3
4
5
6
темпо бавно бавно оживено
оживено
по-спокойно по-бързо, оживено много бавно
дина- тиха тиха силна силна, в края с постепенно
тиха
много силна
тиха
мика
затихване
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дават за промени в темпото и динамиката в различните куплети.
Задача 3 изисква разпознаване на различни тембри – на музикални инструменти и от заобикалящата
ни природа. В реда на прозвучаване са: шум от река,
звук на птици, кийборд, китара, ударен инструмент.

МУЗИКА И ТЕХНИКА
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разбиране на значението на техниката за създаване, съхранение и разпространение
на музика. Познаване на различни средства.
Задачи на урока: Коментиране на значението на
разнообразна аудио техника за живота и функционирането на музиката – в миналото и днес.
Основен музикален материал:
• за пеене: „Дискотека в джунглата“ – музика Тончо Русев, текст Димитър Михайлов
• за слушане: „Свобода“ из мюзикъла „Грозното
пате“ – музика Марио Балтаджиев, текст Иван
Ангелов; „Десет секунди преди изгрев“ – диджей
Тиесто.
Насоки за работа
Заглавието на песента е в подкрепа на темата –
на определени места, като в дискотеката, музиката
звучи през специализирана озвучителна апаратура.
А песента е шеговита история, която обаче съдържа важно послание – алегория, свързано с една от
функциите на музиката – да сближава хората (дискотеката със своя чудесен ритмичен език сближава и
животни, и хора). Развлекателната функция на музиката е съществувала винаги и надхвърля понякога
тази своя цел. Функцията на хорото и до днес е да събира хората, а
Музика и техника
не да ги разделя, да ги приобщава
към определена кауза, а не да ги
разединява.
В този час учениците осъзнават
значението и функциите и същността на микрофон, усилвател,
тонколони като част от съвременна апаратура, но и като възможност музиката да звучи еднакво
добре и в малки, и в големи пространства, на концертния подиум, в
музикалния театър (и там има вече
такива средства), на площада, вкъщи и т.н. Добре е да се поговори
(и подкрепи с факти и ресурси) и
за значението на различни техни14
чески изобретения през вековете,

ДИСКОТЕКА В ДЖУНГЛАТА
музика Тончо Русев
текст Димитър Михайлов

Има джунгли различни в света –
амазонски, душевни, космични.
Властва странна във тях красота –
красота хаотично логична.
Има джунгли различни в света,
ала има и джунгли такива,
дето можеш да срещнеш едва
само в разказ и мил, и небивал.
Припев
Пълно, пълно е в тях с чудеса.
Баобабът тук дом е на багри.
Вместо тигър тука блее коза.
Крокодилът се плаши от жаби.

Неочаквано може тук в миг
дискотека да гръмне с танцьори
и със своя чудесен ритмичен език
да сближи и животни, и хора.

за творците в техниката, направили възможно днес
да можем да разполагаме с такава апаратура (електричество, електроника, компютърни технологии).
И двете музикални творби за слушане подкрепят
темата директно. В музикалния театър днес звучи
прекрасна съвременна музика благодарение именно
на техниката. Диджеите боравят със съвременна
аудио техника и в малки, и в огромни пространства,
на открито или закрито; отдавна са признати за
творци – не само пускат музика, а създават такава
(диджеинг се нарича този изпълнителски творчески
процес).
Мюзикълът „Грозното пате“ (2015 г.) е за деца
и възрастни, по едноименната приказка на Ханс
Кристиян Андерсен. Извън конкретната тема на
урока важно е посланието на приказката и прекрасната музика да достигнат и докоснат учениците.
Всеки е красив по своему, всеки носи талант; няма
грозни патета (хора), а само грозно отношение към
заобикалящите ни и един ден грозните до нас може
да се окажат красиви лебеди; важно е да гледаме
смело напред, нагоре към звездите и мечтите всъщност, да се опитваме да полетим към небесата на
крилете на свободата и любовта, защото само който се чувства свободен и гледа нагоре, ще полети,
ще успее. Към това приканва героинята в откъса
„Свобода“. Ролята се изпълнява от 12-годишната
Петра Църноречка от вокална група „Бон-бон“
(снимката на страницата в учебника е нейна, от
представлението).
Музиката на диджей Тиесто е класически образец
на този вид музициране и вид творчество – електронна музика, със съвременна апаратура и средства.
Тиесто издава много албуми, продуцира електронна
музика музицира на живо на огромни пространства,
номиниран е за награди „Грами“, има и участия в
България. Конкретното парче не изисква нищо друго освен „потапяне“ в атмосферата на електронното
претворяване на идеята. И кой
как ще съпреживее тази музика,
както и всъщност всяка друга музика, е индивидуално действие –
спокойно или бурно с двигателна
реакция, или... Възможно е да се
обърне внимание на имитирането
на човешки гласове с електронните звуци.

Има джунгли…

Аудио техниката днес включва огромно разнообразие от специални елементи, които използват
електричество и съвременни електронни и компютърни технологии. Благодарение на микрофон, усилвател и тонколони е възможно музиката да звучи прекрасно и в малки, и в огромни
пространства. Звуците, създадени от човешки
глас или от музикален инструмент, се улавят от
микрофоните. Усилвателят ги изпраща към тонколоните, откъдето те звучат променени.
Под лупа
аудио – звук

Къде се използва аудио техника – тонколони,
усилватели, микрофони? Къде си ги виждал? Ти
използвал ли си аудио техника?
Опиши значението на съвременната аудио техника за живота на музиката – на концертния подиум, в музикалния театър, на площада, у дома, за
развлечение и др.
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СВОБОДА

из мюзикъла ГРОЗНОТО ПАТЕ
музика Марио Балтаджиев
текст Иван Ангелов
пее Петра Църноречка

ДЕСЕТ СЕКУНДИ ПРЕДИ
ИЗГРЕВ
диджей Тиесто

Е-ресурс
Ресурсите са в подкрепа на
темата и дават възможност за
директно наблюдаване и възприемане на различни примери за
използването на озвучителна апаратура и музикални инструменти,
които не могат без нея, в различен
вид музика: видео със снимки от

мюзикъла „Грозното пате“, диджей Тиесто на живо
с изпълнение на „Десет секунди преди изгрев“, атрактивен видео клип с изпълнение на Линдзи Стърлинг – електронна цигулка, видео с изпълнение на
живо на българския женски квартет „Интро“ – електронни струнни инструменти (тяхното изпълнение
започва от 4-тата минута, преди това е заедно с други артисти).

УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение.
Цел на урока: Осъзнаване на значението на съвременната техника и електронните средства за развитието и функционирането на музиката. Развитие
на ЗУК във връзка със съвременни форми на съществуване на музиката – фолклорът днес.
Задачи на урока: Натрупване на ЗУК по отношение на претворяване на фолклора днес. Интерпретиране и сравняване на образци. Използване на
дигитални средства за музициране.
Основен музикален материал:
• за пеене: „Кавали, кавали“ – народна песен
• за слушане: „Вечеряй, Радо“ – народна песен, обработка Ф. Кутев, изпълнение на хор на ансамбъл
„Ф. Кутев“; „Рада“ – Адриана Николова-Печенката.
Насоки за работа
Музикалният материал е подбран така, че да е основа за разговори за това „Как живее музикалният ни
фолклор днес“. Насоката е категоричната – днес не
съществува народна музика такава, каквато е била
някога, преди столетия. Една от формите на живот са
обработките. Класически образец
е „Вечеряй, Радо“, обработена от
Филип Кутев – основател на ансамбъл „Филип Кутев“, основоположник на този вид на съществуване
на фолклорната ни народна песен – многогласно, а не едногласно,
какъвто е произходът ѝ. Отдавна
съществуват и друг вид претворявания на народната песен – със
съвременни електронни средства.
Учениците отдавна пеят много от
народните ни песни именно така –
със съвременни съпроводи, които
се изработват с дигитални средства,
звучат актуално с аудио апаратура.
Това е един от начините да говорим
на учениците на техния език – в
случая със съвременната звукова
КАВАЛИ, КАВАЛИ
народна песен

Кавали, кавали,
де свирят тия кавали?
Долу във долна махала,
пред Райкината градина.
Димчо и Гени – два брата,
двама на хоро свиреха,
голямо хоро играе,
Петко хорото водеше,
Данчето края завива,
завива и го развива.

Текстът Кавали, кавали
се повтаря преди всеки ред.

среда, в която те живеят. Такъв е прочитът и на другите две песни. Немислимо е атрактивното бийтбокс
музициране на Адриана Николова – Печенката без
съвременна аудио апаратура. Двата варианта на песента за Рада могат да провокират и анализиране на
изразните средства, сравняване, аргументиране на
предпочитания. Изпълнението на хора при ансамбъл
„Филип Кутев“ е повод да поговорим още веднъж за
значението на такива формации за съхраняването,
популяризирането на фолклора ни (вкл. и в чужбина), повод за гордост и изразяване на възхищение от
тяхната мисия…
Надяваме се, че във вашето училище смартфоните не са забранени за учебна работа. Ако все пак е
така, може да демонстрирате задачата за свирене на
нотния текст с вашия личен телефон. Ако разполагате с дигитални средства, може да използвате онлайн
пиано (предлагаме линк в е-ресурса на страницата).
Ако и двата варианта не са налични, помогнете на
учениците просто да изпеят нотния текст заедно с
вас. В краен случай поискайте вкъщи да се опитат
да го направят. Във всички случаи това е повод да се
актуализират ЗУК за музикалната писменост – четвъртини и половини ноти, знаци за повторение, но и
да се обърне внимание на съвременните дигитални
средства, чрез които можем, макар и елементарно,
да музицираме. Това може би ще провокира и интерес за допълнителни занимания извън училище
или във форми за работа в тази насока в училище.
Мелодията, записана с ноти, е на песента „Кавали,
кавали“.
Следващата задача предполага активизиране на
ЗУК, свързани с неравномерна пулсация в народната ни музика. Първият модел от шевици изисква
изпяването на песента като пайдушко хоро, а вторият – като ръченица. В този час може да започнете с
ваш показ – да изговорите/изпеете песента по тези
два начина и да изискате учениците да отгатнат кой
вариант на коя шевица отговаря.
В следващия час постъпете по
друг начин: след двигателно моделиране на метрума (с пляскане с
ръце например), отговарящ на моделите от шевици, учениците първо да изговорят текста, а после да
изпеят песента, но в различния
метрум. По преценка в този час
може и без предварителна подготовка.
Моделът за съпровод в последната задача е подходящ за много
от учените песни, които са в равномерна пулсация – и песента от
тази страница, и от предишната.
Важно е да се избере инструмент
и начин, подходящ за характера на
15
песента.
ВЕЧЕРЯЙ, РАДО

обработка Филип Кутев
пее хор на ансамбъл „Филип Кутев“

РАДА

Адриана Николова – Печенката

Адриана Николова –
Печенката

Изсвири нотния текст на подходящо приложение
на смартфона или чрез подходяща програма на компютъра. Коя е песента?

до ре ми фа сол ла си до

Изпей народната песен „Кавали, кавали“ според следните модели:

Посочи за кои от изучените песни е подходящ следният модел за
съпровод:
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Е-ресурс
Първият ресурс е видео на Печенката, вариант на
песента „Рада“. Вторият ресурс предлага възможност за използване на виртуално пиано – за задачата
на страницата, а и за други. Задача 1 изисква ЗУК за
разчитане и анализиране на музикален нотен текст,
активизиране на музикален слух, чрез което да се
свържат звучащите мелодии с нотния им аналог.
Според реда на прозвучаване верният отговор е:

• за слушане: „Етюд“ – Франц Антон Хофмайстер,
из „Соната за виолончело и пиано“ – Йоханес
Брамс.

Насоки за работа
Продължава запознаването на учениците със
струнни инструменти, надграждат се знания за техни видове – лъкови и дърпащи. На страницата се
представят струнните лъкови инструменти виола и
виолончело. Освен външния вид и устройство важно
е учениците да разпознават характерния тембър на
инструментите. От значение е те да осъзнават тембрите като специфично изразно средство, което композиторите използват за изразяването на определени
идеи. Проблемите в случая идват от това, че четвъртокласниците трудно диференцират инструментите
от струнната група. Това е така, защото те рядко
имат възможност да наблюдават и слушат на живо
техни изпълнения. Яркото впечатление от прекия
И чрез задача 2 се работи за развитие и формираконтакт не може да бъде заменено от фотографии,
не на ЗУК по отношение на музикалната писменост.
репродукции, записи и видео, но пък те са важно поИзисква се записване по съкратен начин на нотен
мощно средство, когато непосредствен контакт не
пример чрез актуализиране на ЗУК за символи за
може да се осъществи.
съкратено записване – първи път и втори път. ПърВ първа задача учениците насочат вниманието си
воначален вариант:
към ниския регистър на виолата. По този начин те
ще започнат да асоциират инструмента с по-ниското
му звучене в сравнение с това на цигулката. Виолата, както и останалите струнни лъкови инструменти
Записаният пример трябва да изглежда така:
могат да свирят двойни тонове, двуглас по своя специфичен начин.
Във втора задача учениците описват звука на виолончелото от втора част на сонатата в ми минор за
виолончело и пиано на Брамс. В началото на откъса
челото звучи във високия си регистър леко, безгрижВ СВЕТА НА МУЗИКАЛНИТЕ
но, мелодията е танцувална; динамиката и темпото –
умерени. В моментите, когато виолончелото звучи в
ИНСТРУМЕНТИ. СТРУННИ
ниския се регистър, тонът му става дълбок и плътен;
МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
това е едно напълно контрастно звучене в сравнение
с досегашното. По този начин се създава ефект на диВид на урока: за нови знания.
алог. Постепенно музиката става
по-напрегната, страстна, тоновеВ
света
на
музикалните
инструменти
Цел на урока: Разширяване на
те – по-дълги, а мелодията – по-леЗУК, свързани със струнни музиеща се. В следващия дял (триото)
кални инструменти. Запознаване
Струнни
музикални
челото зазвучава изцяло лирично,
със струнните лъкови музикални
инструменти
любовно, нежно, плътно, с плам;
инструменти виола и виолончело.
мелодията е напевна, пластична.
Виолончелото има тази способЗадачи на урока: Разпознаване
ност да превръща звука от нежен в
по външен вид и тембър на музиплътен и драматичен. Счита се, че
калните инструменти виола и виоименно то е музикалният инструлончело. Подбиране на подходящи
мент, който в най-голяма степен
определения за тембъра на струннаподобява човешкия глас.
ните музикални инструменти.
В трета задача има грешка в
следните
изречения: 1, 2, 4, 6. По
Основен музикален материал:
отношение
на последното изрече• за пеене: „Молитва“ – музиние
може
да
се обобщи, че тембъка Добри Христов, текст Иван
16
рът
на
инструментите
не е еднаВазов
МОЛИТВА

музика Добри Христов
текст Иван Вазов

Дядо Господи, прости ме,
моля ти се от душа,
с ум и разум надари ме,
да не мога да греша!

Запази ми ти сърцето
от зли мисли и неща,
всичко виждаш от небето,
зло на мен недей праща!

Дай на мама, дай на тате
здраве, сила и живот,
мир, любов на всички братя
и добро на наш народ!

ЕТЮД

Франц Антон Хофмайстер

Из СОНАТА ЗА
ВИОЛОНЧЕЛО И ПИАНО
Йоханес Брамс

Йоханес Брамс
1833 – 1897
Йоханес Брамс е немски композитор, пианист и диригент. Автор е на
произведения за оркестър, за пиано,
на много песни.

Струнните инструменти са основно два вида: струнни лъкови и
струнни дърпащи.
Струнните лъкови инструменти имат сходно устройство: корпус,
шийка с гриф, охлюв с ключове. Те се изработват от дърво, а звукът се създава главно с помощта на лък.
Виолата е струнен лъков инструмент с малко по-голям размер от този
на цигулката. Като цигулката има четири струни, но може да звучи пониско. Тембърът на виолата е мек, по-плътен, по-приглушен от този на
цигулката и за разлика от нея има по-рядко солови изяви.
Виолончелото (чѐло) има по-едър корпус от този на виолата, по-дебели струни, по-нисък звук. Тембърът му е ярък, нежен или напрегнат.
Челото, когато изпълнява напевни мелодии, звучи много красиво.

Чуй „Етюд“ на Хофмайстер и вдигни ръка по време на изпълнение на най-ниските тонове. Може ли според теб виолата да свири
освен едногласна мелодия и двойни тонове?
Слушай откъса из „Соната за виолончело и пиано“ на Брамс. Опиши тембъра на виолончелото в различните моменти. Как тембърът
на чèлото влияе на характера и настроението на произведението?
В кои изречения е допусната грешка?
Цигулката е струнен музикален инструмент, създаден преди
50 години.
Виолата е по-малка от цигулката.
Цигулката и виолата имат по четири струни.
На виолончело се свири точно както на цигулка и виола.
На цигулка, виола и виолончело може да се свири и без лък.
Тембърът на трите музикални инструмента е еднакъв.
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Виола

Цигулка

къв, но могат да се намерят много сходства, произтичащи и от приликата в устройството им.
Е-ресурс
В задача 1 учениците слушат „Пасакалия“ (старинен испански танц в тривременен метрум, в бавно
темпо) за виола и цигулка от Йохан Халворсен. Целта на задачата е да различат по слух двата инструмента и да обърнат внимание на звученето на главната
мелодия, изпълнена от виолата и от цигулката. Този
ресурс допълнително разширява аудиалния опит на
учениците. Задача 2 изисква от учениците да посочат верните твърдения. Отговор: 1. Виолата може да
звучи по-ниско от цигулката. 3. Виолата е с по-голям
размер от цигулката. 6. Виолата участва в симфоничния оркестър. В задача 3 учениците отбелязват части от устройството на виолата: шийка, гриф, охлюв,
ключове върху изображение на цигулка.

УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение.
Цел на урока: Разширяване на аудиалния опит
на учениците; осъзнаване на тембъра на виолата и
виолончелото като изразно средство.
Задачи на урока: Слушане на музика с определени задачи относно характер, музикалноизразни
средства и др.; разпознаване на принципите на звукоизвличане при струнните музикални инструменти.
Основен музикален материал:
• за слушане: из „Алегро“ – Жан-Батист Кардон, из
„Дуо за виола и виолончело“ – Лудвиг ван Бетовен.
Насоки за работа
Музикалният материал от страницата представя ансамбловото
звучене на струнните инструменти цигулка, виола, виолончело. В
първа задача учениците сравняват
бляскавия, светъл, ярък звук на
цигулката с този на по-приглушения, матов тон на виолата. Двата
инструмента са в идеален синхрон
поради сходствата в тембъра, като
едновременно с това разкриват и
своите специфики. Арфата нежно им акомпанира, създавайки лек
контраст със своя звънлив, ефирен
тембър.
Във втора задача учениците
сравняват звука на виолата и виолончелото. Двата инструмента

биха могли да изпълнят някои определени еднакви
по височина тонове, но те имат различно качество.
В трета задача учениците съпоставят устройството, звука, както и функциите на виолончелото и контрабаса. За целта е добре да се използват фотографии, репродукции и записи.
Задача четвърта може да се използва, за да се
търсят приликите между изучаваните досега струнни дърпащи се инструменти (класически и народни),
като е добре учениците да сравнят звука им с този на
лъковите.
В пета задача се обръща повече внимание на
струнните народни инструменти – на струнния дърпащ се тамбура и на струнния лъков гъдулка. Полезно би било да се припомнят вече изучавани произведения, в които звучат тези инструменти, или да
се предложат и други. Не бива часът по музика да
се превръща в самоцелно говорене за музиката и за
събиране на информация, важно е да се натрупват
музикално-слухови представи чрез звучаща музика.
Следващата задача е обобщаваща за наученото
във връзка със струнните инструменти дотук. Би
било по-интересно за учениците да се използват игрови и интерактивни методи и техники.
На първата фигура са представени струнните лъкови инструменти с техните лъкове по начин, който позволява да се сравнят размерите им. На втора
фигура се виждат струнните дърпащи инструменти, които се обсъждат на страницата. Музикалният
пример включва по реда на прозвучаване: китара,
тамбура, виолончело, гъдулка, цигулка, арфа. Други
възможни въпроси, свързани с този пример, могат
да бъдат: Колко пъти звучат струнни дърпащи инструменти? – отговор 3; Колко пъти звучат лъкови
инструменти? – отговор 3; Има ли право хоро в музикалния пример? – Да, гъдулка; и т.н.
Е-ресурс

Из ДУО ЗА ВИОЛА
И ВИОЛОНЧЕЛО

Из АЛЕГРО

Жан-Батист Кардон

Лудвиг ван Бетовен

Слушай „Алегро“ на Жан Батист Кардон и сравни звученето на цигулката и виолата. Кой е третият
инструмент?
Чуй откъса из „Дуо за виола и виолончело“ на Бетовен. Могат ли двата инструмента да изпълнят едни
и същи по височина тонове?
Кое е общото и различното между виолончелото
и контрабаса?
Какво е общото между арфата, китарата и тамбурата?
Кой народен музикален инструмент е струнен
дърпащ? А струнен лъков?
Кои струнни лъкови музикални инструменти
познаваш? Кои струнни дърпащи музикални инструменти познаваш? Кои народни струнни инструменти
познаваш?
Струнни лъкови музикални инструменти

Лудвиг ван Бетовен
1770 – 1827
Лудвиг ван Бетовен е немски композитор. Един от най-великите
творци в световната музикална
съкровищница.

Струнни дърпащи музикални инструменти

МУЗИКАЛЕН ПРИМЕР
Дай знак, когато чуеш:
струнен лъков инструмент
струнен дърпащ инструмент
народен струнен инструмент.
Каква друга задача можеш да формулираш, свързана с музикалния
пример?

В първа задача учениците избират правилната дума. Отговор:
1 – лъков; 2 – по-нисък; 3 – седнало; 4 – цигулката.
Виолончелото е струнен лъков
инструмент.
Виолончелото има по-нисък
звук от виолата.
Виолончелистът свири в седнало положение.
Виолончелото има по-дебели
струни от цигулката.
Във втора задача четвъртокласниците избират верен отговор, свързан с устройството на
виолончелото. Отговор: 1 – 4
струни; 6 – шип.

17
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то е оркестрово. Главната тема асоциира представата за волни коне в буен галоп – стремителна, много
енергична, с динамични нюанси и танцувален харакВид на урока: за нови знания.
тер, с внушителен финал. В „Галоп“ от Сойер свири
само пиано. Темпото, което се променя във втория
Цел на урока: Разпознаване на нотни стойности
дял, влияе и върху характера (последната задача). От
и паузи до осмина, на ритмична група четвъртина
напорист, наподобяващ звук на копита в първия дял,
с точка и осмина в нотни примери. Свързване на
преминава в кротък, успокоен – във втория, а третият
нотите от първа октава със съответстващите им
след редуване на бързи пòривни пасажи със спокойтонови имена. Проследяване и анализиране по нони и светли завършва устремно. В задачата за сравтен запис движението на мелодията. Коментиране
няване на двете музикални произведения е посочен и
характерни изразни средства в музикални произвемодел (предпоследната).
дения.
Урокът актуализира важна информация за нотните стойности, паузите и тоновите имена в своеобЗадачи на урока: Разпознаване по писмен беразно музикално табло. То може да се ползва през
лег на нотните стойности цяла, половина, четвърцялата учебна година. Новата ритмична група четтина и осмина нота и съответстващите им паузи.
въртина с точка и осмина се въвежда, наблюдава
Разпознаване и изпълнение на ритмична група чети изпълнява със звучащата музика в часа. Схемата
въртина с точка и осмина в откъс от песента „Кондо урочното поле представя как удължаването, заче водя“ – двигателно и по нотен запис. Използване
писано с точка, се равнява на осмина нота – точно
на нотен текст на песента като зрителна опора при
половината от стойността на нотата, до която е поизпълнение на мелодията с тонови имена. Съпостаставена точката. Нотният текст на песента „Конче
вяне варианти на песен и едноименни музикални
водя“ ще помогне ритмичната група да свърже със
произведения по определени критерии. Свързване
звученето, именно звученето да е опора за разбиролята на темпото с характера на музикално прорането ѝ.
изведение.
Условието на втората задача насърчава опити
за изпяване мелодията на „Конче водя“ с тонови
Основен музикален материал:
имена. Добре е учителят да изпее, а учениците да
• за пеене: „Конче водя“ – народна песен, варианти
следят нотния текст, след това могат да повтарят
• за слушане: „Много бърз галоп“ – Емил Валдтойколективно или по групи. Първоначално голяма
фел; „Галоп“ – Емил фон Сойер.
част от тях ще изпълняват подражателно. Така се
създават и затвърдяват зрително-слуховите предНасоки за работа
стави и се подготвят за евентуални самостоятелни
Тематичната линия обединява музикалния матеизпълнения. Но не бива да забравяме, че пеенето
риал на целия разтвор и дава възможност за усвояпо ноти не е във никакъв случай основна цел, а
ване и надграждане на представи за основни музисамо средство.
кални понятия, за обогатяване на аудиалния опит на
Наблюденията на темпото и на трите музикални
учениците.
произведения са повод да се припомнят и надградят
Песента за разучаване е с много лек обем от чеспецифични термини от италиантири тона. Тя съдържа и новата
ски език за назоваване на темпо.
ритмична група четвъртина с точка
Информацията, макар и да няма
Музикална писменост
и осмина, така че да може да се иззадължителен характер, е любопълни и ритмически подражателно,
питна и провокира интерес.
и с нотен запис. Песента е предложена в два варианта. Съпоставката
Е-ресурс
между тях може да се направи и под
Задачите изискват прилагане
формата на съревнование за посочна знания за нотни стойности,
ване на повече прилики и разлики
паузи и тонови имена. Предложен
– изпълнение, гласове, мелодия, хае и линк към „Галоп – марш“ от
рактер, темпо, динамика, съпровод,
Албер Лавиняк, изпълнен атрактекст.
тивно от 12 пианисти.
Другата музика на страницата
развива слуховите възприятия и памет. И в двете творби точкуваният
ритъм на четвъртина с точка и осмина ясно се свързва с наподобяване на конския бяг. В „Много бърз
18
галоп“ на Валдтойфел изпълнение-

МУЗИКАЛНА ПИСМЕНОСТ

МНОГО БЪРЗ
ГАЛОП

КОНЧЕ ВОДЯ
народна песен
варианти

ГАЛОП

Емил фон Сойер

Емил Валдтойфел

Конче водя, мамо, конче водя
по стръмни чукари.
Хем го водя, мамо, хем го водя,
хем му песен пея.
То ме води, мамо, то ме води
към гори зелени –
там, къде са, мамо, там, къде са
дружина юнаци.

