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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Благодарим ви, че избрахте нашия нов комплект по музика за пети клас! Радваме
се, че с негова помощ ще направите възможно безкрайното пътуване на учениците
в света на музиката интересно, ползотворно, стъпка по стъпка, за да могат те да
изпитат нейната притегателна сила, да се научат да я разбират и ценят. Не се съмняваме, както написахме и в обръщението си към петокласниците, че техни водачи в
този път – и духовен, и познавателен, ще бъдете вие – техните учители!
Искаме да подчертаем, че нашите разяснения в книгата са само насочващи – разкриват нашия поглед върху проблеми, начини на подход, съдържание… Искрено вярваме, че вие сте тези, които ще направят възможно реализирането с желание и
отговорност на нашите конкретни виждания и идеи, съобразени с държавните нормативни документи. Определяща е вашата роля за успешното, емоционално, разнообразно, атрактивно използване на учебния комплект и оттам – за реализиране на
музикалнообразователния процес в пети клас.
Екипът в издателството положи усилия да създаде един съвременен, привличащ
вниманието на петокласника учебник, чрез който (няма да се уморим да повтаряме) емоционалното преживяване на музиката и знанията за нея да са в неразривно
единство, за да може и петокласникът неусетно да се потопи в тайните на музикалното изкуство.
Електронният вариант на учебника атрактивно и интерактивно помага за това,
като отговаря на съвременните тенденции в образованието.
Комплектът по музика за пети клас включва:
• учебник – книжно тяло;
• електронен учебник, други електронни ресурси;
• книга за учителя;
• CD – всички песни за пеене и инструменталните им съпроводи (разнообразно
аранжирани в различни стилове и със съвременно звучене); музиката, предвидена за
слушане в час.
От сърце ви желаем успешна и удовлетворяващата работа!
АВТОРИТЕ
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1. ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ
ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ
НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
В книгата за учителя по музика за 5. клас на
издателство АНУБИС се съдържа информация,
която улеснява преподаването на урока и взаимодействието с ученици и родители. Текстът е
съобразен с конкретните изисквания на Закона за
предучилищно и училищно образование (2015) и
с потребностите в многообразния и творчески
процес на учене и преподаване. Интегрирани
са ключовите компетентности в общообразователната подготовка, чл. 77. (1). Акцентирани са
цялостните политики за „подкрепа за личностно
развитие на детето и на ученика; изграждане на
позитивен организационен климат; утвърждаване на позитивна дисциплина и развитие на училищната общност“, чл. 174. (2).
Ние сме уверени в съвременните възгледи на
педагогиката и необходимостта от „сътрудничество, ефективна комуникация и загриженост
между всички участници в процеса на образование“, цитирани в Закона за предучилищно и
училищно образование, чл. 174. (3). Нашата ангажираност като издател и носител на ценности в
образованието е свързана с Промяната. Необходимо е пространство, в което българският учител
да открие себе си. Пространство, в което да съчетае своя опит, нагласи, убеждения с реалност,
която изисква единни политики и стратегии,
сила, увереност и компетентност, за да се реализира. Това е мотивът ни да създадем пособието
„Книга за учителя“!
Едно начало, събрало идеи от новите концепции
в ученето, от разбиране за ролите на ученика и на
учителя. Ученикът в съвременния свят е погълнат
от мултимедийните технологии. Той опознава и
получава житейските уроци основно през екрана
и цветните изображения. Нужни са му самопознание, личностно развитие и силата на човешкото
общуване. В същото време и ролите на учителя
на XXI век се свързват с предприемаческо и позитивно мислене. Той е призван да покаже на децата
„как да постигнат резултат“, да обясни „защо?“.
От една страна, учителят е носител на традиции,
ценности, вдъхновител на идеи в българското училище. От друга – разбиращ, ведър, образован, с
умения в прилагане на новите стандарти в обучението. Учител, който може да превърне атмосфе-

рата на часа в т.нар. позитивна класна стая и да
експериментира в актуални обучителни модели. Изискване към нас, педагозите, днес е успешната комуникация с родителите и взаимодействие
в диференцирана среда - възможност за ефективно вграждане на деца с различни образователни
потребности (СОП и СОТ).
Според американския писател Уилям Артър
Уорд „Посредственият учител разказва, добрият
обяснява, най-добрият показва, а великият учител
вдъхновява!“. Тази концепция е свързана с професионалните умения на педагога и с взаимоотношенията в образоватерната ни реалност – противоречиви и едновременно в синхрон и с blended
learning, и при работа с интерактивната дъска,
и в игровизацията в съдържанието на урока, и в
интерактивните методи на преподаване. Приложението на проектбазирани подходи, уменията за
диагностициране „стила на учене“ на всеки ученик, развитие на дарбите, откриване ресурса на
децата и стимулиране на силните страни в процеса
на „активно учене“ са приоритетни в дейността на
всеки обучаващ. Те са актуални и най-вече в периодите на преход, когато малкият ученик застава
пред предизвикателствата в 5. клас, а учителят го
посреща, за да разкрие нови светове.

Какво е препоръчително да знаем
за ученика в прехода 4. – 5. клас?
Ученикът в прехода 4. – 5. клас се отличава с
особености, които обхващат различни ключови
аспекти от развитието. Детството постепенно
преминава в ранно юношество и е важно като педагози да обърнем внимание на:
• общото и интелектуалното развитие
• сферата на потребностите, интересите, убежденията и учебната мотивация
• сферата на когнитивното развитие – памет,
внимание и концентрация, мислене
• самооценката спрямо общуването с другите
• поведенческата саморегулация и организацията на време и пространство
• адаптацията и дезадаптацията на ученика и др.
Ако разгледаме по-подробно отделните настъпващи промени, ще се убедим в необходимостта от оказване на помощ и подкрепа на детето – бъдещ петокласник:
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ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩО И
ИНТЕЛЕКТУАЛНО РАЗВИТИЕ
Криза на самосъзнанието – детето търси индивидуалност (идентичност), има трудности в утвърждаване на норми и правила. Препоръки към
педагога: прилагайте умерено физическо и психическо натоварване поради повишената възбудимост и снижената работоспособност. Системно
поставяйте граници в поведението на детето, напомняйте въведените училищни и нравствени правила и утвърждавайте „позитивната дисциплина“.
Eмоционална неустойчивост, свързана
най-често с промени в настроенията – от дързост,
приповдигнатост, активност, агресивност до депресивност, усещане за самота, конфликтност.
Препоръки към педагога: приложете упражнения за самоконтрол, саморегулация на поведението (дишане, релакс), управление на стреса.
Стимулирайте развитие на емоционална компетентност на ученика – да разпознава собствените
си емоции (особено негативните), да управлява
гнева, тъгата и страха; да разпознава емоциите
на другите в общуването.
Ускорено полово съзряване като част от
всеобщ подем в преустройството на организма.
Незавършено физическо израстване и духовно
съзряване и т.н. Препоръки към педагога: приемайте търпеливо и разумно предизвикателствата в половите стереотипи, отговаряйте на въпроси, свързани с различията.
Силен стремеж към самостоятелност и независимост от учителя и от родителите. Препоръки към педагога: стимулирайте развитието
на адекватна самооценка, водете интерактивен
образователен процес, който подкрепя изявата и
участието на всяко дете. Поощрявайте родителите чрез техниките на коучинг в образованието да
възпитават децата в автономно правене на избор.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОТРЕБНОСТИ,
ИНТЕРЕСИ, УБЕЖДЕНИЯ,
УЧЕБНА МОТИВАЦИЯ
Основните потребности и интереси на ученика се отразяват в очакването: „Да съм като
възрастен“ и в отговори на въпроси: „Кой съм
аз?“, „Кои роли в живота ми подхождат найдобре?“. Новото и необичайното в интересите ги
прави многопосочни и познавателни – свързани
с наука, техника, спорт, изкуство – така те прерастват в увлечения. Препоръки към педагога:
признавайте индивидуалността на всяко дете,
стимулирайте самопознанието чрез игри, оценя6

вайте обективно и позитивно знанията и учебните постижения, стимулирайте личностното развитие на ученика.
Убежденията са свързани с отделни познания и с авторитета на значими възрастни, личности, герои на филми, литературни произведения.
Рязко спада учебната мотивация. Препоръки
към педагога: подкрепяйте любопитството на
децата, четенето и стремежа да подражават на
любими образи и герои. Провокирайте интереса
с разнообразни дидактически и психолого-педагогически подходи в обучението. Ангажирайте
се с отговори на въпроси: „Какъв е смисълът?“,
„За какво всичко това ми е необходимо“, „Какво е приложението на наученото в реалността“.
Учете децата на „житейските умения“.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАМЕТ,
ВНИМАНИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ,
МИСЛЕНЕ
Паметта се обогатява и развива, механичното заучаване отстъпва място на умението да се
диференцира съдържанието; учи се неволево.
Препоръки към педагога: изисквайте изготвяне план на урока от ученика, демонстрирайте
как се отделя важно от маловажно, обобщавайте
и систематизирайте. Специално внимание обърнете на уменията за учене, въвлечете родителите
в сътрудничество.
Вниманието и концентрацията бележат
спад и се влошават – допускат се грешки при четене, писане. Ученикът по-трудно се концентрира поради многопосочните си интереси – от една
страна, се увлича от собствените си потребности,
от друга, е необходимо да се ангажира с преподаването, с урока. Препоръки към педагога:
привличайте вниманието на ученика, като поставяте цели, въвличайте го в конкретни дейности,
поставяйте учебни задачи, съобразени с индивидуалните възможности и интереси, планирайте и
контролирайте дейността в синхрон с изискванията за качество в образованието.
Мисленето непрекъснато се развива. Мисловните операции сравняване, доказване, оценяване,
предвиждане и движение от конкретно към общо
се утвърждават. Препоръки към педагога:
умело въвеждайте нови и непознати понятия, отделяйте достатъчно време за тяхното усвояване и
научаване, включително с визуализиране и други
дидактически и интерактивни методи. Стимулирайте творчество у ученика. Развивайте собствена креативност и новаторско мислене.

Таблица 1. Фактори, свtързани с дезадаптацията на ученика в периода 4. – 5. клас

ПО ОТНОШЕНИЕ НА САМООЦЕНКА СПРЯМО ОБЩУВАНЕ С ДРУГИТЕ
Самооценката при децата се формира на база общуване с другите и отразява огледално тяхното отношение. Силно се повлиява от процеса на оценяване, от характера на взаимоотношенията с връстниците и
отношението с учители и родители. Препоръки към педагога: давайте позитивна обратна връзка и поощрявайте изявите и активността на ученика. Създавайте спокойна атмосфера на доверие и безопасност.
Подкрепяйте и поощрявайте родителите към образци на приемащо поведение, отчитане на индивидуалния
напредък, не сравняване с другите и увереност. Значение за успеваемостта в учебния процес. Симптомите
за адаптираност се регистрират до 2 – 3 месеца след началото на учебната година. Засягат основните сфери – интелектуална, поведенческа, комуникативна, соматична (телесна), емоционална. Често се открояват
и нарушения в нормалната адаптация на детето под влияние на учебен стрес, личностни и социални фактори, известни като процеси на дезадаптация. Приема се, че адаптацията и дезадаптацията на детето, в
прехода 4. – 5. клас зависи до голяма степен от личността на учителя и педагогическия му подход. В този
смисъл полезно е да се ориентираме в най-често срещаните фактори за дезадаптация на ученика (таблица
1).
ПО ОТНОШЕНИЕ
НА САМОРЕГУЛАЦИЯ,
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕ
И НА ПРОСТРАНСТВО
Поведението с намален самоконтрол, интересът към субкултури (специфични идоли, мода, маниери
и облекло) са типични в процеса на саморегулация на ученика в 5. клас. Водещ модел за подражание са
връстници и приятели, както и личности авторитети. Липсва началният учител и средата на сигурност.
Препоръки към педагога: приложете различни стратегии от позитивното възпитание и моделите на Бен
Фурман („Методът детски умения“, 2007). Създайте взаимодействие на доверие, акцентирайте по-силните
страни на ученика (не дефицита), търсете ресурси, планирайте програми за личностно развитие на детето.
При резултат отразете успехите публично и поощрете участието. В случаи на поведенческа дезадаптация
и деструктивни поведения (агресия, тормоз, асоциални прояви и др.) потърсете консултация с психолог, с
детски специалист, информирайте и привлечете родителя като партньор. Потърсете ефективни стратегии
за организация на времето и пространството, за да стимулирате усещането за сигурност и безопасност
у ученика.
ПО ОТНОШЕНИЕ НА АДАПТАЦИЯ
И ДЕЗАДАПТАЦИЯ В ПРЕХОДА
4. – 5. КЛАС

Изграждане
на доверие
и безусловно приемане
– срещи на класа

Схема 1. Елементи на позитивното
възпитание

Формиране
на интерес
и загриженост
към всеки ученик
– Познавам те
– Насърчавам те
– Вярвам в твоите
възможности

Създаване
атмосфера
на доброжелателство,
непоколебимост
и достойнство

Поставяне
на ясни цели,
задачи и стратегии
как да се изпълнят

ЕЛЕМЕНТИ
НА ПОЗИТИВНОТО
ВЪЗПИТАНИЕ
Стимулиране
на самостоятелност
и чувство
на отговорност
Аз мога
Аз съм значим
Аз съм необходим
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Адаптацията на ученика към 5. клас има ключово значение за успеваемостта в учебния процес. Симптомите за адаптираност се регистрират
до 2 – 3 месеца след началото на учебната година.
Засягат основните сфери – интелектуална, поведенческа, комуникативна, соматична (телесна),
емоционална. Често се открояват и нарушения в
нормалната адаптация на детето под влияние на
учебен стрес, личностни и социални фактори, известни като процеси на дезадаптация. Приема
се, че адаптацията и дезадаптацията на детето, в
прехода 4. – 5. клас зависи до голяма степен от
личността на учителя и педагогическия му подход. В този смисъл полезно е да се ориентираме
в най-често срещаните фактори за дезадаптация
на ученика (таблица 1).
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Изграждането на доверителни отношения между учителя и ученика в 5. клас е основополагащо
за добрата адаптация и за по-нататъшните взаимоотношения в учебната среда. Стимулирайте
взаимно уважение с родителите и с децата, признавайте техните способности, провокирайте
усвояване на житейските умения. Това са посланията и на „позитивната класна стая“, станала
обект на внимание през последните години сред
успешните професионални практики в педагогиката. Моделът се отличава със свои елементи и
особености и служи за ориентир в прилагането на
съвременните идеи при работа с деца (схема 1).

№

Фактори за дезадаптация

Препоръки към педагога

1

Изменение в условията на средата и обучението: учители
„предметници“, нови кабинети,
различни деца (ново училище),
потребност да се изгражда авторитет, необходимост от утвърждаване.

Проведете своеобразна „екскурзия“ в училището за ориентация в
средата; запознайте учениците с кабинетите, служителите, администрацията; отговорете на въпроса: „Към кого да се обърна, когато...“;
съпровождайте децата през първата седмица при смяна на кабинети
(движение и преместване в пространството заедно); запознайте се с
родителите – чрез групова работа за „запознаване“ и създаване на доверие; чрез нестандартна родителска среща; организирайте „свободно
време“ и анимация в училищната среда с различни игри и форми за
комуникация.

2

Изменение на изискванията.

Въведете детето в „ползите“ от разнообразието и възможностите да
общува с различни хора; установете връзка с родителите (електронни
дневници, SMS-и, график за чуване по телефона, график на приемно
време; включване в дневния ред на родителска среща).

3

Отсъствие/намален контрол от
учителя и чувство у ученика за
„обезличаване“ (чувства се „невидим за учителя“, търси пътища
за деструктивно привличане на
вниманието, развива усещане за
„безнадзорност“ и/или „опиянение от свободата“).

Приемете спокойно и разумно промяната в поведението на ученика; инициирайте сътрудничество със семейството; стимулирайте самостоятелност и самоуправление; проявете внимание към индивидуалността на всяко дете; организирайте съвместно изготвяне на правила
на поведение в класната стая и системно „напомняйте“ на децата нормите в периода на адаптация (5 – 6 правила).

4

„Пробив в знанията“, пропуски в
изучавания учебен материал.

Приложете психолого-педагогическа диагностика и проверете степента на усвоения материал; анализирайте личностните особености и
социалната среда на децата; приложете научаване чрез игра, ориентирайте се в „стила на учене“ на децата; създайте ясни критерии за
оценяване.

5

Социални взаимоотношения.

Приемете „борбата за лидерство“ като естествен етап в развитието на
груповата работа; отчетете значимостта на приятелския кръг за ученика; подкрепете самочувствието на детето; дискутирайте толерантността (меtждународен ден – 16 ноември); отразете възможните рискове за
добрата адаптация: хигиена на живот, хигиена на мислене, влияние на
виртуалното пространство, социална среда.

Актуален е въпросът как да създадем атмосфера на доверие в „позитивната класна стая“? Как
да предизвикаме интереса на децата към ученето
и познанието? Можем да започнем от първата ни
формална или неформална среща с учениците:
• представете се по име; разкажете за себе си
накратко, като изтъкнете най-силните страни, професионални успехи и умения, които притежавате
• поставете изискванията си към учебния
предмет и взаимодействия; обсъдете какво
очаквате да се направи
• инициирайте въвеждане на „правила“ в учебния процес (подходящо е да се обсъдят и изработят от групата деца, да бъдат поставени на видимо място под формата на колаж, цветен стимул,
фотографии и т.н.)
• придържайте се към ефективно управление
на времето в часа (планиране, разпределяне, контролиране на учебния процес)
• проявете интерес към личността на всяко дете
(опознайте го и чрез игра, напр. „Кой съм аз?“,
„Какво умея да правя най-добре?“ и мн. др.
• създайте запомняща се атмосфера (чрез подходяща тиха музика; интересен кратък разказ;
мотивиращо резюме „Защо е важно да знам?“
• предложете приемливи решения на разно
образните ситуации
• стимулирайте „учене на самоконтрол“ чрез
различни съвременни подходи (приложение 1)
• преподавайте урока в синхрон с различните
стилове на учене (приложение 2).
В Закона за предучилищно и училищно образование (2015) ясно се упоменава тенденцията в
българското образование – умение на учителя да
диагностицира стила на учене на всеки ученик.
На базата на получената информация педагогът
може да структурира и преподаването на урока
така, че да удовлетвори потребностите на всички
участници в процеса на обучение.

Схема 2

Как да разпознаем стила на учене
и да адаптираме стратегията
си на преподаване
Стилът на учене е свързан с „предпочитания
начин на възприемане и преработка на информация“ (Tennant, 1988). Формира се още в ранния
опит от развитието на човека, а в психологията
и педагогиката е популярен от 30-те години на
XX век. Съществуват разнообразни формулировки и класификации за стил на учене. Сред
най-разпространените са на Х. Гарднър, Колб,
Майерс и Бригс, Голей и др. Стилът на учене
като относително устойчива величина се различава от стратегиите на учене – подходящ метод
за приложение на стила по съответен начин. Този
подход гарантира активност, интерес и творческа
активност в обучението и изисква определени
стъпки, които учителят да следва:
Стъпка 1. Запознайте се подробно с концепцията „стил на учене“.
Стъпка 2. Определете стила на учене на всеки
ученик чрез специално утвърдена методика – скала
за оценяване на индивидуалния стил на учене и игра,
напр. https://www.surveymonkey.com/r/playstyle или
www.ivanpivanov.com/uploads/sources/ и др.
Стъпка 3. Подберете основните похвати и
техники, подходящи за преподаването на урока.
Подборът на стратегии за преподаване на урока е професионелен и личен избор на учителя.
Често той се представя и демонстрира в учителското портфолио като доказателство за гъвкав
подход и новаторство в работата. Можете да използвате разнообразни варианти, например:
Учене чрез сътрудничество – утвърдена стратегия, известна като „Методи на Кегън“ (1985).
Авторът популяризира цялостното си изследване,
свързано с приложение на техники, които формират социални умения и сътрудничество у децата.
В схема 2 са показани елементите на стратегията
„Учене чрез сътрудничество по Кегън“, 1985.

УЧЕНЕ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО КЕГЪН, 1985
Два вида цели

1. Непосредствени

Развитие на познавателни
способности

Чрез конкретно учебно
съдържание

2. Социални

Формират отговорности

Формират сътрудничество
в групата
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Според концепцията на Кегън обучението е
ефективно, ако всеки от участниците дава своя
принос в ясно организиран групов процес със
следните елементи:
• пространствено разположение на участниците (приложение 3)
• формиране на нехомогенни групи
• поставяне на общи задачи, които стимулират
сътрудничество
• ясно фокусиране на отговорности
• избор на похвати и техники: за подбор на
групи (игри за групова работа); за разработване
и усвояване на нови знания (интервю с учебни
фишове); за обобщаване и систематизиране (мозъчна атака, кръгла маса); за оценяване.

Индивидуална работа с децата
Много често в урочната система се налага прилагане на индивидуална работа с децата. В тези
случаи подходящо е да разпределите учениците
в три основни групи (съобразно индивидуалните
особености, интереси, социални умения и др.), без
да давате израз за начина и смисъла на подбора:
Таблица 2. Основни групи ученици
и подходящи учебни задачи за учене
Диференциране
на децата
– нива

Особености
на децата

Учебни задачи,
съобразени
с дидактическите
цели на урока

1-во ниво
трудно се
(15 – 20% справят с
от класа)
уч. съдържание

лeсни
и
опростени;
по-малко и по-достъпна информация; повече
онагледяване и картини;
повече
занимателност;
по-голям размер на символи и букви; думи, разделени на срички; игрови
упражнения

2-ро ниво
добре се
(50 – 60% справят с
от класа)
уч. съдържание

презентации; практически
и кратки упражнения; упражнения за затвърждаване на материала; фронтално преподаване

3-то ниво
мн. добре
(15 – 20% и отлично
от класа)
се справят
с уч. съдържание

усложнени, разнообразни
задачи; повече информация, основно словесна;
сложни форми на изразяване и понятия; забавни
игри; по-малък размер на
символите
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Приобщаващо образование
в класната стая
Едно предизвикателство пред модерното образование (след учене чрез сътрудничество)
позволява уважаване и приемане на всички деца
независимо от техния статус, произход и култура. Приобщаващата педагогика е насочена и към
персоналните потребности на децата със специални образователни и обучителни потребности
(СОТ и СОП). Успешното прилагане стратегиите
на приобщаващото образование изисква придържане към определени стандарти на поведение.
Препоръчително е:
• да формирате готовност за работа у децата
• да мотивирате дейността – поставете тема,
разяснете целта и задачите на урока
• да демонстрирате способите за реализиране
на целта
• да дадете словесна инструкция за изпълнение на дейността
• да представите перспектива за полезността
на информацията
• да разграничите отделните етапи в работата;
• да актуализирате старите знания
• да поставите самостоятелни задачи, съответни на възможностите на децата
• да направите проверка и оценка на извършеното
Децата със специални потребности много често
не могат да подчинят действията си на словесната
инструкция от учителя. Необходима е корекционна работа по отношение на допуснати неточности; уточняване на представите на детето по темата; формиране на знания и умения практически да
приложи изискванията на учителя. В тази връзка
препоръчително към работата на учителя е:
• изработване на индивидуален план за всяко
едно дете спрямо динамичния стереотип (индивидуални особености) и работа на „малки порции“
• приложение на тренировъчни/загряващи упражнения за моториката преди реализиране на
задачи с по-голяма продължителност
• използване на подпомагащи прийоми, забавен темп на работа
• разчленяване на сложните понятия
• използване на сетивния опит в процеса на
преподаване, словесни (разказ, обяснение, беседа), нагледни (илюстрации, показ, демонстрация)
и практически методи (упражнение, практически
и социални умения) и др.
• фокусираното към решения образование и т.н.