МОЕТО МУЗИКАЛНО ТАБЛО

нотни стойности

паузи

цяла

половина

четвъртина
осмина

тонови имена

до

ре

ми

фа

сол

ла

си

до

Точката, поставена вдясно до нотата, удължава трайността ѝ с
половината от нейната стойност.
Четвъртина с точка и осмина е ритмична група, равна на две времена.
Записва се така: .

Сравни двата варианта на песента „Конче водя“.
Изговори с тонови имена нотите. Опитай да изпееш с тях мелодията на песента.

.

к о н - че

В кой такт откриваш четвъртина с точка и осмина?
Дай знак, когато чуеш четвъртина с точка и осмина в произведенията за слушане.
Откриваш ли прилики в двете едноименни музикални произведения? А разлики?
заглавие

композитор

изпълнение

вид музика

изразни средства

Проследи промените в темпото на „Галоп от Сойер“. Променя
ли се характерът?
бавно – адажио
бързо – алегро
умерено – модерато
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УПРАЖНЕНИЕ

мелодия, характер, динамика, темпо, метроритъм,
тембри. Съпроводът на песента също допринася за
изграждане на музикалния образ, както и насечената ритмика (от нон легато към стакато) на припева
при „така-така так“. А в „Тройка“ на Прокофиев
главната тема звучи ликуващо, вихрено. Своеобразен колорит създават съчетанието от ударни,
струнни и духови инструменти. Началото и финалът са тържествени – сякаш впрягът от коне с
достойнство се подготвя, а накрая спира своя бяг.
Задачата с шахматния ход на коня актуализира знания за размер 4/4, осмина пауза, знак за първи и
втори път (първа и втора волта), група четвъртина
с точка и осмина. Тази ритмична група се разпознава и изпълнява в следващата задача. Песента е
„Вятър ечи“ на Д. Чинтулов.
В задачата за свирене се разучва първо партията
на ксилофона, като се внимава да се свири точно
върху пластините със съответния цвят. Може да се
използва виртуален ксилофон. В схемата за свирене учениците лесно ще разпознаят разноцветните
символи като съответствия на ноти, както и че партията на дървеното конче свири на паузите. Препоръчваме първо учителят да изпълни, за да окуражи
и учениците за изява: свири партията на ксилофона,
като на паузите може да почуква с палката по чина.
Той ще прецени нужно ли е и колко пъти да се повтори според потребностите на учениците. Съпроводът на дървеното конче се разучава с пеенето на
песента, а не отделно. При „сглобяването“ на двете
партии ще е полезно учителят да дава указания с
жестове като диригент, а учениците да ги изпълняват. Когато съпроводът е отработен, се разпределят
останалите роли така, че за всеки да има изява. Някои ще свирят, други ще пеят, а трети ще танцуват –
по зададени от учителя параметри или свободно, с
идея за имитиране на съдържанието на текста на
песента или свободно.

Вид на урока: упражнение.
Цел на урока: Прилагане на знания за основни
елементи от нотописа.
Задачи на урока: Разпознаване на нотни стойности, паузи, тонови имена, знак за първи и втори
път. Разпознаване на ритмична група четвъртина с
точка и осмина в откъс от позната песен по нотен
запис. Определяне на еднаквост, различие и подобие
в песен. Проследяване на характерни изразни средства във вокална и инструментална музика. Изпълнение на мелодия с тонови имена. Свирене и пеене
на мелодия по графичен запис.
Основен музикален материал:
• за пеене: „Амазонка“ – музика Тончо Русев,
текст Дамян Дамянов
• за слушане: „Тройка“ – Сергей Прокофиев.
Насоки за работа
Предложената музика на страницата е в унисон с
темата на разтвора. И двете музикални творби дават
възможност за натрупване на впечатления относно
звукоизобразителните възможности на музикалноизразните средства.
За да отговорят на първата задача, учениците
трябва да изпеят първия стих на всеки куплет от
„Амазонка“ на Т. Русев, за да усетят еднаквостта на мелодията и да посочат за вярна схемата с
еднакви символи – втората. Следващата задача
предполага осмисляне на връзката между словесния текст на песента и мелодията. Текстът на куплетите е лиричен, мечтателен в своята волност,
затова и мелодичната линия е широка, ласкава,
светла. Трябва да се изпълнява много задушевно, в щрих легато, като се поема
въздух в края на фразите, за да
се получи единство между речева
и музикална интонация. Звукоподражателното „така-така так“
на припева привнася устремност,
пламенност, жизненост. В изпълнението тази част от припева
трябва да се изгради динамично,
но да се избягва скандиране, за
да не се деформират ритмиката и
цялостното послание. В процеса
на разучване учениците ще доловят двата контрастни нюанса,
които са в композиционно единство, а не в противоречие.
Изпълнението на третата задача изисква комплексно проследяване на изразните средства –

ТРОЙКА

АМАЗОНКА

Сергей Прокофиев

музика Тончо Русев
текст Дамян Дамянов

Каква e мелодията в първия стих на всеки куплет
на песента – различна, еднаква или подобна? Посочи
подходящата схема.

Вярно ли е твърдението, че песента въздейства и
нежно, и ласкаво, и силно, и устремно?

Сергей Прокофиев
1891 – 1953
Един от най-големите руски композитори. Автор е на песни, музика за оркестър, сценична музика.
Произведението „Тройка“ е посветено на традиционния за Русия
впряг от три коня.

Как музиката наподобява на конския бяг в „Амазонка“ на Т. Русев и „Тройка“ на С. Прокофиев?
На шахматната дъска конят се движи по буква
Г във всички посоки. Къде ще те отведе сега?

Е-ресурс
Задача 1 предлага музикален
шахмат с елементи на нотното
писмо, различни от тези в учебника. Задача 2 изисква двигателно
реагиране на звукоизобразителността в „Галоп“ от Дмитрий Шостакович. Третият ресурс е линк
към видео с впряг с руска тройка.

Позна ли песента по нотния текст? Какви движения са подходящи за нейната музика?

Направете съпровод на песента „Конче-вихрогонче“ – музика Петър Льондев, текст Чичо Стоян. Разпределете ролите си на певци и инструменталисти.
След това може и да танцувате.

Х

Дий, дий кон - че, вих - ро - гон - че!

Х

Х

кон - че,

кон - че,
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ле - то!

Х

по

Х

прип - кай,
Х

през

Х

Прип - кай,

.

Дий, дий, дий!

Дий!
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МУЗИКА И ТАНЦИ.
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разширяване на аудиалния опит
на учениците по отношение на български народни
танци, развитие на ЗУК, свързани с тях. Познаване на право хоро, на пайдушко хоро, на ръченица.
Разграничаване и отчитане на равноделна и неравноделна пулсация на две и на три. Коментиране на
функционирането на музика, свързана с български
народни танци.
Задачи на урока: Музициране на песен, свързана с изучаваните народни хорà. Слушане на танцова
музика – обработена, хороводна. Графично и двигателно моделиране, танцуване.
Основен музикален материал:
• за пеене: „Хайде, троп!“ – музика Стефан Русков,
текст Роза Петрова
• за слушане: из „Празничен тракийски танц“ –
Тодор Пращаков, „Добруджански ръченик“ –
обр. Стефан Кънев.
Насоки за работа
Темата дава възможност за актуализиране и надграждане на ЗУК, свързани с танцовия ни фолклор,
със съвременното му функциониране и живот.
Песента атрактивно свързва в едно и трите познати до този момент на учениците български народни
танца – право хоро, пайдушко хоро, ръченица. Освен
това е повод отново да се споменат и затвърдят представи и знания за народни музикални инструменти.
А безусловно е и добра предпоставка да се танцуват
и трите танца във варианти за индивидуална и/или
колективна форма.
Предложената за слушане музика е в подкрепа на част от урочната
Музика и танци
статия – за наименованията на голяма част от хорàта ни, свързани
Български
с областта, откъдето са. Това е и
народни
танци
пряка междупредметна връзка, а
може да провокира и изследователство – за откриване на такива танци
от района, откъдето са учениците.
Първата задача, освен посочване,
изисква характеризиране на хорàта
и танците по зададени параметри.
Да се обърне внимание не толкова
на начина на броене, нещо с което
понякога се прекалява, а по-скоро
на специфичността на движенията
и особеностите на танцуване, по
които категорично може да се раз20
познаят: правото хоро се танцува
ХАЙДЕ, ТРОП!

музика Стефан Русков
текст Роза Петрова

Свири тамбура игрива,
звънка и щастлива.
В правото хоро засмени
пак сме заловени.

Хоп, троп! Ха, така!
На пайдушко за ръка
тъпан кани теб и мен.
Ех, че радост в този ден!

Чуй, гъдулката запява!
Ръченица заиграва.
Хайде, кърпа извади,
тропай, скачай, раз, два, триии.

най-често в редица, в кръг, водено или сключено,
докато ръченицата – по двойки или самостоятелно;
пайдушкото хоро изисква характерна стъпка – като
накуцване, танцува се в кръг или полукръг, темпото
е живо, умерено бързо до бързо, докато на другите –
от бавно до бързо и много бързо. Възможни са и други сравнения, насочени към това дали непременно се
танцуват на инструментална музика, или на вокална,
или на вокално-инструментална; дали се танцуват от
мъже, от жени, смесено; от какъв инструментален
състав се изпълняват днес в района, където живеят
учениците; къде се танцуват днес, къде – в миналото
и т.н.
„Празничен тракийски танц“ е част от постановка
на ансамбъл „Тракия“, Пловдив. Отново трябва да се
обърне внимание на учениците, че това не е традиционната българска музика, стара народна музика, а
е авторска музика, създадена в духа на фолклора ни
от Тодор Пращаков – преподавател, композитор, диригент на ансамбъла. Откъсът претворява веселбата, радостта от общуването в празнична обстановка;
интерпретират се различни прави хорà; редуват се
инструментални и вокално-инструментални моменти. Най-пълна представа учениците ще получат от
видеото, което предлагаме в електронния ресурс.
„Добруджански ръченик“ е друг пример за обработване на фолклора ни. Стефан Кънев е композитор, автор на музика за симфоничен, духов, народен
оркестър, на авторски песни и на над 5000 обработки на мелодии от различни диалектни области, на
над 60 танцови постановки. Никола Ганчев е известен кавалджия, един от най-добрите кавалджии на
XX век. На негово име се провежда национален конкурс за надсвирване с кавал. Добруджанският ръченик е характерен за Добруджанския край мъжки танц
в бавно до умерено темпо, с характерни движения,
имитиращи моменти от трудовия живот – носене на
чувал, завързване на сноп, косене, сеене и др.
Предлагаме три графични модела, които да се използват в различни моменти от работата както
за задачи от тази страница, така
и в други. Освен за изпълнение
с лява и дясна ръка, чрез удар по
твърда повърхност или по бедрата, моделите могат да се интерпретират и чрез музикални инструменти (всеки ред от отделен
музикален инструмент за втори и
трети модел, а от един – за първи). Възможно е да се сменят партиите – написаното за лява ръка
да се изпълни от дясна и обратно.
Първият модел е нотен, подходящ за право хоро или за музика в
равноделен двувременен метрум.
Включва редуване на двете ръце,
Из ПРАЗНИЧЕН
ТРАКИЙСКИ ТАНЦ

музика Тодор Пращаков
ансамбъл „Тракия“, Пловдив

ДОБРУДЖАНСКИ РЪЧЕНИК
обработка Стефан Кънев
свири Никола Ганчев с оркестър

Ансамбъл „Тракия“

Народните танци са част от огромното българско народно творчество.
Вие знаете колко много и разнообразни са българските народни хорà.
Някои от тях носят наименованието на областта, откъдето са, например пиринско хоро, шопско хоро, тракийско право хоро и др. Всяко
хоро има свой характер и особености.
Днес много ансамбли и групи за народни песни и танци пресъздават
старите народни традиции – танцови, песенни, инструментални. Така
народното творчество се запазва и предава от поколение на поколение.

За кои български народни танци се пее в песента „Хайде, троп!“?
Разкажи за тях:
темпо
характерни елементи на танцуване
начин на отброяване
друго.
Сподели впечатления от двете танцувални музикални творби –
в изпълнение на ансамбъл „Тракия“ и на Никола Ганчев. Какво е
общото и какво – различното?
Изберете подходящ модел, за да може да съпровождате музиката, която чухте днес.
Сменяйте ролите си – на певци, танцьори, инструменталисти.
дясна ръка
лява ръка

дясна ръка
лява ръка
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с различни ритмични фигури. Другите два модела са
за ръченица и за пайдушко хоро. Важен момент при
тях е раздробяването на по-малка стойност на някои
от дяловете (с по-малките фигури) в едната ръка –
първоначално дясна, а после може и да се обърнат
ръцете („раздробяването“ да мине в лява ръка).
Е-ресурс
Задачата актуализира подходящи схеми за изучените народни танци. Другият електронен ресурс е
видео от постановка на ансамбъл „Тракия“.

УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение.
Цел на урока: Натрупване на представи за видове български народни танци – вътрешнослухови,
разширяване на ЗУК по отношение на функциониране на музиката. Разбиране на авторството по отношение на образци, свързани с български музикален
фолклор – в примери от народното и композиторското творчество.
Задачи на урока:
Разграничаване на авторска и народна музика в
училищен репертоар. Свързване на метрична пулсация и характер на музика с определен народен танц.
Речева интерпретация по метричен модел – като право, като пайдушко хоро, като ръченица. Съчиняване
на музика по текст и метричен графичен модел.
Основен музикален материал:
• за пеене: „Хубава Яна“ – народна песен
• за слушане: „Пайдушко хоро“, „Шопско хоро“ –
Стефан Георгиев, „Ръченица“ – Парашкев Хаджиев.
Насоки за работа
Музиката на страницата отразява съществуването на музикалния
ни фолклор днес – в интерпретирането му от фолклорни музиканти
чрез авторска музика в духа на народната музика.
Песента е ярка ръченица от
репертоара на известната сватбарска група „Канарите“. Дава
повод за разговори – за съществуването на много и различни по
състав сватбарски групи в България (включващи не само народни
инструменти), за споделяне на
лични впечатления от техни изяви, за насочване на вниманието на
учениците към факта, че благода-

ХУБАВА ЯНА

народна песен
пеят солистки и оркестър „Канарите“

Сравнете
вид хоро

изпълнителск

и състав

рение и на тях фолклорът ни се запазва, развива,
разпространява.
„Пайдушко хоро“ е пример за един от многобройните варианти, изпълнени от инструментални групи,
записани и съхранени във фондовете на БНР.
„Шопско хоро“ от Стефан Георгиев е от творчеството и репертоара на този изпълнител на
акордеон. Акордеонът трайно е навлязъл във фолклорната ни традиция. Други известни български
артисти акордеонисти, претворяващи българския
ни фолклор, са Ибро Лолов, Борис Карлов, Петър
Ралчев и др.
„Ръченица“ от Парашкев Хаджиев е авторска
музика, изпълнена от струнен ансамбъл, в духа на
фолклора ни – нещо, което е характерна черта на
творчеството на много наши композитори. През
годините учениците са слушали много такива творби – например „Пайдушко хоро“ и „Ръченица“ от
П. Стайнов, „Ситно хоро“ от Л. Пипков, „Ръченица“
от П. Владигеров и др.
Къде може да звучат музикалните творби, предложени в урока? В концертната зала, на сватба, на
празник – личен или национален, или друг, на площада, в парти клуба, на спортни състезания при някои
спортове, в народните читалища, в танцовите клубове. В задачата с твърдения за българските народни
танци не може да е вярно твърдението, че правото
хоро се танцува единствено самостоятелно. Пайдушкото хоро се танцува в кръг или редица, но по-скоро
в полукръг, а не в права редица. В музикалния пример са включени танци в следния ред: право, ръченица, право, пайдушко, друг вид.
Изговарянето на текст по определен модел като
право хор, пайдушко хоро и ръченица е творческа
задача и изискваща комплексни ЗУК. Графична
опора са различните по брой и големина тъпани.
Преди да се изговори текстът, е добре да се изсвири или с ръце да се изпляска метричният модел на
съответния танц, хоро. Най-често
текстът се изговаря от учениците
по метричните времена, по дяловете, т.е. всяка сричка отговаря
на всеки дял, на всяко отброяване. Учителят може да насочи изговарянето на текста и по-бързо –
с различна от метричните дялове
ритмика. Творческият потенциал
и възможности на учениците се
провокират с опитите за съчиняване на мелодия, което е следващ
етап от тази задача. Не е задължително това да се случи в този
час, възможно е да се направи в
следващия/следващите.
Последният етап от многопластовата
задача изисква да се
21
интонира нотният текст на трите

музикалноизразни средства

Къде може да звучат песните и инструменталните
творби?
С кои твърдения сте съгласни и с кои не? Защо?
Векове наред българското хоро носи своите послания и се предава от поколение на поколение.
Значението на хорòто е да обединява хòрата.
Хорà танцуват и други народи.
Много български хорà носят имена на области,
райони, градове и селища, както и имена на хòра.
Правото хоро може да се играе единствено самостоятелно.
На право хоро се брои равномерно на две.
Пайдушкото хоро се играе в редица или кръг.
На пайдушко хоро се брои на две със задържане
на две.
Ръченицата се играе предимно по двама.
На ръченица се брои на три със задържане на три.
МУЗИКАЛЕН ПРИМЕР

Дай знак, когато чуеш:
право хоро
ръченица
пайдушко хоро
друг вид танцова музика
Изговори народния текст по различен начин – като
право хоро, като пайдушко хоро, като ръченица. Опитай да съчиниш и мелодия.
Слънце грее, дъжд вали, мечка се жени.
Щурец свирка свири, Зайко тупан тупа:
думба, думба, дум, дум, дум,
дум, дум, дум.

ПАЙДУШКО ХОРО
ШОПСКО ХОРО
Стефан Георгиев

РЪЧЕНИЦА

Парашкев Хаджиев

Парашкев Хаджиев
1912 – 1992

Български композитор, музикален педагог. Автор е и на разнообразна музика за оркестър, пиано и други инструменти, за хор,
на детски и училищни песни.

Духов оркестър
от град Белоградчик

Опитайте да изпеете само първия ред на текста
по посочените начини. Сравнете ги.
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примера с помощта на учителя, да се запомнят мелодиите и след това да се изпеят с първия стих –
„Слънце грее, дъжд вали, мечка се жени“. Необходимо е да се обърне внимание на новата ритмична
фигура четвъртина с точка и осмина във втория
нотен текст, а това прави мелодията по-стегната,
като маршова. Третият пример в началото е леко
променен – има три еднакви тона сол вместо редуващите се сол – ми – сол – ми; по-кратките нотни стойности водят до по-кратка мелодия, губи се
нейната широта.

• за слушане: „На крилете на песента“ – Феликс
Менделсон Бартолди, „Перпетуум мобиле“ –
Йохан Щраус-син.
Насоки за работа
За класовете, които през 1. учебен срок изучават
музика с един час седмично, има възможност това
обобщение да изпълни ролята на междинна диагностика. Препоръчваме разучаването на „Ние битките
обичаме“ на Б. Карадимчев да е в началото на урока.
Добре би било учителят да разкаже, че преди време с тази песен е започвало едно любимо на децата спортно-занимателно предаване по телевизията.
Името му, „Бързи, смели, сръчни“ и до днес се използва като заглавие на различни състезания. В случая класът ще се подготви за интересно музикално
състезание.
Идеи на отделните игри:
Игра 1. По описания характер на песента тя да
се разпознае, а с изпълнението ѝ другият отбор
да разкрие максимално художествената образност. Игра 2 е ролева и комплексна. Музикалният слух на целия клас е ангажиран емоционално
и интелектуално, защото наблюдава двигателните
реакции и на „диригента“, и на показващия знаците за динамика. Коментира се водещата роля на
диригента в оркестъра. Игра 3. Възможните продължения на изреченията са различни и зависят
от индивидуалните съпреживявания и усещания.
Например те биха могли да звучат така: „Музиката пее и без думи“. Може да разказва дълго и изразително на своя език; може да рисува различни
картини, портрети, да изгражда музикални образи,
да описва настроения и чувства; може да разказва
за нашите мисли и емоции, за обичта, за вярата,
за красотата, за радостта, може да ме понесе на
своите криле към мечтите, към любимите ми места и хора. Следващото изречение се отнася за му-

Вид на урока: за обобщение.
Цел на урока: Прилагане в условия на музикално
състезание на знания, умения и отношения, свързани с основни области на компетентност – музикална
практика, елементи на музикалната изразност, музика и игра, музика и съвременни технологии.

Задачи на урока: Разкриване на художествената образност в изпълнението на песен. Описване на
впечатления от музикалноизразни средства в музика за пеене и слушане. Актуализиране на знания
за водещата роля на диригента в пресъздаване силата, темпото, динамиката, характера на музиката.
Коментиране на функционирането на музиката и
социалната ѝ роля в живота на хората. Демонстриране на знания за различни средства
за звуковъзпроизвеждане и разпросСветът на музиката
транение на музикална информация.
Назоваване на имена на композитори и свързване със заглавия на техни музикални произведения. Съотнасянe на текст от песен към нотен
запис на откъс от нея. Прилагане на
знания за музикалната писменост в
творчески ситуации. Разпознаване на
музикални инструменти. Подбор на
подходящи определения за тембъра
им. Съчиняване на танц и съпровод
по разпознат музикален жанр.
НИЕ БИТКИТЕ ОБИЧАМЕ

НА КРИЛЕТЕ НА ПЕСЕНТА

музика Борис Карадимчев
текст Димитър Младенов
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Основен музикален материал:
• за пеене: „Ние битките обичаме“
– музика Борис Карадимчев, текст
Димитър Младенов
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Играйте в два отбора. Всеки отбор излъчва по един представител, който влиза в ролята на диригент.
Диригентите застават с гръб един към друг. Единият дирижира
изпълнението на „Перпетуум мобиле“ от Йохан Щраус син.
Отразява с ръка промените в динамиката. Другият посочва
подходящи за динамиката знаци. После ролите се сменят.

Двата отбора работят едновременно, но независимо един от
друг. След това сравняват резултатите.
Слушайте „На крилете на песента“ от Менделсон. Накъде се понасят мислите и емоциите? Допишете текста: „Музиката пее и без
думи. Може да разказва дълго и изразително на своя език… Той
има красиви изразни средства ….“

Двата отбора работят едновременно и независимо един от
друг. Победител е този отбор, който даде най-много верни отговори за по-кратко време.
Открийте верните отговори.
В кой ред са изброени технически средства за концертния подиум?
петолиние, ключ сол, размер
усилвател, микрофон, тонколони
хоро, ръченица, валс
Кой е композиторът на Соната за виолончело и пиано?
Кои нотни стойности отговарят на този текст от мелодията:
„... битки слънчеви и снежни.“?
.

публика

ча

в ръкопляскан

Играйте в два отбора за бързина, точност, оригиналност.
Избира песен от с. 6 до с. 22 и я описва с възможно
Отбор 1
най-много прилагателни имена.
призив
но
Отбор 2
Запява песента.
Следва размяна на ролите.
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Феликс Менделсон Бартолди
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СВЕТЪТ НА МУЗИКАТА

ан

Е-ресурс
И двата ресурса са в подкрепа на задачите от страницата. Първата задача повтаря тази с музикалния
пример. Втората в известна степен улеснява работата за изговаряне на текста по определен модел, т.к.
съдържа музикална „подложка“ за видовете танци.

е
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Двата отбора работят едновременно. Играят за бързина и точност. Победител е този отбор, който даде повече предложения.
Продължи равенството.
=
=?
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Двата отбора работят едновременно. Играят за бързина.
Победител е този отбор, който открие всички липсващи знаци и
даде повече идеи за танц.
Подредете пъзела. Открийте знаците от музикалната писменост, които липсват. Запейте песента, предложете танц.
Изпълнете го и се забавлявайте.

f
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Двата отбора работят едновременно. Играят за бързина и
точност.
Кои музикални инструменти са скрити между нотите и
сричките? Запишете ги в тетрадката.
дай
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Подберете подходящи думи за тембъра на всеки музикален
инструмент.
кадифен
чист
пъргав
плътен
нисък

звънък

?

?

?

Съчинете с два музикални инструмента съпровод на песен,
която може да се отмерва така:
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зикалния език, може да продължи с изброяването на елементите му – мелодия, характер, темпо,
динамика, тембър, пулсация или начин на броене.
Добре да се опишат в конкретната творба, а защо
не и да се съпоставят с много различната „Перпетуум мобиле“ на Й. Щраус-син. Учениците могат
да проследят движението на мелодията в началото
на основната тема (след въведението). Тя започва със скок нагоре, трикратно повторение на един
тон, следва постепенно движение нагоре и скок
надолу. Тази начална фраза се повтаря многкратно и при разпознаването ѝ в процеса на слушането
може да се реагира двигателно. Подходящи думи
за характер са мечтателно, ласкаво, лирично, сърдечно, спокойно. Творбата помага да се осъзнае
ролята на темпото, динамиката и тембъра за характера на музиката. Темпото е умерено към бавно. Динамиката е без сериозни промени от началото до края, в който постепенно затихва и може
да се определи основно като тиха. Изпълнението,
което предлагаме, е за пиано (оригиналът е песен
със съпровод на пиано, част от цикъл 6 песни по
стихове на Х. Хайне) с топъл, мек, нежен, напевен
тембър. А усещането на тривременната пулсация
(макар че е размер 6/8 пиесата) ще насочи към
откриване на плавна танцувалност в характера. В
„Перпетуум мобиле“ на Й. Щраус-син се открива
раздвижена мелодия, енергичен характер с много жизнен заряд – ту лек, ту бурен, с динамични
контрасти и бързо темпо. Пулсацията е четиривременна. А в изпълнението на симфоничния оркестър се разпознават тембрите на флейта и кларинет, контрабас и цигулки, ксилофон. Натрупват
се и аудиални впечатления за други музикални
инструменти, които присъстват в следващи страници на учебника – валдхорна и фагот; виола и
виолончело. Верни отговори на задачите от игра
4 са: усилвател, микрофон, тонколони; Йоханес
Брамс – втори портрет; първи нотен запис. Равенството от игра 5 може да се продължи с различни
комбинации от нотни стойности и паузи. Някои от
тях са:

Пъзелът от игра 6 трябва да се подреди в този
ред – второ, първо, трето петолиние. Липсват размер 2/4 и заключителната двойна тактова черта
(характерна именно за край на нотни текстове).
Скритите в ребуса думи за музикални инструменти от игра 7 са: дайре, арфа, маракаси, кларинет.
При подбора на подходящи определения за тембър
е ясно, че плътен и нисък се отнасят за контрабас,
останалите е възможно да са и за гъдулка, и за китара; допълването е възможно, както и импровизацията на ритъм към схемата на ръченица провокира творческата активност.

Е-ресурс
На с. 22 задача 1 изисква разпознаване на ръченица, пайдушко хоро, марш, валс. В задача 2 се
разпознават музикални творби и се свързват наименованията им с композитор, съответно: 1. „Разхождайки кучето“, Дж. Гершуин; 2. „Ръченица“ – П.
Хаджиев; 3. „На крилете на песента“ – Ф. Менделсон-Бартолди. Задача 3 изисква учениците да посочат подходяща музика за спортно състезание от три
музикални откъса. Верен отговор е № 2. Ресурс 4 е
работен лист за портфолиото на ученика. На с. 23
задача 1 е музикално судоку – разполагат се музикалните инструменти контрабас, гъдулка, цигулка,
арфа така, че във всеки квадрат с четири полета, ред
и колона да има всички инструменти, без да се повтарят. При всяко поставяне прозвучава кратък откъс с
изпълнение на съответния инструмент. При правилно решаване има възможност за следваща подзадача
– да се посочи видът на инструментите (струнни, а не
духови или ударни). В задача 2 учениците разпознават песен по нотен текст („Вятър емчи“), разпознават, посочват, определят ритмична група четвъртина
с точка и осмина.

МУЗИКА И ТАНЦИ.
ТАНЦИ НА НАРОДИТЕ
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разширяване на ЗУК във връзка с
основна форма на функциониране на музиката – музика и танци. Разбиране на присъствието на танците
в музикалната практика – концертна, фолклорна, за
развлечение. Изразяване на емоционално отношение
и артистичност при изпълнение на песни.
Задачи на урока: Натрупване на ЗУК, свързани
с танците в музикалното изкуство. Разграничаване
на авторска от фолклорна музика с танцувален характер. Проследяване на характерни изразни средства в танцувални музикални произведения. Аргументиране на лични предпочитания.
Основен музикален материал:
•• за пеене: „Мамбо“ – музика и текст Развигор
Попов
•• за слушане: „Норвежки танц“ – Едвард Григ.
Насоки за работа
Темата е продължение, основано на спираловидния принцип, на дългогодишната работа във връзка с функционирането на музикалното изкуство – в
танците и в танцувалната музика. Вниманието на
учениците се насочва към претворяването на танцовостта в песенното и в инструменталното музикално
изкуство с поглед към танците на други народи.
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Музика и танци
МАМБО

музика и текст Развигор Попов
пее Мими Иванова

Танци
на народите

НОРВЕЖКИ ТАНЦ
Едвард Григ

КАДРИЛ

френски народен танц

СПОМЕНИ ОТ БАЙРОЙТ:
ФАНТАЗИЯ КАДРИЛ
Габриел Форè

Габриел Форè
1845 – 1924
Габриел Форè е френски композитор, органист, пианист, учител
по музика.

Искам да пътувам някъде далеч оттук,
мамбо да танцувам в топлите страни на юг.
В пясъци и дюни мамбо край реката Нил
пеят си маймуни и танцува крокодил.
Припев
Стъпка напред, стъпка назад,
можем дори и стъпка настрани.
Мамбо напред, мамбо назад,
мамбо танцувам аз, танцувай ти.
Мамбо, мамбо, хубавото мамбо!
Мамбо мамбо, веселото мамбо!
Мамбо се казва новият урок.
Мамбо, мамбо…
С мамбо започва нашият учебен срок.

Танцовото изкуство е магия от музика, стъпки, характерно облекло, обстановка. Чрез него се разказват истории, легенди, пресъздават се традиции
и обичаи. Танците на всеки народ са характерни за
неговия бит и култура. Те могат да бъдат буйни,
игриви, нежни, грациозни...
Традиционните за всеки народ музика и танци се
предават от поколение на поколение. Композиторите и артистите от всички времена ги претворяват.
Съвременните музикални технологии и артистите
вдъхват нов живот на танцовата музика. Днес танците живеят и в концертната зала, и в театъра, и на
различни празници.
Къде си виждал да се танцува? Каква музика звучи там?
Използва ли се танцова музика в някои спортове?
Имаш ли лични впечатления?
Посочи музика, слушана в клас, в която е претворена народна танцова музика от композитор.
Кой е твоят любим танц? Кой е твоят любим народен танц? Каква е музиката, която го съпровожда? Какви са мелодията, динамиката, темпото, музикалните инструменти, които са използвани в нея?

Едвард Григ
1843 – 1907
Норвежки композитор, пианист,
диригент. Композира песни,
музика за оркестър и за различни
музикални инструменти.

Под лупа
кадрил – танц, чийто произход е
Франция; става популярен в Европа и в Русия.

Опиши танца кадрил: характер, темпо, начин на отмерване.
Какви различия в предложените варианти на музика откри?
Кои песни, свързани с различни танци, знаеш?
Припомни си какво знаеш дотук от часовете по музика и поправи изреченията така, че да са верни.

Развигор Попов
1940
Развигор Попов е композитор,
пианист, автор на много популярни
песни.

Танцовата музика на различни народи не се различава, защото
няма свои особености и отличителни черти.
Кадрил се танцува и в Русия.
Петко Стайнов е български композитор, който е автор
на „Тарантела“.
Джоакино Росини е писал ръченица.
Панчо Владигеров е автор на музиката и текста на „Мамбо“.
„Дена слиза от горица“ е българска народна песен, на която
може да се танцува пайдушко хоро.
Гопак е бавен, нежен танц.
Йохан Щраус е ненадминат майстор на музика за танцуване
на рок.
Изберете танцова музика, за да изсвирите съпровод със следните
модели:
1.
2.
Кой ще предложи повече видове танци?
Опитай да изпълниш моделите с различни музикални инструменти,
както и с две ръце.
Кой размер е подходящ за всеки модел?
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Песента „Мамбо“ на Р. Попов е български прочит на ярък, енергичен музикален стил и танц от
Карибите, получил широко разпространение в латиноамериканските страни, в латиноамериканските
общности в САЩ. Дава прекрасни предпоставки за
проява на емоционалност и артистичност в песенна и танцова дейност. „Норвежки танц“ на Е. Григ
е категоричен пример за претворяването на фолклора в творчеството на композиторите. Учениците
познават вече примери от българската музика, а
запознаването им и с други образци, от други народи и националности, разширява аудиалния им опит
в тази насока, развива и формира ЗУК по темата,
формира отношение към музикалното изкуство.
Предлагаме ви, за пореден път, вариантност на музиката на този танц – в класическия образец (симфоничен оркестър), в нов аранжимент с участие на
съвременни инструменти, в различен вариант – добавени инструменти (пиано), различна интерпретация. Ако се потърси в интернет, без проблеми ще
се открият още много варианти и много различни
интерпретации. Това е факт, който се дължи на
непреходността на тази музика, на нейната сила и
яркост, които дават основание на много поколения
творци и любители на музиката да я харесват, да
я свирят с любов, да ѝ се радват и да продължават
да я интерпретират по различни начини. А в клас
различните по характер моменти и дялове на творбата дават добра основа за разнообразно двигателно интерпретиране от учениците, за включване на
различни начини за съпровод.
Задачите са насочени към коментиране на живота на музиката и танците, както и на аргументиране
на личните впечатления и предпочитания. Важно е
учениците да споделят личен опит по отношение на
познаването на музика за танци и на местата, където звучи различна танцова музика, да изразят своите
пристрастия (задача първа и последна на страницата).
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Музика, много разнообразна, не
само пряко танцова, а и танцувална, е
задължителен елемент в някои спортове: спортна гимнастика, художествена гимнастика, фигурно пързаляне,
акробатика, спортни танци (бални и
латино), спортен рокендрол. Трета
задача изисква не само споменаване,
но и актуализиране на музика, свързана с претворяване на фолклора ни
от български композитори. За тях
стана въпрос и на с. в учебника, а
и тук (с. 21, урок 15). С тази задача
напомняме, че е необходимо многократно да се използват музикалните
творби за слушане, в различни ситуации и поводи, за да могат дълготрайно да се „настанят“ в паметта на
учениците, да се затвърдят ЗУК.

Е-ресурс
В задача 1 се прослушва музикален пример с музика за три различни танца, първият е мамбо. Задача
2 е вариант на втората задача в учебника, грешният
отговор е ски скокове.

МУЗИКА И ТАНЦИ.
ТАНЦИ НА НАРОДИТЕ
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разширяване на ЗУК във връзка с
основна форма на функциониране на музиката – музика и танци. Разбиране на присъствието на танците
в музикалната практика – концертна, фолклорна, за
развлечение. Изразяване на емоционално отношение
и артистичност при изпълнение на песни. Разграничаване на авторска от фолклорна музика с танцувален характер.
Задачи на урока: Натрупване на ЗУК, свързани
с танците в музикалната практика и претворяването
им в композиторското творчество.
Основен музикален материал:
• за слушане: кадрил – руски народен танц, кадрил –
френски народен танц, „Спомени от Байройт:
Фантазия кадрил“ – Габриел Форè.
Насоки за работа
Това упражнение отново разширява опита на учениците по темата – нов танц, ново претворяване в
композиторското творчество. Предлагаме пример за
танц, чийто произход е Франция. След това получава
развитие и в други народи и държави. Този факт не

интерпретираме за първи път в нашите комплекти.
По подобен начин предложихме разширяване на темата по отношение на танца валс в предишни класове. Такъв подход категорично помага за затвърдяване
на ЗУК, за изграждане на адекватно отношение у учениците към явления от музикалната практика. Музикалното изкуство е специфично отражение на живота. Много примери има за преминаването на танци от
битовата практика в дворцовата, в композиторската,
за „мигрирането“ на танци и танцови елементи, на
музика за тях от един район в друг, от една държава в друга, от един континент в друг (полка например). Затова учениците ще чуят два различни кадрила
от Франция и Русия. Интересно е да се каже, че по
произход е френски и от фолклора на село навлиза
в балните зали в дворците. Характерно е, че се играе
по двойки – две или четири, разположени в ъглите
на правоъгълник. Много самобитен е руският кадрил,
при който „пътят“ е различен – от Европа навлиза в
руския дворец, в балните зали, а след това – сред народа. Затова категорично се различават двата аудио
примера за френски и руски танц (оркестър от класически инструменти, оркестър от руски народни инструменти). А в творбата си (за пиано) Форè използва тема на друг композитор – Рихард Вагнер, която
развива в стила на модерния за времето кадрил. И в
трите примера учениците с лекота ще открият двувременен метрум, живо и енергично звучене, бързо
темпо, а за разликите вече стана въпрос. Много примери за песни, свързани с танци, могат да се посочат
– и със заглавия, в които се съдържат наименования
на танци, и с характерни танцови характеристики без
конкретно име (на които могат да се танцуват определени танци). Само второто изречение от втора задача
може да не се поправи, защото е вярно, но може да се
разшири – да се уточни, че се танцува във Франция
на много места в Европа. Другите изречения са верни
при следните варианти:
Танцовата музика на различни
народи се различава, защото има
свои особености и отличителни
черти. Петко Стайнов е български композитор, който е автор на
„Ръченица“. Джоакино Росини е
писал тарантела. Развигор Попов
е автор на музиката и текста на
„Мамбо“.
„Дена слиза от горица“ е българска народна песен, на която
може да се играе/танцува пайдушко хоро.
Гопак е бърз, енергичен танц.
Йохан Щраус е ненадминат майстор на музика за танцуване на
валс. За последната задача на страницата: първият съпровод е под26
ходящ за право хоро, рокендрол,

мамбо (марш, макар да не е танц), кадрил, гопак и
други, на които може да се отмерва равномерно на
две, вторият – за валс; за първия модел е подходящ
размер 2/4, а за втория – 3/4.
Е-ресурс
Предлагаме интерактивна карта на света, с активни точки, които активират снимки и аудио,
свързани с различни учени танци: мамбо и Карибите, Чехия – полка, Австрия – валс, Русия и Франция – кадрил, България – хоро. Хорото още официално, според учебната програма, не е познато
на учениците – това трябва да установят (макар че
е възможно да го разпознаят от предишен опит –
дайчово хоро).

УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение.
Цел на урока: Разширяване на аудиалния опит
на учениците за връзката на танци и музика, за композиторското творчество, основано на претворяване
на танци и танцовост.
Задачи на урока:
Натрупване на ЗУК, свързани с танците в музикалната практика и претворяването им в композиторското творчество.
Основен музикален материал:
• за пеене: „Словашка полка“ – словашка народна
песен, б.т. Роза Петрова
• за слушане: „Славянски танц“ – Антонин Дворжак, „Бразилска народна сюита“ – Ейтор Вила
Лобос.

СЛОВАШКА ПОЛКА

народна песен от Словакия
български текст Роза Петрова

Аз запявам „Тра-ла-ла-ла-ла-ла“.
Продължавам с „тра-ла-ла-ла-ла-ла“.
Всички пеем „Тра-ла-ла-ла-ла-ла“
и се смеем с „тра-ла-ла-ла-ла-ла“.

СЛАВЯНСКИ ТАНЦ
Антонин Дворжак

БРАЗИЛСКА
НАРОДНА СЮИТА
Ейтор Вила Лобос

Тази песен с текста лесен
ни понася в танца чудесен.
С нас танцува и Земята,
а в лицата радост блести.
Аз запявам…

Зиме, пролет, лято, есен
ще я пеем пак тази песен,
че с усмивка сътворена,
е родена в танц радостта.

Антонин Дворжак
1841 – 1904
Чешки композитор, който широко
използва музиката на своя народ в
творчеството си.

МОЯТ МУЗИКАЛЕН ПРОЕКТ

Име на танца/танците

Особености на танцуване

Музикалноизразни
средства

Вила Лобос
1887 – 1959
Бразилски композитор и диригент.
Съчетава бразилската и индианската народна музика с популярната европейска музика.

Под лупа
сюита – музикално произведение от няколко части,
най-често с танцов характер
Характер на танца/танците

Композитор

Артисти изпълнители,
състави

Направи проект на тема „Танци и музика“:
Избери танц/танци.
Запиши: характера, особеност на танцуване, композитор, артисти изпълнители,
състави.
Намери и залепи подходящи снимки.

Насоки за работа
Песента представя по изключително характерен начин специфичността в звучене на музиката за танца полка, който е бърз,
жив, енергичен танц. И отново
е повод да обсъдим с учениците факта, че музиката преминава
границите на държави и живее
независимо от тях. Произходът
на полката е чешки, но танцът
преминава в много други близки
и далечни народи и държави – в
почти цяла Европа (от Румъния
до скандинавските държави и Великобритания), даже в Латинска
Америка. Много композитори са
го претворявали в своето творчество – Й. Щраус, Й. Щраус-син,
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Б. Сметана, А. Дворжак и др. „Славянски танц“ от
А. Дворжак е част от цикъл с 16 негови произведения с това заглавие. Това произведение дава основание да поговорим с учениците кои народи са славянски… Тук не се откриват категорични народни
мелодии. За разлика например от „Унгарски танци“
на Брамс, в които са вплетени директно фолклорни
мотиви, в своите „Славянски танци“ Дворжак използва само характерния ритъм на славянската музика от Бохемия и Моравия, докато мелодиите му
са напълно оригинални, съчинени от него.
Ейтор Вила Лобос ще пренесе учениците в далечна Бразилия, ще ни потопи в неговата музика, която
е космополитна, защото тази сюита съдържа и европейски танци, разбира се, претворени по специфичен
начин за китара – мазурка, шотландски танц, валс, гавот. Последната част е шориньо (шоро) – оригинална
бразилска градска музика. Към края на XIX в. в Рио
де Жанейро бразилски музиканти започват да смесват
европейски мелодии с бразилски ритми и бразилска
индианска музика, като така създават шориньо. През
20-те години на XX в. шориньо е основен стил в популярната музика, от който се ражда самба, по-късно
и боса нова. Колко от частите на сюитата ще чуете с
учениците? Кога? Колкото решите и не само в този
час. Винаги може да откриете подходящ момент за
това. Но нека в този час да чуете последната, бразилската част, което дава „цвят“ в пъстрата палитра на
музика от цял свят, свързана с танците.
Важен момент е предложението ни за проектна
дейност, за осъществяване на проект „Танци и музика“. Тази задача е творческа с междупредметен
характер с усвоеното вече понятие „континент“ по
човекът и обществото. Моделът е примерен, предложената визия също, въпросите и задачите също. Вие
може да направите и друг/и вариант/и.
Е-ресурс
Задача 1 е свързана със затвърдяване на творби
и композитори, свързана с темата. Задача 2 е пъзел
– деца, танцуващи спортни танци, при сглобяването
на който зазвучава ярка, енергична музика на самба.
Третият ресурс е лист за разпечатване – примерен
модел за проектната дейност.

В СВЕТА НА МУЗИКАЛНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ. КЛАВИШНИ
МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Актуализиране на ЗУК за клавишни музикални инструменти. Разширяване на аудиалния опит за клавишни музикални инструменти, на
знания за тях – познаване на принципите на звукоизвличане.
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В света на музикалните инструменти
МЕЧТА ЗА ВСИЧКИ
музика Владимир Наумов
текст Волен Николаев

Преди повече от две хиляди години на един изобретателен музикант му хрумва идеята да изпробва как ще
прозвучи струна, ударена с чукче. Получил се доста интересен звук. По-късно са добавени клавиши. С тяхна
помощ чукчетата удрят много по-бързо и дори по няколко струни едновременно.
Като най-известни в съвремието ни са се утвърдили клавишните инструменти пиано, акордеон, орган, кийборд, които вие вече познавате.
Пианото има механизъм, при който клавишите задвижват чукчета, удрящи по струни. При акордеона клавишите са част от устройство с метални езичета и мях. Клавишите при органа са свързани с тръби и мях. Кийбордът е
група от клавишни музикални инструменти, използващи
компютърни технологии.

МАЛЪК МЮЗЕТ
Андре Вершурен

СЛАВА

Антонио Вивалди

Под лупа
Мюзет –
1. френски народен музикален инструмент,
който прилича на гайда;
2. френски народен танц.

Клавишни
музикални
инструменти

Клавиши и чукчета

Музикантите непрекъснато търсят начини да подобрят изпълнението
си, търсят нови тембри. Изпей „Мечта за всички“, като се стараеш
всеки път гласът ти да звучи по най-подходящия начин.
Пиано
Каква роля играят клавишите при клавишните инструменти?
Клавишните инструменти често изпълняват солови роли, но
служат и за съпровод. Защо?
Опиши тембрите на акордеона и органа. По какво си приличат
Акордеон
и по какво се различават?
Кой от клавишните инструменти е създаден най-скоро? А кой
от познатите ти е най-стар?
Какъв хор звучи в „Слава“?
МУЗИКАЛЕН ПРИМЕР
Слушай музикалния пример. Запиши в тетрадката си тембрите,
Орган
които чуваш.
Изсвири на виртуален кийборд или на ксилофон следната мелодия:

От коя песен е този нотен откъс? Кой ще опита да изсвири песента
и нататък?

Кийборд

27

Задачи на урока: Обобщаване на знанията за пианото, акордеона, органа и кийборда като клавишни
инструменти. Подбиране на подходящи определения
за тембъра на клавишните инструменти и осъзнаването му като изразно средство в конкретни музикални творби.
Основен музикален материал:
• за пеене: „Мечта за всички“ – музика Владимир
Наумов, текст – Волен Николаев
• за слушане: „Малък мюзет“ – Андре Вершюрен,
„Слава“ – Антонио Вивалди.
Насоки за работа
„Малък мюзет“ представя акордеона като един изключително романтичен, лиричен, солиращ инструмент. В „Слава“ органът акомпанира на смесен хор.
Във връзка с указанието гласът по време на пеене
да звучи по най-добрия начин се има предвид да се
развие у учениците навикът те винаги да се стараят да
пеят по начин и с тембър, който подхожда в най-голяма степен на музикалния образ, заложен в произведението. По първа задача е добре учениците да
работят в табличен вид, разкривайки характеристиките на клавишните инструменти. Акцент се поставя
върху ролята на клавишите, но това би могло да бъде
само един компонент от заданието. Други елементи
за сравнение могат да бъдат: общо устройство, роля
на клавишен механизъм, изпълнителска техника,
динамични и технически възможности, темброва
характеристика.
Във втора задачата учениците обсъждат функциите на клавишните инструменти. Тъй като те са
хармонични музикални инструменти (могат да изпълняват много гласове), тяхната звучност е богата
и наситена. Това ги превръща в желани инструменти
освен за солови изпълнения, но и за акомпанимент
и корепетиция. Клавишните подпомагат изявата на
мелодичните инструменти, както и на човешките

гласове при изграждането на пълнозвучно звучене и
по-мащабен цялостен образ.
Задача три – учениците сравняват тембрите на
акордеона и органа. Тъй като в устройството на двата инструмента участва мях, може да се търсят и
сходства в звученето. Добре е учениците да сравняват инструментите като звук, включително да се дадат примери и за това в какви жанрове те се използват най-често. Съответно възрастта на инструментите ще има връзка с популярните жанрове в епохите,
през които инструментите са най-разпространени.
В музикалния пример звучат пиано, струнни заедно, женски глас, китара/и, ударни инструменти,
духов инструмент – саксофон, кийборд. Но всички
те всъщност са продукт на електроника и техника –
кийборд, синтезатори. Първият женски глас не е реален, а получен по електронен път.
Е-ресурс
В задача 1 учениците подреждат наименованията на клавишите върху изображение на клавиатура.
Отговор: 1 – до, 2 – ре, 3 – ми, 4 – фа, 5 – сол, 6 – ла,
7 – си. Задача 2 – учениците избират верните твърдения. Отговор: 1 – пианото, кийбордът и органът
имат педали; 3 – акордеонът има мях; 4 – органът
има тръби; 5 – акордеонът и органът свирят с участието на въздух.
В задача 3 учениците групират верните твърдения така, че да съответстват на инструментите пиано
и орган.
Пиано

Орган

При натискане
на клавиш звукът
постепенно заглъхва.

При натискане на
клавиш звукът остава
с постоянна сила.

Има струни и чукчета.

Има тръби и мях.

Има два или три педала. Има много педали.
Има една клавиатура.
Има няколко клавиатури.
Може да звучи
Звучи с един тембър.
с различни тембри.

В СВЕТА НА МУЗИКАЛНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ. СЪВРЕМЕННИ
МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Актуализиране на ЗУК за различни музикални инструменти. Разширяване на ЗУК и
на аудиалния опит за съвременни музикални инструменти, използващи съвременни технологии. Познаване на възможностите на електрическите и електронните инструменти за създаване и изпълнение на
разнообразна музика.

В света на музикалните инструменти
ПИЦИКАТО

из балета СИЛВИЯ
Лео Делиб
варианти

Съвременни
музикални
инструменти

РАЗХОДКА ИЗ СВЕТА
Стефан Русков

Много от съвременните музикални инструменти са
разработени на основата на традиционни инструменти. Такива са електрически китара, цигулка,
барабани, кавал, гъдулка, акордеон, пиано, кларинет и др. Те използват електрически ток.
Други музикални инструменти са създадени с помощта на компютърните технологии. Те се наричат
електронни музикални инструменти.
Такива са кийборд, синтезатор. Тези инструменти
имат богата „библиотека от тембри“, благодарение
на която могат да имитират звука на съществуващи
музикални инструменти или да свирят с несъществуващи в реалността тембри. Разполагат с модели
на готови, програмирани съпроводи.
Под лупа
пицикато – начин на свирене на струнни инструменти при цигулка, виолончело, контрабас с пръсти
вместо с лък

Какви средства са необходими на електронните музикални
инструменти, така че те да могат реално да звучат и да подпомагат създаването на музика?
озвучителна апаратура
електричество

тонколони
усилвател
други: …………..

Кой от вариантите на „Пицикато“ от Лео Делиб е изпълнен от електронни инструменти? Какви прилики и разлики
откриваш в предложените варианти? Кой вариант ти допада
най-много? Защо?
В интернет свободно могат да се използват много приложения, които „свирят“. Знаеш ли някои от тях?
Приложение
за създаване
на музика
Каустик 3
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Задачи на урока: Свързване на музикални инструменти със съвременни технологии, с аудио техника. Коментиране на разнообразна музика, създадена с тези средства. Аргументиране на предпочитания.
Основен музикален материал:
• за слушане: „Пицикато“ из балета „Силвия“– Лео
Делиб, „Разходка из света“ – Стефан Русков.
Насоки за работа
„Пицикато“ от балета „Силвия“ на Делиб е пореден пример за музика, която е интерпретирана по
различен начин от много музиканти, от различни
състави, а и чрез съвременни инструменти и аудио
техника и апаратура.
Първият пример е оригиналната музика – за
оркестър. Вторият вариант е изпълнен на китара –
по-бавно, още по-нежно. Третият и четвъртият вариант са дигитални варианти (компютърни, синтезаторни, възможно и от кийборд) – с електронни тембри, от синтезатори или специализирани редактори
за създаване на музика.
„Разходка из света“ предлага музика, създадена с
помощта на дигиталните технологии и кийборд: самба и Бразилия, валс – акордеон и Европа, филмите на
Чарли Чаплин – Великобритания и Америка (макар
че е британски актьор, по-голяма част от живота му
преминава в Америка), източна музика – Китай или
Япония, Моцарт – вечната „Малка нощна музика“.
Не е случаен последният въпрос, защото е свързан пряко с темата. И е насочващ – за тези, които
вече са опитвали да използват такива продукти, да
споделят, а и за тези, които не са – да го направят.
Защото (без да звучи назидателно) вместо да се играят само електронни игри, е възможно да се прави
и друго – много лесно се създават музикални парчета, а това, освен че носи удовлетворение, развива
творческия потенциал, мотивираността да знаеш и
можеш повече и т.н.
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Важен аспект в темата дава дискутирането на
В света на музикалните инструменти
това дали една музика трябва да се хареса на всички
и защо. Възможните дискусионни позиции на този
въпрос могат да бъдат: Защото всеки има право на
лично мнение; Защото всеки може да харесва различна музика; Защото в определен момент е възможно да харесва на някого, в друг – не; Защото настроението на човек може да предизвиква различен емоционален „отговор“ на слушаната музика; Защото и
по отношение на музикалното изкуство и различните
хора трябва да проявяваме толерантност и т.н.
В този час е удачно да се актуализират и музиките
от с. 14, вкл. и от е-ресурса, защото пряко отговарят
на темата и урочната статия.
Е-ресурс
Предлагаме линк към много атрактивно изпълнение на кийборд. Задачата е свързана с дискусионната
задача – за предпочитания и вкусове в музиката.