Важни теми при работа с деца с различни
потребности са:
• семейното възпитание и атмосферата в семейството, както и добрата връзка на педагога с
родителите
• увереността у децата и развитието на позитивна, адекватна самооценка
• саморегулацията на поведението, способност
та да планира и реализира действията си докрай
• уважението и приемането на останалите деца
(при деца със специални потребности, както и при
останалите деца в класа е общовалиден и двупосочен принципът за интегриране и приобщаване в
еднаква степен по отношение на резличието)
Процесите на интегрираното/приобщаващото
образование в класната стая са немислими без
партньорството с родителите и семейството. В
множество срещи с педагози и родители убедително се откроиха представите на учителя за
ефективни взаимоотношения с родителите, както
и очакванията на семейството за ролите и поведението на педагога.
Какво
учителите
очакват
от родителите?
Заинтересованост, съпричастност, добро
възпитание,
отговорност, активност, съдействие, отзивчивост, разбиране,
разумни компромиси и др.

Какво родителите очакват
от учителите?
Търпение, мило отношение,
обич към децата и работата, умение да изслушват и напътстват,
да създават доверие, да провеждат интересни уроци, да дават
примери от живота, да създават
различни и запомнящи се часове,
да стимулират децата да учат, да
събуждат любопитство и интерес, да уважават родителите и
техните пропуски, да провокират
справедливост, да научават децата да задават въпроси: „Защо,
Как, Какво, Къде“.

Някои полезни напътствия
към учителя при взаимодействие
с родителите
Пътят към родителите понякога е конфликтен,
изпълнен с неразбиране и дори огорчение. Привилегия е възможността да застанем уверено – това е
силата да изразим своето отношение, да утвърдим
своя авторитет и имидж професионално и социално
приемливо! Някои познати моменти в ефективната
комуникация с родителите ни гарантират успех:
• опознайте родителите: научете техните имена, потребности и интереси – така създавате доверие, посрещнете ги с усмивка
• отделете специално време и място за всяка
среща с родителите; подгответе „нестандартна“
родителска среща
• предварително обмислете срещата: съберете
факти за поведението и състоянието на ученика;
представете накратко вашите изисквания, посъветвайте родителя как да постъпка съобразено с
посланията на коучинга в образованието
• говорете достъпно и съответно на повода,
използвайте подходяща терминология, подберете внимателно обръщението си в Ти или Вие
форма
• бъдете конкретни, фактологични, активни;
задавайте открити въпроси (Кога? Как точно?
Къде?)
• ориентирайте се в типажа и в емоционалното състояние на родителя – по маниера, стила на
обличане, поведението (много често родителят
изпитва неудобство, страх или гняв в очакването
за критика: невинаги е правилно информиран; не
разбира посланията на учителя за възпитанието;
не притежава подходящ ефективен родителски
стил; някои родители страдат от заболяване и т.н.)
• придържайте се към правилата на вербална, невербална комуникация и избор на облекло
и прическа; обърнете внимание на гласа си (да
бъде мек, в ниски тонове, плътен, тих)
• въведете разговора с подходящи послания за
детето: използвайте правилото 3:1 (3 позитивни
послания, 1 препоръка)
• избягвайте оценяване, критика, високомерен
тон или обидни квалификации независимо от несъобразително родителско отношение
• въвлечете родителя в отговорно поведение и
отношение към ситуацията (Предлагам... очаквам да получа Вашата подкрепа)
• дайте възможност на родителя да изрази свое
мнение/обратна връзка – ако е раздразнителен
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или агресивен, не приемайте реакцията му като
насочена пряко към вас – изслушайте емпатично
(с разбиране, напр. разбирам, аха..., Правилно ли
съм разбрал, че...?, Мога ли с нещо да бъда полезен? Разбирам, мога ли сега да изразя своето
мнение и т.н.), подканете го да изкаже съображенията си, задайте въпрос: Какво конкретно
имате предвид?, Наистина ли искате отговор
на този въпрос? и т.н.
• предложете съдействие – среща с други родители, помощ, информация за консултиране със
специалист и т.н.
• уважавайте и пазете достойнството – своето
и на родителя
• гарантирайте конфиденциалност (поверителност) на срещата.
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Приложение 1

Педагого-психологически модели
за стимулиране на самоконтрол
при децата
ЗА ДА СЕ ФОРМИРАТ
ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ
НА УЧЕНИКА, СА НЕОБХОДИМИ:
Единни „изисквания“ от училището, отнесени
към „уменията за учене“ на всички деца. Демонстрация и окуражаване на децата: как да стоят
„правилно“ на чина; как да организират материалите си на учебното място; как да подреждат пособията си в началото и в края на всеки учебен час.
Отразяване на старанието и стремежа за ред с поощрение, привилегия или награда. Обособяване на
места в класната стая, където децата могат да поставят индивидуални предмети, вещи, портфолио,
материали. Подреждане записа на дъската системно, с придържане към определени области (за нови
знания, план на урока, понятия, напомняне и за домашни задачи). Осигуряване на достатъчно време
за препис на информацията от дъската или запознаване с нея. Изискване за наличие на определени
работни материали и пособия (листове с различни
цветове, подвързии, надписи). Организиране на
информацията в таблични форми, карти, диаграми.
Даване на рамкирани текстове за допълване на информацията при инструктирането.
ЗА ДА СЕ ПООЩРЯТ УМЕНИЯТА
ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ
НА ВРЕМЕТО, СА НЕОБХОДИМИ:
Предупреждение навреме за предстоящи дейности, срок на изпълнение и написване информацията на дъската с често напомняне. Изработване календар на събитията и поставяне на стената
в класната стая. Създаване на графици и списъци
на нещата, които трябва да се направят. Съгласуване на общия календар с този на всяко дете.
Научаване на децата да разпознават времето
и часа, графика и календара. Изработване на
дневен режим и график за класната стая (графичен, с рисунки и символи). Подпомагане на
учениците да съобразяват и приоритизират (кои
задачи са спешни и неотложни; кои са важни;
кои са важни, но не спешни; кои не са важни).
Демонстрация как изпълнените задачи могат да
се отмятат по списък. Разработване на по-дълги
и сложни задачи на малки части. Помощ учени-

ците да организират идеите си, като използват
„подсказки“ (цветни листове, триещи се дъски,
самоуправление/самопомощ). „Материализиране“ на успеха (карта на целите, списък на постиженията/колаж и др.).
ЗА ДА СЕ ПРИВЛЕЧЕ И ПОДДЪРЖА
ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИКА,
Е НЕОБХОДИМО:
Извикване на учениците отпред/близо до учителя за получаване на преки инструкции (напр.
Всеки да излиза отпред и да идва до мен).Задават
се интересни, провокативни въпроси, показват се
снимки, разказват се кратки истории или се прочита стихотворение, за да се генерират дискусия и
интерес към урока. Опит с игривост, и театралност
– привличат вниманието и повишават интереса.
Използване на мистерия: слага се предмет, свързан с урока, в кутия, чанта – начин да се накарат
учениците да отгатват – предизвиква дискусии и

писмени дейности. Прилага се система от различни сигнали: слухови: използва се звънче, пляскане
или музикален фрагмент на пиано, китара, устни
сигнали (Стоп... Това е важно); зрителни: присветване с лампа, вдигане на ръката си (знак за учениците да вдигнат ръце и да затворят уста, докато
всички не замълчат и не започнат да внимават);
рутинни фрази: Всички… Готови…; очен контакт: учениците трябва да виждат учителя, когато
говори, особено когато дава инструкции. За поддържане на вниманието: добра предварителна
подготовка и паузи при даване на инструкции. Отчетлив ритъм и разнообразни въпроси към целия
клас, към двойки или индивидуален отговор при
преподаване на урока. Намаляване на времето за
говорене. Използване на специализирани техники
за задаване на въпроси (задават се отворени въпроси, изисква се учениците да разсъждават и се
стимулират критично мислене и обсъждания

Приложение 2
СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ СПОРЕД ГАРДНЪР (GARDNER)
Стил
на учене

Предпочитания
на детето

Технологии
на обучение

Подходящи методи
на преподаване

Визуален

рисунки, схеми,
пространствено
представена
информация,
визуализация

графични обекти,
мултимедийни
презентации,
симулации,
цветни стимули

видео, кино, диапозитиви, игри за въображението,
лабиринти, пъзели, илюстровани книги, съставяне на
мемокарти и флаш карти, работа със символи, картини,
диаграми, подпомагащи запомнянето, цветни маркери,
списъци с ключови думи, таблици, компютърни програми
за онагледяване, метод „Лавина“, „Снежна топка“,
„Мрежата на паяка“, „Мозъчни карти“, „Рисуване на
идеи“

Слухов

рими, музика,
звуци, ритми

аудио,
видеоформат
на учебното
съдържание

музика, песни, посещения на концерти, музикални игри,
музикални инструменти, факти, представени под формата
на мелодия/рими, групови дискусии, методи: „Светофар“,
„Мозъчна атака“, „Пирамида“

Вербален

писменни и
разговорни
форми

текст, запис,
работа в група

„Дърво с решения“, „Инвентика“, „Какво би станало,
ако ... хората са еднакви“, „Въртележка“.
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2. СТРАТЕГИЧЕСКИ МОДЕЛ
НА ОБУЧЕНИЕТО
ПО МУЗИКА ЗА 5. КЛАС
В 5. клас започва обучението по музика в прогимназиален етап. То е насочено към овладяване
на базисни знания, умения и отношения, свързани със спецификата на музикалното изкуство
във всичките му разнообразни прояви, както
и с изграждането на музикалноизпълнителски,
музикалноаналитични, когнитивни, социални,
творчески и други компетентности у ученика, в
контекста на задължителните ключови компетентности за учене през целия живот съобразно
изискванията на програмата.
Трябва да продължи стремежът (заложен в началната училищна степен) с всякакви средства да
се работи за формиране и развиване на плуралистична културна комуникация; да се зачитат личният вкус и предпочитания, личният избор. Това
още повече налага представянето на музиката в
нейното многообразие – в миналото и днес.
В музикалнообразователния процес в пети
клас се създават условия за по-нататъшно развитие на музикалните способности като съществен
фактор за пълноценно общуване с музиката и
успешно реализиране на музикалните дейности.
В хода на учебната работа се развиват уменията за работа в екип, съобразяване с мнението на
другите, стимулират се креативно поведение и
интерес към начините за търсене, съхранение и
разпространение на музикална информация.
Акцентът се поставя върху знания за българския фолклор и българското професионално музикално творчество след Освобождението, знания за музикалните форми, жанрове и принципи
на формообразуване, както и умения за разпознаване, сравняване и интегрирането им в другите
области на образователния процес.
Моделът на обучение, който ви предлагаме,
осигурява спазването на всички изисквания, заложени в нормативните документи, както и тези
на издателството.
Темите в учебника са в съответствие с учебната програма. Но ако конкретно заложени норми
не ни задължават, предпочитаме по-свободното
им формулиране, както и подреждане не точно
според появяването им в програмата.

1. Обща част

Обучението по музика в 5. клас се основава
на няколко основни компонента:
• Пеене на песни – различни по стил и жанр
• Слушане – произведения от музикалната съкровищница – от България и от света
• Интересни и полезни за всеки петокласник
знания за музиката
• Дейности – упражнения и задачи – и творчески, и забавни.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО
Организацията се подпомага от пиктограми и
рубрики, носители на различна информация за музикални дейности и знания.
Дейностите, които ще извършват учениците,
сa разграничени цветово според вида на уроците
и пиктограмите. Учебното съдържание е представено чрез следните рубрики: МУЗИКАЛЕН
КАЛЕЙДО
СКОП, ФОЛКЛОРНА МОЗАЙКА,
МУЗИКАЛНА АРЕНА, ПОД ЛУПА.
Различните видове уроци отговарят като брой
на изискванията на програмата. Цветовите маркери помагат за бързото и лесно ориентиране в
структурата на учебника и за начина, по който е
поднесено учебното съдържание, а именно – за
нови знания, упражнения, преговор, обобщение,
контрол.
Часовете за наблюдение в извънучилищна
среда са нови като методическа организация. Те
са представени в края на учебника. В тях са поместени задачи и насоки за дейности за работа
в извънучилищна обучаваща среда. Уроците са
разпределени, както следва: 4 теми, предвидени
за следния брой часове: 2 + 3 + 2 + 3 = 10 часа
(виж таблицата).
Разпределение на видовете уроци по часове
Вид урок

Брой часове

За нови знания

20 ч

За упражнения

20 ч

За преговор

10 ч

За обобщение

4ч

За наблюдение
в извънучилищна
среда

10 ч

За контрол и оценка

4ч
68 ч
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2. Стратегия на отделните видове
уроци
УРОЦИ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ
Уроците за нови знания се представят, както
следва: на един разтвор – 16 теми, на 1 страница
– 4 теми.
Съобразно уточнения апарат за ориентиране в
горния край на страницата е изписана темата с
подтема на урока.
Пример
(Тема) БЪЛГАРСКИ МУЗИКАЛЕН
ФОЛКЛОР

БЪЛГАРСКИ МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР
РОДОПСКИЯТ ФОЛКЛОР

(Подтема) РОДОПСКИЯТ ФОЛКЛОР
Изключително важно място в учебника (всъщност – в цялата концепция), както заявихме още
в началото, отдаваме на присъстващата музика
(песни и музикални творби за възприемане/слушане). Всеки урок по музика се реализира чрез
основните музикални дейности изпълнение, възприемане и творчество. Това предполага освен
теоретичната част – основно знание, въпроси,
практическите задачи, включването и на специфични символи, указващи водещата музикална
дейност за съответния урок.
Авторският екип залага на богат песенен репертоар, като освен включените за разучаване
песни предлагаме и инструменталните им съпроводи в помагалата – CD и електронния вариант
на учебника, както и на платформата. В песенния репертоар присъстват добре познати емблематични български песни, нови песни от съвременни автори и артисти (формации), в различен
стил, жанр. Задължително музикалният фолклор
ще намери място както в традиционен вариант,
така и в съвременни негови форми; с конкретни
творби и представители и от миналото, и от днес.
Песните за изпълнение се предлагат с пълния си
литературен текст в урока, в който се разучават.
Нотен текст се предвижда малко – само чрез някои специално подбрани песни, чрез кратки мелодични откъси от инструментални творби за
слушане, чрез откъси от друг песенен репертоар,
за да се демонстрира нотната медия, да се онагледят определени проблеми в рамките на указаното
в програмата: „... разграничава по слух ритмични
групи и ги свързва с графично изображение; изпълнява по слух и по графичен запис изучавани-

те ритмични групи и тонови трайности“. Никъде
в програмата няма пеене по ноти.
Подреждането на музикалната информация за
слушане и пеене е важна за учениците по отношение на формиране на тяхната музикална култура.
Заглавието на песента се изписва в горния край
на страницата, в каре, върху цветна подложка,
различна от тази за нови знания, а пред нея – пиктограма за пеене. Авторите и изпълнителите се
отбелязват отдолу.
Пример
ЗЕЛЕНИ СИГНАЛИ
музика Атанас Бояджиев
текст Иван Бориславов
пеят група „Сигнал“
Музиката за слушане също се представя със
заглавие, пред което се поставя пиктограмата за
слушане върху цветна подложка, в каре. Композиторът (и изпълнителите) се изписват отдолу.
Пример
РЪЧЕНИЦА ИЗ „ТРАКИЙСКИ
ТАНЦИ“
музика Петко Стайнов
пеят вокална група „Траяна“
Допълнителни текстове – за насоки, за указания, за допълнителна информация, за акцент
(как ще бъдат представени – с рубрики или по
друг начин)
Допълнителните текстове са разпределени
в рубрики, със съдържание и задачи в подкрепа на основната тема; при другите видове уроци,
улесняващи работата с учебника и даващи допълнителна информация за понятия и факти към
основната тема.
МУЗИКАЛЕН
КАЛЕЙДОСКОП

– рубрика за допълнителна информация по темата, интересни любопитни факти и текстове, свързани с нея
МУЗИКАЛНА
РАБОТИЛНИЦА

– рубрика с обособени
задачи за проектна, индивидуална или групова
работа в подкрепа на конкретната тема от учеб15

ното съдържание, за изпълнение на творчески
задачи; реализиране на творчески предложения
на самите ученици; моделиране (съчиняване) и
изпълнение на подходящи движения към учена
песен или слушана музикална творба – по предложение на учителя и учениците; импровизиране
на ритмичен съпровод
ФОЛКЛОРНА МОЗАЙКА

– за представяне на
допълнителна информация, народни мъдрости
и любопитни знания, свързани с богатството на
българското народно творчество; предвидена за
разтворите, посветени на музикално-фолклорните области, народни обичаи, обреди и ритуали,
фолклорен празничен календар
МУЗИКАЛНА АРЕНА

– за преговор, обобщение и проверка на знанията под формата на състезателна игра.
В учебника са представени в логична или задължителна последователност 20 теми за нови знания,
в по-голямата част – на отделен разтвор, 4 – на
една страница. Всяка от темите за нови знания е
следвана от тема за упражнение и затвърдяване на
наученото.
В учебника са предложени различни видове
задачи. Чрез тях учителят може да приложи различни методи и форми за контрол и оценка. Повечето от тях дават възможност за бърза обратна
връзка и поощрение.
Задачи според присъствието им в различен
вид урок са:
• За упражнение – затвърдяване и разширяване на знания, умения, компетентности
• Какво научих за музиката досега? – за преговор и за обобщение на знания и умения
• Мога сам да се оценя – за самооценка
Задачите според различните познавателни
равнища ще присъстват в три основни групи,
отговарящи на три познавателни обособени
(обобщени според таксономията на Блум) нива:
1. Репродуктивно ниво – задачи за усвоени
знания и умения; за разпознаване на елементи
и информация за факти, имена, понятия; за разбиране на информация, свързана с музикалното
изкуство
2. Продуктивно ниво – задачи за осмисляне
на факти, за опериране с понятия, прилагане на
16

знания в сравнително несложни нови проблемни
ситуации; определени правила в нова ситуация;
приложение на усвоеното в различна когнитивна
и творческа ситуация
3. Творческо ниво – умения за анализ и синтез,
за оценка на ситуации; за анализиране на звучаща музика, на определени моменти от функционирането ѝ в миналото и днес; избор и подбор
на информация, на подходи за решаване на определен казус; предлагане на алтернативи; оценка/
самооценка на постижения.
ПРИМЕРИ
Избройте музикални инструменти, които
познавате?
Кои от тези инструменти са от групата на
духовите инструменти? Защо?
Ако вие сте композитор и трябва да съчините приспивна песен, кои от духовите инструменти бихте включили? Защо?
Слушайте внимателно откъс от музикалната творба „Утро“ от Едвард Григ. Кои музикални инструменти е използвал композиторът
в началото на творбата? Можете ли да посочите в кой момент чрез музиката настъпва
изгревът?
Задачи, стимулиращи самостоятелната и
изследователската работа на учениците, присъстват най-често в рубриката „Музикална работилница“.
В обобщителните уроци са представени задачи, които позволяват затвърдяване на музикални знания у учениците. Например: видове групи музикални инструменти, видове равноделни
и неравноделни метруми и размери.
Илюстрации с различно предназначение (с
възможност за дейност, свързана с тях – напр.
таблици, схеми, карти, рисунки, снимки, графики, диаграми и др.)
• фотоси, илюстриращи конкретна фактология;
• структурни схеми за представяне и илюстриране на учебно съдържание, на характерни и специфични елементи от знанията за музиката;
• картини и портрети, подходящи за илюстрация на теми и факти;
• музикално судоку – интерактивна игра, подходяща за графичен или електронен вариант;
• карта на България с граници на изучаваните
фолклорни области.
Апарат за контрол (входящ и изходящ тест,
контролни тестове, тематични тестове, обобщения)
Апаратът за контрол е представен в рубриките, Музикален арена, Мога сам да се оценя.