МУЗИКА И ТЕХНИКА
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разбиране на значението на техниката за създаване, съхранение и разпространение
на музика. Познаване на различни средства.
Задачи на урока: Коментиране на значението на
разнообразна аудио техника за живота и функционирането на музиката – в миналото и днес.
Основен музикален материал:
• за пеене: „С любов към вчера“ –
музика Стефан Русков, текст – Роза Петрова
• за слушане: „Латерната“ – Дмитрий Шостакович.
Насоки за работа
Темата е продължение на тази от с. 14 и 15, но
е свързана с това откъде, от какви аудио източници
слушаме музика като част от аудио техниката.
Песента е поетичен изказ на значението на различни аудио средства, чрез които музиката се съхранява и разпространява, благодарение на което се
преминават граници и огромни пространства, дори
се пътува и през времето, защото е възможно да се
насладим на музика от различни времена. Днес не
можем да си представим, че няма да чуем любимата
си музика от смартфона, а някога това е било възможно чрез грамофон и т.н. Така в непринуден музикално-поетичен контекст учениците се запознават с изискваните от учебната програма грамофон,
магнетофон, касетофон, компактдиск.
„Латерната“ на Д. Шостакович пък е музикален инструментален „прочит“ (за пиано) на зву44

Музика и техника
ЛАТЕРНАТА

С ЛЮБОВ КЪМ ВЧЕРА

Дмитрий Шостакович

музика Стефан Русков
текст Роза Петрова

В ръката с телефон или таблет
летим през времето назад, напред.
А от дисплея маха ни светът.
Разказва с музика за своя път.
Припев
Ти знаеш ли кой сбирал е преди
в забави млади, стари до зори?
Един обичан пукащ грамофон
и ролков стар магнетофон.
След време в двор, в салон и от балкон
запял любимец нов – касетофон.
Но как вестта за танците безчет
узнавал е човек без интернет?
Дори компютър нямало преди.
Но музика звучала е в игри.
С любов към вчера днес в ръка държим
цял свят от песни. С тях напред летим.
Припев

Грамофон
1887

Магнетофон
1887

Касетофон
1963

Днес не можем да си представим света без музика. Музика звучи около
нас от радиото, телевизията, телефона, от компютъра. Първите технически решения за създаване, записване,
разпространение на музика ни водят
повече от един век назад във времето.

CD плейър
1979

Смартфон
1993

Какъв е характерът на музиката на Шостакович в „Латерната“?
Какъв танц е?
Наблюдавай в интернет свиреща латерна. Защо Шостакович е нарекъл така своята музика?
Използвай барабанче, звънчета, триангел за съпровод на пиесата
– по подходящ начин, в подходящи моменти от развитието Ӝ.
Открий подобни тембри в дигитален кийборд и отново съпровождай пиесата.
Каква е разликата между разнообразните музикални средства за
записване, съхраняване и разпространение на музика?
Представете ги по атрактивен начин, като работите по групи.
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ците на един от музикалните инструменти, плод на
развитието на техниката, предвестник на съвременните технологии за записване, съхраняване
и разпространение на музика. Характерът на тази
музика е светъл, игрив, жизнерадостен. Мелодията имитира непрекъснатото движение на диска на
латерната, като че ли виждаме как латернаджията
забързва или забавя въртенето на ръчката и мелодията променя на места темпото си. Музиката на
тази пиеса е близка до характера и същността на
танца полка.
Отново ви провокираме да търсите начини да
използвате интернет ресурси, както и такива от
смартфоните, за да сте актуални в работата с учениците. Става въпрос да се потърсят интересни
тембри от дигитални онлайн ресурси (вече сме
дали някои примери) или програмни продукти,
свободно разпространени, за да създадете с учениците един атрактивен съпровод на тази кратка
пиеса.
Е-ресурс
Задачата изисква разпознаване на различни уреди
и носители за записване и разпространение на музика. Двата ресурса представят видео файлове: 1. на
стари латерни, свирещи валс на Й. Щраус; 2. съвременна инсталация, имитираща латерна.

(танци, възстановки на конкретни обредни елементи, съчиняване варианти
на народни песни, припевки, наричания, план за музикално оформление
на кът и т.н.) Третата и петата задача
също провокират творческия потенциал. Заедно със селищата от съответния регион учениците трябва да
чуват и имената на Перник, Ямбол,
Разлог, в които се провеждат фестивали на кукерски игри.

Музикален празничен календар
БАБУГЕРО, ДУГЕРО

ОЙ, КОЛЕДО, МОЙ КОЛЕДО
народна песен

народна припевка

СУРВА ВЕСЕЛА ГОДИНА

КОЛЕДА (ЗА ТЕБ И МЕН)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

музика Петър Попов
текст Ади Емилова

музика Добри Христов
текст Елин Пелин

пее Андон Даскалов

От стари времена хората вярват в чудодейната сила на песните,
наричанията, игрите на сурвакари, коледари, кукери. Според традициите и обичаите те се изпълняват за здраве, плодородие и късмет. Носят много празнично настроение.

дарове
от стопаните

време
участници

пожелания
и наричания

облекло

отличителни
предмети

съпровод
песни

обикаляне
по домовете

Рождество Христово е един от най-големите християнски празници.
В народния календар се нарича Коледа, Божик, Божич. На този ден
цялото семейство е заедно. Празнува се на 25 декември. Светлина
и доброта има навсякъде – в запалената свещ върху коледния хляб,
в коледната украса, в мислите, в делата. Песните в дома и храма
прославят празника. Някои звучат тихо, смирено, с молитвено преклонение, други – с радост и възторг.
Какви прилагателни имена ще избереш, за да опишеш настроението, което създава песента „Коледа (за теб и мен)“ на Петър
Попов? А за „Рождество Христово“ на Добри Христов?
Кой е композиторът на тези песни?
„Хоро“ (Чуйте! Гайда свири)
„Родна реч “

Посочи кое е общото и кое е различното между коледуването,
сурвакането и кукерските игри.
Какво трябва да направиш, ако си водещ в училищна музикална
викторина? Подготви въпроси за интервю „Зимните обичаи“. Избери свои събеседници.
Как ще отразиш участието, своето и на приятелите си, в сурвакарски обичай, ако пишеш за детски електронен вестник? Как ще
изпратиш и разпространиш информацията?
Знаеш ли имена на градове и села, в които се устройват кукерски
шествия и фестивали?

„Щъркел и деца“
„На Кирил и Методий“

Каква музика слушате в семейството на коледния празник?
Досещаш ли се за радио- и телевизионни предавания, от които
можеш да научиш интереси неща за Коледа и коледуването?
Разкажи на съучениците си.
Звукова картина „В святата нощ“.

Какъв танц може да бъде изпълнен на песента „Ой, Коледо, мой
Коледо?“
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МУЗИКАЛЕН ПРАЗНИЧЕН
КАЛЕНДАР
Вид на урока: за нови знания.
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Е-ресурс
Връзките (ликовете) към обредни
възстановки обогатяват представите
на учениците, а задачата за допълване на изречения проверява знанията
за зимния празничен календар.

УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение.

Цел на урока: Разбиране на смисъла, значението
и спецификата на коледуването, сурвакането и кукерските игри в календарния празничен цикъл. Свързване на наричания и народни песни с всеки обред.

Цел на урока: Разпознаване на характерни елементи от символиката и съдържанието на коледния
празник. Разбиране на значението на българските традициите за съхраняване на народните добродетели.

Задачи на урока: Съпоставяне на коледуването,
сурвакането и кукерските игри по характерни белези
от обредната символика. Споделяне на впечатления
от отразяването на народните традиции и обреди по
електронните медии. Представяне на информация и
лични преживявания. Свързване на български народен танц с метрична пулсация.

Задачи на урока: Пеене на коледни песни. Коментиране на обреди, свързани с Бъдни вечер и Коледа, на отразяването им по електронните медии.
Свързване на музика с обредност. Съчиняване на
тематична звукова картина.

Основен музикален материал:
• за пеене: „Ой, Коледо, мой Коледо“ – народна песен
• за слушане: „Бабугеро, дугеро“ – народна припевка, „Сурва весела година“ – народна песен.
Насоки за работа
Предложеният музикален материал дава възможност на учениците да усетят и разберат спецификата на зимните обреди чрез музиката. Затова и трите
песни са от българския фолклор. Съдържателно всяка
от тях илюстрира характерното за всеки един обред.
Първата задача въвлича в интерактивна съпоставка по посочените в изображението показатели. Условието на втората задача изисква в ролеви условия
да се изявят знанията за зимния празничен календар.
Понеже викторината е музикална, тя трябва да съдържа въпроси, свързани с основните музикални
дейности – пеене, слушане, творчески импровизации

Основен музикален материал:
• за пеене: „Коледа (за теб и мен)“ – музика Петър
Попов, текст Ади Емилова
• за слушане: „Рождество Христово“ – музика Добри Христов, текст Елин Пелин.
Насоки за работа
Страницата е посветена на Коледа. Двата нюанса в
емоцията и смисъла на празника са представени с българска музика. Песента за разучаване е съвременна –
авторите и изпълнителите ѝ са наши съвременници, с
актуални послания. Предложената за слушане песен е
класически образец на родната песенна традиция. И
композиторът, и поетът са неоспорими авторитети в
българската култура. Двете музикални произведения
предлагат възможности за интересни наблюдения по
отношение на настроението, което пресъздават.
Задача 1: Радостно, възторжено, енергично, щастливо, бодро, но и добродетелно, с нюанси на светла
мечтателност – това са някои от подходящите прилагателни за „Коледа (за теб и мен)“ на П. Попов. „Рож45

дество Христово“ на Д. Христов започва с встъпителни камбани, последвани от орган. Усещаме храмова
прослава на празника. А той носи непреходни ценности. Затова в аранжимента изконното, традиционното
по много фин и естествен начин прелива в съвременно
топло звучене. В песента се съчетават тържествени с
молитвено-смирени, задушевно-любящи и благодарствени послания. Общуването с музиката е личен процес, затова учениците могат да опишат настроението
и с други прилагателни имена. Задача 2 проследява
творчеството на Добри Христов, познато от 1. клас
досега. Следващите две задачи дават възможност да
представяне на собствен социално-културен опит.
Звуковата картина предлага възможности за импровизации – избор на други звуковъзпроизвеждащи
средства, вариативни решения за звуково обогатяване или продължение. Важна задача тук е да се изпълни метроритмически вярно, според размера, нотният
запис и съобразно символите от схемата (големината им е знак за различна динамика). Препоръчваме
отделно разучаване, като не бива да е „сухо“ и неемоционално, а обвързано по настроение с картината, след което и „сглобяване“.

Насоки за работа
Идеята на урока е музиката и празникът, които са
фактори на мултиетносната толерантност, защото са
значима част от живота на всички хора. Точно чрез
музиката учениците разбират смисъла на празника –
да съхранява добродетели и да обединява общностите. Усвояват се и се споделят знания за празничната
обредност на български граждани с различен произход, националности и вероизповедания.
Трите произведения на страницата формират
представа за празника, в конкретния случай новогодишния, от различни аспекти. Паралелно с това
се гради слухов опит, необходим за понятия, които предстоят. Песента „Весела година!“ със своите
общочовешки послания е и препратка към предстоящото на с. 34 запознаване с неравномерна пулсация на четири. „Дунавско хоро“ на Д. Илиев пресъздава празничното настроение и подготвя тембровия
слух за разпознаване на духовите инструменти (с.
36). А „Празнична увертюра“ на В. Стоянов завладява с тържествената цветиста звучност на симфоничния оркестър (запознаването с понятието също
предстои).
Урокът предлага оперативна свобода на учителя за творчески решения съобразно конкретните
условия в класа. Предложените идеи за проектната
работа дават възможност за изследване на традиции
и обреди в родното място. Именно оттук се изгражда чувството за принадлежност към родината – чрез
емоционалното съпреживяване с местния музикален
фолклор. Проектът поставя учениците в активна позиция, изявява креативността, учи на сътрудничество и уважение.

Е-ресурс
Първият ресурс е караоке на песента „Коледа (за
теб и мен)“ на П. Попов. Задача 2 е кръстословица.
Задача 3 изисква свързване на песен с празник.

УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение.
Цел на урока: Проявяване на интерес и уважение към музиката и празничната новогодишна традиция на етнически общности в България. Разбиране
на ролята на празниците за съхраняването на културата, за обединяването на българските граждани и прогреса на обществото.
ВЕСЕЛА ГОДИНА!

Задачи на урока: Коментиране
фолклорна музика и обреди на различни етноси в България. Включване в екипни проектни задачи за
проучване, събиране и представяне на информация.
Основен музикален материал:
• за пеене: „Весела година!“ –
ромска песен от България,
б.т. Роза Петрова
• за слушане: „Дунавско хоро“ –
Дико Илиев, „Празнична увертюра“ – Веселин Стоянов.
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ромска песен от България

НА!
ВА ГОДИ
А НО
ТИТ
ЧЕС

Е-ресурс
Първият ресурс предлага любопитна информация за новогодишната празнична традиция на
различни групи български граждани. Задача 2 е за
разпознаване на песен по нотен запис – „Над смълчаните полета“, Хр. Недялков.
Задача 3 комплексно проверява различни музикални компетентности чрез прослушване на
нова музика в контекста на темата – „Цигански танц“ от Хенрих
Лихнер: откриване на еднаквост
в мелодията, разпознаване на
музикален инструмент – пиано,
определяне на особеностите и на
вида му – клавишен, посочване на
думи за определяне на характер и
звучене – сърдечно, танцувално,
топло.
ДУНАВСКО ХОРО
Дико Илиев

ПРАЗНИЧНА УВЕРТЮРА
Веселин Стоянов

Khag Molad Same’akh!
месец септември
Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand!
1 януари
Noeliniz Ve Yeni Yiliniz Kutlu Olsun!
1 януари
Бахтало, о Васили! Бахтало Нево Бреш!
14 януари

Научи повече за музикалния празничен календар в твоето родно място, участвай в този проект. Заедно с твои съученици решете къде и при
кого ще отидете. Може да използвате тези идеи заедно.

Проект
Проучване на зимните
празнични традиции

Запишете
песни, наричания, броилки, спомени, предания,
приказки, музикални изпълнения, разкази.
Снимайте
музикални инструменти, народни носии и предмети,
свързани с обичая, интересни моменти от проучването си.
Нарисувайте и опишете
представите си за обичаи и празнични традиции.
Научете
песни, танци, празнични пожелания, наричания.
Вземете
автограф от домакина на къщата, която сте посетили.
Подредете информацията, която сте събрали
по избран от вас начин.
Представете проекта си пред класа и гости,
които сте поканили.
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Музикална информация днес се съхранява дигитално – чрез компютърните технологии в хард
диска на компютър или във външни преносими устройства, а все повече – в интернет пространството, в хранилища на информация. Преди да се появят компютърните технологии, музикалните студия
са били натоварени с повече апаратура, имало е и
специални библиотеки – места за съхраняване на
записаното – плочи, магнетофонни ленти, касетки,
дискове.

МУЗИКАЛНО СТУДИО
Вид на урока: наблюдение.
Цел на урока: Познаване, разбиране на същността на музикално студио. Изразяване на отношение към професията на хората, работещи в музикално студио.
Задачи на урока: Наблюдаване, проучване, анализиране, коментиране на аудио оборудване и дейност в музикално студио.

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ
ТАНЦИ. ДАЙЧОВО ХОРО

Насоки за работа
Разбираме, че трудно може да се организира
това наблюдение навсякъде. Но навсякъде има
музиканти – професионалисти и любители, които
могат да покажат основни елементи от оборудването, както и начини за записване и съхраняване
на музика. А и за учениците вече не е тайна, че
днес това се извършва с дигиталните технологии и
е възможно дори само с един компютър. Но е необходим знаещ и можещ човек, който да управлява
и извършва тези процеси. В музикалното студио
има най-малко две помещения – за тези, които ще
се записват, и за тези, които записват. Има специални изисквания за това помещение, в което
реално артистите свирят, пеят, говорят Студиото
обикновено е от две части. В едната са разположени различни музикални инструменти, микрофони,
слушалки, тази част има специална звукова изолация, за да може звукът да отговаря на определени
изисквания. В другата част – апаратното студио е
разположено различно оборудване – пулт, усилвател, записващи устройства, тонколони, компютър,
дигитални синтезатори и др. Професиите на тези,
които работят в такова студио, са тон техник, тон
инженер, саунд дизайнер, а в телевизията и радиото – музикални редактори.
Музикално студио

Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разширяване на аудиалния опит
на учениците по отношение на български народни
танци, на ЗУК, свързани с тях. Познаване на дайчово
хоро. Отчитане и разграничаване на неравномерна
пулсация на четири. Коментиране на функционирането на музика, свързана с дайчово хоро.
Задачи на урока: Музициране на песен образец
за жанра на дайчово хоро. Слушане на различна музика, свързана с характерното отброяване за дайчово хоро. Графично и двигателно моделиране. Определяне на характера на танца.
Основен музикален материал:
• за пеене: „Хубав Петко“ – народна песен
• за слушане: дайчово хоро, „Тръгнала е малка
мома“ – обр. Стефан Кънев.

Насоки за работа
Народна песен, фолклорна инструментална музика (народен оркестър) и обработен песенен фолклор
(многогласен вариант) са три категорични примера за разнообразноБългарски народни танци
то проявление на фолклора в този
жанр – дайчово хоро. Песента ясно
Дайчово
и категорично, достъпно представя
хоро
характерното за дайчовото хоро отброяване на четири със задържане
на четири, т.е. неравномерна пулсация на четири. Инструменталният вариант на интерпретираното от
оркестър от народни инструменти
дайчово хоро е в дългогодишните
традиции на този вид обработване на фолклора ни. Изпълнението
на вокалната формация „Абагар“
(квартет) е образец за многогласно
претворяване на фолклорната ни
песен благодарение на талантливи
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творци в тази насока, в случая – на
ХУБАВ ПЕТКО

И в телевизията, и в радиото има специални места, където се създава, обработва и съхранява музика. От там тя поема към своите
зрители и слушатели.
За да се осъществи това, е необходима специализирана аудио техника. Не е възможно и без хората, които работят с нея – знаещи,
можещи, обучени за това. Те използват разнообразни дигитални
технологии и специализирани програми (софтуер). Познават тайните на изкуството за създаване, обработване, съхраняване и разпространение на музика.

ДАЙЧОВО ХОРО

народна песен

Много ти прилича, Петко, синя антерия.
Много ти прилича, Петко, калпак самурлия.
Много ти прилича, Петко, шарени калцунки.
Много ти прилича, Петко, новите цървулки.

ТРЪГНАЛА Е МАЛКА
МОМА
обработка Стефан Кънев
пее вокална група „Абагар“

Вокална група „Абагар“

Дайчово хоро е вид български народен танц, характерен предимно
за Северна България. Играе се бързо от мъже и жени, заловени
смесено. Води се витообразно. Характерно е полюшването на ръцете.
Къде можеш да видиш да се танцува дайчово хоро?

Наблюдавай как се танцува дайчово хоро. Кои определения според теб му подхождат?
буйно
устремно

спокойно
плавно

пъргаво
водено

тежко
солово

Коя схема подхожда на дайчово хоро?

Колко помещения има в музикалното студио?

Верни ли са изреченията?
На дайчово хоро се брои на четири, като на четвъртото
отброяване задържаме.
На дайчово хоро се брои неравномерно на четири.

Каква аудио техника познаваш?
Проследи процеса на записване на музикално изпълнение.
Къде се съхранява музикалната информация?

Начинът на отброяване на дайчово хоро може да се
изобрази със схема от четири еднакви дяла.

Как се наричат тези, които работят в музикално студио на телевизия или радио?

По какво си приличат и по какво се различават трите музикални
творби на тази страница?

Как е изглеждало според теб музикално студио, преди да са създадени дигиталните технологии?
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Стефан Кънев (вече стана въпрос за него в урока на
с. 20).
Важно е да се аргументира присъствието на дайчово хоро в различни места, при различни случаи, в
различни музикални практики – танцови, концертни,
професионални, любителски, празнични (лични, на
различни общности – формални и неформални, национални…).
Наблюдаването на танца (предоставяме подходящ линк с видео) ще даде възможност той да се
характеризира и правилно да се подберат подходящи определения, а те са (от примерните) буйно,
устремно, пъргаво, водено. В следващата задача
последното изречение не е вярно. Трите музики
на страницата си приличат по начина на отброяване, характерен за дайчовото хоро. Различават се
по вида музика – две песни и една инструментална
творба; по вида на изпълнителския състав, а оттам
– и темброво (песен – вокално детско изпълнение
със съпровод, оркестър от народни инструменти,
вокално многогласно изпълнение без съпровод),
по начина на интерпретиране – песента „Хубав
Петко“ е съвременен вариант (съпровод с дигитални средства), а другите творби са в традицията на
класическото обработване на фолклора ни. Освен
това се различават и по елементи на музикалната
изразност – темпо, динамика, различна организация на различни по височина тонове и ритмика –
времетраене на тонове, образуващи различни по
характер мелодии.
Е-ресурс
Предлагаме видео файл с танцуващи дайчово
хоро, както и задача за разпознаване на подходяща
графична схема (четвъртата комбинация от калпаци). Друга задача е за свързване на диалектните думи
в песента антерия, калпак самурлия, калцуни, цървули със съответните изображения.

ница и дайчово хоро. Съпровождане по графичен
запис на музика за дайчово хоро.
Основен музикален материал:
• за пеене: „Купила ми мама“ – народна песен
• за слушане: „Дунавско дайчово хоро“ – Васил
Първанов, „Тръгнала е Рума мома“ – народна песен.
Насоки за работа
„Купила ми мама“ е народна песен, с която са израснали много поколения. Съвременната ѝ интерпретация е прекрасен пример за това как народните ни
песни все по-често се подлагат и на такава обработка, с използването на музикални инструменти, които
не са народни (в случая – китара и гъдулка). Този вариант различава песента от характера на дайчовото
хоро. Но другият съвременен аранжимент, създаден
за учебника, пресъздава живия и енергичен характер
на хорото. Песента „Тръгнала е Рума мома“ е много
популярна, представлява типично характерно дайчово хоро. А дайчовото хоро в изпълнение на Гвардейския духов оркестър допълва картината на възможности в музикалната практика.
Разнообразната музика от тези две страници ще
донесе разнообразие от мнения по отношение на
харесвам – не харесвам. Проявата на толерантност
към мнения, отстояването на предпочитания е една
от задачите в обучението по музика. А опитите да се
проведе това „мини“ проучване, също имат възпитателен, организиращ ефект, свързан и с изследователската компетентност на учениците.
Изговарянето на предложения текст според различната пулсация на познатите български народни танци
е творческа задача, изискваща проява на комплексни
музикални способности и компетентности. Не е необходимо да се проведе цялостно непременно в този час.
Възможно е да се комбинира с предложения модел за

УПРАЖНЕНИЕ
КУПИЛА МИ МАМА

Вид на урока: упражнение.
Цел на урока: Натрупване на вътрешнослухови представи за дайчово хоро, разширяване на
ЗУК по отношение на функциониране на музиката. Разбиране на авторството по отношение на
образци, свързани с български музикален фолклор – в примери от народното и композиторското
творчество.
Задачи на урока: Разграничаване на авторска и
народна музика в училищен репертоар. Свързване
на метрична пулсация и характер на музика с дайчово хоро. Речева интерпретация по метричен модел
– като право хоро, като пайдушко хоро, като ръче48

народна песен
изпълняват Христина Белева,
Петър Миланов

Купила ми мама шарени чорапки.
Дали да ги нося, или да ги гледам?
Купила ми мама сърмено коланче.
Дали да го нося, или да го гледам?
Купила ми мама алено герданче.
Дали да го нося, или да го гледам?

ДУНАВСКО
ДАЙЧОВО ХОРО

Васил Първанов
свири гвардейски духов
оркестър

ТРЪГНАЛА Е
РУМА МОМА
народна песен

Народната музика днес живее нов живот, защото различни музиканти я пресъздават и обработват по свой начин. Създават и нови
мелодии, които звучат като народни.

Петър Миланов и Христина Белева

Гвардейски оркестър

Коя от музикалните творби, които се броят неравномерно на четири като дайчово хоро, ти харесва най-много? Защо?
Кой ще събере всички предпочитания и ще направи класация
на класа?
Изговори текста като право хоро, като пайдушко хоро, като ръченица и като дайчово хоро. А можеш ли да го направиш смесено
– като редуваш различни начини, докато изговориш целия текст?
Врънкай, врънкай вретенцето,
да изпредеш две къдели.
Дано стигне за калцуни –
за калцуни на мачето.
Дано стигне за чорапи –
за чорапи на мишлето.
Дано стигне за терлици –
за терлици на кутрето.
Избери подходяща
музика и свири.
?
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съпровод за дайчово хоро. А този модел може многократно да се използва в следващи часове, с различна
музика, може и да се обогати според възможностите
на учениците. Важно е да се използват трите варианта в тази последователност при постъпателното им
заучаване – отразяват нарастване на трудността.
Е-ресурс
Задача 1 съдържа аудио файл, в който прозвучават последователно дайчово хоро, пайдушко хоро,
дайчово хоро, ръченица, дайчово хоро. И независимо че се изисква отбелязването на дайчово хоро,
при повторно използване може да се трансформира – посочване на други хорà, на изпълнителски
състави, определяне на различно темпо. Задача 2
е музикален пъзел – изисква прослушване на четири откъса, на които е разделена песента „Хубав
Петко“, и подреждането им така, че да се получи
правилното прозвучаване на песента. Видео ресурсът е в подкрепа на визуализирането на прекрасния
вариант на песента „Купила ми мама“ (Х. Белева и
П. Миланов).

В СВЕТА НА МУЗИКАЛНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ. ДУХОВИ
МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разширяване на ЗУК, свързани
с духови музикални инструменти. Разпознаване по
външен вид и тембър на музикалните инструменти
обой и фагот. Осъзнаване на ролята на тембъра като
изразно средство.

вече познават и ще коментират. Напомняме, че за
четвъртокласниците е важно да познават не само устройството, но също тембъра и изразните възможности на инструментите, както и контекста на тяхното приложение.
В произведението на Шуман обоят звучи напевно, изящно, леко, светло, безгрижно. Във втория дял
със смяната на настроението звукът става по-остър,
рязък, напрегнат. Най-общо казано, той се различава от звука на флейтата по нейното по-въздушно,
ефирно звучене, а от кларинета – по това, че той е
с по-мек, кадифен, по-плътен тон, особено в ниския
регистър.
По отношение на похвата вибрато може да се
каже, че той е характерен за всички дървени духови
инструменти и тези от групата на струнните лъкови
инструменти. Също така вибрато е присъщо на школуваните човешки гласове. Изпълнителите на медни духови инструменти също използват техники за
създаване на вибрато, но то е по-малко характерно.
Във връзка с особеностите в звученето на фагота бихме изтъкнали неговите ясно диференцирани
три регистъра. Ниският е характерен с плътното
си и малко носово звучене, затова се използва
като басова линия (най-ниски тонове) в оркестъра.
Средният регистър звучи елегантно, мелодично,
а високият – остро. Инструментът изпълнява изключително лесно стакато, но звучи чудесно и в
легато.
Музикалният пример дава възможност да се разпознаят народните духови инструменти кавал, гайда
като 2. и 4. откъс.

Е-ресурс
В задача 1 учениците слушат „Алегро“ из Соната за фагот и виолончело от Волфганг Амадеус Моцарт. Те трябва да отговорят изпълнява ли някой от
Задачи на урока: Слушане на музика с определеинструментите водеща роля. Отговор: 3. Виолончени задачи. Подбиране на подходящи определения за
лото и фаготът са еднакво важни.
звука на обоя и фагота.
В задача 2 учениците посочВ света на музикалните инструменти
ват верните твърдения за това по
Основен музикален материал:
какво си приличат виолончелото и
• за слушане: из „Романс за обой
фаготът. Отговор: 1. ВиолончелоДухови
и пиано“ – Р. Шуман, из „Сонамузикални
то и фаготът имат нисък звук. 3. И
инструменти
та за фагот и пиано“ – Уилям
виолончелото, и фаготът са израХърлстоун.
ботени главно от дърво. 4. И двата инструмента могат да свирят
Насоки за работа
бързи пасажи. 5. Виолончелото и
Преговорът на вече познатифаготът участват в симфоничния
те духови инструменти и групите,
оркестър.
към които се класифицират, е отВ задача 3 учениците слушат
правна точка, спрямо която учепроизведението „Обоят на Габриниците надграждат новите знания
ел“ от Енио Мориконе и отговарят
за дървените духови инструменти
на въпроса какъв е звукът на обоя.
обой и фагот. Изображенията в
Отговор: 1. нежен; 2. напевен; 5.
долната половина на страницата
светъл; 7. висок.
представляват гайда, кавал, кла36
ринет и тромпет, които учениците
Из РОМАНС
ЗА ОБОЙ И ПИАНО
Фредерик Шуман

Из СОНАТА
ЗА ФАГОТ И ПИАНО
Уилям Хърлстоун

Духовите музикални инструменти имат свое неповторимо очарование. Те използват човешкия дъх, като създават живи и ярки звуци.
Духовите музикални инструменти се разделят на дървени
духови и медни духови инструменти.
Обоят е дървен духов инструмент, при свиренето на който се използва малко въздух. Затова на него с лекота се
изпълняват по-продължителни мелодии. Звученето на
обоя носи най-често спокойствие, нежност, мечтателност.
Фаготът е дървеният духов инструмент, който свири
най-ниско. Притежава дълга тръба, на която отстрани в
горния край има тънка извита тръбичка. През нея фаготистът подава въздух. Фаготът има благороден, енергичен, малко носов, а понякога и комичен звук. Високите
тонове могат да звучат нежно, ласкаво.

Обой

Фагот

Под лупа
романс – песен за солово изпълнение със съпровод на
музикален инструмент, изразяваща силна любов, възхищение. Присъства и в концертно-инструменталната практика – само като инструментално произведение.

Кои духови инструменти познаваш?
Към коя група принадлежат – дървени или медни духови?

Слушай откъса из „Романс за обой и пиано“ на Фридрих Шуман.
Опиши с думи звученето на обоя.
По какво се различава звукът на обоя от този на кларинета и
флейтата?
Особеното трептене на звука при духовите музикални инструменти, наречено вибрато, носи допълнително очарование. Кои инструменти могат да изпълняват вибрато? А човешките гласове?
С какво е неповторимо звученето на фагота?
МУЗИКАЛЕН ПРИМЕР
Дай знак, когато звучат народни духови инструменти.
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УПРАЖНЕНИЕ

В света на музикалните инструменти

Вид на урока: упражнение.
Цел на урока: Разширяване на ЗУК, свързани
с духови музикални инструменти. Разпознаване по
външен вид и тембър на музикалните инструменти
валдхорна, цугтромбон, туба. Осъзнаване на ролята
на тембъра като изразно средство.
Задачи на урока: Слушане на музика с определени задачи. Подбиране на подходящи определения за
звука на медни духови инструменти.
Основен музикален материал:
• за пеене: „Месечинко, чакай“ – музика Тончо
Русев, текст Ваньо Вълчев
• за слушане: „Ноктюрно“ – Франц Щраус, из
вариации по тема от „Карнавал във Венеция“ –
Боб Макчесни, из „Концерт за туба и оркестър“
– Йорг Дуда.
Насоки за работа
Дейностите в този час са свързани със сравняване на звученето на медните духови инструменти
валдхорна, цугтромбон и туба. Докато за опитното
ухо не е трудно диференцирането на техните тембри, за учениците това би могло да създаде затруднения. Представените от нас три произведения са
различни по характер и се надяваме това да бъде
една добра основа за натрупване на музикално-слухови представи по отношение на тези прекрасни
инструменти.
В „Ноктюрно“ звучи мекият, напевен, нежен, широк звук на валдхорната, който придобива в средния
дял героична, решителна нотка. За това благоприятства мелодията с нейните по-широки скокове, точкуван ритъм, по-кратки тонови трайности, мелодични
акценти, по-активно цялостно движение и по-силна
динамика.
Вариациите по тема от „Карнавал във Венеция“
са подходящ пример за разкриване на богатите технически възможности на цугтромбона. Всяка вариация притежава свой характерен облик, благодарение
на което тромбонът зазвучава танцувално, напевно,
пъргаво, скокливо. Той изпълнява и разнообразни
щрихи – стакато, нон легато, легато; множество украшения, големи скокове, бързи пасажи от повтарящи се тонове и т.н. За учениците всичко това би могло да се опише като изключително пъстро, бляскаво,
богато звучене, за разлика от мекотата и широтата
на валдхорната. Движенията, които изпълнява цугтромбонистът при придвижването на цуга в различните позиции, са атрактивни и запомнящи се. Затова
видеото със солово изпълнение би представлявало
интерес за учениците.
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МЕСЕЧИНКО, ЧАКАЙ
музика Тончо Русев
текст Ваньо Вълчев

Виторога месечинко бяла,
дълго ли пред порти съм стояла?
Как е хубаво до него
и не мога да си тръгна,
месечинко светла, виторога!
Спри се, месечинко, на небето
и почакай да си тръгнем двете!
Теменужки, тъмно цвете,
в малка китка ще му свия –
да я вземе той от мойта плитка.

НОКТЮРНО
Франц Щраус

Из ВАРИАЦИИ ПО ТЕМА
ОТ КАРНАВАЛ ВЪВ ВЕНЕЦИЯ
Боб Макчесни

Из КОНЦЕРТ ЗА ТУБА
И ОРКЕСТЪР
Йорг Дуда

Цугтромбон

Чу ли месечинката, не чу ли,
с облаче очите си притули.
Мрак припадна, мрак припадна,
времето назад се върна,
под лозница скрито ме прегърна.
„Време е“ – подвикват си петлите!
„Чакай“ – шушне вятър из върбите!
Мед ли е росата върху устни,
че не иска вкъщи да ме пусне?!
Валдхорната, цугтромбонът и тубата са медни духови инструменти. И трите имат дълги тръби, завити по специален начин и
завършващи с фуния. Устройството, формата и размерите им се
различават: валдхорната е завита кръгообразно, цугтромбонът има
удължение – цуг, а тубата е с най-голям размер.
Те имат различен звук и предназначение. Валдхорната звучи нежно, меко, широко. Звукът на цугтромбона е силен, плътен, мощен.
Тубата е с широк, силен звук, най-нисък в сравнение с другите два
инструмента.
Как се променя характерът на „Ноктюрно“? Дай знак в моментите, в които валдхорната зазвучава героично.
Цугтромбонът притежава големи технически възможности. Имитирай движенията, които прави цугтромбонистът при изпълнение.
Слушай откъса из „Концерт за туба и оркестър“. Как звучи тубата по време на солото?
Представи всеки инструмент по избран от теб начин.
Подготви музикални загадки за своите съученици, като използваш от интернет изпълнения на различни инструменти.

Туба

Валдхорна
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Произведението за туба на Йорг Дуда е изключително колоритно и разкрива инструмента в
цялото му великолепие. За разлика от валдхорната и цугтромбона, звукът на тубата не е толкова
блестящ и благороден. Но въпреки това тубата има
свой чар с плътния си, мек, дълбок тон на инструмент с големи възможности. И трите медни духови
инструмента, които са представени, се използват
по-рядко за солови изпълнения, но представляват
важна, незаменима част от симфоничния и духовия
оркестър.
В четвърта задача учениците имат възможност
да работят по проекти, да изготвят портфолиа, презентации за избран инструмент. Важно е тези разработки да бъдат богато илюстрирани с музикални
примери.
Последната задача изисква самостоятелна подготовка на учениците, търсене в интернет или пък в
реална фонотека на музика. Създаването на задача
загадка изисква в максимална степен използване на
ЗУК и е изключително творческа. Включването ѝ в
игрови вариант в някаква част от следващите часове
е добър подход, мотивиращ и интересен.
Е-ресурс
Първият ресурс предлага видео с „Токата и фуга в
ре минор“ от Йохан Себастиан Бах в изпълнение на
духов състав – пример за творби, които живеят след
столетия, включително и в различни от оригиналите
си варианти (в случая – орган). В задача 1 учениците
определят кой от посочените инструменти не е меден
духов. Отговор: 1 – обой; 4 – кларинет; 5 – виола;
8 – флейта. В задача 2 учениците трябва да разпознаят вида духови инструменти, които участват в музикалния състав. Отговор: медни духови инструменти
(два тромпета, два цугтромбона, един сузафон – вид
туба, използван при маршируване или стоеж).

СВЕТЪТ НА МУЗИКАТА
Вид на урока: за обобщение.
Цел на урока: Изява и творческо
прилагане на знания, умения и отношения от областите на компетентност: музикална практика, елементи
на музикалната изразност, музика и
игра, музика и съвременни технологии. Наблюдение на многообразието
на музиката, на взаимовръзката ѝ с
другите изкуства и културно-образователни области.

Светът на музиката
ПЕСЕН ЗА МЕЧТИТЕ

СНЕЖНА БУРЯ

Всяко, всяко дете да мечтае обича.
В съня му мечтите го викат със глас.
С тях по пътеки потайни то тича.
Хей, ела да догониш мечтите със нас.

ДВИЖЕНИЕ

музика Димитър Пенев
текст Анелия Владимирова

Георгий Свиридов
варианти

Припев:
Мечтите ни са сини, а вашите са жълти,
червени и зелени, оранжеви мечти.
Ела да помечтаем със тебе под дъгата.
Какъвто искаш цвят от нея си вземи.

Жак Ибер

сияйно

щастливо
тъмно

мило

Приключения страшни, опасни и смешни
ветровете нашепват, припламват звезди.
Ако искаш – ела, като в приказна песен
под дъгата те викам да сбираш мечти.
Припев
Под водата, в пустинята, в космоса има
неразказани сънища за теб и за мен.
Да мечтаят децата не спират, не спират.
И не свършва денят им, безкрайният ден.

Изговори текстовете според посочения модел. Кой размер ще избереш за всеки ред с нотни стойности? Опитай да съчиниш мелодия
за всеки текст. А можеш ли да я запишеш в нотната тетрадка?

бавно

умерено

Помогни на вълшебника да посвири на всеки музикален инструмент в съответното студио. Кои инструменти могат да бъдат в различни студиа едновременно?

бързо

духови

струнни

съвременни клавишни

народни

Допиши изреченията в тетрадката.
В групата на струнните музикални инструменти са: ..................................................
Духови музикални инструменти, които познавам и разпознавам, са........................
При клавишните музикални инструменти тоновете се получават ............................
Познавам следните средства, от които звучи музика: ...............................................

тихо

Припев

Опитай да запишеш
по този начин и други
словосъчетания от думи.

Коя тонколона към кой таблет трябва да се свърже?
силно

умерено

Тончо
Русев

Дмитрий
Шостакович

„Латерната“

Антонин
Дворжак

„Славянски танц“
„Месечинко, чакай“

На кое музикално произведение от посочените отговаря този
модел?
дайчово хоро
Кои светлини ще светнат, когато звучи песента „Песен за мечтите“, и кои, когато слушаме „Движение“ и различни варианти на
„Снежна буря“? Липсват ли други подходящи светлини?
Кои музикални инструменти допринасят за изграждане на музикалните образи в „Снежна буря“ и „Движение“?

Задачи на урока: Пеене с емоционално съпреживяване на посланията
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на песента.
Подбор на подходящи определения за мелодия,
характер, темпо, динамика, тембър в музикалните
произведения за пеене и слушане. Коментиране и
представяне с графичен модел на еднаквост и подобие в песен. Проследяване и анализиране на различни аспекти, свързани с музикалните инструменти,
групиране. Ритмично изговаряне на текст по нотен
запис. Съчиняване на мелодия по предложен кратък
текст и на текст по аналогия към ритмичен модел.
Свързване на размер с нотен запис. Отнасяне на заглавие на музикално произведение към името на неговия композитор. Посочване на различни средства
за звуковъзпроизвеждане. Импровизиране на движения върху характерна музика от различни жанрове и
стилове. Графично моделиране на метрум. Съчиняване на ритмичен съпровод.

пайдушко хоро

ръченица

Кой от тези танци можеш да танцуваш? Нарисувай техен модел.
МУЗИКАЛЕН ПРИМЕР
Посочи подходящата музика за всеки от тези три танца.
Съчини и изпълни съпровод за музика, за която е верен моделът.

Колко пъти се повтаря началото в мелодията на припева
на песента „Песен за мечтите“? Еднакво ли е повторението?
Нарисувай графичен модел.

Основен музикален материал:
• за пеене: „Песен за мечтите“ – музика Димитър
Пенев, текст Анелия Владимирова
• за слушане: „Снежна буря“ – Георгий Свиридов –
варианти, „Движение“ – Жак Ибер.
Насоки за работа
Разтворът е предвиден за два учебни часа. Музикалният материал обслужва идеите от дидактичен и
тематичен аспект. Предлагаме песента да се разучи
в първия урок за обобщение, а художествено да се
доизработва във втория. И в двата часа може да звучи и друга музика, освен предложената. Задачите се
изпълняват в последователност и дозиране по преценка на учителя.
Първата задача изисква да се проследят комплексно изразните средства – мелодия, характер,
темпо, динамика. Тази задача трябва да се коментира
комплексно с втора задача. Възможно е да направите
и таблица.
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Музикално
произведение Характер Мелодия Темпо Тембър
Песен за
мечтите
Снежна буря
Движение
Към предложените варианти за характер на
музиката могат да се добавят още. Важно е учениците да се аргументират защо дават тези предложения.
Във втората задача трябва темброво да се разпознаят и коментират изразните възможности на
различните музикални инструменти. Вариантите на
„Снежна буря“ на Свиридов са подбрани така:
Вариант 1 е за симфоничен оркестър, в чието
изпълнение ярко се открояват струнните музикални инструменти (0.4 – 0.35 мин), струнни и духови
(0.36 – 1.26 мин.), духови (1.26 – 2.02 мин.).
Вариант 2 е също оркестрово изпълнение. Тук
учениците ще наблюдават изобразителната роля на
темпото и динамиката – по-бързото темпо от предходния вариант и динамичните различия рисуват
ефектно образа на снежната буря.
Във виртуозното изпълнение на вариант 3 ще се
разпознае тембърът на акордеон.
Вариант 4 демонстрира възможностите на
съвременните електронни инструменти – кийборд с
богата си „библиотека“ от тембри, а от 1.5 мин се
включва и вокал.
Вариант 5 е много красиво изпълнение на електрическа и акустична китара. В „Движение“ на Жак
Ибер музикалните образи се изграждат от духовите
инструменти.
В следващата задача мелодията на припева се
повтаря във всеки негов стих в думите: „мечтите ни
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са сини“, „червени и зелени“, „ела да помечтаем“,
„какъвто искаш цвят от“ – 4 пъти. Понеже припевът
се повтаря, тази мелодия прозвучава 8 пъти. Еднаква
е в „мечтите ни са сини“, „червени и зелени“. А в
„ела да помечтаем“, „какъвто искаш цвят от“ е подобна – мелодията звучи по-високо, като мелодичното движение се запазва с малки разлики в края. В
графичния модел учениците трябва да изберат един
символ за куплет, друг – за припев. Примерно така:

○□○□○□□.

Двата еднакви символа, с които завършва моделът, отразяват повторението на припева в края на
песента.
Първата задача е многофункционална. Предлагаме
следния ред за работа с първия модел. Обсъжда се:
какви нотни стойности са записани в модела; кои срички им съответстват; кои стойности са разположени в
първия такт, кои са по-дълги, кои – по-кратки; трите
четвъртини в един такт насочват към тривременна
пулсация, свързва се с размер 3/4 и класът пляска равномерно на три; следва опит за ритмично изговаряне
(с отмерване). Аналогично се подхожда с втория модел. Записването на съчинени варианти може да стане
и колективно – паралелно на дъската и в тетрадките.
Поради степента на компетентности на учениците
най-коректно ще е записът да е в до мажор. Възможностите са много. Ето по една от тях за всеки модел:

Възможно е да се направят опити за съчинение на
мелодия с посочените текстове, но в друга пулсация,
което е по-лесен вариант и учениците имат опит вече
в подобна задача.
Следващата задача е също увлекателна и творчес
ка. Словосъчетанията от думи са много. Предлагаме
някои идеи, разбира се, без да ги налагаме.
За първия модел: „Имам си книжка с чудни слова“, „Песен запявам весело в час“, „Васко рисува,
Ани чете“…
За втория модел: „Колко много сняг вали!“,
„Тони смее се на глас“. Вярното посочване в третата
задача е следното:
•• духови – тромпет, туба, кавал, акордеонът също
може да се отнесе към тази група
•• струнни – гъдулка, контрабас, електрическа цигулка
•• съвременни – електрическа цигулка, кийборд
•• клавишни – кийборд, акордеон
•• народни – гъдулка, кавал.
В две студиа едновременно могат да са електрическата цигулка, кийбрдът, гъдулката, кавалът,
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акордеонът. Препоръчваме в задачата с дописване
учениците първо сами да запишат, после да сравнят
и допълнят. В първите две изречения освен инструментите, които трябва да знаят според учебните програми 1.– 4. клас (подчертаните), могат да се посочат
и тези от учебника или познати от извънучилищен
опит.
•• В групата на струнните музикални инструменти
са: гъдулка, тамбура, цигулка, електрическа цигулка, китара, електрическа китара, контрабас,
арфа, виола, виолончело…
•• Духови музикални инструменти, които познавам
и разпознавам, са гайда, кавал, тромпет, кларинет, туба, цугтромбон, валдхорна, обой, фагот…
За получаване на звука на акордеона и органа
също е необходим въздух.
•• При клавишните музикални инструменти тоновете се получават чрез използване на клавишите,
които задвижват други части на инструментите… – тук на мястото на многоточието може да се
допълни информацията от с. 27.
•• Познавам следните средства, от които звучи
музика: грамофон, магнетофон, касетофон, CD
плейър, смартфон.
Вярното свързване в следващата задача е: Тончо
Русев – „Месечинко, чакай“; Дмитрий Шостакович –
„Латерната“; Антонин Дворжак – „Славянски танц“.
На схемата на дайчово хоро отговаря „Месечинко,
чакай“. Задачата дава възможност както за изпълнение на танц, така и за спонтанна двигателна изява. В
последната задача трябва да се поощрява подборът
на подходящи за дайчовото хоро музикални инструменти и оригиналните ритмични импровизации.
Е-ресурс
Задачи 1 и 2 на с. 38 в забавен игрови формат
проверяват ЗУК, съответно за музикалноизразните
средства и за нотните стойности. Задача 1 на с. 39 е
за разпознаване тембри на музикални инструменти.
В задача 2 се съотнася съответна творба към композитор.

МУЗИКАЛНА ВЪРТЕЛЕЖКА
Вид на урока: за диагностика.
Цел на урока: Изявяване на компетентности в
основните видове музикални дейности – изпълнение,
слушане и импровизация. Пълноценно емоционално-познавателно общуване с музиката.
Задачи на урока: Споделяне на лични чувства,
изява на съпреживяване, въображение и творчество
в изпълнителските и слушателските дейности. Подбиране на подходящи словесни думи и изрази за еле-

Музикална въртележка
С ВИХЪРА НА СНЕЖНИ ИЗНЕНАДИ И С МНОГО МУЗИКА
Чуй музикалните творби. Чувстваш ли се по специален начин,
когато ги изпълняваш и слушаш? Опиши с думи изразните средства
в тях.
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С „Да“ или „Не“ отговори. А после в танц се завърти.
● Танците пресъздават преживявания и чувства.
● Танците на различните народи са еднакви.
● Ръченицата е български народен танц.
● Българските хорà звучат само на празници на площадите.
● На дайчово хоро броим на четири със задържане на три.
● Векове наред композитори претворяват танцовата
музика на своя народ.
Досещаш ли се за учена песен, на която можеш да изпълняваш
различни български народни танци?
Имаш ли свой любим танц? Защо ти харесва? Избери музика и
партньор, ако е необходим, за танца. Забавлявай се!

Да

Досети ли се кои песни изпълняват снежинките? Опитай се да
откриеш повече прилики и разлики между двата нотни текста.
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Тези музикални инструменти ще обиколят света, за да радват
публиката. Чуй музикалните творби и ще разбереш в какъв ред инструментите ще свирят на концертния подиум.
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Коя музика можеш да съпровождаш по този нотен запис? Избери
ударни музикални инструменти или друг начин и изпълни.

5

Участвай в играта „Сладкодумник с музиката“. Старай се да
опишеш тембъра на всеки музикален инструмент с повече подходящи думи.
От кой източник на музика звучи изпълнението на всеки артист?

œ

се изпълнят авторската „Въртележка“ и народната песен „Купила ми
мама“, а от инструменталните произведения да прозвучат поне характерни откъси. Следващата задача е също
с прослушване. Учителят пуска под
формата на музикална загадка изпълнение на музикалните инструменти,
а учениците посочват реда, в който
звучат. Идеята на следващата част от
задачата е да се провокира словесна
активност относно тембъра на кларинета, пианото, гайдата, контрабаса
и електрическата китара, защото с
Ура!
предложените определения не се изчерпват изразните им възможности.
В последната задача на страница41
та трябва да се назоват както музикалните инструменти, отнесени към
подходяща група, така и разпознатите по изображенията съответно компютър, магнетофон, радио, грамофон.
Отговор „Да“ е за твърдения 1, 3 и 6, „Не“ – за
2, 4 и 5. В следващата задача трябва да се поощрява
както двигателна, така и мисловна изява – в подбора
на песни и танцова музика, в назоваването на заглавията и свързването с танца.
Нотните текстове са от началото на народната
песен „Конче водя“ и „Вятър ечи“ на Д. Чинтулов.
Общото между двата нотни текста може да се открие
в пулсацията и размера; в нотните стойности – четвъртини, осмини, в ритмичната група четвъртина
с точка и осмина; в тоновия обем – от ми до ла; в
броя на тактовете в нотите записи. Различното – в
разположението на нотните стойности в тактовете,
в мелодичните последования; в броя на ритмичната група четвъртина с точка и осмина. Търсенето на
прилики и разлики може да излезе извън условието
на задачата при уговорка, че се съпоставят по други
показатели.
Задачата за съпровод може да се изпълни с маршова музика, с музика на право хоро или с всяка
друга, в която пулсацията е равномерна. Тембърът
на предложените инструменти, както и изборът на
други средства трябва да са съобразени с характера
и жанра на избраната музика.
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ментите на музикалната изразност. Разпознаване на
творбата по характерен откъс и свързване с името
на композитора/изпълнителя ѝ. Визуално и темброво
разпознаване на музикални инструменти, подбор на
подходящи определения за тембъра им. Осъзнаване
ролята на тембъра като изразно средство. Отнасяне
на музикални инструменти към съответна група. Демонстриране на знания за аудио техника. Свързване
на танците с форми на функциониране на музиката,
с метрична пулсация, с фолклора и авторската музика. Подбиране на подходяща музика за изпълнение
на танц. Анализиране по нотни записи на откъси от
учени песни на елементи от музикалната писменост.
Подбор на детски музикални инструменти и съпровод
по нотен запис.
Основен музикален материал:
• за пеене и слушане: предложен от учителя и учениците.
Насоки за работа
Урокът за диагностика предлага много музикални
изненади и активности в контекста на зимната тематика. Замисълът е да се ангажират и емоционално, и
интелектуално учениците, за да пожелаят изява независимо от нивото на компетентности и музикалност.
Вярното отнасяне на композитор към творба е:
Едвард Григ – „Норвежки танц“; Добри Христов –
„Рождество Христово“; Сергей Прокофиев – „Тройка“; Развигор Попов – „Въртележка“; Христина Белева и Петър Миланов – „Купила ми мама“. Предлагаме възможности и за коментар, и за записване
на впечатления от музикалната изразност в работния
лист по начин, отработен в предходните обобщителни уроци. Подходът ни да подкрепим всеки ученик в
дейностите тук е насочен към понятийния апарат –
изразните средства са записани в елхата. Важно в задачата е впечатленията да са от звучаща музика – да

Е-ресурс
Задача 1 на с. 40 проверява базови ЗУК, свързани
с песенния материал, а задача 2 изисква групиране
според начина на звукоизвличане. Задача 1 на с. 41
е за разпознаване на инструментални произведения
по характерен откъс. В задача 2 учениците трябва
да поставят според размера нотни стойности и паузи
в тактове. Ресурс 3 е работен лист за разпечатване и
съхранение в портфолиото на учениците.
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В СВЕТА НА МУЗИКАЛНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ. УДАРНИ
МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разширяване на ЗУК, свързани
с ударни музикални инструменти. Разпознаване по
външен вид и тембър на музикалните инструменти
кастанети, маримба, вибрафон. Осъзнаване на ролята на тембъра на ударните инструменти като изразно
средство.

В света на музикалните инструменти
ДУМ-ТАКА-ДУМ

музика Стефан Русков

Ударни
музикални
инструменти

Маримба

Разнообразието на ударни музикални инструменти е огромно. Всъщност всеки
предмет, който издава интересен звук посредством удар с ръце, палки или чукчета,
може да се нарече ударен инструмент.
Кастанетите са ударни музикални инструменти, които издават специфичен
шум. Използват се обикновено два чифта,
докато се придържат с пръсти при изпълнение. Това дава възможност да се създаде характерното за кастанетите бързо почукващо звучене.
Маримбата и вибрафонът са ударни инструменти. Те произвеждат тонове чрез
пластинки, които се удрят с помощта на
две или четири палки. Под всяка пластинка се намира тръба, която усилва звука.
Маримбата притежава дървени, а вибрафонът – метални пластинки.