Специфичността на музикалното изкуство и на
заниманията с него не предполагат непременно
единствено стандартен тест – въпрос и отговори (от различен тип), а възможността и в игрова,
активна форма на взаимодействие при музицирането и възприемането на музика да се диагностицират музикални способности и да се оценяват
постижения на учениците. Затова на страниците
за контрол ще присъстват и други специфични
форми на работа за оценка.
Предвидени са входящ и изходящ тест за определяне на входно и изходно равнище на постиженията.
На две места в учебника – към преговорни и/
или обобщителни уроци, са планирани контролни тестове в рамките на една страница.
Тематични тестове, макар и в отделни, малко
на брой пунктове, могат да се разполагат на много места в страниците за упражнения.
Учебният материал е съобразен с различните стилове на учене (визуален, динамичен,
активен и пасивен) чрез разнообразни балансирани дейности и задачи, подходящи за възрастта
на учениците.
Чрез всички предвидени рубрики и дейности е възможно преминаването още в часа през
четирите основни стадия на учене: в основните музикални дейности се придобива конкретен
опит – личен опит и отношение към музиката за
пеене и слушане; осъществява се и рефлексивно
наблюдение и размишление – обратна информация на базата на конкретното преживяване на
музиката чрез участие в дейностите; абстрактно
мислене – събиране на многобройни наблюдения
чрез музициране и слушане (музиката е може би
най-абстрактното изкуство); активно експериментиране – въз основа на преживяното се създават предложения за нова интерпретация, на съчиняване на музикален съпровод.
Представянето на новите знания, на различните видове задачи за упражнение и всички други
компоненти на учебника предоставят изключително разнообразие от предпоставки по отношение на различните видове стилове на учене:
• визуален – многобройни снимки, схеми, цветови решения и карета на основните рубрики за
нови знания, с различни цветове за акцентиране на
различни моменти от информацията и работата;
• динамичен – на всяка страница се залагат
възможности за сменящи се дейности; за ангажиране на мисловните, но и на емоционалните процеси в часа по музика;

• активен – специфичността на музикалното
изкуство е предпоставка за активно въвличане
и в трите музикални дейности (изпълнение, възприемане, творческа дейност);
• пасивен – всъщност и „пасивното“ слушане
на музика е активно действие…

3. Акценти при разработването
на учебния материал
Специално отбелязваме, че отдаваме голямо
значение на развитието и формирането на ключовите компетентности чрез обучението по музика, независимо че в учебната програма те са
ясно очертани. Важно е разбирането за общовъзпитателната функция на заниманията с музика, за
непрекъснатата ни мисъл за призванието ни да се
грижим за подрастващото поколение, за изграждане на цялостна и единна представа за света у
учениците. Наша е отговорността да гледаме и
надпредметно на часовете по музика, а това е
една от приоритетните цели на образованието
въобще. Трябва да подхождаме достатъчно широко към музикалното образование в общообразователното училище – в неговата цялост, с оглед
и на етичното, и на гражданското образование.
Акцентът приоритетно трябва да е провокиране
на мисленето – необходимо на всеки, независимо
в коя област ще се реализира. И при най-традиционни дейности и форми на работа е възможно
и задължително да провокираме мисловен процес
в партньорство с фантазия, хумор, въображение,
радост от общуването с музиката.
И друга наша позиция държим да изговорим
отново: да не забравяме, че уроците по музика в
общообразователното училище са много повече
изкуство и култура, отколкото придобиване на научни знания. Часът по музика е час по изкуство.
И още веднъж за плурализма, но и за свързаността му с толерантността… В изкуството всичко е индивидуално и относително. Вече споменахме, а и да се надяваме, че остана в миналото
възможността да насочваме предпочитанията,
вкуса и избора на ученика по отношение на музиката – стилове, жанрове и др. Всеки може да
проявява различно отношение, предпочитание,
да има лично мнение. Това поставя проблема и
за толерантността към другия, различния от нас
– с неговите възможности, желания, вкусове и в
областта на музиката.
Формите и методите на оценяване в пети клас
по музика се съобразяват с общите изисквания на
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МОН, да не забравяме и спецификата на музикалното изкуство, а и изказаните ни до този момент
принципни позиции. Важно е да оценяваме желанието за музициране, а не само интонационно
правилното пеене; участието и ангажираността
в екипна работа; стремежа за музикална изява;
творческото отношение и артистизъм; всички
изяви на ученика, които показват и най-малкото
положително развитие, усъвършенстване, надграждане, израстване в различни области, свързани с музикалното изкуство. Очакваните резултати в края на пети клас да се търсят отново
приоритетно в дейностен аспект – чрез активно
участие в основни музикални дейности, чрез активна позиция при разглеждане на проблеми, а не
само чрез отчитане на резултати от стандартни
тестове, въпроси и отговори. Във вашите ръце е
отговорността и възможността да направите така,
че да заинтересувате учениците и те неусетно да
се включат и в оценъчна дейност.

4. Допълнителни ресурси
към учебника
В единна система с учебника предлагаме
звуконосител – CD, с включени всички
творби за възприемане, песни за изпълнение и
инструменталните им съпроводи.
Е-учебник – Електронният учебник включва,
цялата музика от учебника (песни, инструментални съпроводи, музика за слушане), както и
много задачи, караоке файлове, допълнителна
музика и информация за нея.
Задачите създават нова образователна среда,
която отключва емоционално съпреживяване,
интерактивно включване, креативно мислене и
поведение на съвременния ученик. Използвали
сме разнообразни технологични решения:
• аудио (песни за изпълнение, инструментални
съпроводи, произведения за слушане) и видеофайлове;
• задачи за наблюдения, анализ, интерпретация; за посочване на избираем/и отговор/и; за
групиране, свързване или комбиниране на различни възможности чрез операционализиране
във виртуална обектна среда; за активизиране
на музикалната памет, изпълнителските умения,
творческия потенциал;
• образователни ресурси, ориентирани към
оценка и самооценка, развиващи социалните и
граждански компетентности.
Този ресурс катализира мотивация и активност
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у учениците – ключ към успеха в глобалното съвремие на цивилизацията.
CD 1 бр., в mp3 формат включва всички творби за възприемане, песни за изпълнение и инструменталните им съпроводи.

5. За страниците в учебника
Годишното разпределение, организирането на
музикалния материал и на основните цели и задачи на конкретните уроци е нашият поглед към
осъществяването на основните изисквания за
работата по музика в 5. клас, заложени в учебната програма. Предлагаме само примерното им
конкретизиране в разработени възлови моменти
за всяка страница от учебника. Безбройни са възможностите за реализирането на всяка тема, на
представянето на всяка песен и музика, на подходите и задачите при осъществяване на целите и
задачите на всеки час. Смятаме, че конкретизирането на всички стъпки, форми на работа за всеки
урок, точно изброяване на целия музикален материал (песни и друга музика) и т.н. е неприемливо – води до формализъм, до опорочаване на
спецификата на обучението по музика. Вашият
прозорлив поглед и възможности, любовта към
учениците и изкуството музика ще ви помогнат
да използвате тези основни насоки и да ги претворите по незабравим, пълноценен, ваш начин.
Всичко това ни убеди да акцентираме върху:
• формулирането на целта и задачите на всеки
урок;
• насочване на вниманието към основния музикален материал – това е новата за часа музика,
а съобразно вашите и на учениците предпочитания и възможности, вашите идеи и виждания ще
включите друга музика от учебника (а може би и
извън него);
• насоки за задачите, както и към тези в е-ресурс;
• някои примери за интерактивни форми на
работа, на интегративни връзки, игрови подходи,
форми на контрол, конкретни наблюдения и анализи на музика.

3. ПРИМЕРНО ГОДИШНО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО МУЗИКА ЗА 5. КЛАС

,

Училище

Град

,

Утвърждавам:
(име и фамилия)

Директор:

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО МУЗИКА ЗА ПЕТИ КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Уроци за нови знания

НЗ

24 часа

Уроци за упражнения

У

20 часа

Уроци за преговор

П

7 часа

Уроци за обобщение

О

4 часа

Уроци за контрол и оценка

К

3 часа

Уроци за наблюдение в извънучилищна обучаваща среда

Н

10 часа

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

Изготвил:
(име и фамилия)
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Първи учебен срок
№ по
ред
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Учебна
Тема на урочната
седмица
единица
по ред

Вид на
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(1)
1

(2)
1

(3)
Какво знаем за музиката

(4)
П

(5)
Притежава основни знания за музиката. Изявява музикалните си способности и умения. Проявява отговорност, наблюдателност и въображение.

2

1

Можем да се оценим сами

К

Изявява своите музикални способности. Демонстрира знания
за музиката. Проявява толерантност към различни мнения,
предпочитания, възможности.

3

2

Музиката на официалните празници

НЗ

Знае същността и функцията на химн. Осъзнава връзката му
с празници и други официални моменти.

4

2

Компютри и музика

НЗ

Познава компютъра като система за възпроизвеждане и запис на звук. Посочва примери за участието на компютърните
технологии в създаването и разпространението на музика.

5

3

У

Осъзнава възможностите на компютърните технологии във
връзка с музикалното изкуство. Може да работи в дигитална
среда – слуша, записва, изпраща музикална информация.

Нови
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

(6)

(7)

Учебник – с. 6
Усмивката – М. Щерев, Л. Станчев
Пее песен според възможностите и желанието си. Отговаря
на въпроси. Изразява отношение, аргументира предпочитания
към песенен и друг репертоар. Разпознава танцова музика по
характерни жанрови признаци, танцува според възможностите
и желанието си.
Учебник – с. 8
Е-ресурс
Участва активно в състезание. Разпознава музика и елементи
на музикалната изразност. Формулира мнение. Защитава позиция. Търси словесен изказ за настроение в музика. Участва в
съставяне и изпълнение на съпровод към песен.

химн

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

Състезание
Устна
Практическа
Групова

Учебник – с. 9
Химн на Република България – Цв. Радославов
Ода на радостта – Л. ван Бетовен, А. Разцветников
Е-ресурс
Слуша и пее химните – символи на Република България и на
Европа. Определя характер на химн. Свързва химн с определени ситуации, с подходящо поведение.
Учебник – с.10
Загадъчната българска муза – С. Лазаров
Е-ресурс
Коментира възможностите на компютъра и съвременните информационни технологии във връзка с търсенето,
събирането, съхранението, обработването, създаването и разпространението на музика и на информация за нея. Слуша и
записва музика на дигитален носител.
Изпраща музикална информация по електронна поща.
Учебник – с. 11
България се ражда – А. Йосифов, А. Михайлов
Е-ресурс
Използва знанията, уменията и компетентностите си за работа в
дигитална среда – търси, слуша, записва, изпраща музика.
Използва съвременни комуникационни канали за реализация на
музикална продукция в публичната сфера.
Анализира и обосновава мнение за звученето на музика, създадена в дигитална среда.
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№ по
ред

Учебна
Тема на урочната
седмица
единица
по ред

(1)
6

(2)
3

7

4

8

4

9

5

10

5

11 –
12

6

22

(3)
Изразните средства
на музиката. Ритъм,
метрум, темпо

Вид на
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(4)
НЗ

(5)
Знае основните същностни характеристики на музикално-изразни средства, свързани с протичането на музиката във
времето – ритъм, метрум, темпо. Свързва изразни средства с
определен жанр музика.

У

Проследява изразни средства в конкретна музика. Осъзнава
значението им за изграждане на творбата, за жанровата ѝ
определеност.

НЗ

Знае същността на равноделните и на неравноделните размери. Свързва ги с определен жанр музика.

У

Осъзнава разнообразието на музика в неравноделни метруми
и размери – у нас и по света.
Усеща метричната пулсация и характера на музиката като
жанрови белези.

Безмензурна музика

НЗ

Разбира особеностите на безмензурната музика. Определя
безмензурност в музиката. Свързва орнаментите в музиката
с безмензурност.

Магията на звуците

Н

Събира и използва информация при поставени задачи в дейности в извънучилищна обучаваща среда – звуците в природата. Споделя впечатления, преживявания.

Равноделни и неравноделни размери

Нови
понятия
(6)
ритъм
метрум
темпо

Контекст и дейности
(за всеки урок)
(7)
Учебник – с.12
Малки моми – Д. Христов
Из Симфония № 5 – Л. ван Бетовен

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

Изпълнява според възможностите си песента, като се ръководи
от съпровода, общата звучност и указанията на учителя; като
се стреми да пресъздаде ритъма, метрума, темпото. Коментира
ролята на изразните средства в изпълнявана и слушана музика.
Използва изразни средства като звукова опора при разпознаване на музикална творба.
Учебник – с. 13
Шарен гердан – Р. Попов
Из Ездата на валкюрите – Р. Вагнер
Е-ресурс

равноделни
размери
неравноделни размери

Определя изразни средства в конкретна музика, коментира значението им за изграждане на музикалния образ. Разпознава по метрум
определен танц.
Възпроизвежда леки ритмични примери. Танцува според възможностите си валс. Подбира подходяща музика за изпълнение на танц.
Учебник – с. 14
Цъфнало цвеке шарено – народна песен
Блус в 9 – М. Левиев
Е-ресурс
Изпълнява музика в неравноделен размер седем осми – б. Разпознава метрум и размер в определена музика. Открива двувременни и тривременни дялове в неравноделен размер.
Учебник – с. 15
Брой до пет – П. Дезмънд
Метроритмичен пример
Е-ресурс

безмензурност
орнамент

Слуша, анализира, коментира присъствието на различни метруми
и размери в музика, вкл. и извън България, в композиторско творчество и във фолклорна музика. Коментира специфичните отношения между творец и изпълнител във фолклора, в професионалната
музика и в любителската практика. Двигателно моделира неравноделни метруми и размери.
Учебник – с. 16
Малка мома цвете брала – народна песен
Злато моме – народна песен
Е-ресурс
Разпознава безмензурност в звучаща музика. Свързва безмензурност с графични изображения.
Учебник – с. 72
Наблюдава, записва, споделя, коментира жива звукова среда.
Самостоятелно и в екип участва в учебна дейност в извънучилищна обучаваща среда. Проявява толерантност към различни мнения.

23

№ по
ред

24

Учебна
Тема на урочната
седмица
единица
по ред

Вид на
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(1)
13

(2)
7

(3)
Празничен музикален календар

(4)
НЗ

(5)
Осъзнава приноса на народните будители, свързани и с музиката за развитието на музикалнообразователното дело в
България, за духовността, за бъдещето на професионалната
музика. Разбира значението на музиката в празничния календар на българите.

14

7

Първите български
професионални
композитори

НЗ

Знае имената на първите български композитори и ги свързва с изучавани в клас произведения. Разбира значението на
първите професионални български композитори за развитието на музикалната култура в България.

15

8

У

Осъзнава приноса на първите професионални български
композитори за развитието на музиката в България. Свързва
имената им с конкретни жанрове.

16

8

НЗ

Знае основни типични белези на родопския фолклор.

17

9

У

Осъзнава основни характеристики на родопския фолклор.
Разпознава по характерни белези родопски фолклор. Посочва родопски изпълнители. Знае особеностите на оригинален
и обработен фолклор. Съзнава специфичните отношения
между творец и изпълнител във фолклора, в професионалната музика и в любителската практика.

18

9

НЗ

Знае основните същностни характеристики на музикално-изразните мелодия, тембър, динамика.

Български музикален фолклор. Родопският фолклор

Изразните средства в музиката.
Мелодия, тембър,
динамика

Нови
понятия
(6)

Контекст и дейности
(за всеки урок)
(7)
Учебник – с. 17
Молитва за учение – Д. Войников
Химн на народните будители – Д. Христов
Е-ресурс

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

Пее, слуша песни, свързани с 1 ноември – ден на народните
будители. Участва в изследователска работа. Съставя програма
за честване по зададени параметри.
композитор
автор на
текст

Учебник – с. 18
Татковина – Е. Манолов, П. Р. Славейков
Из оп. Сиромахкиня – Е. Манолов
Е-ресурс
Пее според възможностите си песни от първите български композитори. Свързва песенен репертоар от предишни години с
творчеството им. Слуша и коментира тяхна музика.
Учебник – с. 19
Из Първа българска симфония – Н. Атанасов
Баба Минковца – А. Морфов
Е-ресурс
Пее и слуша музика на представители на първите български
професионални композитори. Коментира значението им за развитието на музиката в България, на определени жанрове.

автентичен
фолклор

Учебник – с. 20
Родопски мелодии – 101 каба гайди
Бела съм, бела, юначе
Е-ресурс
Посочва границите на областта. Пее и слуша музика от Родопите. Наблюдава и анализа прилики и разлики в родопска музика.

изпълнител

Учебник – с. 21
Рипни, Калинке – народна песен
Е-ресурс
Пее, слуша, наблюдава музика от Родопите, вкл. и характерен
двуглас. Коментира музика на родопски хорà. Разсъждава за
същността на оригинален и обработен фолклор.
Учебник – с. 22
Сватбен ден – Е. Григ
Изпълнява според възможностите си песни, като се ръководи
от съпровода, общата звучност и указанията на учителя, свързани с мелодия, тембър, динамика. Коментира ролята на изразните средства в изпълнявана и слушана музика. Коментира
значението им за характера на музиката, за пресъздаването на
заложеното от автора/авторите.

25

№ по
ред

26

Учебна
Тема на урочната
седмица
единица
по ред

Вид на
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(1)
19

(2)
10

(3)

(4)
У

(5)
Проследява изразни средства в конкретна музика. Осъзнава
значението им за изграждане на творбата, за пресъздаване на
музикалния образ.

20

10

Езикът на музиката

П

Познава, анализира основни средства от езика на музиката.

21

11

О

Притежава основни знания за музиката, свързани с изученото до този момент. Изявява музикалните си способности и
умения. Проявява отговорност, наблюдателност, концентрация.

22

11

Музикалните инструменти. Струнни музикални инструменти

НЗ

Разпознава по тембър и външни белези инструментите от
групата на струнните; съотнася ги към подгрупи – лъкови и
арфови. Определя значението им за изграждане на творбата.

23

12

Музикалните инструменти. Духови
музикални инструменти

НЗ

Знае и разпознава по външни белези и тембър духовите
музикални инструменти, знае принципа на звукоизвличане.
Съотнася ги към съответните подгрупи – дървени и медни.

24

12

У

Познава и отнася към съответните основни групи музикалните инструменти от групи струнни и духови. Сравнява характерен тембър и познава изразните им възможности.

Нови
понятия
(6)

Контекст и дейности
(за всеки урок)
(7)
Учебник – с. 23
Дано – Ст. Димитров, М. Башева
Гном – М. Мусоргски – М. Равел
Е-ресурс

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

Определя изразни средства в конкретна музика, коментира значението им за изграждане на музикалния образ.
Учебник – с. 24
Училищно реге – В. Пензов, Т. Кацарова
Болеро – М. Равел

Текуща оценка
Устна
Практическа

Проследява и коментира основни изразни средства в музика.
Учебник – с. 25
Музикален репертоар – по избор

Устна
Практическа

Пее песен според възможностите и желанието си. Разпознава
по графичен запис песен. Отговаря на въпроси. Изразява отношение, аргументира се.
Учебник – с. 26
Празник – Ст. Диомов, Б. Гудев
Ригодон – Е. Григ
Е-ресурс
Пее песента, влага артистизъм и емоционалност в изпълнението.
Умее да слуша музикална творба с определени задачи, проследява изразните средства и участието на струнните инструменти,
коментира ролята им.
Учебник – с. 27
Триумфален марш из оп. Аида от Дж.Верди,
Тарантела от Камий Сен Санс
Е-ресурс
Умее да слуша и наблюдава промени в музикална творба.
Проследява и разпознава различни инструменти. Коментира
значението им за изграждане на творбата. Аргументира мнение.
Учебник – с. 28
След градската музика – Ст., М. Спасов
Из Концерт за обой – А. Марчело
Полетът на кондора – музика от Перу
Изпълнява песен, използва подходящи форми на ритмичен
съпровод, проявява артистизъм. Проследява изучаваните музикални инструменти и коментира ролята им за общото въздействие на творбата.

27

№ по
ред

28

Учебна
Тема на урочната
седмица
единица
по ред

Вид на
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(1)
25

(2)
13

(3)
Музикални форми.
Проста едноделна
и проста двуделна
форма

(4)
НЗ

(5)
Знае действието на формообразуващите принципи повторение и контраст. Познава основните характеристики на проста едноделна и проста двуделна форма.

26

13

Празничен музикален календар.
Коледа

НЗ

Знае смисъла, значението и спецификата на обреда коледуване в календарния празничен цикъл. Разпознава наричания
и народни песни, свързани с него.

27

14

Празничен музикален календар.
Сурва

У

Знае смисъла, значението и спецификата на сурвакането.
Разпознава и свързва музика и наричания с обреда. Знае
репертоар, подходящ за празничната новогодишна вечер.

28

14

Музикалните инструменти. Ударни
инструменти

НЗ

Знае принципа на звукоизвличане при ударните инструменти, разпознава ги по външен вид и тембър. Определя и съотнася ударните инструменти към две подгрупи – с определена
и с неопределена височина на тона.

29

15

Кукери

У

Свързва кукери с присъствието на ударни инструменти. Знае
смисъла и спецификата на кукерството, познава характерни
атрибути и елементи от обредността, определя мястото му в
календарния цикъл.

30

15

Музикалните инструменти. Клавишни музикални
инструменти

НЗ

Знае принципа на съотнасяне на музикалните инструменти
към тази група. Разпознава ги по тембър и външни белези.

Нови
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

(6)
(7)
проста едно- Учебник – с. 29
делна форма Хвръкнали са два гълъба – народна песен
Прелюд № 7 – Фр. Шопен
проста двуделна форма Наблюдава принципите на повторение и контраст в музика.
Свързва определена форма в музиката с графични символи.
Открива определена форма в музика.
обред
Учебник – с. 30
Израсъл е зелен явор – народна песен
обреден ка- С коледна песен по света – популярни коледни песни
лендар
Е-ресурс

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

Пее коледни песни. Коментира обреди, свързани с Бъдни вечер
и Коледа. Събира информация за тях, вкл. и от своя регион.
Свързва музика с обреда.
Учебник – с. 31
Сурвакарска – Б. Ибришимов, И. Василев
Пожелание – Дони и Ася
Пее, слуша, предлага репертоар, свързан с 1 януари – Сурва,
Нова година. Коментира сурвакарски обреди. Включва се в
творческа дейност – импровизира съпровод, прави опити за
съчиняване на мелодия по зададен стих.
Учебник – с. 32
Коледно дърво – И. Ангелов, Б. Мирчев
Полетът на бръмбара – Н. Римски-Корсаков
Знае песента, пее индивидуално и в група. Наблюдава ударни
инструменти в музикална творба, коментира значението им за
изграждане на музиката, аргументира собствена позиция.
Учебник – с. 33
Пустоно лудо и младо – народна песен
Кукер – проект Балкански
Пее песента, влага лично отношение и изразителност в изпълнението. Наблюдава и определя значението на ударните инструменти в музика – в инструменталния съпровод на песента,
в творбата за слушане. Умее да наблюдава музикалната творба
и да изпълнява задачи, свързани с нейния характер и изразност.
Търси информация, коментира маскарадни игри у нас и по света.
Учебник – с. 34
Весела игра – В. Стоянов
Плетеница – П. Ралчев
Коментира приликите и разликите между отделните клавишни
инструменти. Характеризира звучене на клавишни инструменти
в слушана музика.
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№ по
ред

Учебна
Тема на урочната
седмица
единица
по ред

Вид на
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(1)
31 –
32

(2)
16

(3)
Какво знаем за музикалните инструменти

(4)
П

(5)
Притежава основни знания за музикалните инструменти и
зимния празничен календар. Познава, анализира видовете
музикални инструменти в съответни групи. Изявява музикалните си способности, умения, артистичност. Проявява
отговорност, наблюдателност и въображение.
Умее да обобщава знания за музикално-изразни средства,
музикални форми, основни групи музикални инструменти; за
проблеми, свързани с изучавани музикални творби за пеене
и възприемане.