ФАНДАНГО

Луиджи Бокерини

БЪЛГАРСКИ ТАНЦ
Кирил Стоянов

МАЛЪК ДЖАЗ ВАЛС
Андрей Пушкарьов

Луиджи Бокерини
1743 – 1805
Бокерини е композитор и виолончелист. Роден е в Италия, но е живял
предимно в Испания.

Под лупа
фанданго – испански танц, танцува се по двойки.

Кои други ударни музикални инструменти познаваш? Проучи
какъв е произходът на кастанетите, маримбата и вибрафона.
Опиши характера на музиката на „Фанданго“. Коментирай участието на китарата и кастанетите за пресъздаване на характера на
танца.

Кастанети

Кой инструмент акомпанира на маримбата в „Български танц“?

Задачи на урока: Слушане на музика с определени задачи. Подбиране на подходящи определения за
звука на кастанетите, маримбата и вибрафона.
Основен музикален материал:
• за пеене: „Дум-така-дум“ – Стефан Русков
• за слушане: „Фанданго“ – Луиджи Бокерини,
„Български танц“ – Кирил Стоянов, „Малък джаз
валс“ – Андрей Пушкарьов.
Насоки за работа
Представени са три популярни ударни музикални
инструмента – кастанети, маримба, вибрафон. Тъй
като инструментите от групата на ударните са многобройни, учениците сами могат да допълнят знанията си, използвайки различни източници. Това е и
целта на първа задача – да провокира любопитството им, за да открият, че произходът на кастанетите е
древен, най-вероятно азиатски. В Испания те са се
превърнали в народни инструменти, съпровождащи
различни танци, всеки със своя ритмична формула,
както е и в случая с „Фанданго“. Приема се, че маримбата също е народен инструмент, но на народите
в Африка. Вибрафонът от своя страна е създаден в
началото на XX в. от музиканта Херман Емил Уинтерхоф, като постепенно се усъвършенства устройството, благодарение на което тонът вибрира.
Учителят може да обясни, че често композиторите се обръщат към ударните инструменти, когато
искат да създадат специфичен ефект и ярък колорит.
Във „Фанданго“ за това допринасят кастанетите.
Останалите инструменти са струнен квартет – две
цигулки, виола и виолончело, както и китарата. Тя
е важна част от ансамбъла, като дава своя принос
към звученето със своето романтично, сребристо
обаяние. Резултатът е възхитителен – от музиката
на Бокерини струи решителност, устременост, възторженост, чувственост, елегантност. По-силните
и активни епизоди се редуват с по-тиха, спокойна,
лека, прозрачна музика.
В „Български танц“ мелодичният звук на маримбата се съчетава с характерния звук на тъпана, който
придава „българско“ звучене. Звукът на маримбата
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Опиши звученето на маримбата и вибрафона.
С кои ударни музикални инструменти може да се свири мелодия
и с кои – не?

Тъпан

Използвай кастанети и съпровождай подходящо инструментално произведение или песен.
Измисли соло за ударни инструменти, като използваш палки от
различни материали, потупване с длани или пръсти.

Вибрафон

42

бихме могли да опишем като нежен, кадифен, тъмен,
матов, окръглен. Този на вибрафона също е нежен,
но е по-блестящ, по-светъл, метален, по-остър, със
специфично трептене.
Пета задача разпределя ударните инструменти
в две групи. Едната включва инструменти, с които
може да се изпълнява мелодия – това са ударните с
определена височина на тона. Втората е групата на
ударните, които не биха могли да свирят мелодии –
ударни с неопределена височина на тона. Към първите се включват маримба, вибрафон, ксилофон,
чаши, тимпани, челеста и др. Към втората група се
причисляват малък и голям барабан, дайре, клавеси, маракаси, чинели, тарамбука, кастанети, шейкър и др.
Шеста задача изисква от учениците да проявят
съобразителност при подбора на подходящи произведения (песни и инструментални творби) за акомпанимент с кастанети. Изпълнението на ритмични формули в остинато (повтарящи се ритмични модели) е
добра идея в тези случаи.
Последната задача също е творческа. Тя дава възможност за забавление, от което да се извлече максимална полза. Затова необходимото условие за изпълнение на соло на ударен инструмент е то да бъде
изсвирено в предварително уточнен метрум (пулсация), да се включат определени ритмични групи.
Добре е то да може да бъде повторено, за да се активира концентрацията и музикалната памет на всички
ученици.
Е-ресурс
В задача 1 учениците разпознават ударния и
духовия инструмент, които изпълняват произведението. Отговор: 2. вибрафон и валдхорна. Вторият
ресурс е атрактивен пъзел на маримба. Задача 3 изисква да се разпознае и посочи кой е соловият инструмент. Отговор: 1. дайре.

МУЗИКАЛНИТЕ СЪСТАВИ.
ДУХОВ ОРКЕСТЪР

В света на музикалните инструменти

Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Познаване на особеностите и
предназначението на духовия оркестър.
Задачи на урока: Свързване на духовия оркестър с определени жанрове музика. Разпознаване на
тембъра на духовия оркестър. Избор на подходящи
определения за неговия звук. Разпознаване и изброяване на изучаваните инструменти и групи инструменти в състава на духовия оркестър.
Основен музикален материал:
• за пеене: „Де е България?“– музика Панайот
Пипков, текст Иван Вазов
• за слушане: „На дълга разходка“ – Джон Филип
Суза, „И-ха-ха“ – музика Димитър Вълчев.
Насоки за работа
Духовият оркестър може да бъде видян и чут на
тържествени, празнични чествания, шествия, паради, официални събития, церемонии, на концерти на
открито, на закрито и др. Той създава неповторимо
тържествено преживяване със своята внушителност
и блясък. Неговата сила и мощ се използват също и
във връзка с военни прегледи и чествания. Духовите
оркестри служат за поддържане на дух на доблест и
героизъм на войската и патриотично въодушевление
сред хората. Затова съществуват духови военни оркестри към поделения на войскови части. Съвременните тенденции обаче разширяват значително репертоара им. Напоследък духовите оркестри биха могли
да бъдат чути освен като изпълнители на класическа,
военна, патриотична музика, но също и на евъргрийни, джаз, етно, фолк, поп, рок музика и др.
Често се правят оркестрации точно за конкретен
оркестър, като се изхожда от спецификата, изпълнителското ниво на музикантите и вида на духовия
оркестър. Духовите оркестри са два вида: първият
е съставен от медни духови и ударни инструменти,
а вторият включва дървени, медни духови и ударни
инструменти. Произведението „На дълга разходка“
е марш. Звученето е: тържествено, възторжено, устремно, буйно, решително, с жар. Има моменти, в
които музиката е по-спокойна, светла, напевна, лека,
но като цяло преобладава активното, мъжествено
звучене. „И-ха-ха“ е едно изключително ярко, жизнерадостно произведение, което представлява неповторимо съчетание от ярки мелодии в народен дух, богата хармония и джазов привкус. Солират кларинет
и тромпет. По отношение на последната задача, във
връзка с началото на песента „Де е България?“, верен
отговор представлява третият ритмичен пример.

Музикалните състави
ДЕ Е БЪЛГАРИЯ?

музика Панайот Пипков
текст Иван Вазов

Питат ли ме де й зората
ме й огряла първи път,
питат ли ме де земята,
що най-любя на светът?
Тамо, аз ще отговоря,
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море
се бунтува и светлей;

НА ДЪЛГА РАЗХОДКА
Джон Филип Суза

И-ХА-ХА

музика Димитър Вълчев
свири гвардейски духов
оркестър
диригент Ради Радев

Духов
оркестър

тамо, де се възвишава
горда Стара планина,
де Марица тихо шава
из тракийска равнина.
Българийо, драга, мила,
земля пълна с добрини,
земля, що си ме кърмила,
моя поклон приеми!
Тембърът на всеки музикален инструмент е специален. Затова композиторите се насочват към този, който най-точно би изразил музикалната идея. Когато се смесят тембрите обаче, може да се получи уникално
звучене. Това е и целта на оркестъра. Оркестърът обединява група инструменти, изпълняващи музикални произведения, създадени за него.
Има различни видове оркестри в зависимост от инструментите, които
участват в него.
Духовият оркестър има силна звучност и свири прекрасно както в
концертни зали, така и на открито.
Къде си гледал и слушал духов оркестър?
Кои духови и ударни музикални инструменти могат да бъдат
част от духовия оркестър?
Слушай „На дълга разходка“. Каква е според теб творбата на
Джон Филип Суза – марш, валс или танц? Опиши характера ѝ.
Произведението „И-ха-ха“ е оригинално по своя характер. Кое
го прави такова?
Работете по проект на тема „Музикалните инструменти в духовия оркестър“. Използвайте информацията и от предварително
подготвените портфолиа за вече познати инструменти. Подкрепете
представянето с музика, която можете да откриете.
Посочи вярното за началото на песента „Де е България?“.

Проект
Музикалните инструменти
в духовия оркестър

......................
......................
......................
......................
Разработил:..........................
Ученик от:.................. клас
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Е-ресурс
В задача 1 учениците слушат откъс из сюита за
духов състав „Мария от Буенос Айрес“ от Астор
Пиацола и отговарят на 2 въпроса: кой е главният солиращ инструмент и определят/разграничават духов
оркестър от духов състав. Отговори: цугтромбон;
духов състав. В задача 2 учениците слушат музикален пример и определят инструментите, които чуват в тяхната последователност. Отговор: 1. туба; 2.
цугтромбони; 3. тромпети; 4. валдхорни; 5 . всички
медни духови инструменти (брас секция).

МУЗИКАЛНИТЕ СЪСТАВИ.
ОРКЕСТЪР ОТ НАРОДНИ
ИНСТРУМЕНТИ
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Познаване на особеностите и
предназначението на оркестър от народни инструменти. Свързването му с определени жанрове музика.
Задачи на урока: Разширяване на аудиалния
опит на учениците. Разпознаване на тембъра на оркестър от народни инструменти. Посочване на изучаваните инструменти и групи инструменти в състава на оркестър от народни инструменти.
Основен музикален материал:
• за пеене: „Девойче бело, цървено“ – народна песен, варианти
• за слушане: Концертна пиеса за оркестър – Милчо Василев.
Насоки за работа
Оркестърът от народни инструменти е познат на
учениците. Надграждането е по отношение на натрупването на ЗУК, на аудиален опит, на връзката му с
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Музикалните състави
ДЕВОЙЧЕ БЕЛО, ЦЪРВЕНО

КОНЦЕРТНА ПИЕСА
ЗА ОРКЕСТЪР

народна песен
свири ансамбъл „Гоце Делчев“

Оркестър
от народни
инструменти

Девойче бело, цървено, джанъм,
не оди рано за вода,
не оди рано за вода, джанъм,
водата ни е далеко.
Водата ни е далеко, джанъм,
бунаро преко селото.
Ке легнеш, ке заспиш, джанъм,
нема кой да те разбуди.
Нема кой да те разбуди, джанъм,
момчето ти е далеко,
момчето ти е далеко, джанъм,
далеко е, на тугина…

Гусла

музика Милчо Спасов
свири оркестър
на АМТИИ, Пловдив

ПЕСЕН ЗА АПОСТОЛА
музика Анита Илиева
текст Марина Караманска
пее ВГ „Карловойс“

В дома край гаснеща жарава
майка българска седеше
и чакаше обичан, мил
свидния си син Васил.

спектакъл на ансамбъл „Българе“

ПЕСЕН ЗА ЛУЛУШ ВОЙВОДА
пее Йовчо Караиванов

Тиранът гонеше го с ярост
и търсеше го от зори,
но хората над него бдяха
и пазеха го от беди.
Припев:
Левски водеше народа
с малко думи и с повече дела
и със мисъл за свобода
готвеше го за борба.

Ансамбъл „Загоре“

Свирка

Поклон, Апостоле народен,
пред подвига ти чист и свят.
Сега народът ни свободен
живее в мир и благодат.

Двоянка

Припев

В миналото оркестри от народни инструменти са участвали в
седенки, сватби, хорà и народни веселия, на празници, в много
обичаи. Днес те пазят традициите на народната ни музика, но я
пресъздават и по друг – съвременен начин.
Оркестърът от народни инструменти обикновено включва кавал,
гайда, гъдулка, тамбура, тъпан.
Народна музика свирят и оркестри, в които участват акордеон,
кларинет, кийборд и др.
Каква е ролята на оркестрите от народни инструменти днес?
Къде си виждал и слушал оркестър от народни инструменти?
Сподели впечатления.
Сравни двата варианта на песента „Девойче бело, цървено“.
Открий поредицата „Музикална радиопамет“ и класацията „Надпяване“ в Българското национално радио. Разкажи за присъствието на българска народна музика в тези и в други рубрики.
За тази задача можеш да си помогнеш с дигитален кийборд. Ако
трябва да запишеш с ноти началото на песента „Девойче бело, цървено“, кой вариант от тонови имена ще използваш?
ми ми до ре ми фа ми ми ре до до ре ми
ми ми фа ми ми до ми ми ре до до ре ми
ми ми ми ре ре ре ми ми ми до до ре до

Песните на българския народ отразяват живота, бита, труда и борбите за свобода. Има много запазени юнашки, хайдушки песни. Чрез
тях народът изразява уважението и почитта си към исторически личности и събития. В песните се преплитат действителност, легенди,
предания. Те са бавни, в тях се разказват дълги истории…
Ансамблите за народни песни и танци все по-често поставят на
сцената спектакли на историческа тематика. В тях се съчетават
музика, танц, слово, видео, светлина.

Дайре

Знаеш ли народни песни, свързани с историческа тематика?
Каква музика ще избереш за озвучаване на тържество или за
концерт, посветени на исторически събития и празници?
Какво можеш да кажеш за характера, особеностите на мелодията, за темпото, динамиката, начина на отброяване, тембъра,
инструменталния съпровод на песента за „Лулуш войвода“?

форми на съществуване на фолклора днес – примерът
е за концертна пиеса за такъв оркестър, с осъзнаване
на мястото и значението на музикални инструменти от
състава му – солиращи или не, отнасянето им към групи инструменти. Избраните музикални творби насочват и към институциите, които съхраняват фолклора ни
– ансамбли, учебни заведения, БНР, читалища, музикални школи и др. Не бива да забравяме, че тези оркестри са неизменен участник на празници – и на площада,
и в концертната зала, и в моменти на развлечение. Едва
ли са съществували в миналото точно така, както днес.
Предлагаме и изображения на някои по-рядко използвани днес инструменти в тази практика.
Насочването към радио рубрика в БНР е в контекста на темата, но и във връзка с друга тема – техника и музика. Провокира към изследователска ангажираност, дава възможности за проектна дейност
и т.н.
Е-ресурс
Предложен е атрактивен пъзел на оркестър от народни инструменти. Задачата изисква избор от три
групи музикални инструменти – ударни, струнни,
духови, като целта е да се симулира класически оркестър от народни инструменти.

УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение.
Цел на урока: Разширяване на ЗУК във връзка с
оркестъра от народни инструменти.
Задачи на урока: Разбиране на присъствието му в
музикалната практика – концертна, фолклорна, за развлечение, за празници. Разграничаване на народната и
авторската музика в училищния репертоар. Свързване

Основен музикален материал:
• за пеене: „Песен за Апостола“ –
музика Анита Илиева, текст Марина
Караманска
• за слушане: из „Последната нощ
на Апостола“ – спектакъл на ансамбъл „Българе“, „Песен за Лулуш
войвода“ – народна песен.

Насоки за работа
Упражнението е комплексно – затвърдява и надгражда ЗУК по отношение на оркестър от народни инстру45
менти, но и се свързва с глобалните
теми за музика и празник, за фолклорна музика и претворяване на исторически събития.
Песента за Левски е нова, не е фолклорна, отговаря на
необходимостта на училището от такива песни. Другите две творби дават два коренно различни погледа
към историческото в музиката – към новия поглед през
фолклорното и към автентичността на фолклорната ни
музика.
Народна песен, свързана с историческата тематика, е песента „Конче водя“ от с. 18. „Песен за Лулуш
войвода“ е една от многобройните в нашия фолклор,
които разказват истории и легенди. Много често те
са без определена пулсация – мелодиите им се леят
широко, включват рецитация.

Сцена
от спектакъла
„Последната
нощ
на Апостола“

Тарамбука
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Из ПОСЛЕДНАТА НОЩ
НА АПОСТОЛА

на оркестър от народни инструменти с
празничността по случай националния
празник на България.

Йовчо
Караиванов
1926 – 1996

Йовчо Караиванов е
български народен
певец от Тракийската област. Днес в
родното му село се
провежда конкурс за
млади изпълнители
на народни песни
„С песните на Йовчо
Караиванов“.

МУЗИКАЛЕН ПРАЗНИЧЕН
КАЛЕНДАР. 3 МАРТ – НАЦИОНАЛЕН
ПРАЗНИК НА БЪЛГАРИЯ
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Разбиране социалната роля на музиката в честването на националния празник на Република България.
Задачи на урока: Пеене и обсъждане на връзката
между музикалната изразност и поетичния текст във
вокалната музика от страницата. Споделяне на впечатления от наблюдения или участия в тържества по
случай Трети март. Изграждане представа за творчеството на българските композитори, посветено на
темата за България.
Основен музикален материал:
• за пеене: „От векове за векове“ – музика Красимир Гюлмезов, текст Явор Кирин
• за слушане: Химн на Република България –
музика и текст Цветан Радославов,
„Топчето пукна“ – популярна песен.

Насоки за работа
Музикален празничен календар
Разтворът от този и от следващия
урок формира социални и граждански компетентности. Като изпълня3 март –
национален
ват и възприемат българска музика
празник
на България
от различно време, с различно предназначение и изразност, учениците осмислят нейните функции, а и
празника чрез нея. Добре е в хода на
урока да се проследява как съчетанието от мелодия, характер, тембър
и изпълнителски състав внушава музикалните идеи и послания. Може да
се коментира и ролята на съпровода
(като неразривно свързан елемент с
песента, като вид).
Песента за разучаване е актуал47
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на, много ефектна и красива, близка
до съвременния ученик. Изпълнява
се призивно, с гордост и любов. „Топчето пукна“
Задачи на урока: Изразяване на отношение към
е част от българския възрожденско-въстанически
българската родолюбива музика. Подбор на подхоепос в контекста на историческите събития, свърдяща музика за празника. Разпознаване на песен по
зани с празника. Химнът на Република България
откъс от нотен запис. Ритмично изпълнение на четв изпълнение на смесен хор пресъздава тържествъртина с точка и осмина в нотен запис.
веността на празника. Предлагаме ви вариант на
съпровод, който може да използвате по преценка.
Основен музикален материал:
Той е съобразен с детските гласове. Илюстрациите
• за пеене: „Земя, пълна с добрини“ – музика Георподсилват въздействието на песенната, танцовата
ги Тимев; текст Николай Зидаров
и инструменталната музика в националния праз• за слушане: „Българийо, обичам те“ – музика
ник. Дават възможност за споделяне на лични преХайгашод Агасян, текст Донка Кацарева; „Велиживявания.
ко Търново“ из „Картини от България“ – Васил
В края на 4. клас учениците трябва да знаят имеКазанджиев.
на на български композитори. Едни от най-значимите присъстват в музикалната линия на времето. Тя
Насоки за работа
символизира своеобразна история на част от българПесента за разучаване е част от класическите роската музика, представена през темата за родината.
долюбиви песни. Широтата на мелодичната линия,
Произведения от тези композитори могат да звучат в
посланията на текста дават възможност учениците
този и в следващия час, а и в много часове по музика
да предложат решения за динамично изграждане.
и извън тях.
Песента за слушане е съвременен образец на патриотична песен. Позволява беседване върху изповедЕ-ресурс
но-нежния ѝ характер, богатия тонов обем, хармониЗадача 1 проверява знанията от линията на вреята между поетичен и музикален изказ. Във „Велико
мето от страницата. Задача 2 е свързана с ролята
Търново“ на Казанджиев симфоничният оркестър
на духовия оркестър в тържествената заря-проверзвучи много грандиозно, с темброви контрасти. Прека. Третият ресурс представя забележителности от
създава величието на старата ни столица. Учителят
България.
може да разкаже, че именно тук през 1879 г. за пръв
път се чества Трети март. Съпреживяването с музиката дава възможност да се споделят впечатления
от внушителния спектакъл „Звук и светлина“ – комУПРАЖНЕНИЕ
позиция от специално написана музика, светлинни
ефекти и камбанен звън.
Вид на урока: упражнение.
Първата задача може да се реализира на екипен
принцип. Увлекателният ѝ формат провокира изява
Цел на урока: Осъзнаване мястото на разнона много ЗУК. Смисълът на втората задача е да се
образна по жанр, стил и историческо-времева приразбере, че темата за България винаги включва мнонадлежност музика в отбелязването на националния
го общочовешки подтеми, а националният празник
празник на Република България.
има обединяваща функция. Предложената чрез ноОТ ВЕКОВЕ ЗА ВЕКОВЕ
музика Красимир Гюлмезов
текст Явор Кирин

Мая Нешкова,
изпълнява песен,
посветена на
националния
празник

ХИМН НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ

През огън и забрава, познала вечна слава,
ТОПЧЕТО ПУКНА
Родино, ти сега блестиш.
популярна песен
Ти – вяра и опора, с криле на смели хора
пак летиш.
Земя на вечни тайни и красоти омайни
ти си днес.
Пред тебе се кълнеме, в живота си
и в свойта чест.
Припев:
От векове за векове не може нищо да ни спре.
Чеда сме на прославен род, наречен български народ.
От векове за векове не може нищо да ни спре.
Роден ли си да си войник, роден си ти да си велик.
Родино, наша мила, родино, дай ни сила
да стигнем всички върхове!
Сега надежда има. Ще браним твойто име
без да спрем.
Земя на вечни тайни и красоти омайни
ти си днес.
Пред тебе се кълнеме, в живота си
и в свойта чест.
Припев

Емануил
Манолов

„Татковина“

Цветан
Радославов

Панайот
Пипков

„Химн на Република
България“

„Де е България?“

Моя българска родино,
надживяла мрак и гнет –
буйна като кръв и вино,
сладка като хляб и мед.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗ „КАРТИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ“

музика Хайгашод Агасян
текст Донка Кацарева

Васил Казанджиев

Ако ти отговаряш за музикално оформление на празника за Трети март, как би попълнил списъка със своите задачи? С кого от
класа би ги изпълнил?
Песни:

авторски
и
народн
за:
вдиган
внасянее знамето на Бъ
зна
лга
преходи, мето на учи рия
фон за фон между лището
преди думи на вод изпълненията
и
на празнзапочване и ещите
одн
ци:
след свъ
нар
ика
Тан
ршване
ски
гар
бъл ги
дру
Музика

Изпълнител
и:
солисти – инст
рументи,
певци
хор (вокална
група)
оркестър
специални
артисти изпъгости,
лнители

Ще включиш ли и песни на тема приятелство, доброта, училище,
детство, семейство? Ако мислиш, че може – в коя част на празника?
Подходяща ли е тази песен?

Посочи тактовете, в които има ритмична група четвъртина с
точка и осмина.

Вероятно си присъствал на тържествена заря-проверка или на концерт по случай националния ни празник. Разкажи за музиката, която
присъства там. Сподели свои впечатления.

„Вятър ечи“

БЪЛГАРИЙО, ОБИЧАМ ТЕ

Теб сърце ми ще обича
чак до сетни старини,
както Вазов те нарича
„земя, пълна с добрини“.

Националният празник носи неповторими изживявания, когато звучи българска музика. Тогава пред паметници или други важни места се организират тържества. Съществена роля в тях има духовият оркестър. Изпълненията му се свързват с поклонението пред загиналите знайни и незнайни
герои или с радостта от победата. Българските композитори посвещават
едни от най-ярките си музикални произведения на своята родина. Някои
имат силна връзка с народната музика, други звучат съвременно. Предназначени са за различни изпълнители и музикални състави, за сцена и
кино, за предавания в студио и изпълнения на открито.

Добри
Чинтулов

ЗЕМЯ, ПЪЛНА С ДОБРИНИ
музика Георги Тимев
текст Николай Зидаров

музика и текст Цветан
Радославов

Добри
Христов

„Родна реч“

Петко
Стайнов

„Тракийски танци“

Парашкев
Хаджиев

„У дома“

Тончо
Русев

„В родината“

Васил
Казанджиев

„Картини
от България“

Хайгашод
Агасян

„Българийо,
обичам те“
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тен откъс песен е подходяща за включване в тържество за Трети март. Той е от познатата от II клас песен „Знамето ни е трицветно“ на М. Митов, която е и
със задължителен характер в обучението по музика.
Е-ресурс
Задача 1 е за разпознаване на музикални произведения по характерен откъс. Задача 2 проверява
ЗУК за определяне характер на музикална творба.

Музикалните състави
Из СИМФОНИЯ № 2
Йоханес Брамс

Симфоничен
оркестър

МУЗИКАЛНИТЕ СЪСТАВИ.
СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР

НА СБОР

Кирил Икономов

Да свириш в оркестър, е истинско предизвикателство. В оркестъра участват много музиканти, всеки допринася за общото звучене на музикалната
творба с таланта и професионализма си. Резултатът е общият звук – нежен, мек или мощен и ярък.
Изпълненията на оркестъра могат да създадат различни музикални нюанси.
Оркестърът се ръководи от диригент.
Симфоничният оркестър е много разнообразен
по състав и богат по звучност. Състои се от определени инструменти, обединени в три основни
оркестрови групи: струнни, духови (медни и дървени), ударни.

Из УВЕРТЮРА
към операта
СЕВИЛСКИЯТ
БРЪСНАР
Джоакино Росини

Джоакино Росини
1792 – 1868
Росини е италиански
композитор, автор
на много опери, на
църковна музика, на
инструментална музика.

Симфоничен оркестър

Как са разположени групите в симфоничния оркестър?
Кои инструменти придават спокойно звучене в откъса из
„Симфония“ от Йоханес Брамс?
Как се променя характерът на музикалния откъс из „Симфония“?
Кои инструментални групи участват в диалог помежду си?
Когато всички инструменти в оркестъра свирят едновременно,
това се нарича тути (от италиански „всички“). Слушай „Увертюра“ из операта „Севилският бръснар“ и вдигни ръка, когато
според теб звучи тути. Каква е динамиката в тези моменти? Защо?
Кое придава напрегнато и вълнуващо звучене на музиката от
откъса от „Севилският бръснар“?
Кирил Икономов
Защо според теб композиторът Кирил Икономов е нарекъл 1954
Съвременен българсвоето произведение „На сбор“?