33

17

Какво знаем за музиката дотук

О

34

17

Можем да се оценим сами

К

Умее да се съсредоточава и организира, да участва в индивидуална и групова форма за оценка на знания, умения и
компетентности.

35

18

Музикални форми.
Проста триделна
форма

НЗ

Знае действието на формообразуващите принципи повторение и контраст в проста триделна форма. Познава основните
характеристики на проста триделна форма.

36

18

У

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

Втори учебен срок
№ по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на урочната
единица

Вид на
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

37

19

НЗ

Познава характерните белези на сюита – в миналото и днес,
принципите за редуване на частите ѝ. Разбира значението на
творчеството на композиторите за претворяване на различни
танци, за присъствието им и на концертната сцена.

30

Музикалните жанрове. Сюита

Нови
понятия
(6)

Контекст и дейности
(за всеки урок)
Учебник – с. 35, 36

(7)

Проследява, коментира, анализира различни аспекти, свързани
с музикалните инструменти. Отговаря на въпроси. Изразява
отношение, аргументира се.
Учебник – с. 37, 38

проста
триделна
форма

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

Отговаря на въпроси, разсъждава и отразява знания в таблица,
сравнява и разграничава по признак, групира музика по определен признак.
Учебник – с. 39, 40, 41
Писмена
Индивидуална
Участва активно в оценка на лични и групови постижения. Про- Групова
явява толерантност по отношение на различните възможности
на съучениците.
Учебник – с. 42
Куклен кейкуок – Кл. Дебюси
Е-ресурс
Наблюдава принципите на повторение и контраст в музика,
определя промяна на настроение в различни дялове. Свързва
определена форма в музиката с графични символи. Открива
определена форма в музика.
Учебник – с. 43
Игра с компютър – Г. Костов
Италианска полка – С. Рахманинов
Е-ресурс
Коментира еднаквост и различие в музика. Свързва музика в
проста триделна форма с графични символи.
Разсъждава за съвременните технологии и музиката, търси информация по определен признак.

Нови
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

(6)

(7)

сюита

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

Учебник – с. 44
Из Тракийски танци – П. Стайнов
Е-ресурс
Слуша, наблюдава, анализира части на сюита. Открива танци в
творчеството на композиторите. Коментира музикално-изразни
средства за претворяване на идеята на композитора.
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№ по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на урочната
единица

Вид на
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

38

19

39

20

40 –
42

20-21

43

32

У

Осъзнава характерни белези на сюита. Познава танци
от класическата сюита. Посочва примери за съвременно
претворяване на принципа на сюитността.

Инструментални
състави. Духов
оркестър

НЗ

Знае какво е оркестър. Разпознава по състав и тембър духов
оркестър. Познава принципите на включване на музикалните инструменти в състава на духовия оркестър. Определя
изразните възможности на духов оркестър. Свързва духов
оркестър с форми на функциониране на музиката.

Репетиция на хор

Н

Събира и използва информация при поставени задачи в
дейности в извънучилищна обучаваща среда – посещение на
репетиция на хор. Споделя впечатления, преживявания.

22

Празничен музикален календар

У

Разбира значението на музиката в празничния календар, на
възрожденските песни в живота на българите, на социалната
роля на музиката. Осъзнава мястото на конкретна музика –
с определена изразност и предназначение, в честването на
националния празник на Република България.

44

22

Инструментални
състави. Струнен
оркестър. Симфоничен оркестър

НЗ

Знае принципа на участие на музикалните инструменти в
различните видове оркестри. Отнася групи инструменти към
вид оркестров състав. Познава изразните възможности на
различни видове инструментални състави. Разпознава по
състав и тембър струнен оркестър, симфоничен оркестър.

45

23

У

Осъзнава същността на оркестър, на видове оркестрови състави.
Разпознава ги по тембър.

Нови
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

(6)

(7)

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

Учебник – с. 45
Сарабанда – Г. Фр. Хендел
Жига – Й. С. Бах
Слуша, наблюдава, анализира части на сюита. Открива танци в
творчеството на композиторите. Предлага музика за съставяне
на сюита.
оркестър

Учебник – с. 46
Песен на панагюрските въстаници – популярна песен, т. Иван
Вазов
Бдинци – Б. Кирчев
Александрийка – Д. Илиев
Изпълнява с подходяща интонация и емоционалност песента.
Определя и коментира специфичното звучене, характер и въздействие на духов оркестър. Коментира значението на духовия
оркестър в бита на хората, в празничността им.
Учебник – с. 73
Наблюдава, споделя впачетления, коментира репетиция на хор.
Самостоятелно и в екип участва в учебна дейност в извънучилищна обучаваща среда. Проявява толерантност към различни
мнения.
Учебник – с. 47
Преклонение с песен – сюита от песни
Хайдути – група „Епизод“
Е-ресурс
Свързва конкретен музикален репертоар с празничния музикален календар – 3 март. Изразява отношение, пресъздава по подходящ начин музикален репертоар, свързан с празника.
Учебник – с. 48
Валс из Серенада за струнен оркестър – А. Дворжак
Унгарски танц № 5 – Й. Брамс
Е-ресурс
Умее да слуша и изпълнява поставени задачи относно характера, формата и настроението в музикална творба. Проследява и
коментира изразните възможности на инструменталния състав.
Сравнява звучността на струнен и симфоничен оркестър.
Учебник – с. 49
Из Пътеводител на младите в оркестъра – Б. Бритън
Слуша, наблюдава, коментира по различни параметри видове
оркестри. Използва изразни средства като ориентир при разпознаването на музикална творба.
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№ по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на урочната
единица

Вид на
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

46

23

Какво знаем за оркестрите

П

Притежава основни знания за видове инструментални състави, музикалните форми, сюитата. Изявява музикалните си
способности, умения, артистичност. Проявява отговорност,
наблюдателност и въображение.

47

24

Какво знаем за музиката дотук

О

Умее да обобщава знания за музикални състави, музикални
форми; за проблеми, свързани с изучавани музикални творби за пеене и възприемане.

48

24

Български музикален фолклор. Фолклорът на Тракия

НЗ

Знае основни типични белези на тракийския фолклор. Разбира принципите на функциониране на фолклора днес.

49

25

У

Познава тракийската фолклорна област. Назовава музика
и изпълнители от Тракия. Ориентира се в особеностите на
тракийската музика. Осъзнава значението на съвременната
изпълнителска практика за живота на фолклора.

50

25

Лазаруване

У

Познава спецификата на лазаруването, отнася обичая към
конкретното му място в календарния цикъл. Знае творби,
характерни елементи и атрибути на обреда, познава участващите в обреда и ясно определените им роли.

51

26

Великден

У

Знае произхода и значението на празника. Познава свързаните с него традиции и обичаи.

34

Нови
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

(6)

(7)
Учебник – с. 50, 51
Пее, свири, танцува – според възможностите и предпочитанията си. Проследява, коментира, анализира различни аспекти,
свързани с видовете състави, музикалните форми, сюитата.
Отговаря на въпроси. Изразява отношение, аргументира се.
Учебник – с. 52, 53
Отговаря на въпроси, разсъждава и показва знания, вкл. и в
състезателна форма. Разпознава музика по музикално-изразни
средства и графичен запис. Подбира музика по определен критерий. Участва в певческа дейност, в творческа дейност – избира инструменти, съставя партитура, свири с инструменти.

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

Устна
Индивидуална

Учебник – с. 54
Дона на порти седеше – народна песен
Из Хороводна броеница – орк. Канарите
Посочва границите на областта. Пее и слуша характерна музика
от Тракия. Коментира специфичните отношения между творец
и изпълнител във фолклора, в професионалната музика и в
любителската практика. Разграничава автентичен от обработен
фолклор в примери.
Учебник – с. 55
Димо седи на дюкеня – народна песен
Странджанско хоро – ансамбъл „Странджа“
Пее, слуша, коментира, анализира фолклор от Странджа. Сравнява тракийски и родопски фолклор.
Учебник – с. 56
Лазарско хоро – нар.песен
Лазарско хоро – инструментална музика
Пее, слуша, коментира музика и музикално-изразни средства,
свързани с обреда. Сравнява с други празници и обреди. Споделя лични преживявания, свързани с празника.
Учебник – с. 57
Разяснило сай небето – нар. песен
Пее, слуша, коментира музика, свързана с празника. Споделя
личен опит и преживявания в подготовката и провеждането на
празника. Отнася определени музикално-изразни средства към
конкретен музикален материал.
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№ по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на урочната
единица

Вид на
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

52

26

Български музикален фолклор. Пиринският фолклор

НЗ

Знае основни типични белези на музикалния фолклор от
Пирин.

53

27

У

Осъзнава основни характеристики на пиринския фолклор.
Разпознава по характерни белези пирински фолклор. Посочва пирински изпълнители. Знае особеностите на оригинален
и обработен фолклор. Съзнава специфичните отношения
между творец и изпълнител във фолклора, в професионалната музика и в любителската практика.

54

27

НЗ

Познава характерните белези на рондо. Разбира принципите
на повторение и контраст за изграждане на формата.

55

28

У

Осъзнава характерните белези на рондо, на принципите на
повторение и контраст за изграждане на формата.

56 –
57

28 – 29

Репетиция на оркестър

Н

Събира и използва информация при поставени задачи в дейности в изнесена музикално-творческа среда – посещение на
репетиция на оркестър. Споделя впечатления, преживявания.

58

29

Българската популярна музика

НЗ

Знае имената на представители на българската популярна
музика, свързани с нейното начало, и ги свързва с тяхна
репертоарна песен.

36

Форми в музиката.
Рондо

Нови
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

(6)

(7)

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

Учебник – с. 58
Снощи е Добра – народна песен
Планино Пирин – пее мъжка група от Банско
Е-ресурс
Пее и слуша музика от Пиринския край. Посочва границите на
областта. Проследява, коментира особеностите на пирински
двуглас. Изразява свои предпочитания към музика от този регион, аргументира се.
Учебник – с. 59
Тръгнало ми лудо младо – народна песен
Гайда – П. Кръстев
Е-ресурс
Пее, слуша, наблюдава музика от Пирин. Разграничава различен тип двуглас в примери. Сравнява пирински и тракийски
фолклор в конкретни примери. Коментира същността на оригинален и обработен фолклор.
рондо

Учебник – с. 60
Елате по полята – М. Г. Атанасов, Е. Пелин
Рондо из Симфония на фанфарите – Ж. Муре
Е-ресурс
Слуша, наблюдава, анализира принципите на повторение и
контраст в рондо форма. Отразява формата със свои графични
символи. Съставя рондо от учени песни.
Учебник – с. 61
Пролетни гласове – Г. Костов, М. Спасов
Рондо от Оркестрова сюита – Ж. Рамо
Е-ресурс
Открива рондо в графични схеми. Разпознава дялове на рондо в
слушана музика. Възпроизвежда ритмичен съпровод по графичен запис.
Учебник – с. 74
Наблюдава, коментира репетиция на оркестър.
Самостоятелно и в екип участва в учебна дейност в извънучилищна обучаваща среда. Проявява толерантност към различни
мнения.

репертоар
изпълнител

Учебник – с. 62
Песен за България – Д. Петков, И. Генов
Белокаменна чешма – Т. Поптошев, И. Попов
Пее, слуша, коментира музика, свързана с началото на популярната музика в България. Изразява отношение, проявява толерантност към мнения и предпочитания.
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№ по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на урочната
единица

Вид на
урока

Очаквани резултати
(компетентности на ученика)
на ниво учебна програма

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

59

30

У

Познава представители и техен репертоар, свързани с началото на рокмузиката в България. Показва знания и умения за
работа със съвременни компютърни технологии.

60

30

Видове вокални
състави

НЗ

Познава различни видове вокални състави. Различава по
състав и тембър различни вокални състави.

61

31

Празничен музикален календар. 24
май – ден на българската просвета
и култура и на славянската писменост

У

Разбира значението на музиката в празничния календар, на
социалната роля на музиката. Осъзнава мястото на конкретна музика – с определена изразност и предназначение, в
честването на 24 май.

62-64

31-32

На концерт

Н

Събира и използва информация при поставени задачи в дейности в изнесена музикалнотворческа среда – посещение на
концерт. Споделя впечатления, преживявания.

65-66

33

Какво знаем за музиката

П

Притежава основни знания за музиката според предвидените
в учебната програма. Проявява отговорност, наблюдателност и въображение.

67

34

Какво научихме за
музиката

О

Умее да обобщава знания за музиката; за проблеми, свързани с изучавани музикални творби за пеене и възприемане.

68

34

Можем да се оценим сами

К

Изявява своите музикални способности. Демонстрира знания за музиката. Проявява толерантност към различни мнения, предпочитания, възможности.

38

Нови
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

(6)

(7)

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

Учебник – с. 63
Звън – А. Бояджиев, Б. Гудев
Пее, слуша, коментира музика, свързана с началото на рокмузиката в България. Изразява отношение, проявява толерантност
към мнения и предпочитания.
Използва съвременните компютърни технологии и съвременни
комуникационни канали за реализиране на музикална продукция в публичната сфера при решаване на учебни задачи.
Учебник – с. 64
Рецепта за любов – З. Попова, М. Стоянов
Хор на ловците от оп. Аида – Дж. Верди
Песничка за трите чучулиги – П. Ступел, Г. Струмски
Калино, Калино – народна песен, обр. П. Кръстев
Е-ресурс
Слуша, разпознава, характеризира изпълнения на различни
видове вокални състави.
Учебник – с. 65
Преклонение с песен – сюита от песни
Хайдути – група „Епизод“
Е-ресурс
Свързва конкретен музикален репертоар с празничния музикален календар – 24 май. Изразява отношение, пресъздава по подходящ начин музикален репертоар, свързан с празника.
Учебник – с. 75
Наблюдава, коментира посещение на концерт. Самостоятелно
и в екип участва в учебна дейност в извънучилищна обучаваща
среда. Проявява толерантност към различни мнения.
Учебник – с. 66, 67
Ваканция – Е. Струнджев, Е. Бенов

Устна
Индивидуална

Проследява, коментира, анализира различни аспекти, свързани
с музиката. Отговаря на въпроси.
Учебник – с. 68, 69
Отговаря на въпроси, разсъждава и показва знания в обобщителни таблици. Подбира, сравнява, групира информация
и знания по определен признак. Избира музика по определен
критерий.
Учебник – с. 70, 71
Участва активно в състезание. Формулира мнение. Защитава
позиция. Търси словесен изказ за различни аспекти в музика.

Писмена
Индивидуална

Състезание
Устна
Практическа
Групова

39

МОЖЕМ ДА СЕ ОЦЕНИМ
САМИ
Стр. 8
Вид на урока: за контрол и оценка.
Цел на урока: изявяване на музикални способности; демонстриране на знания за музиката;
проявяване на толерантност към различни мнения, предпочитания, възможности.
Задачи на урока: активно участие в състезание; разпознаване на музика и елементи на музикалната изразност; формулиране на мнение;
защитаване на позиция; търсене на словесен изказ за настроение в музика; участие в съставяне
и изпълнение на съпровод към песен.
Основен музикален материал:
• по избор от учителя и/или учениците.
Насоки за работа
Дейностите в часа са насочени към това учителят да придобие представа с какви знания, умения,
компетентности навлизат учениците в пети клас
по един дискретен и приятен за тях начин.
На учениците се предоставя възможност да се
изявят в своеобразен певчески конкурс. Участието е по желание, като се поощряват всички, не
само изявените певци от класа. Важно е да има
предварително представени от учителя критерии,
които ще концентрират учениците по време на
тяхната изява. Тези критерии биха могли да бъдат:
• артистичност при изпълнение
• пеене с чиста интонация
• добра дикция, артикулация
• използване на танц
• използване на правилна певческа позиция на
тялото и др.
Учителят избира критериите спрямо набелязаните цели и задачи за часа.
Добре би било да се изберат три критерия, които да се запишат на дъска/табло/флипчарт така,
че учениците да могат да ги следят с поглед (в
други часове биха могли да се комбинират различни други критерии). Журито е желателно да
аргументира, в зависимост от критериите и според други свои съображения, причината да бъде
дадена една от трите оценки. А оценките, както
са предложени от авторския колектив, представляват три табелки – лица с различна степен на
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одобрение: широка усмивка и радост – да, смръщена физиономия, изкривена от неудоволствие
– не, средно положение. Това би следвало да
предразположи участниците в състезанието, като
смекчи или напълно премахне безпокойството от
очакването на решението на „журито“. Учителят
– председател на комисията, обобщава коментарите и резултатите.
Освен като състезание дейността би могла да
се осъществи и като музикална игра, без да е необходимо учениците да се стремят към надпревара или съревнование.
Музикалната арена на страницата има за цел
да предизвика активност у учениците, които чрез
състезателния елемент ще имат допълнителен
стимул за изява пред съучениците си. Провокацията тук е насочена към техните знания и музикални впечатления. При отговор на въпросите
(примерните въпроси или допълнителни, зададени от учителя) от учениците се очаква да се аргументират. Така освен че се избягва моментът,
свързан с използването на „подсказки“ от страна
на съучениците, петокласниците свикват да прилагат различни доводи и да отстояват мнението
си с примери; обогатява се техният изказ.
Съчинението на съпровод с детски музикални
инструменти е повод учениците да покажат знания и умения в творческа дейност, изява в друга
различна сфера.
Тази състезателна игра може да се разработи
в много различни модификации, например учениците сами да измислят и задават въпроси на
своите „опоненти“. Биха могли да се използват
освен знания за музиката и факти за музиката, но
и въпроси, свързани с възприемане, изпълнение
или творчески дейности.
Часът за контрол и оценка, проведен по този
начин, дава възможност на учителя да добие
представа за нагласите и възможностите на учениците в непринудена среда, но планира своята
педагогическа роля.
Е-ресурс
Задача 1: Петокласниците трябва да свържат
посочените елементи в нотния текст със съответните наименования – размер, нота, тактова черта,
петолиние, ключ сол.
Задача 2: Учениците трябва да свържат схема
на изучавана метрична група с нейния еквивалент, изписан с нотни знаци.

МУЗИКАТА НА
ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАЗНИЦИ

МУЗИКАТА НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАЗНИЦИ
ХИМН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Стр. 9

МИЛА РОДИНО

музика и текст Цветан Радославов

Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней!

Вид на урока: за нови знания.

Припев:

Цел на урока: разбиране на същността и
функцията на химн; осъзнаване на връзката му с
празници и други официални моменти.

Мила Родино, ти си земен рай!
Твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край!

ХИМН НА ЕВРОПА

ОДА НА РАДОСТТА
музика Лудвиг ван Бетовен
български текст Асен Разцветников

Радост – ти дете от Рая,
ти, вълшебен ясен плам!
Ний пристъпваме в омая,
о, богиньо, в твоя храм.
Твоят светъл чар споява
туй, що светски нрав дели.
Братя всички люде стават,
щом с крила повееш ти.

Задачи на урока: слушане и пеене химните –
символи на Република България и на Европа; определяне на характер на химн; свързване на химн
с определени ситуации, с подходящо поведение.
Основен музикален материал:
• за пеене: Химн на Република България –
Цв. Радославов; Ода на радостта – Л. ван Бетовен, А. Разцветников
• за слушане: Химн на Република България –
Цв. Радославов; Химн на Европа – Л. ван Бетовен
Насоки за работа
Часът се свързва с развитието и формирането
на гражданска и социална компетентност. Слушането на Химн на Република България и Химн
на Европа да се обвърже с местата и случаите,
в които е възможно прозвучаването им, както и
с начините, по които е подходящо да се изслушват. Химн на Европа по принцип е без текст. Но
в България отдавна е популярна Ода на радостта с български текст на А. Разцветников, поради
което ви предлагаме за пеене този вариант. Можем да насочим размислите и към връзката на
музиката с литературата – Бетовен претворява
текста и идеята на Шилер. Много са примерите
за използването на литературни образи в творчеството на композиторите…
За изпълнението на Химн на Република България сме подготвили аранжимент в удобна за
пеене от петокласниците тоналност. Целесъобразно и много полезно е споделянето на личен
аудиален опит за други химнови песни и музика, която учениците са слушали в такава празнична и специална обстановка. Още по-важно е
изразяване на отношение и пресъздаването му
чрез изпълнението по възможност и на други,
свързани с темата песни, със слушане на подходяща за официалните празници музика.

ХИМН
ОДА –
музикално
произведение
за възхвала.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ

Х

имн е тържествена песен за възхвала. Изпълнява се при специални и официални случаи и събития, в празнични моменти.
Съществуват държавни, военни, спортни и др. химни, както и
химни за герои и исторически събития.
Песента „Горда Стара планина“ е създадена от Цветан Радославов през далечната 1885 г. Под името „Мила Родино“ тя става
държавен химн на България през 1964 г.
Химнът на Европа е откъс от IV част на Девета симфония
на Лудвиг ван Бетовен, композирана през 1823 г. В нея великият
немски композитор използва за първи път солисти и хор, които
изпълняват „Ода на радостта“ по стихове на Фридрих Шилер.
Тази мелодия става символ на Европейския съюз през 1985 г. Официалният вариант е без текст – само инструментал.

При какви случаи се изпълняват държавният химн
и химнът на Европа? Как
трябва да се изслушват?
Какви други химни сте
слушали и знаете?
Как звучат химните?
нежно
тържествено
танцувално
приповдигнато
възторжено
Бихте ли създали химн
на класа си?
9

Задачата в учебника за създаване на химн на
класа е провокативна.
Е-ресурс
Задача 1 насочва учениците към официалните
символи на Европейския съюз – девиз „Обединен в многообразието“, химн, парична единица,
знаме, официален празник.
Задача 2 предлага допълнителна информация
и музика, свързани с Химн на Европа – официален запис, варианти.
Задача 3 дава възможност да се чуе отново откъс от Девета симфония на Лудвиг ван Бетовен,
който е в основата на Химн на Европа; да се получи допълнителна информация за Бетовен и за
симфонията.
И трите задачи са информативни. Могат да се
използват и за допълнителна работа – например
за разговор и коментиране на функционирането
на музиката вчера и днес, на социалната ѝ роля,
за вариантите и версиите в музиката; за силата на
човешкия гений…
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КОМПЮТРИ И МУЗИКА
Стр. 10
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: познаване на компютъра като
система за възпроизвеждане и запис на звук; посочване на примери за участието на компютърните технологии в създаването и разпространението на музика.
Задачи на урока: коментиране на възможностите на компютъра и съвременните информационни технологии във връзка с търсенето,
събирането, съхранението, обработването, създаването и разпространението на музика и на информация за нея; слушане и записване на музика
на дигитален носител; изпращане на музикална
информация по електронна поща.
Основен музикален репертоар:
• за слушане: Загадъчната българска муза –
С. Лазаров.
Насоки за работа
Убедени сме, че учениците са на „ти“ със
съвременните компютърни технологии. Този
урок ще е интересен и провокативен. През цялата
година в часовете по музика учениците ще могат
да прилагат своите компютърни умения. Поставянето на повече задачи, които изискват изпол
зването на компютър, осигуряват междупредметна връзка с ИТ.
Учителят по музика трябва да разкаже и покаже как и с какви средства преди време музиката е
била свързана с технологиите – как е днес.
В този час е важно да се свържат тези технологии и с музикално творчество. Затова се спряхме
на основоположника на електронната и компютърната музика у нас – Симо Лазаров. Творбата
му Загадъчната българска муза включва използването на съвременни технологии в музиката, но
и други изкуства (танц, съвременни визуални
изкуства…). Създаването на синтетични концертни проекти, свързани с представянето на
различните видове изкуства в аудиовизия, е основна насока в неговата творческа дейност, а и
световна тенденция. Затова препоръчваме да се
използва видеофайлът от е-ресурса, а не само
аудиофайлът – важно е да се види и чуе, за да се
коментира представата на учениците за претво42

ряване на идеята на автора. Много удачно е да се
използва и важна междупредметна връзка при коментирането на тази синтетична творба – знанията по литература за античната гръцка митология
и музите, които са покровителки на изкуството
(Евтерпа – на лирическата поезия и песен, на музиката, свири на флейта; Терпсихора – на танца;
Полихимния – на химните и красноречието, свири на лира…). Още повече че се открива и отношение на мита в творбата. Митовете и легендите
разказват, че музите заставали в кръг, танцували
под звуците на цитра (древногръцки струнен инструмент), на която свирел бог Аполон. Техните
божествени гласове пеели химни, сливайки се в
строен хор; целият свят и проридата благоговейно притихвали от сладкозвучните им мелодии.
Хората ставали по-добри, вдъхновени, озарени,
а боговете – милостиви. Защото те са носителки
на всичко важно и истинско, на Вечното. Защо и
днес използваме израза „да те целуне музата“? В
творбата на С. Лазаров е явна аналогията и препратката за силата на българката...
Неслучайна е и е в пряка връзка задачата ни
в учебника, свързана с 1 октомври – световения
ден на музиката. Освен че часът е в удобно календарно време, много подходящо е да използваме това и конкретната творба, за да поговорим за силата на музиката, за присъствието ѝ в
живота ни…
Е-ресурс
Първият ресурс е видеофайл – „Загадъчната
българска муза“, С. Лазаров.
Задача 2 е свързана с Международния ден на
музиката – кратка информация и два музикални
примера на Viva la musica, много различни по
време на създаване, съответно – и по стил, и по
изпълнителски състав, и по настроение.

УРОК 5
Стр. 11
Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: осъзнаване на възможностите
на компютърните технологии във връзка с музикалното изкуство; развитие и формиране на
знания, умения, компетентности за работа в дигитална среда – слушане, записване, изпращане
на музикална информация.
Задачи на урока: използване на знанията,
уменията и компетентностите за работа в дигитална среда – търсене, слушане, записване, изпращане на музика; използване на съвременни
комуникационни канали за реализация на музикална продукция в публичната сфера; анализиране и обосноваване на мнение за звученето на
музика, създадена в дигитална среда.
Основен музикален материал:
• за пеене: България се ражда – А. Йосифов,
А. Михайлов
Насоки за работа
И в този час, както и през цялата година, може
да покажете на учениците, че сте на „ти“ с компютърните технологии – да демонстрирате конкретна работа в безплатните редактори за създаване, обработване, запис на музика, за нотопис.
Защо именно чрез тях? За да бъдете за пример
във връзка с проблема за авторските права и неслучайната първа задача в учебника. Развитието
на компютърните технологии значително улеснява достъпа до музика, до „правенето“ на музика,
до разпространението ѝ, но поставя и етични правила, за които трябва да поговорим с учениците.
Този проблем може да е обект и на дискусия – за
и против безплатното използване не само на софтуер, а и на музикални ресурси в интернет.
Във връзка с първата задача е удачно да се
демонстрират и сравняват различни дигитални
и акустични тембри (от музикални софтуерни
редактори и записи на акустични инструменти);
да се наблюдават различни дигитални ефекти,
които присъстват в инструменталния съпровод
на песента. Отново с помощта на компютърните технологии е изработена и караоке версията
на песента. Друга насока на работа дава фактът,
че днес музиката се създава и разпространява

БЪЛГАРИЯ СЕ РАЖДА
музика Александър Йосифов
текст Александър Михайлов

Иде конница свещена,
екне цялата вселена.
Рог изсвирва в мрака глух.
Духа вятър – топъл вятър,
вїйните опъват шатър.
Сваля шлема Аспарух.
Припев: Лети,

лети, велико време!
Здравей, здравей, юнашко племе!
България се ражда, България е жажда
за слънце, за живот.
Пламва огън в нощ дълбока,
гасне в равнина широка.
Меч прабългарин кове.
Звуците ехтят далече.
Плиска столица е вече.
Няма в нея врагове.

Припев

МУЗИКАЛЕН
КАЛЕЙДОСКОП
Днес по-голямата част от музиката се
предлага в интернет – и като звук, и като видео. За много по-малко средства големи интернет портали продават различна музика. За съжаление все повече в интернет се споделя музика
нелегално и безплатно. Това радва потребителите, но разочарова творците.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
Имате ли съмнения, че аранжиментът и инструменталният съпровод на песента „България
се ражда“ са направени с помощта на компютърните технологии? Обосновете се.

Кои канали за разпространение на музика в
Много и разнообразни са компютърните
публичната сфера знаете?
програми, с които може да се твори в областта на музиката. Професионалистите работят
Опитайте да намерите в интернет пълс мощните Sonar и Cubase – за създаване, обрания нотен текст на музиката, част от която
ботване, запис на музика, със Sibelius и Finale – за
виждате:
писане на ноти. Достъпни за любители музиканти и начинаещи са безплатните Audacity и
j
&c œ œ œ œ œ œ œ œ
MuseScore.
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Симо Лазаров продължава да е главен двигател
на международния фестивал „Вселената на компюОткрийте в някоя от платформите за сподетърната музика“ – единствен фестивал в България
ляне на видеофайлове различни варианти на изпълза компютърно музикално изкуство. В последните
нение на химна на Европа. Коментирайте три от
години подобни форуми представят мултимедийтях, които най-много ви допадат.
ни творби – музиката, съчетана с други изкуства
чрез разнообразни компютърни средства.
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изключително в дигитална среда. Все по-рядко композиторите творят, въоръжени с молив и
нотен лист. Много творби се „изсвирват“ благодарение на компютърни инструменти, системи и
софтуерни продукти. Звукозаписната индустрия
отдавна е дигитализирана.
Многобройни са възможностите за разпространение на музика – звуковъзпроизвеждаща техника, радио, телевизия, интернет… Да не забравяме,
че днешното поколение петокласници не познава
друга ситуация. Затова няма да е излишно те да
анализират и да съпоставят днешните възможности на музикалната индустрия с тези от миналото.
Това може да породи и дискусии за присъствието
на медиите в нашия и в музикалния живот. Децата могат да споделят свои лични впечатления от
музиката, която слушат по радио, телевизия, интернет.
Трета и четвърта задача са свързани с търсенето на информация в интернет. Без затруднения
ще се открият много варианти на нотен текст на
Ода на радостта, след като с ваша помощ се
разпознае началото ѝ. Откриването на различни
варианти на Химн на Европа може да се свърже
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с различни видове състави, изпълнители, стилове, но по-важно е да се провокират разговори за
проблема „харесва ми“ – „не ми харесва“, за защитаване на позиция – защо, за толерантно отношение към мнението и вкуса на другия.
Интересна е допълнителната информация, че
през 2012 г. Лондонският симфоничен оркестър
изпълнява композиция, създадена от компютър,
без човешка намеса в процеса на композиране
– от софтуера Iamus на университета в Малага,
Испания. Това не е първият опит в тази посока
(при интерес – Kemal Ebcioglu, John Biles и софтуера GenJam, програмата GenBebop, François
Pachet и системата Continuator, Emily Howel на
David Cope и др.).
Но е първият случай в историята на компютърната музика, в който тя получава официално
признание и е представена на света от професионални музиканти. Логично следва въпросът: ще
успеят ли компютрите да създадат произведения,
подобно на тези на Моцарт и Бетовен например.
Е-ресурс
И трите задачи са свързани с разпознаване
по част от нотен текст на музика от двата часа.
В никакъв случай не сме целели пеенето по
ноти, а анализирането на тази музикална медия
по външни белези, познати на учениците, като,
разбира се, ги насочите към някои определящи
особености – движение на мелодия, ритмически
рисунък, размер… Възможно е и вие или ученици, занимаващи се допълнително с музика извън
училище, да изпеете примерите – с неутрална
сричка или с ноти, с което откриването да прерасне в друг вид – чрез наистина пеене по ноти.
Задача 1 изисква разпознаването по нотен
текст на Химн на Европа. Наблюдателните и съобразителни ученици ще забележат, че всъщност
това е вторият дял, и заедно с този в учебника
двата откъса представят цялата основна мелодия.
При задача 2 е необходимо свързването на нотен текст с Химн на Република България.
Задача 3 „надгражда“ първите две – добавено
е откриването и на България се ражда.
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ИЗРАЗНИТЕ СРЕДСТВА НА
МУЗИКАТА. РИТЪМ, МЕТРУМ,
ТЕМПО
Стр. 12
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: осъзнаване на същностни характеристики на музикално-изразни средства,
свързани с протичането на музиката във времето – ритъм, метрум, темпо; свързване на изразни
средства с определен жанр музика.
Задачи на урока: изпълняване на песни според възможностите на учениците, като те се ръководят от съпровода, общата звучност и указанията на учителя; стремеж за вярно пресъздаване
на ритъма, метрума, темпото при изпълнение;
коментиране на ролята на изразните средства в
изпълнявана и слушана музика; използване на
изразни средства като звукова опора при разпознаване на музикална творба.
Основен музикален материал:
• за пеене: Малки моми – Д. Христов;
• за слушане: из Симфония № 5 – Л. ван Бетовен
Насоки за работа
На страницата са дадени кратки обяснения за
метрум, темпо и ритъм. Те са насочени по-скоро към разкриване на значението им като музикални елементи, защото като музикално-изразни
средства те могат да създадат многообразие от
музикални асоциации. Не би било коректно те да
се свързват с конкретна „формула/определение“,
а да се търси специален подход към всяко музикално произведение.
При изграждане на музикално-художествения
образ от значение е и съчетанието от изразни
средства. Музикално-изразните средства могат
да се разглеждат и като жанров белег.
Ето и някои често срещани музикални асоциации, свързани с музикално-изразни средства,
които не бива да се смятат за правило във всички
случаи. Двувременният метрум понякога създава
усещане за уравновесеност, действеност (учениците може да си припомнят звученето на марш).
Тривременният метрум (например на валса) създава впечатление за по-плавно звучене.

По отношение на темпото някои композитори
използват бързото темпо, когато е необходимо
да се изрази оживление. Бавното темпо, от своя
страна, би могло да донесе успокоение.
Съчетанието от ритмични комбинации е също
носител на определена образност. Пета симфония от Л. ван Бетовен предоставя добра възможност за анализ на метрума, темпото и ритъма като музикално-изразни средства, свързани
с времето. Те могат да бъдат разглеждани както
самостоятелно, така и в съчетание.
За основния мотив на първа част на своята
Пета симфония Бетовен казва: „Така съдбата чука на вратата!“. Ритъмът тук носи голям
енергиен заряд, създава напрегната атмосфера;
темпото е бързо, стремително и допълва впечатлението за неудържимост, възбуденост, напрегнатост… Метрумът създава музикални асоциации за отмереност, непоколебимост, строгост.
Думите, с които може да се допълни описанието на звученето, са: бурност, действеност, решителност, конфликтност, размах.
Композиторът пише произведението в продължение на четири години във време, в което глухотата му прогресира. Пета симфония и най-вече началният ѝ „мотив на съдбата“ се превръщат
в един от символите на класическата музика.
Значението на метрума, темпото и ритъма като
музикално-изразни средства е добре да се търси
при всяка възможност по време на дейностите,
свързани с възприемане на музика с подходящи
въпроси и задачи за анализ. Такива въпроси могат да бъдат например: „Какви музикално-изразни средства е използвал композиторът…, за да
изгради образа на…/или да създаде настроение
на… в произведението…?“
Ето и допълнителни въпроси и задачи към
урока, които биха могли да бъдат използвани.
• Пляскайте метричната група на познати песни.
• Изпълнете кратки музикални откъси, като
пляскате на всеки тон, за да се открои ритъмът.
• Предложете две музикални произведения за
два много различни танца – по отношение на темпо, метрум, ритъм.
• Слушайте Симфония № 5 от Л. ван Бетовен.
Обърнете внимание на изразните средства в произведението, свързани с протичане на музиката
във времето. Те допълват ли се, или си противоречат? Защо?
• Понякога характерният ритъм може да се
превърне в градивен принцип за цялата творба.
Дайте пример за музикално произведение, при
което това е така.

ИЗРАЗНИТЕ СРЕДСТВА НА МУЗИКА
АТА
РИТЪМ, МЕТРУМ, ТЕМПО
ИЗ СИМФОНИЯ № 5

МАЛКИ МОМИ

Лудвиг ван Бетовен

музика и текст
Добри Христов

Лудвиг ван Бетовен
(1770 – 1827) е немски
композитор, представител
на Виенската школа.
Считан за един от найвеликите композитори,
той вдъхновява и до днес
ценители от цял свят.

Малки моми из друм тичат, хайде, и-ха, ха,
от цветенца китки вият, хайде де, де бре, де!
Цветенца си лист разтварят, хайде, и-ха, ха,
и на моми проговарят, хайде де, де бре, де:
– Късайте ни, малки моми, хайде, и-ха, ха,
и кичете си косите, хайде де, де бре, де!
Сал по друми прашни, кални, хайде, и-ха, ха,
не захвърляйте ни вие, хайде де, де бре, де!

омпозиторите изразяват своите идеи
К
в музиката си по различен начин. Те
използват разнообразни музикално-изразни
средства. Това са мелодия, ритъм, метрум,
темпо, тембър, динамика и др. Тяхната
проява в музиката въздейства по специфичен начин върху слушателите.
С протичането на музиката във времето
се свързват метрум, темпо и ритъм.
Метрум е пулсацията в музиката. Възниква от редуването на силни и слаби (акцентирани и неакцентирани) моменти, наречени
метрични времена.
Темпо е скоростта, с която се редуват
метричните времена.
Ритъм е организирано редуване на
тонови трайности.

И на момци луди-млади, хайде, и-ха, ха,
не дарявайте ни често, хайде де, де бре, де!
Че момци ни не поливат, хайде, и-ха, ха,
на росица не откриват, хайде де, де бре, де!
Ден ни носят по калпаци, хайде, и-ха, ха,
два ни тъпчат по сокаци, хайде де, де бре, де!

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
Изпълнете с подходящ детски музикален инструмент
всеки тон от песента „Малки моми“, за да откроите ритъма. Какво се променя, ако го направите в бавно темпо?
А ако промените и метрума, и ритъма?

По какво разпознавате
музика на марш? А на ръченица?

Какви музикално-изразни средства от познатите
ви е използвал композиторът Лудвиг ван Бетовен в Пета
симфония, за да изрази решителност, сила, активност?
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Мотив на съдбата
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• Може ли да се танцува на всяка музика?
Обосновете отговора си.
• Когато танцувате, как се ориентирате какви
движения да използвате?
• Слушайте музикални произведения по избор
и танцувайте, както ви подсказват метрумът, ритъмът и темпото.
Е-ресурс
Задача 1: Учениците слушат произведението
Приказка за виенската гора от Йохан Щраус. Те
трябва да направят характеристика на музикално-изразните средства, свързани с времето: тривременен метрум (жанров белег), умерено темпо,
характерен точкуван ритъм.
Задача 2: В задачата се изисква от учениците
да съобразят кои от изброените музикални термини са музикално-изразни средства. Те трябва
да откроят трите музикално-изразни средства,
свързани с протичането на музиката във времето.
Задача 3: Задачата е свързана с осъзнаването
на музикално-изразните средства метрум, темпо
и ритъм като жанрови средства. Отговорите на
задачата са: тривременен метрум; характерен ритъм; умерено и бързо темпо.
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УРОК 7
Стр. 13
Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: проследяване на изразни средства в конкретна музика; осъзнаване значението
им за изграждане на творбата, за жанровата ѝ определеност.
Задачи на урока: определяне на изразни средства в конкретна музика, коментиране значението
им за изграждане на музикалния образ; разпознаване по метрум на определен танц; възпроизвеждане на леки ритмични примери; танцуване на
валс според възможностите на учениците; подбиране на подходяща музика за изпълнение на
танц.
Основен музикален материал:
• за пеене: Шарен гердан – Р. Попов
• за слушане: из Ездата на валкюрите –
Р. Вагнер
Насоки за работа
На страницата продължава работата, свързана
с музикално-изразните средства.
Песента на Р. Попов е пример за авторска популярна песен в традициите на българския фолклор – и текстът може би ще прозвучи на учениците като фолклорен, а и мелодията, защото е в
неравноделен деветвременен метрум (ще имате
подходящ репертоар и за следващата тема). Възможни въпроси са: какви изразни средства използва композиторът, за да пресъздаде идеята на
посланието на текста – за непреходни човешки
чувства, но и ценности; защо избира именно близостта с фолклора.
Откъсът от Ездата на валкюрите на Р. Вагнер
носи ярка образност. Откъсът е част от Валкюра
– първи ден от тетралогията Пръстенът на нибелунга.
Задачите дават възможност чрез примери да се
достигне до същността на изучаваните понятия.
В първата задача учениците трябва да опишат с
думи „ездата“ на митологичните девойки, като се
опират на знанията си. Облаците в изображението,
които се стелят под краката на галопиращия кон,
подсказват, че тази „езда“ е необикновена. Целта е
учениците да насочат мисленето си към това каква
е причината композиторът да използва музикал46

но-изразните средства, свързани с протичането на
музиката във времето точно по този, а не по друг
начин, за да изобрази вихреното движение.
Втората задача е тестова – избор на един верен
отговор от три възможни дистрактора, разпределени в две групи (метрум и темп)
Относно задачата, при която учениците трябва
да съобразят кое словосъчетание отговаря на ритмичната комбинация, предоставяме и възможните
отговори:
• кифла с мармалад вместо наденица с боб
• торта „Гараш“ вместо палачинки
• плодова пита вместо рибена супа
• ягодово сладко вместо пържени филийки
Предоставяме ви и други различни примери с
нотен запис:

в бавно темпо? Защо?
• Подберете сами музика, на която изпълнявате любимия си танц, и го покажете в клас. Споделете пред съучениците си кое го прави специален
за вас.
• Знаете ли легенда от тракийската (и/или
друга митология)? Разкажете я в клас. Открийте тракийска легенда, която според вас би била
подходяща за сюжетна основа на музикално произведение.

ИЗ ЕЗДАТА НА ВАЛКЮРИТЕ

ШАРЕН ГЕРДАН

Рихард Вагнер

музика и текст Развигор Попов

Рихард Вагнер (1813 – 1883)
е немски композитор,
диригент, режисьор, но и
талантлив писател и поет
– сам пише текстовете
на своите музикални
произведения.

Шарен гердан, либе ле, ще ли ми дадеш?
Шарен гердан, либе ле, хитър капан, либе ле –
в него искаш лесно мене да хванеш.
Сърмен колан, либе ле, ще ли ми дадеш?
Сърмен колан, либе ле, хитър капан, либе ле –
в него искаш лесно мене да хванеш.
Само така лесно не ще ме оплетеш –
с шарен колан или с гердана.
Само това трябваше ти да разбереш –
няма в капана просто аз да ти се хвана.
Много пари, либе ле, ще ли ми дадеш?
С много пари, либе ле, ти разбери, либе ле,
лесно няма да ме вкараш в капана.

В

музикално-сценичното произведение „Валкюра“ се пресъздават герои от скандинавската митология; разкрива се свят, в който се
противопоставят богове и хора. Валкюрите са
девойки воини, които отнасяли душите на загиналите в бой в двореца на скандинавския бог Один.

Вчера Иван, либе ле, цвете ми набра.
И без гердан, либе ле, и без колан, либе ле,
без пари сама влязох в капана.

Е-ресурс
Задача 1: Учениците избират бутон „допълнителна информация“, което им дава възможност
да научат повече за мазурката.
Задача 2: Петокласниците слушат Мазурка на
Ф. Шопен. Трябва да определят метрума. С клик
върху картите учениците могат да видят различни изображения на хора, танцуващи мазурка.
Задача 3: Учениците имат за задача да открият
принципно сходство между валс и мазурка. Отговорът е, че те си приличат по метрума.