Вид на урока: за нови знания.

ски композитор, ав-

Цел на урока: Познаване на особеностите и
предназначението на симфоничния оркестър. Свързване на симфоничния оркестър с определен вид
музика. Разпознаване на тембъра на симфоничния
оркестър. Подбиране на подходящи определения за
неговия звук.
Задачи на урока: Разширяване на аудиалния опит,
развитие на ЗУК, свързани със симфоничен оркестър.
Посочване на изучаваните инструменти и групи инструменти в състава на симфоничния оркестър.
Основен музикален материал:
• за слушане: из Симфония № 2 – Йоханес Брамс,
„На сбор“ – Кирил Икономов,
из Увертюра към операта „Севилският бръснар“
– Джоакино Росини.
Насоки за работа
Разположението на оркестровите групи инструменти е съобразено със спецификите на всяка от тях,
в това число и с динамичните възможности на инструментите. В основни линии най-отпред е струнната група, следват дървените духови, после медните, а в дъното на сцената са ударните инструменти.
В откъса из Симфония № 2 (началото на 3-та
част – Алегрето грациозо) спокойно, безгрижно,
леко звучене придават дървените духови инструменти с техния пасторален колорит. В началото мелодията е поверена на обои, след това към тях се
включват кларинети и флейти. Фаготът също има
важна роля, както и валдхорната. Струнната група
им акомпанира в пицикато, което създава нежен,
прозрачен ефект. След промяната в темпото от умерено в бързо се изменя и характерът на музиката.
Тук вече мечтателното настроение се превръща в
по-активно, устремено, решително звучене. Метрумът от тривременен става двувременен, използват се
много акценти. Струнната група и тази на дървените
духови инструменти са в диалог, докато постепенно
се стигне до тути (всички заедно) във форте.
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Седнете така, че да наподобявате оркестранти. Слушайте добре тор на много песни и
познато оркестрово произведение. Имитирайте някои от музи- на музикални творби
за оркестър.
кантите по начина, по който свирят на определен инструмент.
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В откъса из Увертюра от операта „Севилският
бръснар“ при тути динамиката е форте, което се получава съвсем естествено. С учениците може да се направи игра с детски музикални инструменти, при която към общото звучене последователно един по един
се включват всички ученици. Условието е да свирят
в тиха динамика. Крайният резултат въпреки това е
форте.
Вълнуващо и напрегнато звучене в музиката от
увертюрата на Росини придават бързото темпо, повтарящите се тонове в струнните, контрастната динамика, стакатото, акцентите, стремителните пасажи,
мощното звучене във фортисимо (в тути). Медните
духови инструменти също имат важна роля.
В произведението на Кирил Икономов „На сбор“
ясно се открояват инструменти и групи от инструменти, които сякаш се надсвирват. То е пъстро, жизнерадостно, сякаш се усещат всеобщото вълнение и глъч.
Мелодиите придобиват различен облик, изпълнени от
различните инструменти; музиката звучи безгрижно
леко, друг път по-тежко, дори тромаво на моменти.
Но настроението остава приповдигнато до края. Така
е и на сбор/на събор – хората се веселят кой както
умее, в един почти организиран хаос и с участието на
доста осъвременени традиционни забавления.
Е-ресурс
Задача 1 изисква от учениците да наблюдават видео на изпълнение на балет с оркестров съпровод.
Целта е четвъртокласниците да разпознаят кой е инструментът рядък гост на симфоничния оркестър.
Отговор: 2. акордеон. В Задача 2 учениците слушат
скерцо из симфония „Новият свят“ от Антонин Дворжак и определят ударните инструменти, които чуват.
Отговор: 3. тимпани. В задача 3 учениците отговарят
на въпроса кои са инструменталните групи в симфоничния оркестър? Отговор: 1. струнни лъкови, дървени и медни духови инструменти, ударни инструменти.

УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение.
Цел на урока: Разширяване на ЗУК във връзка
със симфоничен оркестър. Познаване на предназначението на симфоничния оркестър.
Задачи на урока: Проследяване на характерни
изразни средства в инструментални произведения.
Осъзнаване на изучавани жанрове музика като част
от разнообразна музикална практика.
Основен музикален материал:
• за слушане: из Концерт за цигулка и оркестър
– Арам Хачатурян, Марш и циркова музика из
„Червеното пони“ – Аарон Копланд, Сиртаки из
„Зорба гъркът“ – Микис Теодоракис.
Насоки за работа
Цигулките са изключително важен инструмент
за симфоничния оркестър. Предпоставка за това е
тяхното високо звучене, способността им да свирят продължителни мелодии, вибрато, технически
сложни пасажи. Същевременно тяхната сила е лимитирана. Това провокира увеличаването на броя им
съобразно духовите и ударните инструменти, за да
се осъществи баланс. Разделението на първи и втори
цигулки идва от необходимостта да се осигури изпълнението на две различни мелодии. Първи цигулки най-често изпълняват главната мелодия, а втори
– второстепенната. Същевременно по-многобройни
са първи (обикновено с две цигулки повече), за да
изпъкне по-ефектната мелодия.
Втора задача провокира учениците да потърсят отговора сами в различни източници и примери, за да
стигнат до извода, че броят на инструментите в един
оркестър зависи главно от жанра, епохата, стила и
идеята на композитора. Едновременно с това има тенденции и общи принципи, които е важно да се откроят.
За тази цел е добре в клас да се разгледат партитурите
(титулните страници) на някои от изучаваните оркестрови произведения (предлагаме в е-ресурс).
В трета задача се коментира изпълнението в унисон на една мелодия от различни оркестрови групи
или от целия оркестър. Това отново е въпрос на
творческо решение от страна на композитора. Едновременното изпълнение е нужно, когато авторът
иска да постигне определен темброви или динамичен
ефект.
Музикалният инструмент, който създава неповторим колорит при изпълнението на „Сиртаки“, е инструментът бузуки. Той се причислява към струнните дърпащи инструменти и на него се свири с перце.
Бузукито има остър, метален звук, по-нисък от този
на мандолината и се свързва с гръцката традиционна
музика.

Из КОНЦЕРТ ЗА ЦИГУЛКА
И ОРКЕСТЪР

МАРШ И ЦИРКОВА МУЗИКА
из ЧЕРВЕНОТО ПОНИ

Всеки от инструментите в оркестъра има задача да изпълнява своя партия, предназначена
за него – записана с ноти музика, която трябва
да се изсвири. Понякога група инструменти
свирят една партия. Нотният текст, включващ
партиите на всички инструменти, се нарича
партитура. Диригентът работи с нея.
Освен постоянните участници често към оркестъра се присъединяват гост-изпълнители
солисти или оркестранти.
Понякога оркестровата музика звучи самостоятелно, а друг път е част от произведение, обединяващо различни изкуства. Така
е при балета – съчетание от танци и музика,
също и в операта – съвкупност от музика, театрално изкуство, текст и др.

СИРТАКИ
из ЗОРБА ГЪРКЪТ

Арам Хачатурян

Аарон Копланд

Микис Теодоракис

Сцена от спектакъла „Зора гъркът“

Цигулките в оркестъра са най-многобройната група инструменти и се делят на първи и втори. Каква е причината според теб първите цигулки да са най-многобройни в оркестъра? Защо първите и
вторите цигулки са разделени в отделни партии?
Проучи кои инструменти се повтарят в оркестъра.
Могат ли цели групи да изпълняват една и съща мелодия? А целият оркестър?
Кои са гост-инструментите, които участват в „Сиртаки“? Какъв
колорит създават те?
Слушай откъса из „Концерт за цигулка и оркестър“ на Арам Хачатурян. Наблюдавай как се променят оркестровият състав и динамиката в моментите, в които солира цигулката. Каква е ролята на
оркестъра?
Какви приложения на оркестровата музика познаваш? Дай пример за оркестрова филмова музика или музика за компютърни игри.
Какво е нейното предназначение? Каква е връзката между музиката, героите, сюжета, обстановката?
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Произведението на Арам Хачатурян за соло цигулка започва с мощно тути. В моментите обаче, в
които се появява цигулката, оркестърът свири с намален състав – главно струнната група и някои дървени духови. Така ролята на оркестъра става основно акомпанираща (така че да не заглуши деликатния
звук на цигулката).
В последната задача се обръща внимание на приложението на оркестровата музика. Може да се каже,
че то е всестранно, тъй като оркестърът се използва
за изпълнение на произведения от почти всякакъв
стил и жанр, както и в съчетание с различни изкуства. В задачата се засяга музиката за компютърни
игри, за да могат учениците да използват личния си
опит (ако имат такъв) при обсъждането на връзката
сюжет – обстановка – действия – герои.
Е-ресурс
Задача 1 изисква да се разгледа списъкът на
инструментите, които участват в оркестъра, изпълняващ музиката от балета „Зорба гъркът“. Целта
е непознатите наименования на инструменти да се
преведат от английски с помощта на речник. Учениците трябва да помислят има ли инструменти,
които не познават, а също и да определят броя на
втори цигулки. Отговор: 1. втори цигулки са осем
на брой. В задача 2 учениците разглеждат първата
страници от партитурите на балета „Зорба гъркът“
и Скерцо из „Новият свят“, като посочват верните твърдения. Отговор: 1, 3, 6. В задача 3 четвъртокласниците отговарят на въпроса нотите на кой
инструмент не се изписват върху петолиние. Отговор: 4. триангел (защото е с неопределена височина на звука).
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УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение.
Цел на урока: Разширяване на ЗУК във връзка
със симфоничен оркестър. Познаване на предназначението на симфоничния оркестър – възможности за
акомпанимент.
Задачи на урока: Проследяване на характерни
изразни средства в инструментални произведения.
Осъзнаване на изучавани жанрове музика като част
от разнообразна музикална практика. Осъзнаване на
ролята на динамиката, темпото и тембъра за характера на музиката. Разпознаване на видове човешки
гласове и хорове.
Основен музикален материал:
• за пеене: „Химн на сътворението“ – музика Виктор Чучков, български текст Лилия Вучкова
• за слушане: „О, скъпи татко“ – Джакомо Пучини,
„Ден на гнева“ из „Реквием“ – Волфганг Амадеус
Моцарт.
Насоки за работа
В оркестрацията, в партитурата на арията „О, скъпи татко“ присъства пиано, което е рядък гост на
симфоничния оркестър. То може да бъде заменено от
арфа според указанията на автора. Такъв вариант ще
чуят и учениците. Арията „О, скъпи татко“ се изпълнява от соло сопран на италиански – на оригиналния
език, използван в операта „Джани Скики“. В арията
Лаурета разкрива на своя баща чувствата си на истинска обич към нейния любим. В „Ден на гнева“ из
„Реквием“ от Волфганг Амадеус Моцарт звучат равноправно оркестър и смесен хор. Произведението е
композирано на латински език, като се използва каноничен текст. В него се пее за това как всички ще
бъдат съдени според делата си в уречения ден. Медните духови инструменти придават на
музиката призивно, тревожно, бурно,
решително, бляскаво, властно звучене. Ударният инструмент, който авторът използва, е тимпани.
Последната задача е творческа.
Учениците трябва да съобразят музиката, която би била подходяща за фон
на думи на откровение, в зависимост
от това, което искат да споделят. С
учениците може да се коментира как
се променя въздействието на думите в
зависимост от звучащата музика.

изгубената родина. В задача 2 четвъртокласниците
слушат Ария на Фигаро из операта „Севилският бръснар“ от Джоакино Росини. Те трябва да се ориентират
за съдържанието на текста по звученето на музиката.
Отговор: 2. За хубавия живот, който води способният
бръснар. 3. За бръснарски ножчета, гребени, ножици.
4. За това как всички търсят Фигаро тук и там. В задача 3 учениците слушат още веднъж музикалните примери от първа и втора задача, като наблюдават каква
е ролята на оркестъра. Отговор: 1. Да съпровожда певците, като се съобразява със силата на пеене. 4. Да
допринася за изпълнението на певците. 5. Да се съобразява с нуждата на певците да дишат.

РЕПЕТИЦИЯ НА ОРКЕСТЪР
Вид на урока: за наблюдение.
Цел на урока: Наблюдаване, събиране и използване на информация в дейности в извънучилищна
обучаваща среда – репетиция на оркестър. Натрупване на социален опит относно многообразното функциониране на музиката в живота на хората.
Натрупване на впечатления в жива акустична среда
от репетиция на оркестър.
Задачи на урока: Споделяне на впечатления,
преживявания. Свързване на знания с реална музикалнодейностна и творческа среда и практика.
Насоки за работа
Урокът „Репетиция на оркестър“ е повод да се
обсъди с учениците същината на професията артист
оркестрант. Не всичко е толкова лесно, колкото изглежда на незапознатата публика. За да се достигне
до търсения резултат, са необходими години отдаден постоянен ежедневен труд от най-ранна възраст.
Индивидуалната подготовка естествено се прелива в

ХИМН НА СЪТВОРЕНИЕТО
музика Виктор Чучков
бългaрски тeкст Лилия Вучкова

Репетиция на оркестър
О, СКЪПИ ТАТКО
Джакомо Пучини

ДЕН НА ГНЕВА
из РЕКВИЕМ

Волфганг Амадеус Моцарт

Тимпани

Kомпозиторът има свободата да избира инструментите, които да
включи в композицията си, като се базира на основните оркестрови
групи.
Всяка от групите инструменти има свой „водач“, на когото се възлагат солӚ, ако композиторът е предвидил такива. Водачът на първи цигулки се нарича концертмайстор. Той е лидер и на целия оркестър, като над него стои само диригентът. Именно на диригента
се разчита да ръководи оркестъра така, че всички инструменти да
звучат съвършено и в хармония един с друг.

Е-ресурс
В задача 1 учениците слушат „Хор
на евреите“ из операта „Набуко“ от
Джузепе Верди. Целта е те да предположат за какво се пее. Отговор: 1. за
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Слушай „О, скъпи татко“. Има ли инструменти, които не са обичайни участници в оркестъра?
Към оркестъра може да се включат и гласове – солисти или дори
цял хор. Какви гласове чуваш в „О, скъпи татко“ и в „Ден на гнева“? На какъв език се пее?
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Разучаването на музикални произведения е дълъг и сложен процес.
Подготовката на оркестрантите започва преди общата репетиция.
Всеки учи партията си самостоятелно, а ако е необходимо, се репетира и по групи.
Преди да започне първата репетиция, диригентът представя своето
мнение за звученето, за музикалната творба.
Когато се налага да се промени нещо, диригентът спира оркестъра.
Музикантите нанасят бележки върху нотите си. Уточняват се динамиката, темпото, емоциите, тембрите и др.
Стремежът е да се постигне съвършенство в звученето на музиката.
Затова са нужни много повторения и репетиции, докато се получи.

Проучи предварително кои музикални произведения ще репетира
оркестърът. Кой е техният автор, кога са създадени? За какъв оркестър са предназначени?
Обърни внимание
Как се разсвирват музикантите на инструментите си?
Как са наредени оркестрантите? Диригентът седи или стои?
Колко време продължава репетицията?
Какво е отношението на диригента към оркестрантите?
Какво е поведението на оркестрантите по време на репетицията?
Гледа ли диригентът в нотите, или има зрителен контакт с оркестрантите?
Оркестрантите наблюдават ли диригента, или следят нотите?
Помисли дали диригентът се готви предварително, или в момента
измисля какво да каже на оркестрантите?

Какъв характер придават на музиката медните духови инструменти в „Ден на гнева“? Кой ударен инструмент е използван от
Волфганг А. Моцарт?

Запиши в тетрадката си някои интересни неща за музиката, които
диригентът споделя с оркестрантите.

Представи си, че искаш да разкажеш нещо много важно за теб.
Каква музика би била подходящ фон?

На какви концерти си присъствал – като участник или като част
от публиката?

Кога можеш да посетиш репетиция или концерт?
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групова по време на репетициите на всеки музикален
състав. Колкото повече са музикантите, толкова повече работа и съгласуваност са необходими. По време
на репетицията се изработват по-кратки или по-дълги
откъси от музикалните произведения, не както на концерт – винаги всичко да се изпълнява отначало докрай.
Наблюдението на процеса, който изисква пълна концентрация и постоянно усъвършенстване, е изключително възпитателен. Тук може да се направи коментар,
свързан с това, че постигането на резултати е свързано с усилия и работа. В музиката, както и в други
изкуства, е необходимо време, понякога много дълго,
докато се постигне резултат, близък до търсенето, т.е.
до съвършенството.
Очакваме непосредственият контакт с музикантите и техните инструменти да провокира силен интерес у учениците. Работата по заданията от страницата може да провокира допълнителни въпроси, които
при добра воля от страна на музикантите биха могли
да бъдат зададени директно на тях.

МУЗИКАЛЕН ПРАЗНИЧЕН
КАЛЕНДАР
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: Познаване на специфични белези на лазаруването. Свързване на пролетни обичаи с
време и място в празничния календарен цикъл. Разбиране на значението на празниците за съхраняване
на българската културна идентичност.
Задачи на урока: Пеене, слушане, обсъждане на
музика и музикалноизразни средства, свързани с обреда. Споделяне на лични преживявания, свързани с
лазаруването и с други пролетни празници и обреди.
Изпълнение на мелодията на песента с тонови имена.
Музикален празничен календар
ДОЙЛА, ДОЙЛА

ТУКА МИ КАЗАХА, ЛАЗАРЕ

Изгряло е ясно слънце,
дойла, дойла, дойла,
в Маринкини равни двори,
дойла, дойла, дойла.
Не е било ясно слънце,
най е била малка мома,
малка мома Маринчица,
пременена, наредена,
тя ще води лазарата,
тя ще бъде буенчето.

СТРАЛДЖАНСКИ БУЕНЕК

народна песен

народна песен
варианти

оркестър за народна музика на БНР

Знаците за първи и втори път се използват, за да запишем мелодии, които са:
еднакви
различни
подобни
Сравни вариантите на „Тука ми казаха, Лазаре“.
Разкажи как се празнуват пролетните празници в твоя дом.
Запей песни, свързани с тях. А можеш ли да изпълниш танц на
пролетна песен?
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Цветница

Насоки за работа
От предходни учебни години учениците познават
лазарския обичай. Но в 4. клас трябва да се ориентират за мястото и ролята му в пролетния празничен
календар. Затова страницата дава възможност за
надграждаща информация и за споделяне на опит от
лични наблюдения или участия както в лазаруването,
така и в други обредни традиции – пролетни кукерски
игри, Цветница, Великден, Гергьовден.
Музикалният материал предлага възможност да се
наблюдават характерните за лазарските песни припевки „Лазаре“ и „дойла“. Първата идва от името на
празника и е символ на радостта от живота. Другата
назовава девойката. Предложен е и нотен текст за изпълнение на мелодията на „Дойла, дойла“ и с тонови
имена. С него се припомня предназначението на знаците „първи път“ и „втори път“ (волта) за записване на
мелодии, които са подобни – задача 1. Информацията
за различни интерпретации на народните песни, както
и за хорото буенек се разбира и преживява с музиката
за слушане. Песента „Тука ми казаха, Лазаре“ е предложена в изпълнение съответно на: народна певица със
съпровод на оркестър от народни инструменти; акапелно изпълнение на женски хор – художествена обработка, в която песента е богато украсена с допълнителни
гласове; съвременен вариант, обединяващ фолклора
с детската популярна музика – модерен съпровод със
своеобразен вокален диалог между народна певица и
детска вокална група. Изпълнението на оркестъра за
народна музика на БНР дава представа за буенека като
буйно хоро. Любопитна информация, която учителят
може да сподели, е, че то се води от лична, пъргава и
юначна мома.
Е-ресурс
Задачи 1 и 2 се отнасят до знания за пролетни
обичаи, елементи от обредната им символика. Видео
ресурс представя обичая лазаруване.

УПРАЖНЕНИЕ

Лазаровден се празнува винаги в събота, седмицата преди Великден.
Според народния обичай от ранно утро момите, празнично облечени,
накичени с венци, пеят и играят. Лазарките имат песен за всеки член на
семейството, за овчарите, за орачите…
Танците на лазарките носят много настроение. Изпълняват се по различен начин в различните части на България – групово или поединично, в кръг, дъга или редица. В Източна и Североизточна България на
Лазаровден се играе бързо буйно хоро, наричано буенек.
Народът вярва, че песните и танците на лазарките благославят за здраве, щастие и плодородие. Много композитори украсяват и обогатяват
лазарските песни, за да ни радват и от музикалната сцена.

Кукери

Основен музикален материал:
• за пеене: „Дойла, дойла“ – народна песен
• за слушане: „Тука ми казаха, Лазаре“ – народна
песен, варианти; „Стралджански буенек“.

Великден

Вид на урока: упражнение.
Цел на урока: Проявяване на интерес и уважение към музиката и празничната традиция на
етнически общности в нашата родина. Осмисляне
на обединяващата роля на празниците в живота на
българските граждани.

Георгьовден

Задачи на урока: Познаване на символиката на
великденския празник. Изразяване на емоционалното преживяване при общуването с музикалния фолк61

ВЕЛИКДЕНСКИ ЗВЪН

музика и текст Борис Тричков

Бим-бам-бум!
Ах, какъв е този шум,
този шум, що отвън
буди ме от сладък сън?
Бим-бам-бум!
Иде ми, ах, веч наум
що на нас този глас
казва радостно в тоз час.

ПРАЗНИЧНО ХОРО

Из ВЕЛИКДЕНСКА
ОРАТОРИЯ
Йохан Себастиaн Бах

ХАЙДЕ НА ИГРА

популярна песен
пее Йълдъз Ибрахимова
Под лупа
оратория – голямо музикално произведение за оркестър, хор и солисти.

На 6 май връзваме
люлки на плодно дърво,
люлеем се и славим с песни
св. Георги.

ЛЮЛКА СЕ ЛЮЛЯ
обработка Коста Колев

На 6 май празнуваме
Хъдърлез и също се люлеем
за здраве на люлки, пеем
и танцуваме.

Казва той вам и мен,
че велик, велик е ден.
Хей, деца, скоро тук
със червените яйца!
На 6 май с много музика,
веселби и курбан
празнуваме Едерлез.

Няма празник без песен. С песен се подготвя трапезата, с песен се украсяват къщите, с песен се вият венци, с песен се играят хорáта.
На Великден тържествена музика оглася християнските храмове по
целия свят, звучи в концертните зали, на открито, в домовете.
Великденските хорà в българския фолклор са много пъстри. Те се играят на площада по време на празниците. Днес тези традиции се съхраняват и предават във времето. Те носят много настроение и са неразделна част от празника.

символи, да подберат детски музикални инструменти или други
средства за звукоподражания, да
изпълнят поотделно и сглобят.
На с. 54 е представена празничната обредност на различни групи
български граждани – чрез автентичния и претворения музикален
фолклор. Задачите провокират
междуетническата толерантност
и споделяне на опит. Последната
задача е за наблюдателност, съобразителност. Лазар няма имен
ден на Цветница. Отговорът е 0.
Подвеждащо могат да се тълку0
1
ват ул. „Божур“, гр. Върбица,
23
4
фамилията Цветанов – свързани
са като имена с празника, но нали
въпросът е за имен ден на ученика от изображението. Георги има имен ден (1 празник) – повод да се припомни, че на Гергьовден празнуват овчари и земеделци и е Денят на храбростта –
празник на българската армия.
арменски народен танц

На Пасха цялото
семейство заедно
чете и пее.

На Дзахгазарт
(Цветница) всички деца
получават благослов.

Играй със съучениците си следната игра:
Аз казвам само една дума, с която свързвам пролетен празник.
Ти отгатваш кой е празникът.
Той/тя казва заглавие на песен.
Ние всички я запяваме, дори заиграваме, танцуваме.

Изпълнения на кои солисти и музикални състави може да чуеш и
видиш на Великден?
оркестър от народни инструменти
симфоничен оркестър
солист гъдулар
изпълнител на детска песен
смесен хор
балетен танцов състав
Има ли какво да добавиш към този списък?
Четеш ли в училище или у дома детски електронни книги? Посещаваш ли заедно с учителя си образователни портали? Разкажи, ако
си прочел нещо интересно за обичаите на Великден – в България и
по света.

Всеки в класà изглежда по различен начин, харесва различна
музика, има свои любими празници… Пречи ли това да се чувстваме част от нашето общо ние?

Разкажи за музикални телевизионни и радиопредавания, от които
си научил нови неща за пролетните традиции.

Кой може да ти разкаже още любопитни неща за пролетните обичаи?
учител
друг възрастен човек
член на семейството
приятел
друг източник

Звукова картина „Великденски преживелици“
Кой ще бъде в твоя екип? Кои моменти от празника ще пресъздадете? Кои детски ударни музикални инструменти ще изберете? А
други предмети? Ще включите ли звукоподражания с глас?

Подател етанов
Лазар Цв р“ 11
ул. „Божу ца
гр. Върби

Подател
чаров
Георги Оврец“ 7
ул „Храба
с. Ливад

Колко имени дни празнувам на Цветница?
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лор и авторската музика. Посочване на примери за
присъствието на изучаваните жанрове в празничната
традиция. Съчиняване на звукова картина. Коментиране на фолклорна музика и обреди на различни
етноси в България. Споделяне на информация от
отразяването на пролетните традиции и обреди по
електронните медии.
Основен музикален материал:
• за пеене: „Великденски звън“ – музика и текст
Борис Тричков
• за слушане: из „Великденска оратория“ – Йохан
Себастиан Бах, „Хайде на игра“ – популярна песен (с. 53), „Празнично хоро“, „Люлка се люля“
– обработка Коста Колев, „Пробуждане“ – арменски народен танц (с. 54).
•
Насоки за работа
Предложеният музикален материал е изключително богат – и като количество, и като разнообразие. Учителят има възможност да реши в каква степен, как и кога да го използва според конкретните
условия в класа. Урокът е посветен на Великден с
творби на известни музиканти. „Великденски звън“
на Борис Тричков е в актуален аранжимент. Избраният откъс от „Великденска оратория“ на Бах
е много достъпен и асоциативен. А джаз певицата
Йълдъз Ибрахимова е представена със запеваемата
и увличаща в танц „Хайде на игра“ (турска детска
популярна песен, с български текст).
В първата задача всички отговори са верни. Списъкът може да се продължи с други изпълнители
певци и инструменталисти, вокални групи, хорове,
оркестри, танцови формации. Втората задача изисква споделяне на любопитна информация. Целта
на звуковата картина е учениците сами да изготвят
сценария, като използват идеи от предложените
картини и своя опит. Трябва да съчинят и отделните
звукови партии, които могат да запишат с графични
62

ПРОБУЖДАНЕ

Колко празника имам на 6 май?