Само това трябваше ти да разбереш:
че любовта не се купува.
За любовта трябва любов да ми дадеш –
само това на този свят не се търгува.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
Чуйте откъса из „Ездата
на Валкюрите“. Как композиторът е изобразил ездата на
митологичните девойки?
Опишете я с подходящи думи.
Определете верния отговор за всяко от посочените по-долу музикално-изразни
средства, използвани в произведението. Каква е тяхната
роля за изграждане на образа
на валкюрите?
Метрум
а) двувременна пулсация
б) тривременна пулсация
в) неравноделна пулсация
Темпо
а) бавно
б) умерено
в) бързо

Ритъм
а) равномерен
(еднакви тонови трайности)
б) неравномерен
(различни тонови трайности)
Изпълнете ритмичните
примери, като отмервате метричните времена.
Изпълнете същите ритмични примери, но с други думи:
кифла с мармалад, торта гараш,
плодова пита, ягодово сладко.
Какво можете да правите,
когато слушате песента „Шарен
гердан“:
а) да танцувате валс
б) да марширувате
в) да играете хоро

4
4
4
4
4
4
4
4

œ œ œ œ

Па - ла - чин - ки

œ œ œ œ œ œ

Пър
ъ же - ни фи - лий - ки

œ œ œ œ œ

Œ

На - де - ни - ца с'боб

œ œ œ œ œ

Ри - бе - на

су - па
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Задачи
• Как би се изменило произведението, ако променим някое от изразните средства, свързани с
времето?
Примерен отговор: ако има големи, драстични промени в темпото и ритъма, ще бъдат променени характерът и образността; промяната на
метрума би довела до деформация в цялостното
звучене.
• С какви музикално-изразни средства бихте
пресъздали спокойна разходка в парка?
Примерен отговор: бавно или умерено темпо; относително равномерен, спокоен ритъм с
по-дълги тонови трайности; двувременен метрум
(свързан е с краченето).
• Останалите примерни въпроси и задачи предполагат лично отношение, споделяне на мнение,
самостоятелно търсене.
• Какви стъпки бихте използвали за танц, който се танцува на музика в тривременен метрум?
• В каква обстановка и по какъв повод се изпълняват танци в тривременен метрум?
• Какви танци предпочитате да танцувате: с
по-енергичен или по-спокоен ритъм, в бързо или
47

РАВНОДЕЛНИ И
НЕРАВНОДЕЛНИ РАЗМЕРИ

РАВНОДЕЛНИ И НЕРАВНОДЕЛНИ РАЗМ
МЕРИ
ЦЪФНАЛО
ЦВЕКЕ ШАРЕНО

Стр. 14

народна песен

Цъфнало цвеке шарено
на момините пенджери.
Сутрин го моме полива,
вечер го момче обира.
Моме го люто кълнеше:
– Не знаеш моми да любиш,
сал знаеш цвеке да береш.

Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: разбиране на същността на равноделните и на неравноделните размери; свързването им с определен жанр музика.

Диалектни думи
пенджер – прозорец

Задачи на урока: изпълняване на музика в неравноделен размер седем осми – б; разпознаване
на метрум и размер в определена музика; откриване на двувременни и тривременни дялове в неравноделен размер.

МУЗИКАЛЕН
КАЛЕЙДОСКОП
За българския музикален
фолклор са характерни многобройни неравноделни метруми
и размери. През 1913 г. за първи
път се описват цялостно от
Добри Христов – български
музикален теоретик и композитор. Така официално достигат и до световната музикална
наука.

Основен музикален материал:
• за пеене: Цъфнало цвеке шарено – народна
песен
• за слушане: Блус в 9 – М. Левиев
Насоки за работа
Според учебната програма и изискванията акцентът е върху разбирането на същността на неравноделните и равноделните размери в музиката. Веднага напомняме, че всички знания трябва
да се свързват с музика. Важно е да се използва
опитът на учениците от началното училище – с
примери от учени песни, слушана музика, определени български народни хорà (първата задача
– метрична пулсация и жанров белег), а не само
да се „теоретизира“. За всеки един от размерите,
които сме отразили на страницата, да се посочат
или разпознаят конкретни музики – предложени
и от вас, и от учениците. Новият за учениците
размер седем осми – б се открива в новата песен Цъфнало цвеке шарено. В следващи часове
ще се използва и при запознаването с пиринския
фолклор. Вниманието на учениците да се насочи
върху разнообразието на размерите в българската народна музика, върху разликата на метрични
времена и организирането им в дялове, върху начина на отразяването на тези особености в размера, върху отброяването на времена и дялове. Възможно е да опитате да изпълните втората задача
от следващата страница – за двигателно отразяване на дялове и времена с двете ръце.
Още по-важно е да се насочи вниманието на учениците върху факта, че и композиторите от различни поколения и стилове (а и не само български,
както става ясно от информацията в „Музикален
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Унгарският фолклорист и композитор Бела Барток нарича неравноделните размери
„български“. Той изразява своя
възторг от оригиналността
и многообразието им и ги използва в творчеството си.

БЛУС в 9

Милчо Левиев

Милчо Левиев е
български музикант,
композитор, пианист
с големи заслуги
за развитието на
българската култура и
изкуство.

В

ече познавате начините, по които се записват определен
метрум, различни тонови трайности и групи. Различавате
равномерната пулсация на две и на три. Записването в тези
случаи свързвате с размерите 24 и 43 . Това са равноделни размери. Те показват наличието на равни по продължителност
тактови времена – две или три. Броенето е равномерно, отмерваме равномерно – на две или на три.
В много от песните и инструменталните мелодии на българския музикален фолклор се усещат и неравномерни пулсации – дялове, които не са еднакво дълги (когато при броенето
и отмерването задържаме). За такава музика казваме, че е в
неравноделен метрум. Размерът, в който тя може да се запише,
е неравноделен. Поради бързото темпо на изпълнение на мелодиите не се отмерва всяко метрично време, а групи от времена
– дялове. Групата от три осмини ноти съответства на този
дял, при който задържаме при отмерване.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
Кои народни хорђ
се записват в размер
2 5 7 9
4 , 8 , 8 а, 8 ?

5

Размер 8 има пет
времена: пет осмини ноти,
разпределени в два дяла – две
времена и три времена. Как
са организирани времената
и при другите неравноделни
размери, отразени на
страницата?
В какъв размер може да
се запише песента „Цъфнало
цвеке шарено“? А „Блус в 9“
на Милчо Левиев?

2
4 œœ œ œœ œ
3
4 œœ œ œœ œ œœ œ
5œœœœœ
8 œ œ™
7
8 a œœ œ œœ œ œœ ™ œ œ
7
8 б œœ ™ œ œ œœ œ œœ œ

9 œœœœœœœœœ
8 œ œ œ œ™
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калейдоскоп“) претворяват това многообразие в
своята авторска музика. Емблематичният Блус в
9 на М. Левиев (в деветвременен метрум) е благодатна почва за размисли в тези посоки. Джаз
пианист и композитор, Левиев пише Блус в 9 през
1963 г. По онова време той е диригент на Биг бенда на БНР и прави изключително много за репертоара на състава, внасяйки елементи от българския
фолклор в стилистиката на джаза. По-късно напуска България, емигрира в САЩ и става част от оркестъра на легендарния Дон Елис – джаз тромпетист, барабанист, композитор, известен със своите
експерименти в областта на метроритмиката. Днес,
повече от половин век по-късно, Блус в 9 все така
вдъхновява музикантите. Надяваме се да не е основен и единствен въпросът за метрума и размера
(да се забележи моментна смяна на размера), а да
се обърне внимание на разгръщането на музиката
в този неравноделен размер – въведението, темата,
импровизациите, майсторството в изпълнението,
играта на тембри в този вид състав…
Е-ресурс
Задачата проверява разграничаването (теоретично) на неравноделни и равноделни размери,
като се изисква да се групират по този признак
посочените учени размери.

УРОК 9
Стр. 15
Вид на урока: за упражнение.

БРОЙ ДО ПЕТ
музика Пол Дезмънд

МЕТРОРИТМИЧЕН
ПРИМЕР
Брубек ква

ртет

Цел на урока: осъзнаване на разнообразието
на музиката в неравноделни метруми и размери –
у нас и по света; усещане на метричната пулсация
и характера на музиката като жанрови белези.
Гръцко хоро

Задачи на урока: слушане, анализиране, коментиране на присъствието на различни метруми
и размери в музика, вкл. и извън България, в композиторско творчество и във фолклорна музика;
коментиране на специфичните отношения между
творец и изпълнител във фолклора, в професионалната музика и в любителската практика; двигателно моделиране на неравноделни метруми и
размери.
Основен музикален материал:
• за слушане: Брой до пет – П. Дезмънд;
метроритмичен пример
Помощна информация и насоки за работа
Музиката и задачите на страницата са в подкрепа на това, че неравноделните размери присъстват и в музиката на други народи, и в творчеството на композитори и творци извън България.
Много често, особено в началното училище, на
учениците се говори за уникалните български
неравноделни размери и метруми като неповторимо наши. Вярно е, че в българския фолклор
присъстват в изключително разнообразие, но е
вярно и че много от популярните у нас се срещат
и на Балканите – Гърция, Турция, Македония…
Примери за песни в размер седем осми – б са: Запяла птица сойка – Македония; Моята червена
ябълка – Гърция...
Брой до пет на П. Дезмънд е ярък пример в
творчеството на известния Брубек квартет (The
Dave Brubeck Quartet, 1951 – 1967 г.), определяно основно като колективно. Саксофонистът Пол
Дезмънд е известен с експериментирането си в
различни размери – освен тази пиеса (1959 г.)
има и друга в размер единадесет четвърти. Наименованието Take Five е фразеологизъм, който
означава „Направи кратка почивка“, макар че
очевидно е свързано и с размера на композицията (пет четвърти). Тази музика е първата джазова
композиция, която е достигнала милионен тираж.

?

МУЗИКАЛНА АРЕНА
МУЗИКАЛЕН
КАЛЕЙДОСКОП
В музикална енциклопедия The New Grove
Dictionary of Music and
Musicians, издавана на английски език вече над 100 г., се
казва, че музиката на запад е
предимно равноделна. Докато
музиката на изток, на Индия
и на други страни и народи в
Азия може да се разглежда основно като неравноделна.
Дейвид Уорън Брубек
(1920 – 2012) е американски
джазов пианист и композитор. Известен е с използването на неравноделни размери.

Каква е разликата между метрумите на „Брой до
пет“ и на „Метроритмичен пример“?
Кой ще бъде по-точен и по-бърз в изпълнението
5 7
на схемите на размер 8 и 8 б от стр. 14? Лявата ръка
трябва да отмерва дяловете, а дясната – ритмичните
групи от осмини ноти.
Съпровождайте „Метроритмичен пример“, като
използвате уменията си, показани в предишната задача:
1.
2.

5

само там, където определите размер 8

7

само там, където определите размер 8 б

А ще успеете ли да съпровождате през цялото време?
И нашите съседи на Балканите имат музика в неравноделни метруми, макар и не толкова широко застъпена
и разнообразна. В какъв метрум и размер е популярната
народна песен от Гърция „Моята червена ябълка“?
15

През 1961 г. влиза в американския чарт Billboard
Hot 100. Друга посока в работата в часа дава
двигателното моделиране на различни метруми и
размери: едната ръка отмерва дяловете, а другата
– ритмичните групи от осмини ноти. Внимателно
и постепенно да се подходи към тази иначе занимателна и интересна за учениците задача. Възможно е и включването на инструменти.
Музикалният пример съдържа последователно
откъси в размери пет осми, седем осми – а, седем
осми – б, девет осми, пет осми. Освен за конкретната задача (двигателно отразяване на метрум и
размер) е необходимо да се търси и жанровата
им насоченост – съответните български народни
хорà.
Е-ресурс
Задача 1 проверява знания, а и умения за разпознаване, свързани с размер седем осми – б:
размерът се открива в първите два откъса – Четворно хоро, хоро Ширто. Така се разширяват и
знанията на учениците за присъствието на размера в народното творчество – в българските народни хорà. Задача 2 предлага на учениците да
чуят песен от Македония и да разпознаят размер
седем осми – б – Запяла птица сойка.
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БЕЗМЕНЗУРНА МУЗИКА

БЕЗМЕНЗУРНА МУЗИКА

Стр. 16

МАЛКА МОМА
ЦВЕТЕ БРАЛА

народна песен
пеят Атанаска Димитрова
Димитър Коларов

Вид на урока: за нови знания.

В

ече знаете, че българският фолклор е известен с
разнообразните си ритми и метруми. За него е
характерна още и безмензурната музика. Тя се изпълнява с голяма свобода, много широко, с богати музикални
„украси“. Песните се пеят по време на жътва, на трапеза
или възпяват подвизи на герои. Инструменталните безмензурни мелодии, както и песните, са израз на майсторството и таланта на изпълнителите им.
Безмензурност е отсъствието на определена строга
метрична организация на мелодията. Мелодиите не са
подчинени на определен метрум и не се усеща строга
пулсация. Затова не се записват в определен размер.

Задачи на урока: разпознаване на безмензурност в звучаща музика; свързване на безмензурност с графични изображения.
Основен музикален материал:
• за пеене: Малка мома цвете брала – народна песен
• за слушане: Злато моме – народна песен

50

народна песен
пее Пенка Павлова

Малка мома цвете брала.
Малка, малка мома, цвете брала – нейде в гора зелена.
Дека брала, там заспала.
Дека брала, брала, там заспала – нейде в гора зелена.
Отдол иде лудо-младо.
Отдол иде, иде лудо-младо и на моме говори:
– Стани, стани, малка моме.
Стани, стани, стани, малка моме, цветето ти увейна.
– Ако вейне, нек изсъхне.
Ако вейне, вейне, нек изсъхне, друго ке си набера.

Цел на урока: разбиране на особеностите на
безмензурната музика; определяне на безмензурност в музиката; свързване на орнаментите в музиката с безмензурност.

Насоки за работа
За осъзнаването и разбирането на безмензурността в музиката е предложена сравнително
лесна за изпълнение песен – учениците да усетят
липсата на конкретна пулсация в първия безмензурен дял и да я съпоставят със строгата пулсация във втория дял на песента (в размер седем
осми – б). Малка мома цвете брала е в репертоара на дългогодишните народни певци Атанаска
Димитрова (от Никопол, живее в Плевен) и Димитър Коларов (от Петрич) – една от над 40-те
изпети и записани от тях македонски песни.
Злато моме е една от най-красивите тракийски песни в репертоара на Пенка Павлова, сред
българските хитове в народната музика, с много
красиво послание на поетичния народен текст и
музиката – Злата е златна ябълка, орехова сянка,
бял гълъб; момъкът ще стане най-добър ловджия,
за да я хване… Пенка Павлова е тракийска певица, работила с най-известните тракийски групи и
оркестри, преподавала българска народна музика в Лос Анджелис, наградена с орден „Кирил и
Методий“ I степен.
За осъзнаването на безмензурността са задачите за: писменото ѝ нотно изразяване – верен е
примерът, в който липсва размер, в който има орнаменти; откриването на подходяща група орнаменти от изобразителното изкуство за двата дяла
на песента. Важно е мисленето да се насочи към
богатата с орнаменти мензурна музика, за да
не останат с впечатление, че е характерно само
за безмензурната музика. Затова помага и кратката информация в „Музикален калейдоскоп“

ЗЛАТО МОМЕ

МУЗИКАЛЕН
КАЛЕЙДОСКОП
В творчеството на композиторите през различни
епохи са се използвали различни орнаменти. Голям принос за
развитието на орнаментиката в клавирната и органната
музика имат френските композитори Франсоа Купрен и
Жан-Филип Рамо.

ОРНАМЕНТ –
отделни кратки
тонове и/или тонови
редувания, които
украсяват мелодията.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
В кой от нотните примери
разпознавате началото на песента
„Малка мома цвете брала“? По какво
се ориентирахте?

Можете ли да познаете по
диалектния език от кой край на България
е песента „Малка мома цвете брала“?
Коя група орнаменти свързвате с различните
дялове на песента „Малка мома цвете брала“?
А
Б

Къде в бита сте виждали орнаменти?
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(за френските майстори клавесинисти). Както и
връзката на орнаментите с бита – в шевиците на
народните носии, в архитектурни елементи и др.
Е-ресурс
Задача 1 изисква разпознаването в звучаща
музика (изпълнение на гайда) на основни белези
на безмензурност (отговор 2 и 3). Другият ресурс
е в подкрепа на информацията в „Музикален калейдоскоп“ за осъзнаването и разширяването на
аудиалния опит на учениците по отношение на
орнаментиката. Избрали сме да чуят Сияние от
Фр. Купрен – едно от 250-те написани за клавесин произведения, голяма част от които са с програмни заглавия (Пеперуди, Малките вятърни
мелници, Тайнствените барикади и мн. др.), отличаващи се с лекота, изящество, изразителност
и звукоизобразителност.

МАГИЯТА НА ЗВУЦИТЕ

МАГИЯТА НА ЗВУЦИТЕ

Стр. 72

З

вуците са навсякъде около нас. И са безбройни. Някои
от тях носят приятни впечатления, а други ни
смущават. Общото между всички тях е, че те могат
да ни въздействат по един неповторим начин. Могат,
ако им дадем тази възможност. Често обаче, забързани
или затворени в своя вътрешен свят, ние оставаме
„глухи“ за тях. Чужди сме дори за тези звуци, които
ни помагат да разберем света, в който живеем, или ни
носят наслада.
Нека се опитаме да ги чуем. Да се оставим да бъдем
завладени от магията на звуците.
Първото, което ни е необходимо, е подходящата нагласа. Притихваме, успокояваме мислите си, заслушваме се. И ето, те се понасят… – детски смях, падащи капки дъжд, вятър, играещ с листата, стъпки,
вик… Или пък звук от асансьор, бормашина, кучешки
лай, скърцаща врата…

Вид на урока: за наблюдение.
Цел на урока: това са уроци, които са нови
като изискване в програмата. Те са насочени към
събиране и използване на информация при поставени задачи чрез дейности в извънучилищна
среда – звуците в природата; споделяне на впечатления, преживявания.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ

Задачи на урока: участие в учебна дейност
в извънучилищна обучаваща среда; наблюдаване, записване, споделяне, коментиране на жива
звукова среда; проявяване на толерантност към
различни мнения.
Насоки за работа
Предлагаме атрактивен методически модел на
урока за наблюдение. Часът може да започне с
фразата: „Светът е такъв, какъвто го виждаш“,
тук се променя в „Светът е такъв, какъвто го
чуваш“. Предложени са снимки на водопад и на
уживена улица целят да предизвикат конкретни
звукови асоциации.
Първата задача, предназначена за петокласниците, дава възможност те лесно да се ориентират
в „звуковата обстановка“ около себе си. Това
са своеобразни критерии, открояващи звуковете един от друг. Впечатленията са субективни –
споделянето на преживяното пред съучениците е
начин да се обогатят представите.
Учителят трябва да създаде благоприятни условия за груповото наблюдение. Освен организацията по придвижването на учениците е необходимо да се осигури тишина, така необходима
на звуците, за да се разпознаят, диференцират
и характеризират. Могат да се определят предварително няколко кратки „сесии“, през равни
интервали от време, което ще подпомогне концентрацията на учениците. След всяка от сесиите
следва коментар на чутото. Обобщението в края
на заниманието е друг важен момент. Наблюдението може да прерасне в работа по проекти
– запис на звуци, възпроизвеждане на звуци с
различни средства, в творчески дейности с разнообразен характер.

Какво ви прави впечатление при наблюдението на звук
или съчетание от звукове:
силата на звука
продължителността на звучене
височината на звука
характерът на звука и неговата окраска
дали звукът изразява емоция
повтаря ли се
променя ли се и ако се променя, как става това
нещо друго…
Изберете и посетете ново, вълнуващо място: природна
забележителност, водопад, пещера. Може да отидете и в
парка, край поточе, на плажа, на улица, на детска площадка…
или просто се заслушайте. Ще се убедите колко забавно може
да бъде наблюдението на звуците около нас.
За да направите изживяването още по-ценно, споделете го с някой близък. Разкажете вашите впечатления и
емоции от преживяното. Чуйте какво ще ви разкажат вашите съученици или ваши близки, за да обогатите своите
представи.
А ако сте записали (в картина и звук) моменти от
това преживяване, можете да организирате с класа конкурс
за представянето му в подходяща форма.
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ПРАЗНИЧЕН МУЗИКАЛЕН
КАЛЕНДАР

ПРАЗНИЧЕН МУЗИКАЛЕН КАЛЕНД
ДАР
НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Стр. 17
Вид на урока: за нови знания.

ХИМН НА
НАРОДНИТЕ
БУДИТЕЛИ

МОЛИТВА ЗА УЧЕНИЕ
музика и текст Добри Войников

Вишни Боже, теб са молим:
чуй ни свише теплото моление,
чрез което днес ти просим дух,
способен за светло учение.

музика и текст
Добри Христов

Припев:

Цел на урока: осъзнаване на приноса на народните будители, свързани с музиката – за развитието на музикалнообразователното дело в
България, за духовността, за бъдещето на професионалната музика; разбиране на значението
на музиката в празничния календар на българите.
Задачи на урока: пеене, слушане на песни,
свързани с 1 ноември – денят на народните будители; участие в изследователска работа; съставяне на програма за честване по зададени параметри.

Учение, учение, ти си наше желание!
Учение, учение, о, ти наше спасение!
Дух святаго ни спослини
от твоята благодатна добрина.
С ум и разум сподоби ни,
за учение – небесна светлина.
Припев

Сподоби ни чрез наука да узнаем
вишнята ти правдина,
без която смъртни тука няма щастье,
ни висока добрина.
Припев

Д

енят на народните будители за първи път се чества през
1909 г. в гр. Пловдив. Министерството на просвещението
обявява през 1922 г. деня на св. Йоан Рилски за официален празник на българските будители – „… на големите българи, за да
събуди у младите здрав смисъл за съществуването и интерес
към дейците на миналото ни“.
Първите български учители нямат специализирано музикално образование. Независимо от това преди повече от сто
години благодарение на тях в училищата започва да се изучава
музика. По това време се създават много хорове и оркестри.

МУЗИКАЛНА АРЕНА

Основен музикален материал:
• за пеене: Молитва за учение – Д. Войников;
• за слушане: Химн на народните будители –
Д. Христов
Насоки за работа
Музиката е специално подбрана за конкретната дата в календара, в подкрепа на разбирането на значението ѝ в живота на хората, вкл. и в
празничния музикален календар. Песента е със
съвременен аранжимент. Вечно актуално звучи
посланието ѝ за значението на знанията, за стремежа към учение, без които няма щастие и добрина в този живот. Да се обърне внимание на
старите думи в текста. На всички тези дейци в
миналото, на безкористната им и всеотдайна работа е посветен и Химн на народните будители
от Д. Христов.
Идеята е часът да се превърне в своеобразно
честване на празника на народните будители, но
свързани и с музикалното дело в България – тези
първи творци учители, запалили искрата у учениците за музиката, за опознаването на нейния
свят, за творчество; тези, създали първите учебници по музика; тези, събрали неизчерпаемото
ни народно творчество; тези музикални дейци,
подготвили основите на професионалното композиторско творчество в България… Препоръчва се предварителна подготовка и проектна
работа – за проучване на делото на първите учители в района, селището, училището. Възможен
е и друг вариант: в часа с помощта на интернет
52

МУЗИКАЛЕН
КАЛЕЙДОСКОП

?

С помощта на учителя формирайте групи. Проучете делото на първите учители по музика във вашето населено място, във вашето училище.
Какви стихотворения, песни и друга музика ще използвате при честване на празника на народните будители?
Съставете програма.

Добри
Войников
(1833 – 1876)

е български
възрожденски
учител, писател,
общественик
и журналист,
музикант. Той е
автор на учебници по история
и граматика. Събира и издава
сборник с народни песни.
Композира училищни песни.
Основава ученически хор и
оркестър.
Найден Геров въвежда пеенето
във втори клас на копривщенското училище.
Предметът пеене става задължителен след 1878 г. Създават
се първите учебници по пеене.
Един от тях е Ръководство за
преподаване на нотно пеене
от Атанас Колев (1883).
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да се търси и поднесе информация по зададени
параметри, както за имена и събития, така и за
музика. Вторият елемент от такъв час честване е
именно подборът и евентуалното изпълнение на
музика и произведения от литературата, посветени на празника.
Е-ресурс
Предлагаме на учениците допълнителна информация за първия оркестър, основан в Шумен
през 1851 г., за Д. Войников, както и да чуят негови творби – Валс и Шумла полка (по запазени
партитури – електронен вариант).
Задачата може да се използва за рубриката
„Музикална арена“. Тя предизвиква учениците
да съчинят мелодия по стихове за Д. Войников –
както по предложени два модела (зададен метрум
и ритъм), така и по свой избор. Учителят подпомага изпълнението на тази задача.

ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ
КОМПОЗИТОРИ

ПЪРВИТЕ БЪЛГАРСКИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПОЗИТОРИ
ТАТКОВИНA
музика Емануил Манолов
текст Петко Р. Славейков

Хубава си, татковино, име сладко, земя рай!
Сърце младо и невинно за теб трепка, та играй.

Стр. 18

Припев: Мили ми са планините и на север, и на юг.

Драги ми са равнините, набраздени с наший плуг.
На уста ми сладка дума ще да бъде този кът,
дето Дунав, Вардар, Струма и Марица си текат.

Вид на урока: за нови знания.

Припев

Дор на небо ясно слънце, дор на очи свят, живот,
ще обичам аз от сърце таз земя и тоз народ.

Цел на урока: познаване на имената на първите български композитори и свързването им
с изучавани в клас произведения; разбиране на
значението на първите професионални български композитори за развитието на музикалната
култура в България.
Задачи на урока: пеене според възможностите на песни от първите български композитори;
свързване на песенен репертоар от предишни години с творчеството им; слушане и коментиране
на тяхна музика.
Основен музикален материал:
• за пеене: Татковина – Е. Манолов, П. Р.
Славейков
• за слушане: из оп. Сиромахкиня – Е.
Манолов
Насоки за работа
Урокът, посветен на първите български композитори, естествено започва с песен – с една от
най-ярките, популярни песни, която се пее и до
днес от поколения българи, по музика на основоположника на българското професионално композиторско творчество Е. Манолов. Не само поради
това, а и защото песните са основен, централен
жанр в творчеството на тези, които поставят основите на професионалното музикално творчество у
нас. Исторически тези композитори се появяват
много по-късно, отколкото другаде в Европа; неслучайно учат в чужбина (да стъпим на предишния урок); не съчиняват сложна концертна музика,
а такава, която лесно достига до хората, която изпълнява своята будителска мисия, защото всички
са родолюбци и работят всеотдайно за своя народ.
Независимо от разликите в творчеството им ги
обединява това, че почти всички са били учители
по музика или диригенти. Обединява ги и отношението им към фолклора – селски и градски, който
претворяват в творчеството си, като започват от
обработки или хармонизации и постепенно създават свои авторски творби. Нека отново изведем

МУЗИКАЛЕН
КАЛЕЙДОСКОП

Афиш от първото
представление
на операта „Сиро
махкиня“

Емануил Манолов (1860 – 1902) е първият
българин – капелмайстор. Той създава
много детски и училищни песни. Автор
е на първата художествена хорова песен
– „Каква мома видях, мамо“ и на първата
българска опера – „Сиромахкиня“, по текст
на Иван Вазов.

П

ървите български професионални композитори творят
в края на XIX и в началото на XX век. По това време са
необходими нови песни – за създадените многобройни хорове. В
България все още няма професионален симфоничен оркестър и
професионален оперен театър. Първите професионални музикални състави са духовите оркестри. За да се подпомогне създаването им, в България са поканени капелмайстори от Чехия.
За развитието на българската музикална култура в този
период заслуга имат композиторите Емануил Манолов, Добри
Христов, Панайот Пипков, Маестро Георги Атанасов, Никола
Атанасов и др. Те учат музика в чужбина. В България работят
като учители по музика, диригенти на хорове и оркестри. Създават детски, училищни, солови и хорови песни. В творчеството
си използват български народни песни и мелодии. Обработват ги,
пишат „китки“ от народни песни за хор и за различни инструментални състави. Свързваме имената им и с първите български
опери, оперети, симфонични произведения и църковна музика.

ИЗ ОПЕРАТА
„СИРОМАХКИНЯ“
Емануил Манолов

КАПЕЛМАЙСТОР
– диригент на
духов оркестър.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
Кои от имената на първите български композитори вече знаете? С каква
музика ги свързвате?
Кои песни по музика на
Емануил Манолов знаете?
Има ли връзка вашето
селище или регион с някой от първите български
композитори?

18

на преден план мисията им за българските деца,
българското училище и възрожденския им дух в
тези времена, като стъпим на песни, които учениците знаят от началното училище, а и на новите
– Малки моми и Химн на народните будители от
Д. Христов (от с. 12 и с. 17).
Предлагаме на учениците да чуят откъси от
първата българска опера Сиромахкиня на Е.
Манолов – Драги гости и По-полека и без шум.
Операта е написана през 1899 г. и е незавършена
– замислена е в четири действия, но има две, поради смъртта на композитора. Моментът е подходящ да поговорим за значението на народните
читалища в живота на българите; за ролята им
на пишещи музикалната ни история – някога, а
и днес. Защото и първото, а и последното, единствено след около 100 години изпълнение, са се
състояли благодарение на НЧ „Искра“ в Казанлък. Според последните изследвания, обявени
по време на възстановката на операта (концертен вариант, с участието на солисти от ДМА „П.
Владигеров“ и хор „Петко Стайнов“, Казанлък)
през 2011 г., първото представление на операта
се е състояло през 1900 г., а не както се прие
маше повече от век – през 1901 г. В интернет има
видеозапис на възстановката и е добре да покажем част от нея на учениците.
В операта преобладават интонации от италиански опери и от градския романс. От друга страна,
тя има модерна за тогава драматургия, която не
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е изградена върху романтичното оперно клише
любовната драма. В основата на сюжета е едноименната Вазова балада (ваш е ангажиментът да
„донесете“ фабулата до петокласниците, ако прецените – още са малки, за да я четат…). Запис
на операта е направен през 1995 г. в БНР благодарение на композитора Велислав Заимов, който
реставрира силно повредената партитура, като
възстановява и преоркестрира липсващи места,
с респект към авторовия стил.
Откъсите от операта демонстрират информацията, както и насочват към особеностите на
този вид музика – опера, но могат да се използват
и с други дидактични цели, свързани с учебната
програма – видове гласове, определяне на жанрови белези на музиката, на инструменти…
Първата задача на страницата „извиква“, с
ваша помощ, имена на първите български композитори, с които учениците са се срещали в началното училище чрез техните песни – със сигурност
Д. Христов, П. Пипков, М. Г. Атанасов и песните
им, които са пели и могат да изпеят (например
Хоро, Ранна зима, Събуди ме, мамо, Родна реч;
Де е България, Сладкопойна чучулига; Пролет
иде…). В този контекст е и първата задача в е-ресурса на следващата страница, затова е възможно да се използва и в този час. Въпросът за песни
на Е. Манолов би трябвало да се свърже поне с
Химн на св. св. Кирил и Методий. А ако вашият
регион не е свързан с някой от първите български
композитори (трети въпрос), може да разширите
географското търсене – близки градове, области,
региони в България; или да трансформирате задачата (даже като допълнителна) – учениците да
открият сами местата, с които са свързани някои
от имената на първите композитори; да отразят
на карта градовете люлка на първите професионални опити в българската музика. Излишно е
да подчертаваме значението на тази „междупредметна“ задача, както и това, че трябва да търсим
начини да поощряваме изследователската работа
на учениците и в тази възраст.
Е-ресурс
Предлагаме кратка допълнителна информация
за Е. Манолов, както и възможност за слушане на
една от най-популярните му хорови песни, считана за първата художествена хорова песен – Каква
мома видях, мамо, а с това да подчертаем и значението на хоровото творчество на композитора.
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УРОК 15
Стр. 19

Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: осъзнаване на приноса на първите професионални български композитори за
развитието на музиката в България; свързване на
имената им с конкретни жанрове.
Задачи на урока: пеене и слушане на музика
на представители на първите български професионални композитори; коментиране на значението им за развитието на музиката в България,
на определени жанрове.
Основен музикален материал:
• за слушане: из Първа българска симфония –
Н. Атанасов
Баба Минковца – А. Морфов
Насоки за работа
На страницата има достатъчно, но прецизирана информация за значението на всеки един от
първите български композитори в определена
област на музикалното творчество.
Музиката за слушане служи да подкрепи знанията на учениците за част от творчеството на
първите композитори. Ако в предишния час вече
са научили името на автора на първата българска
опера, в този час ще научат кой създава първата
българска симфония.
Симфонията на Н. Атанасов има историческо
значение – тя е първото наше произведение в сонатно-симфоничен цикъл. Учениците е достатъчно
да знаят, че тя за първи път отговаря на принципите на написване на едно такова произведение, а
какви са те – ще научат през следващите години.
Достатъчно е да чуят по малко от двете части, които ви предлагаме – първа и четвърта. Важно е да
открият фолклорното звучене в четвърта част, за
разлика от първа, която звучи повече в традициите
на ранноромантичната симфония (и това по друг
начин можем да споделим с тях – в традициите на
класическата симфония например…). С лекота се
запомня, а след това и открива основната мелодия
мотив на четвърта част, което можем да изискаме
от учениците. Предлагаме ви и един вариант за изпяване със срички (в удобна тоналност, не в оригиналната), а вие, а и учениците може да предложите
други комбинации от срички. Такъв тип музициране (скатово пеене – атрактивен вокален изпълни-

телски стил, много използван в джаза и популярната музика; със срички, които не носят определено
текстово послание), освен че е интересно за учениците, предполага добра артикулация и дикция и
работа в тази насока. Този маниер с успех може да
използвате и при друга музика за слушане.

ИЗ ПЪРВА БЪЛГАРСКА
СИМФОНИЯ

БАБА МИНКОВЦА
Александър Морфов

Никола Атанасов

МУЗИКАЛЕН
КАЛЕЙДОСКОП
Панайот Пипков (1871 – 1942)
е композитор, капелмайстор,
учител по музика, артист;
автор на училищни и хорови
песни, на детски оперети
(„Щурец и мравка“, „Деца и
птички“ и др.).
Добри Христов (1875 – 1941) е с голям
принос в развитието на детските,
училищните, хоровите песни. Той е
създател на авторската солова песен.
Работи за решаване на проблемите на
музикалното възпитание и образование
в училище. Добри Христов е един от
първите учени – музиканти, в България.

В часа учениците ще чуят и една от интересните и забавни хорови песни на по-малко споменавания А. Морфов – Баба Минковца. Композиторът е използвал мелодията (текстът е променен)
на автентична народна песен от Жеравна, която
е записана в архива на БАН от Тодор Джиджев
през 1967 г. като песен на хоро, развлекателна, в
размер седем шестнадесети. Автентичният текст
е: Баба Минкувца все по кълцуни, пък дяду Минку в сини димии, в сини димии, без иминии! Бързайте, Радо, бързайте, Пено, да изпридеми, да
изтъчеми… Текстът на хоровата песен е: „Баба
Минковца все по кълцунки. Дъщерите ѝ все скопосани, кога с чехлички, кога с пантофки. Ветрове веят, дъждове валят…“. Чрез тази песен,
а и чрез предложената в е-ресурса в предишния
час учениците разбират важното място на хоровата песен в творчеството на тези композитори.
Тя се налага като основен жанр, а нейното развитие показва постепенното натрупване на опит,
вокална култура, израстване в композиционно
отношение. Именно в практиката на акапелната
хорова песен се формира „национален“ модел на
този жанр, който показва изключителна устойчивост, ще се възприема и поддържа и от следващите генерации композитори.
Първата задача проверява доколко учениците
свързват имената на първите български композитори с техни песни. Естествено е някои от тях да
не се знаят, но повечето са част от ученическия
репертоар. Учениците (и с ваша помощ) ще установят, че преобладават песните на Д. Христов
и това не е случайно – огромно е творчеството
му за деца (сборници: Детски песни в два свитъка, Рой звездици, Изворчето пее – само в този
сборник песните са 365…). От М. Г. Атанасов е
песента Пролет иде; от П. Пипков – Химн на св.
св. Кирил и Методий и Сладкопойна чучулига.
Втората задача отново насочва към връзката на

Маестро Георги Атанасов
(1882 – 1931) е един от първите
големи диригенти, затова
го наричат „маестро“.
МУЗИКАЛНА АРЕНА
Той пише оперети за
деца – „Болният учител“,
Вече знаете много песни от първите бъл„Златното момиче“, „За
гарски композитори. Кои песни от кой композиптички“, както и опери по
тор са? Кои от тях можете да изпеете заедно?
сюжети от историческото
минало на българския народ,
от бита, от приказките и
Ранна зима
Хоро
легендите („Гергана“, Цвета“,
реч
на
Приспивна песен
„Борислав“ и др.).
Добри Христов
Род

?

Никола Атанасов
(1886 – 1969) е автор
на първата българска
симфония, написана
през 1912 г.
Александър Морфов
(1880 – 1934) е автор
на хорови песни, на
войнишки песни, на
маршове за духов
оркестър („Ние ще
победим“).

Сладкопойна
чучулига

Панайот Пипков
ми
Малки мо

мо
ме, ма
Събуди
дий
и Мето
Кирил
Св. св.

Емануил Манолов

Химн на народните будители
Щъркел и
деца

Песента „Малки моми“ от Добри Христов има ли фолклорно звучене? Аргументирайте се, като разсъждавате за мелодията, текста,
пулсацията и изпълнителите є.
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песенното творчество на първите български композитори с народната традиция. Текстът има фолклорен привкус, за което допринасят вметките
и-ху, и-ха-ха. Неравноделната пулсация също се
свързва с фолклорната музика. Изпълнението и
съпроводът отдалечават песента от автентичния
фолклор.
Е-ресурс
Задача 1 е вариант за свързване на имена на
първите български композитори с техни песни
(но и на авторите на текстове), познати на учениците, като прозвучават кратки откъси от мелодиите им. По реда на прозвучаването им песните
са: Родна реч – Д. Христов, Ран Босилек; Пролет иде – М. Г. Атанасов, Ц. Калчев; Сладкопойна чучулига – П. Пипков, Ц. Калчев.
Задача 2 насочва вниманието на учениците към
важния за всяка песен компонент – текст. Конкретно се изисква отбелязването на песни по текст на
Иван Вазов. Верните отговори включват всички
песни с изключение на Майчице, мила моя, Татковина, Родина. Добре е, ако някои от песните не
са изучавани в началното училище, да прозвучат в
часа. За това могат да се погрижат и учениците –
всички песни се откриват в интернет.
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БЪЛГАРСКИ МУЗИКАЛЕН
ФОЛКЛОР. РОДОПСКИЯТ
ФОЛКЛОР

БЪЛГАРСКИ МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛО
ОР
РОДОПСКИЯТ
ФОЛКЛОР
РОДОПСКИ
МЕЛОДИИ

Стр. 20

свири гайдарски оркестър
„101 каба гайди“

БЕЛА СЪМ, БЕЛА,
ЮНАЧЕ

Вид на урока: за нови знания.

пее Радка Кушлева

Цел на урока: осъзнаване на процесите на
разпространение на фолклора – в миналото и
днес; познаване на основни типични белези на
родопския фолклор.

Н

езнайни за нас остават многобройните певци
Родопският традиционен фолклор се предава
и инструменталисти, които през вековете са
от поколение на поколение. И днес родопските
създавали и предавали от уста на уста, от поколепесни и свирни огласят планината с плавните
ние на поколение фолклорната музика. Благодареси, широки, спокойни и звучни мелодии.
ние на тази традиция до нас са достигнали много
2 Голяма част от родопските песни са в размер
4 . Характерни за областта са и безмензурните
автентични народни песни и мелодии. Днес тази
музика живее и по нов начин. Професионалните
песни. Преобладават едногласните родопски
музиканти, новите технологии и съвременните
песни. Само в районите на Велинград и Недепотребители є дават нов живот.
лино се пее и двугласно.
Местните и регионалните особености на
Родопските хорђ са бавни и плавни. Играят
традиционните песни, инструменти, танци,
се на песен или със съпровод на гайда.
обичаи, носии и диалектни говори характеризиНай-типичен инструмент е каба гайдата.
рат основните музикалнофолклорни области в
Освен това се срещат тамбура и кавал.
България. Изследователите ги наричат и музикалнофолклорни диалекти.
Родопската фолклорна област съвпада с географската област Родопи. С
ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
тези български земи са свързани легендите за тракийския поет и музикант
Посочете на картата на България къде се намиОрфей. Неговата дарба и божествената
ра родопската фолклорна област.
сила на песните му укротявали дори
По какво си приличат „Родопски мелодии“ и
дивите животни…

Задачи на урока: посочване на границите на
областта; пеене и слушане на музика от Родопите; наблюдаване и анализиране на родопска музика.

„Бела съм, бела, юначе“? А какво ги различава?

Основен музикален материал:
• за слушане: Родопски мелодии – 101 каба
гайди; Бела съм, бела, юначе.
Насоки за работа
Преди началото на представяне на музикалнофолклорните области в България е целесъобразно за пореден път да се коментират процесите на живот на фолклора – как е било някога, как
е днес, а защо не – и как ще е в бъдеще. Надяваме
се, че ще направите възможно да се преодолее
ограниченото, даже неправилно схващане, че народните песни, достигнали да нас днес нямат автор – имат автор, но той е останал неизвестен за
нас по причини, които са ясни и неоспорими. Вероятно за нас са прекалено ясни, но не и за малкия петокласник, затова може би отново трябва
да поговорим как е било някога. За съхраняването на неоценимото фолклорно богатство държавата полага грижи в тази насока – в БАН години наред учени записват и съхраняват образци
на автентичния фолклор (може да покажете например дигиталния, достъпен за всички архив);
БНР има много рубрики и предавания, свързани
с фолклора, както и аудиоархив; поддържат се
много ансамбли. В народните читалища многобройни творци пазят и предават на бъдещите
поколения народното творчество. Музикалната
индустрия записва и разпространява това богатство. Но естествените процеси на съвремието ни
не предполагат единствено живот на автентичния традиционен фолклор. Днес, благодарение
на технологиите и медиите, на творчеството на
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АВТЕНТИЧЕН –
оригинален, основан
на първоизточници,
традиционен, изворен.
КАБА ГАЙДА – ниска
гайда; с мека и ниска
звучност; дългото є
ручило поддържа исов
(лежащ) нисък тон.
20

много творци – артисти певци и инструменталисти, аранжори, композитори – народната музика
става лесно достояние на много хора, претворява
се по нов начин. Ако прецените, възможно е да
предложите дебат – за и против тези процеси.
За представянето на родопския фолклор сме
подбрали емблематична музика.
Характерната каба гайда звучи в изпълнение не
на известния в миналото гайдарски състав „Сто
каба гайди“, а на сравнително новия „Сто и една
каба гайди“ при НЧ „Христо Ботев – 1871“ (основан през 2004 г.), Смолян, с ръководител един
от най-известните майстори на родопската гайда
Костадин Илчев. Именно този състав е в основата
на поставения рекорд за Гинес през 2012 г. – изпълнение на 333 каба гайди. А конкретната музика
включва на сюитен принцип инструментални варианти на мелодиите на няколко родопски песни
– много бавна протяжна в началото (възможно е
даже да се обърка за момент с безмензурност) и
други хороводни, но отново в стила на родопските
хорà (плавни и сравнително бавни).
Песента Бела съм, бела, юначе се приема като
своеобразен химн на Родопите и се свързва с

легенда. Легендата разказва, че по турско време
селата в Родопите били нападани и опожарявани.
Населението живеело тежко. В едно родопско
село, докато мъжете били със стадата на паша,
жените им трябвало да се скрият от турците. Една
стара жена ги отвела в дъбока пещера, за да ги
спаси. Покрила ги с мечи кожи и боядисала лицата им с въглен. Когато мъже се прибрали, старата
жена ги отвела в пещерата, където те видели само
черни и грозни жени, които не били техните. Тогава една от девойките излязла, изтрила лицето
си и запяла песента: „Бела съм, бела, юначе, цела
съм света огрела…“.
Наричат Радка Кушлева „сладкогласния славей на Радопите“. Има записани над 70 родопски
песни, голяма част от които са в Златния фонд
на БНР. Заедно със сестрите си Мария, Стефка и
Анка сформира вокален квартет „Сестри Кушлеви“, с които изпълняват фолклорни обработки,
правят много записи и концерти в България и по
света. Заедно с Емил Димитров записват съвременни попварианти на народни песни – например
„Дилмано, дилберо“, с които популяризират нашия фолклор по света. В нейна памет в родното ѝ село Широка лъка се провежда национален
конкурс надпяване „С песните на Радка Кушлева“. Тази форма за съхраняване на народното
творчество е характерна за България – много са
подобните конкурси, носещи името на творци в
различните краища на България. Ето още една
ниша за проучване, за споделяне на впечатления,
ако има присъствали на тях.

девойката отговаря, като импровизират отговор,
но заедно с приятелките си, двугласно; песента
се създава в момента на разговора.
В задача 2 прозвучава музика за две характерни родопски хорà – Свòрнато и Чукано. Важно е
учениците да чуят именно музика за тях, да усетят
още веднъж атмосферата на родопската музика,
а определянето на метрума и размера няма да ги
затрудни – съответно четиривременен неравноделен метрум и размер девет осми, двувременен
равноделен метрум и размер две четвърти.
Задача 3 е аналитична. Изисква се сравняване
на две различни песни – родопската Изгрела ми
ясна звезда (наблюдателните ще я разпознаят в
интерпретация на актуални български рапизпълнители) и тракийската (в задачата не е посочена
областта ѝ…) Тръгнала е малка мома. Лесно се
разграничават по отношение на: темпо – бавно и
умерено; плавна и широка мелодия, с характерен
скок и „плъзгане“ при изпълнението в съпоставка с постепенно движеща се друга; метрум – равноделен и неравноделен деветвременен; характерът и на двете е близък – любовни песни са;
съпровод – каба гайда и отсъствие на такъв, но
за сметка на това – многогласно изпълнение, обработена за трио.