Е-ресурс
С. 53: Задача 1 изисква отнасяне на народни
песни и танци към Лазаровден, Великден, Гергьовден. Задача 2 е за откриване на последования
от тонови имена, записани с ноти във великденски
яйца. С. 54: Първият ресурс представя визуално и
темброво музикалните инструменти, които са част
от бита на различните групи български граждани.
Вторият ресурс съдържа любопитна информация
за Гергьовден.

СВЕТЪТ НА МУЗИКАТА
Вид на урока: за обобщение.
Цел на урока: Изява на напредъка в музикалноизпълнителските, музикалноаналитичните, познавателните, социално-личностните компетентности.
Проява на емоционално отношение и интерес, на
толерантност и търпимост към различните способности и предпочитания. Разбиране, че светът на музиката е свят на доброто и красивото.
Задачи на урока: Изразяване на лично отношение и артистичност при изпълнение на песни, съобразяване с жанровите и стиловите особености.
Споделяне на впечатления от музиката, като се обсъждат елементи на музикалната изразност и основни формообразуващи принципи, връзката между музиката и съвременните технологии. Отнасяне
на текст от песен към съответстващ модел с нотни
стойности. Отнасяне на музикални инструменти към
съответна група и оркестър. Разпознаване по тембър

Светът на музиката
УЧИЛИЩЕ НАШЕ ЛЮБИМО

АДАЖИО

Училище любимо наше,
сгушено в красива планина,
мъдрост и любов си дало
на нас и нашите деца.
Носиш име свято, носиш
и сме горди със това –
с български потомци славни
славим нашата страна!

ДВЕТЕ КОТКИ

музика Кирил Икономов
текст Василка Любенова

Томазо Албинони
варианти
Джоакино Росини

ФАНФАРИ
ЗА ОБИКНОВЕНИЯ ЧОВЕК
Арън Копланд
свири Софийски духов оркестър

Припев:
Нека мощно да запеем
за теб, училище, с любов.
На теб дълбок поклон се пада
и слава, слава, слава!
Училище любимо наше,
отвсякъде изпълнено с любов –
със двора, с класните си стаи,
със благост и учителска любов.
Носиш име свято, носиш…
Припев
Нека всички да запеем
за вас, учители, с любов.
На вас дълбок поклон се пада
и слава, слава, слава!
Мелодиите в куплета и припева на песента „Училище наше любимо“ са:
еднакви
различни
подобни
&

j
j
œ œ œ œ œ œ

&

œ œ œ œ œ œ

Посочи вярното за песента при думите „… слава, слава, слава!“.
&

j
j
œ œ œ œ œ œ

„Адажио“ от италианския композитор Албинони е един от све& примери
œ œ œ за
œ œвечна,
œ
товните
неувяхваща, претворявана от много и
различни артисти музика, слушана и преживявана от хора от различни поколения по целия свят. Защо е така според теб? Опиши
своите впечатления от нея.
Опиши музикалните образи в музиката на Росини. Как са използвани изразните средства на музиката?
мелодия

тембър

динамика

темпо
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на изучаваните видове оркестри в типични за състава
жанрове. Свързване на имена на български и чужди
музиканти с изучавания музикален материал. Разпознаване на характерните белези на български народни
танци и танци на други народи, двигателни импровизации. Свързване на нотен пример със съответстващ
размер. Съпровод по партитура. Изява и творчески
трансфер на базисни знания за нотното писмо.
Основен музикален материал:
• за пеене: „Училище наше любимо“ – музика Кирил Икономов, текст Василка Любенова
• за слушане: „Адажио“ – Томазо Албинони, варианти, „Двете котки“ – Джоакино Росини, „Фанфари за обикновения човек“ – Арън Копланд.
Насоки за работа
Материалът е предвиден за два учебни часа. В
часовете може да звучи и друга музика освен предложената. Учителят ще избере как да организира музикалните дейности и задачите към тях.
Песента за разучаване е подходяща за края на начален етап. Изпълнява се с топлота, благодарност и
сърдечна прослава, с възможност за динамични решения. Отговорите на задачите, свързани с песента,
са: зад. 1 – различни; зад. 2 – първата група нотни
стойности. Задачите се изпълняват не изолирано, а в
процеса на пеене с проследяване, сравняване, анализиране, отмерване.
„Адажио“ от Албинони е много популярна творба, интерпретирана по много и различни начини, в
много варианти. Най-често звучи за струнен ансамбъл и орган или струнен ансамбъл, но с нарастващата си слава е „пренаписвана“ за други инструменти,
за симфоничен оркестър, за вокални изпълнители.
Пиесата е използвана като фонова музика в много
филми, в телевизионни програми и реклами. Учениците ще я чуят в различни варианти. Първият е в

изпълнение на симфоничен оркестър с много ярко
присъствие на струнните музикални инструменти –
цигулки, цигулка в солова партия, виоли, виолончело. В началото ясно се чува и органът. Вторият вариант представя вокално-инструментална музика в
различни стилове и от различни точки на света. Учениците ще разпознаят глас на оперна певица с вокал.
От 1,28 мин – мъжки глас в баладично изпълнение на
руски език, а от 2,36 мин – женски глас в съвременна
интерпретация на английски език. В третия ще се
разпознаят в соловите партии тембрите съответно
на саксофон, от 0,34 мин – тромпет, а от 1,34 мин –
електрическа китара.
Задачата, свързана с „Адажио“ на Албинони, ангажира и мисълта, и емоцията. Впечатленията от музиката, с каквито и думи да се опишат, ще са резултат от лични преживявания. Те могат да са свързани
с настроението, с характера, с музикално-художествената образност и асоциациите с нея, с емоционалните послания, с изпълнението. Тук заглавието не е
насочващо, затова и не бива да се търси конкретика
във впечатленията, а свобода. Единственото подсказване е свързано с темпото. Може би и отговорите на въпроса в първата част на задачата ще са
от различни гледни точки, но ще отразяват способността на всички хора от всички възрасти и времена
да усещат, чувстват, съпреживяват музиката. „Двете котки“ на Росини е много колоритна творба, популярна и изпълнявана предимно от женски дуети,
от детски солисти и хорове. Тук заглавието насочва
към музикалните образи. Мелодията е ярка, звукоизразяваща и звукоизобразяваща. С много комични ефекти е музикалният диалог, конструиран само
върху текст „мяу“. Тембрите в първия вариант са на
женски гласове, а във втория – доминират женски,
но присъства и мъжки глас. Те наподобяват ту котешка гальовност, ту суетност, ту свада. Атрактивно се изобразяват и черти от характера, и начина на
общуване на котките. Динамиката е богато нюансирана и релефна. Пулсацията в дяловете се променя.
Темпото от бавно преминава в умерено, във валсово-танцувалния дял забързва, а в последния е бързо
с финално тържествено забавяне (зад. 4).
Творбата „Фанфари за обикновения човек“ на
Копланд е написана по време на Втората световна
война. Посветена е на безименните герои, загинали
в нея. Учениците наблюдават как ударните инструменти драматично „обявяват“ нещо голямо и вълнуващо, което предстои. Тромпетите и последващите
ги други духови инструменти звучат тържествено и
героично – като химн, възхваляващ обикновения човек, който по време на война е смел войник, но роден
за мирен труд и добрини. Произведението е своеобразна връзка със сюжетно организираните задачи от
следващите две страници.
Началото на тези страници, с насочването към
приказката на Джани Родари, е ясна междупредмет63

Светът на музиката
Чел ли си приказката „Вълшебният барабанчик“ на Джани Родари? Ако не си, потърси я. Ще ти хареса.
В нея войникът барабанчик има добро сърце. За награда получава
едно вълшебство: щом удари барабана, всички започват да танцуват.

Ако ти си героят от „Вълшебният барабанчик“, кои танци би
засвирил?
ДУНАВС
ДАЙЧОВ КО
О
Васил Пъ ХОРО
рванов

ХОРО
ШОПСКО ргиев
Гео
Стефан

В коя музикална приказка може да свири барабанът?
ПРИКАЗКИ ЗА
МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

МАМБО
и текст
музика
Попов
Развигор

клавишни ударни духови
съвременни струнни народни

СТРАЛД
ЖАНС
БУЕНЕК КИ

А тези музикални инструменти?

И
СИРТАК ЪТ
А ГЪРК
из ЗОРБ одоракис
Микис Те

КАДРИЛ

СЛОВАШ
КА
ПОЛКА

С кои нотни стойности и паузи можеш да продължиш вълшебството? Изсвири на избран от теб музикален инструмент или чрез
други средства.

Кои от тези музикални инструменти в кой оркестър
могат да свирят?

?

?

Кои знаци от музикалната писменост виждаш? Изпей с помощта
на учителя или с дигитално пиано в смартфона/таблета. Избери
срички или думи, с които да продължиш тази детска фолклорна
мелодия за игра. Как си представяш, че са я играли твои връстници преди мнооого, много години? Предложи вариант да направите
това със съучениците ти.

Ако ти си герой от подобна приказка, кой музикален инструмент
би избрал, за да направиш вълшебство?
Посочи средствата, с които би го постигнал.
По един и същ или по различен начин композиторите и артистите
изпълнители използват изразните средства, за да пресъздават музикални образи и картини?

Фанданго
Свобода
из мюзик
ъла
„Грозното
пате“
ска
ден
Ръченица
Из Велик ия
оратор

Йохан
Себастиан
Бах

Луиджи
Бокерини

Цветан
Радославов

Парашкев
Хаджиев

Марио
Балтаджиев

Хи
на Републ мн
ика Бълга

рия

Как разбираш думите на героя на Джани Родари?
Домът ми ще бъде навсякъде, където ще мога да върша
добрини със своя барабан.
Разкажи за добри дела, послания, преживявания, щастливи
мигове, свързани с музикалното изкуство – за теб и твоето семейство, приятели, познати…
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на връзка – само един от многобройните примери за
това. Ярките послания на тази литературна творба
използваме за разгръщане на това обобщение. Първата задача е поредното доказателство как художествени образи и явления от различни изкуства си
взаимодействат. Музиката в случая провокира читателски интерес. Във втора задача учениците трябва
да отнесат барабана от приказката на Дж. Родари, а
после електрическия барабан и ксилофона към групата на ударните музикални инструменти. Клавишни са кийбордът и органът. Трябва да се припомни,
че за образуване на звука на органа е необходим и
въздух. Електрическата китара, арфата, цигулката и
контрабасът са струнни. Кавалът, тромпетът и тубата са духови. Кавалът е и народен инструмент. А
кийбордът, електрическата китара и електронните
барабани са съвременни. При свързването на всеки
от тях със съответния оркестър може да се припомни, че понякога оркестрите канят гост музиканти,
които свирят на инструмент, различен от традиционния състав на този оркестър. Например арфата,
органът, трите съвременни музикални инструмента, дори кавалът могат да гостуват в изпълнения на
симфоничния оркестър, вкл. и солови.
Следващата задача изисква мотивиране на личните предпочитания със знания за музикалните инструменти и музикалноизразните средства. Композиторите комбинират по много различни начини
тези средства, затова и музиката е толкова разнообразна. (последната задача). Вярното свързване е:
Йохан Себастиан Бах с из „Великденска оратория“;
Луиджи Бокерини с „Фанданго“; Цветан Радославов
с Химн на Република България; Парашкев Хаджиев
с „Ръченица“; Марио Балтаджиев със „Свобода“ из
мюзикъла „Грозното пате“.
Първата задача е за споделяне на мнения, съобразно личен избор, обсъждане; свързване на танц
с неговия произход, с място, от което е „тръгнал“ към
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света, и, разбира се – с разнообразни танцови изяви.
Картата на света напомня „родината“ на посочените
и изучавани танци. Втората задача може да се продължи с различни комбинации от нотни стойности и
паузи, чийто сбор е равен на 4 времена или една цяла
нота. Тази и следващата задача могат да бъдат изсвирени на реални и дигитални музикални инструменти.
Ето един примерен вариант за допълване:

Третата задача е творческа. Препоръчваме колективно разучаване на мелодията по нотния текст.
Добре е при изявено желание да се насърчават и индивидуалните опити. Изпълненията с тонови имена,
със срички или думи, с двигателни импровизации –
самостоятелно или по двойки, могат и да се повтарят.
Финалните две задачи предлагат възможности да се
осмисля връзката на музикалната култура с духовната култура на личността, семейството, общностите,
обществото.
Е-ресурс
Задача 1 на стр. 55 е за свързване на песен с
авторите ѝ. Задача 2 е откриване на разлики в състава на симфоничния оркестър. Третият ресурс е
клип на песента „Училище наше любимо“ с изпълнителките ѝ Весела и Йоана Икономови. С. 56 Първият ресурс е караоке на песента „Училище любимо“ от К. Икономов. Задача 1 е посочване „вярно“
– „невярно“ за музикалните инструменти. Задача
2 изисква визуално разпознаване на композитори.
В задача 3 езикът на музиката се наблюдава в допълнителна музика. С. 57, задача 1 е за разпознаване на видове оркестри. В задача 2 се посочват
верни твърдения, свързани с елементи от музикалната писменост.

МУЗИКАЛНА
ВЪРТЕЛЕЖКА

Музикална въртележка
Неусетно, с много музика и преживявания, музикалната
въртележка ни отведе в края на 4. клас.

Вид на урока: за диагностика.
песни

Цел на урока: Демонстриране на
ЗУК по отношение на основните области на компетентност според учебната програма и ДОС.

музикални
изразни
средства

танци
съпровод

разнообразна
музика

И преди да ни завърти бързо и стремително с нови надежди за успехи към 5. клас,
ще направим няколко обиколки с нея –
уверени и щастливи.

музикална
писменост

музикални
инструменти

музикални
състави

композитори
артисти
музика и игра

Обичам да слушам и преживявам музика
на различни места, по различни поводи.

съвременни
технологии

МОЯТ МУЗИКАЛЕН АЛБУМ

Песни за Б
ългар
и

я

П ес

а
ни з

те
мечти

През тази учебна година допълних своя музикален албум с нови
музикални творби. Мога да споделя впечатления и знания за тях.
Вече зная как музиката вълнува, разказва, рисува със свои
средства и език.

Задачи на урока: Пеене на песни
от училищен и извънучилищен репертоар според желанието и възможностите на учениците; аргументиране
на предпочитания, групиране по тематичен признак, познаване на критерии
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за оценка и самооценка на изпълнение. Познаване на основни функции
на музикалното изкуство, на форми на функциониране в различни музикални практики. Демонстриране на ЗУК за музикални жанрове, елементите на
музикалния език, музикални инструменти и състави,
музикална писменост, свирене и танцуване. Мотивиране на мнение, избор, предпочитания.

музикален образ

Песни за д
оброт
о

П ес

и
а игр
ни з

и веселби

настроения, чувства
музикален портрет
темпо

динамика

музикален пейзаж
тембър

пулсация

струнни инструменти
духови инструменти
ударни инструменти
клавишни инструменти
електрически и електронни инструменти
композитор

Знам песните „Родина“ и „Де е България?“. Мога да посоча и
техните автори.
Обичам да пея и други песни. Имам любими песни и мога да
обясня защо е така.

Насоки за работа
Музикалната въртележка предлага вълнуващо
преживяване в света на музиката. Така под формата
на игра непринудено може да се реализира проверка
на ЗУК според учебната програма и да се диагностицират постиженията на учениците по основни критерии, отговарящи на ДОС и учебната програма. Тези
критерии са „закодирани“ в кабинките на въртележката. Чрез разнообразна музика, песни, съпроводи,
танци, игра се демонстрират ЗУК за музикалноизразни средства, музикална писменост, музикални
инструменти, музикални състави; за композитори,
артисти, съвременни технологии в музикалното изкуство.
Примерните тематични раздели от музикалния албум са само една от насоките, по която могат да се
изберат песни за демонстриране на ЗУК. Други могат да се допълнят – от учителите или учениците, от
учебното съдържание или не. Посочените две песни –

характер

музикални инструменти
основни групи музикални инструменти
видове музикални състави

Ще заслужа бурни аплодисменти за своето изпълнение на четири
песни от училищния репертоар, защото: 1. …; 2. …; 3. …; 4. … .

Музикален материал:
• за пеене и слушане – по избор на учителя и учениците.

мелодия

артисти изпълнители – солисти и други

Свързвам графичен модел със съответна музика. Посочвам различни примери.
валс
ръченица

марш

пайдушко
хоро

право хоро

дайчово хоро
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„Де е България?“ и „Родина“, са задължителни според
ДОС. Заслужените аплодисменти за учениците певци
се дължат на това, че песните се изпълняват: емоционално и артистично; с подходяща динамика, начин на
изпълнение, съобразно особеностите на песента (за
учителя – съобразяване с жанр и стил); с ясна дикция;
със съобразяване и следване на музикалния съпровод;
стремеж за постигане на ансамбъл; вярна интонация...
За задачите на следващите страници е необходимо да се посочват, слушат, коментират различни
музикални творби (по преценка на учителя и/или по
предложение на учениците), свързани с: 1. различни места и поводи за звучене на музика (концертна
зала – детски изпълнения и на професионалисти, на
парти, в дискотеката, в спортната зала, на площада...); 2. изграждане на музикалния образ, споделяне
на впечатления, определяне на характер; 3. анализ
на музика по отношение на изразни средства, инструменти и състави; 4. различна пулсация – равномерна и неравномерна; 5. разпознаване на вид музика по различен признак – жанр, композитор, артист
изпълнител. Проверяват се и ЗУК за прочитане на
нотен текст, за съпровождане по нотен запис, за импровизиране – двигателно и с музикални инструменти или с други средства съобразно характера, жанра
и стила на музика. Позитивното отношение и обстановка предразполагат учениците за максимална проява на ЗУК и заслуженият възглас „Ура!“ е символ
на положителна качествена оценка за постижения и
отношение.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ
МЕТОДИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА
За успешното внедряване на интерактивните методи в преподаването по музика трябва да се вземат
предвид спецификите на музиката като изкуство и
възможностите за модифициране на вече познати
техники и методи в съответствие с необходимите изисквания. В общообразователното училище интер
активните методи помагат главно за преодоляване на
формалния облик на урока по музика, носят разнообразие, мотивират, допринасят за затвърдяване на
знания, умения, компетентности. В е-ресурсите ще
намерите още предложения.
Светкавица
Същност: Mетод за проверка и затвърдяване на
усвоени знания. При него учителят задава въпроси,
като едновременно с това хвърля предмет на някой
от учениците. Ученикът изпълнява задачата си, като
бързо връща обратно предмета на учителя.
Необходими материали: мек предмет – подходящ
за хвърляне (топка, шапка, плюшена играчка и др.)
Изисквания към метода:
● въпросите да са кратки и добре обмислени
● изненадата е средство за активизиране на учениците, като се цели бърза реакция.
Приложение в обучението по музика:
1. В певческата дейност – за затвърдяване текста
на песни.
Същност на метода: Учениците седят на столове
(или стоят изправени), наредени в кръг или полукръг.
Учителят хвърля предмета на произволно избран ученик, като назовава поредния номер на куплет от предварително посочена песен. Ученикът трябва да улови
предмета и да каже първите две-три думи от съответния куплет, след което бързо връща предмета.
Цел: Затвърдяване на текста за постигне на едновременна реакция на учениците при запяването на
куплетите на песни с труден за запомняне текст, за да
се избегне встъпването само на отделни изпълнители
(т. нар. водачи). Стремежът е да се постигне увереност у всеки от учениците и да се неутрализира неестественото „хлътване“ на звука и последвалото му
„издуване“ при включване на голям брой певци със
закъснение.
2. В творчески дейности.
Същност на метода:
– Учителят или ученик мелодизира въпроса „Как
се казваш?“. Отговорът представлява изпяване на
собственото име. Въпросът и отговорът могат да бъдат и част от двустишие.
Подходящо е използването на метода „алитерация на имената“. Идеята, която стои в основата на
метода, е учениците да обмислят за около минута характеристика към своето име, като думата трябва да
започва с буквата на името (напр. Симона Смелата).
След това всеки да се представи с тази алитерация,
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която го описва като личност. Постепенно всички
участници се представят, като назовават и тези, които са се изказали преди това.
– „Въпрос“ може да се зададе и под формата на
малка мелодия, изпълнена на металофон или друг детски инструмент с определена височина на тона. След
прозвучаването друг ученик „отговаря“ на въпроса,
като се съобразява със спецификите на вече зададения
„въпрос“.
– Друга модификация на метода е изпълнението
на кратка ритмична комбинация на детски музикален
инструменти като маракаси, клавеси и др. (в зависимост от тяхната наличност или предпочитание на
децата). Отговорът може да представлява и повторение на зададената мелодия, като по този начин методът напомня на играта „папагал“.
Цел: Развитие на метроритмичен усет (и мелодически слух), вътрешен слух и музикална памет, развитие на въображението.
3. За проверка на знания от учебното съдържание за
съответния клас (в общообразователното училище). За
постигане на по-голям интерес и мотивация у учениците методът може да се представи като игра със състезателен елемент.
Мозъчна атака (брейнсторминг)
Същност: Активизира творческото мислене и
въображение чрез генериране на идеи по зададена от
педагога тема или проблем.
Приложение в обучението по музика:
Същност: Учениците дават предложения за сценично изпълнение на песен във връзка с реквизит,
облекло, прически, мизансцен, музикално-ритмични
движения, афиши, покани за концерт, както и идеи
за словесно представяне на песента и възможности
за изготвяне на сценарий за концерт. По този начин се осъществяват и интердисциплинарни връзки.
Най-добрите предложения могат да послужат за основа на работа по проекти като например изготвяне
на реквизит, облекло, афиши и покани; оформянето
на текстове, сценарий, сглобяването на диалози (ако
са предвидени).
Даване на предложения за опорни думи, които да
се използват за съчиняването на сюжет (и реплики)
за музикална картина, както и предложения за озвучаването ѝ с детски музикални инструменти, гласове
или други звучащи предмети.
Цел: активизира творческото мислене на учениците, предизвиканата емоционална реакция, самото
вълнение дава допълнителна мотивация за действие.
Изисквания:
● Участието на учениците да бъде по желание.
● Да се съблюдава за добра дисциплина и толерантност при изказване на идеите и мненията (без
да се прекъсва или подлага на критика говорещият).

Това важи в още по-голяма степен, когато вълнението прераства в превъзбуда (при предстоящо изпълнение на песни пред публика).
● Да се спазва времетраенето: като техника – около 5 минути; като метод – не препоръчваме повече от
10 – 15 мин. за музикални занятия.
● Отговорите се записват на дъската, флипчарт
или диктофон.
Препоръки:
● Да се насърчават за участие всички ученици, не
само по-активните и уверени ученици.
● Коментарите на мненията да се дават след всички изказвания.
● След разискване/дискусия да се определи
най-подходящият избор за съответната задача.
● Допустимо е писмено провеждане на метода в
клас (без да бъде това непременно задължително),
както и при проявено желание – предложенията да се
оформят в писмен вид у дома.
● Реализиране на взетото решение на практика.
Техника „Трите (четирите, петте…) важни неща“
Същност: За откриване на признаци, за анализ
на общото и различното. Обикновено се използва
самостоятелно, като техника включена в друг метод
(при SWOT анализ например), за обобщение.
Необходими материали: маркер, флипчарт.
Приложение в обучението по музика: Техниката представлява анализ на общото или различното
въз основа на съпоставяне посредством предварително уточнени характеристики при трите вида музикални дейности (изпълнителската, певческата, при анализ и обсъждане на музикални картини, в съпроводи
с детски музикални инструменти, в музикални игри.
Цел: развива у учениците творческото въображение, музикална памет, метроритмичен усет, мелодичен слух, тембров слух, обогатява музикалната култура, формира критерии за свое и чуждо изпълнение.
2. В дейността възприемане на музика.
Цел: осъзнаване на музикалноизразни средства,
обогатяване на музикалнослуховите представи, развитие на музикалната памет и въображение, обогатяване на общата музикална култура.
3. В творчески дейности: в детско сътворчество, в
продуктивно творчество.
Цел: развитие на творческо въображение, музикална памет, метроритмичен усет, мелодически и
тембров слух, умение за съзнателно използване на
музикалноизразни средства.
Изисквания към техниката: да се спазва времетраене от 5 – 10 мин.
Препоръки:
● Да се записват всички мнения.
● Коментарите на мненията да се дават след изказванията.
● След разискване/дискусия да се определи най-подходящият отговор/отговори за съответната задача.
● Допустимо е писмено провеждане на техниката.

● Ако резултатът от изпълнената задача има възможност да се реализира на практика, то това трябва
действително да се осъществи.

Пирамида
Същност: Методът служи за събиране на информация, която се обмисля индивидуално от учениците, след което те се групират по двойки, по четворки
и т.н. (групирането става на принципа на геометричната прогресия). Във всяка група се стига до общо
решение, като постепенно групите увеличават броя
на участниците, докато се оформят само две групи.
Употреба на метода „пирамида“ в обучението по музика:
● При определяне на теми за съчиняване на „музикални картини“.
● За подготвяне на сюжет/идея, подходяща за
звуково оформление чрез детски музикални инструменти (музикална картина).
● За определяне на сюжетна линия при изготвянето на сценарии за концерт с любими песни.
● За определяне на теми и сюжети (за встъпителни думи) при представяне на песни на концерт.
● За съставяне на сценарии/сюжет за игри драматизации.
Изисквания:
● Спазване на времето, определено за отделните
етапи (в зависимост от броя на участниците в групата).
● Подходяща тема, която да е реализируема за
съответната задача.
Завъртане/кръг
Същност: Метод/техника, подходяща за натрупване на информация по определена тема/проблем.
Формират се групи, като всяка от тях изказва (писмено или устно в зависимост от заданието) своето
мнение или идея, следващата група го допълва според своето виждане и т.н. Ако методът се провежда писмено, всяка група описва разсъжденията си с
различен цвят. След прилагане на метода се обсъждат всички предложения, като всяка група е избрала
говорител, който да я представлява.
Приложение на метода/техниката обучението по музика:
● Обмисляне на идеи за озвучаване на „музикална картина“ с детски музикални инструменти и звучащи предмети.
● Обмисляне на идеи за разработка на сюжет/
сценарии/ реплики/ реквизит за ролеви игри.
Изисквания:
● Да се спазва определеното време.
● Да се правят предложения, които могат да се
реализират.
Препоръки:
● Ако някой от участниците има предложение,
различно от това, прието от групата, то се обсъжда
отделно.
● Да се осъществи идеята на практика.
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