Е-ресурс
Първите две задачи препоръчваме да се използват в следващия час – при „Музикална арена“.
Задача 1 насочва към специфичния за Родопите двуглас – примерът е от Неделино. Пее се
по двойки: първият глас „води“, вторият „следи“.
Често се пее антифонно от две двойки – първата
двойка запява, втората отпява. Между гласовете
на моменти се образуват не твърде мелодични
съчетания – така може да се обясни на учениците образуването на секунди и кварти между
гласовете, без да ги „заливаме“ с теоретични
подробности. Задачата провокира и интересна
допълнителна информация. Българите мохамедани в района са запазили една неповторима народна традиция – пеене „на галене“. Девойки се
събират и запяват специални двугласни песни, с
които призовават момците, след което „разговарят“ с тях чрез пеене – момъкът задава въпрос, а
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УРОК 17
Стр. 21
Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: осъзнаване по основни характеристики на родопския фолклор; разпознаване
по характерни белези на родопски фолклор; посочване на родопски изпълнители; познаване на
особеностите на оригинален и обработен фолклор; осъзнаване на специфичните отношения
между творец и изпълнител във фолклора, в професионалната музика и в любителската практика.
Задачи на урока: пеене, слушане, наблюдаване на музика от Родопите, вкл. и характерен двуглас; коментиране на музика на родопски хорà;
разсъждаване за същността на оригинален и обработен фолклор.
Основен музикален материал:
• за пеене: Рипни, Калинке – народна песен
Насоки за работа
Песента Рипни, Калинке ви предлагаме в изпълнение на една от емблематичните певици на
Родопите – Надежда Хвойнева. В подкрепа на
схващането, че фолклорът може и трябва да живее и по нов начин, сме подготвили съвременна
версия на съпровод на песента.
Допълнителната информация на страницата е
насочена към това как функционира фолклорът
днес – значението на народните събори, на ансамблите за народна музика и танци. В този час
е добре да се провокира споделяне на лични преживявания от срещи с фолклора, преки впечатления от местни фолклорни групи, независимо от
това къде се намира училището.
Задачите за Музикалната арена (без първата)
съществуват в електронен вариант на предишната страница на е-ресурса (вече ги разгледахме).
Препоръчително е да се организира след използването на е-ресурса. Може да се включат и други
задачи и музика от Родопите, както и учениците
сами да предложат подходящи.
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РИПНИ, КАЛИНКE
родопска народна песен
пее Надежда Хвойнева

– Рипни, Калинке, да тропниме, да са пукат душманине,
да са пукат душманине, хем и мойне, хем и твойне.
– Бре, юначе, лудо, младо, как да рипна, как да тропна,
как да рипна, как да тропна, га виж майка ут де гльода?
– Ку та гльода, да та гльода, тебе майка, мене – баба.
Рипни, Калинке, да тропниме, да са пукат душманине.
– Бре, юначе, лудо младо, как да рипна, как да тропна,
как да рипна, как да тропна? Виж бубайку ут дe гльода!
– Ку та гльода, да та гльода, теб бубайко, мене – дедо!
Рипни, Калинке, да тропниме, да са пукат душманине,
да са пукат душманине, хем и мойне, хем и твойне.
Диалектни думи
душманин – враг, неприятел
бубайку – баща

ФОЛКЛОРНА МОЗАЙКА
Съборът на народно творчество
„Рожен“ се провежда повече от сто
години. Той съхранява и разпространява не само родопския фолклор, но
и богатото културно наследство на
България.
Фолклорният ансамбъл „Родопа“
от гр. Смолян изпълнява предимно
обреди и обичаи, песни и танци от
Родопската фолклорна област.
Известни родопски певци са Бойка
Присадова, Валя Балканска, Георги
Чилингиров, Надежда Хвойнева,
Радка Кушлева и сестри Кушлеви,
Румен Родопски и др.
Родопската песен „Излел е Делю
хайдутин”, в изпълнение на Валя Балканска, е записана на златната плоча
„Гласове от Земята“. През 1977 г. тя
полита на борда на космическата
станция „Вояджър“ заедно с музиката на различни народи по света.

МУЗИКАЛНА АРЕНА

?

Открийте имена на известни родопски гайдари.
Какво особено откривате в звученето на
неделинския двуглас?
Чуйте мелодии, на които се играят родопските
хора „Свїрнато“, „Чукано“. Определете метрума и
размера им.
Какво хоро ще играете на песента „Пустоно
лудо и младо“?
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Е-ресурс
Задача 1 предлага да се изслуша съвременен
вариант на песента Пустоно лудо и младо. Определянето на вида хоро, което може да се играе
на тази песен, е формална задача. Тя е повод да
се разсъждава и дискутира за оригинален и обработен фолклор, за това кой е изпълнител и творец във фолклора и в професионалната музика,
за значението на новите технологии за живота на
фолклора.
Задача 2 е информативна, свързана с песента
Излел е Дельо хайдутин. Освен че ще я чуят, на
учениците се предлага допълнителна информация за Валя Балканска, за „Вояджър“ и посланието на света.

ИЗРАЗНИТЕ СРЕДСТВА
НА МУЗИКАТА. МЕЛОДИЯ,
ТЕМБЪР, ДИНАМИКА

ИЗ
ЗР
РАЗНИТЕ
Р
АЗНИТЕ СР
СРЕДСТВА НА МУЗИКА
АТА
МЕЛОДИЯ, ТЕМБЪР, ДИНАМИКА

Стр. 22

СВАТБЕН ДЕН
Едвард Григ

Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: познаване на основните същностни характеристики на музикално-изразните
средства мелодия, тембър, динамика.

Едвард Григ
(1843 – 1907)
– норвежки
композитор,
диригент,
пианист

М

елодия е едногласна музикална мисъл, съставена
от тонове с различна височина и с различен ритмичен рисунък. В нея се съсредоточава основният
образен характер на музикалното произведение.
Тембърът отразява отличителната характеристика на звучене на тонове, изпълнени от различни
инструменти или гласове. Тембрите в музиката,
както и цветовете в изобразителното изкуство, могат да се използват самостоятелно или в
комбинация.
Динамика е различната сила на тоновете при изпълнение на музика.

Задачи на урока: изпълнение от учениците на
песни, като се ръководят от съпровода, общата
звучност и указанията на учителя, свързани с
мелодия, тембър, динамика; коментиране ролята
на изразните средства в изпълнявана и слушана
музика, на значението им за характера на музиката, за пресъздаването на заложеното от автора/
авторите.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
Как композиторът Едвард Григ използва мелодията, тембъра и динамиката, за да пресъздаде
чрез музика своята представа за сватбен ден?
Как би се изменило настроението в „Сватбен
ден“, ако променим значително темпото и динамиката, както и инструментите, изпълняващи
произведението?
Изпълнете примера по следния начин: отбелязаното със знак х – с удряне на длани по краката
(бедрата) си; отбелязаното със знак ?? – с пляскане с длани. Къде в „Сватбен ден“ е подходящо
използването на този ритмичен съпровод?

Основен музикален материал:
• за слушане: Сватбен ден – Е. Григ.

/cœ
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œ œ œ
?? ?? ??

œ œ

œ

x

x

x
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?? ?? ??

Œ

22

Насоки за работа
В урока се добавят нови знания за музикално-изразните средства. Отново се предизвиква
асоциативното мислене на учениците. Необходими са различни примери, за да бъде осъзната
ролята на изразните средства. Постепенно те
трябва да се превърнат в своеобразна опора при
анализа на настроението, характера и звученето
на произведението в различни моменти от разгръщането на музикалната форма във времето.
Ето някои примерни значения на изучаваните в
урока музикално-изразни средства:
• Мелодия: доста често например възходящата
мелодия създава усещане за активизация, докато
низходящата – за стихване на напрежението.
• Тембър: в някои случаи бихме могли да
опишем съчетанието от тембри като прозрачно,
акварелно, докато в други – наситено, плътно или
графично.
• Динамика: тихата динамика се асоциира с
тревога, спокойствие; силната – с ярки емоции.
Усилването на динамиката се възприема като
приближаване до източника на звука, а затихването – като отдалечаване.
В първия дял на Сватбен ден основната мелодия е пластична, жива, игрива; ако я променим, може да се измени драстично характерът

на произведението. Динамиката допринася за
изграждането на светлото, радостно чувство
при изпълнение на мелодията в медзофорте или
на възторг, когато мелодията звучи във форте.
Нарастването на въодушевлението, вълнението
от щастливото събитие на сватбения ден е повлияно от усилването на музиката (крешендо),
което не би могло да се получи като ефект при
постепенно затихване (декрешендо). Лекотата,
ефирността на моменти (игривост, лиричност,
мечтателност), както и по-плътното, масивно
звучене (пламенност, бурност) е резултат от
използването на инструменти със сходен тембър. Обратното би предизвикало и противоположен ефект.
Към ефектите тук е добре да се обяснят изразните средства, свързани с протичане на музиката във времето. Защо четиривременният метрум
създава усещане за уравновесеност и отмереност (сватбено шествие). Да се обърне внимание
защо темпото е бързо, оживено, но не създава
впечатление за прибързаност (малко по-бързо
от темпо за маршируване).
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Във втория дял на произведението настроението се променя. То е по-нежно, лирично. Тук мелодията се движи постепенно от високи към ниски
тонове. На моменти динамиката се усилва, което създава усещане за въодушевление, възторг,
страстни, силни емоции. Тембрите имат своето
значение за създаване на определеното настроение. Учениците могат да проследят по слух кои
инструменти (и съчетания от тембри на инструменти) оказват най-ярко влияние за пораждането
на съответното настроение.
Метрумът е двувременен, тоновите трайности
са по-дълги, темпото – по-спокойно.
Нотният пример, който е предназначен за изпълнение, е подходящ за съпровод на музиката в
по-бързия дял.
Допълнителни задачи
• Дайте примери за мелодии, които са маршови, танцувални, песенни; които са български и на
други народи; които са с различен характер.
• Каква музика бихте желали да звучи в най-радостния ви ден?
• Какви изразни средства използвате в часа
по изобразително изкуство? С какви средства си
служат другите изкуства?
• Какво настроение носи произведението
Сватбен ден? Променя ли се то? Ако това е така,
изменят ли се и изразните средства?
Е-ресурс
Задача 1: Учениците слушат откъс от произведението Сватбен ден на Едвард Григ в изпълнение на пиано (при кликване на първата карта)
и в изпълнение на оркестър (при кликване на
втората карта). Петокласниците имат за задача
да сравнят звученето, като се отдаде по-специално внимание на тембрите – в единия случай – на
тембъра на инструмента пиано, а в другия – на
по-богатото звучене на оркестъра.
Задача 2: Учениците слушат откъс от произведението Серенада на Франц Шуберт, изпълнен
по различни начини – от различни инструменти,
в различен стил. С клик учениците трябва да посочат номера на изпълнението и съответстващия
му солиращ инструмент. Отговорите са следните:1 – цигулка; 2 – пиано; 3 – китара.
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УРОК 19
Стр. 23
Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: проследяване на изразни средства в конкретна музика; осъзнаване на значението им за изграждане на творбата, за пресъздаване на музикалния образ.
Задачи на урока: определяне на изразни средства в конкретна музика, коментиране значението им за изграждане на музикалния образ.
Основен музикален материал:
• за пеене – Дано – С. Димитров, М. Башева;
• за слушане – Гном из Картини от една изложба – М. Мусоргски – М. Равел
Насоки за работа
В урока се прави съпоставка на явления от живота на човека: звученето на гласа, движенията,
мимиките (в определени ситуации и съобразно
емоциите) и, от друга страна – музиката, в която
са вложени образи, настроения (идеите на автора).
Първата музикална картина от цикъла Картини от една изложба е Гном. Рисунката, вдъхновила Мусоргски, представлява проект на играчка – лешникотрошачка… Как музиката изгражда
образа на гнома – тромав, страхлив, разтревожен.
Той ту се крие, ту притичва, ту стъпва тежко.
Илюстрацията на страницата на тъмна, страшна
гора, в която се стелят мъгла и сенки, допълва цялостното впечатление.
Основните музикално-изразни средства, които
разкриват начина, по който композиторът ги използва, за да обрисува образа на гнома.
Мелодия: насечена ( гномът притичва); тромава (стъпва тежко, крие се).
Динамика: силна (силните емоции на страх и
тревога, когато притичва); тиха (гномът се спотайва, притихнал е, не иска да го чуят).
Тембри: тембрите на инструментите така се
съчетават, че създават усещане за плътност, масивност, тайнственост, мистичност, преминаващи светлини и сенки.
Метрум: Гном започва в тривременен метрум,
който в случая създава впечатление за непохватност, за неравномерното придвижване на гнома
между дърветата; появата на четиривременния

метрум се асоциира с тежките, тромави стъпки
на гнома.
Темпо: променя се в различните дялове, които
съвпадат с промяната на метрума; по-бързо е в
дяловете в тривременен метрум и по-бавно, тежко – в дяловете с четиривременен метрум.
Ритъм: по-кратки тонови трайности, когато гномът притичва (гномът е пъргав), и по-дълги, когато
стъпва тромаво (гномът става бавен, муден).
Следват някои определения, с които може да се
допълни представата за звученето на музиката:
тъмнина, недодяланост, възбуденост, несигурност, напрегнатост.
Допълнителни задачи
• Чуйте Гном в изпълнение на пиано. Кой вариант харесвате повече – оркестровия или оригиналния на пиано? Защо?
• Как се променят мелодията, тембърът и силата на гласовете ви, както и ритъмът и темпото
на думите, които използвате в различни случаи?
• Когато изпълнявате песента Дано, какво
можете да изменяте, за да изразите своето отношение към музиката и съдържанието на текста:
мелодията; тембъра на гласа; динамиката, с която
пеете?
Е-ресурс
Задача 1: Учениците слушат откъси от произведението Мелодия на Антон Рубинщайн в два
различни варианта; трябва да посочат кои музикално-изразни средства се изменят във второто
изпълнение. Отговор: изменят се мелодията, ритъмът, темпото, тембърът.
Задача 2: Петокласниците слушат откъс от инструменталния съпровод на песента Шарен гердан, който звучи три пъти по три различни начина. Те трябва да открият кои музикално-изразни
средства са изменени в сравнение с оригиналния
инструментал. Отговори:
• В първия пример няма изменение.
• Във втория пример е изменено музикално-изразното средство темпо (става по-бавно).
• Във втория пример е изменено музикално-изразното средство динамика (става по-тихо).

ЕЗИКЪТ НА МУЗИКАТА
Стр. 24
Вид на урока: за преговор.
Цел на урока: познаване, анализиране на основни средства от езика на музиката.
Задачи на урока: проследяване и коментиране на основни изразни средства в музиката.
Основен музикален материал:
• за пеене: Училищно реге – В. Тензов, Т. Кацарова
• за слушане: из Болеро – М. Равел
Насоки за работа
Урокът представлява преговор на основните
музикално-изразни средства, които учениците
изучават в пети клас: метрум, темпо, ритъм, мелодия, динамика, тембър. Добре е учениците да
коментират изучавани музикални произведения
и да припомнят ролята на музикално-изразните
средства за изграждане на музикален образ. Подходящо е да се разиграят викторини, състезателни
игри, да се използват интерактивни методи и др.
Допълнителни задачи
Чуйте откъса из Болеро на Морис Равел.
• Кои са солиращите инструменти, на които е
поверена мелодията?
• Какво въздействие оказва динамиката като
изразно средствo за развитието на музикалната
идея?
• Слушайте Болеро на Морис Равел и импровизирайте танцови движения. Тази задача би могла да се даде за самостоятелна работа по избор,
тъй като може да бъде необходимо повече време
за обмисляне на движенията. Учителят би могъл
да представи откъси от танцови спектакли или
видео, посветено на интерпретацията на Болеро.
• Помислете кое от изразните средства представлява също така и характерен жанров белег.
Обосновете отговора си по отношение на мелодия, метрум, ритъм, тембър, темпо, динамика.
• Подберете детски музикални инструменти и
допълнете към партията на барабанчето (от стр.
24) още партии на ударни инструменти, с които
може да се съпровожда Болеро на М. Равел.
• Обсъдете с класа какви изразни средства използват другите изкуства: танцовото, филмовото,
театралното изкуство, литературата? Какво общо
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УРОК 21
ЕЗИКЪТ НА МУЗИКАТА
УЧИЛИЩНО РЕГЕ
музика Валентин Пензов
текст Теди Кацарова
пее Теди Кацарова

БОЛЕРО

Нямаме късмет – вече стана пет.
Морис Равел
Всички страшно ни е яд в този петък след обяд.
Страдаме, уви, решили сме – нали,
свърши ли тоз пети час да идем пак у нас.

Морис Равел
(1875 – 1937)
е френски
композитор,
пианист,
който владее
майсторски
тайните на
оркестъра.

Припев:

Реге, реге, о-о-о, лимбо, лимбо, о-о-о…
Раниците вдигни, кубинките стегни.
Реге…
Чуден ритъм, о-о-о, да танцуваме!
Регето е в нас, танцуваме в захлас.
Колко бързо пак, уви, времето за нас лети.
Лимбо, лимбо, ти само с нас бъди.
Няма да се спи, нали? Всичко в нас гори.
Припев

Солети и компот и пак ще ни е гот…
Всичко точно ще е, щом днес е пълен моят дом.
На следващия ден всеки уморен
в училище той идва пак, спъва се със крак.
Припев

БОЛЕРО – испански
танц, в умерено
3 бързо
темпо, размер 4 и
характерен ритъм,
който се подчертава с
кастанети.
РЕГЕ – музикален стил,
станал популярен чрез
песните на Боб Марли.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
Морис Равел създава своето знаменито „Болеро“ за
прочутата танцьорка Ида Рубинщайн. То било замислено
за музикално-танцов спектакъл. Постепенно печели голяма
популярност и завладява концертния подиум като самостоятелна творба. Чуйте „Болеро“ на Морис Равел и определете:
Кои от музикално-изразните средства се изменят и по
какъв начин: метрум, ритъм, темпо, мелодия, тембър,
динамика?
Как се променя характерът на мелодията при изпълнението є от различните инструменти?
Като се ръководите от схемата, разучете на барабанче или кастанети ритмичен съпровод. Изпълнявайте го с
музиката на откъс от „Болеро“ на Морис Равел.

24

откривате между тях? Потърсете повече информация за това в библиотеката или интернет. Поговорете по темата с танцьори, артисти, филмови
дейци, поети, писатели или с учители, които се
занимават със съответното изкуство или дейност.
• Музикална загадка: Чуйте откъсите от познати музикални произведения. Използвайте знанията си за изучаваните музикално-изразни средства като ориентир за разпознаване на творбите.
Учителят предварително се подготвя със записи на подходящи откъси на изучавани от учениците музикални произведения. Тази задача може
да бъде зададена предварително на учениците за
самоподготовка, така че в клас те сами да организират за съучениците си музикални загадки,
свързани с позната за всички музика.
• Открийте от какви езици произхождат думите мелодия, метрум, ритъм, тембър, темпо, динамика. Използвайте речника на чуждите думи в
българския език и интернет.
Е-ресурс
Учениците слушат Полонез из операта Евгени
Онегин (3-то действие, сцена 19) на Пьотър Илич
Чайковски и определят характера на музиката. С
вдигане на ръка учениците може да показват смяната на настроението. При кликване върху картата/снимката се предоставя допълнителна информация за танца полонез.
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Стр. 25
Вид на урока: за обобщение.
Цел на урока: обобщение на знания за музиката, свързани с изученото до този момент в пети
клас; изявяване на музикалните способности и
умения на учениците в различни дейности; проявяване на отговорност, наблюдателност, концентрация.
Задачи на урока: пеене на песни според възможностите и желанието на учениците; разпознаване по графичен запис на песен; изразяване
на отношение по различни въпроси; аргументиране с точни доводи.
Насоки за работа
На страницата се обединяват различни музикални явления. От учениците се изисква да
проявят съобразителност, да изразят собствено
мнение и да покажат знания за музиката. В часа
се изпълняват изучавани песни и се възприемат
произведения по избор с определени задачи.
На страницата е представена снимка на български гайдар с родопски костюм и шотландец
в традиционно шотландско облекло. Гайдата се
използва и в традиционната музика на други народи. Учениците могат да направят сравнение на
каба гайдата и шотландската гайда.
Допълнителни въпроси
• Как се променят отношенията автор – изпълнител – музикално творчество?
• Дайте примери на музикални произведения,
които са създадени изцяло с помощта на компютърни технологии.
• Какво чувство събужда у вас знанието, че
първите български композитори са учили в чужбина, но са се връщали в България, за да преподават и творят в родината си?

МУЗИКАЛНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ. СТРУННИ
МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Музиката дава израз на онова, за което
не могат да бъдат открити думи, но не
може и да остане премълчано.
Виктор Юго

Стр. 26
Вид на урока: за нови знания.
Основен музикален материал:
• за пеене: Празник – С. Диомов, Б. Гудев
• за слушане: Ригодон – Е. Григ.
Цел на урока: разпознаване по тембър и по
външни белези на инструментите от групата на
струнните; съотнасянето им към подгрупи – лъкови и арфови; определяне на значението им за
изграждане на творбата.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
Защо ставаме на крака,
когато слушаме химна на България и на Европа?

С какво българската каба
гайда е по-различна от шотландската гайда?

Представете си, че сте
композитори. Какви музикално-изразни средства ще
използвате, за да създадете
химн на класа или химн на
училището?

Кои основни особености
на родопския фолклор можете
да посочите?

Как през годините развитието на техниката оказва
влияние върху музиката като
изкуство? Как се променят
отношенията автор – изпълнител – музикално творчество? А какво ще стане в бъдеще според вас?

Познавате ли съвременни
народни будители? Потърсете материали за такива
хора. Кое ги прави специални?

Кои песни започват така?
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Е-ресурс
Задача 1: Учениците слушат запис на ударен
инструмент, изпълняващ ритмичната пулсация
на изучавани песни. Необходимо е да разпознаят
песните, да определят поредността им в примера.
Отговори: първа песен – Цъфнало цвеке шарено;
втора песен – България се ражда; трета песен –
Малки моми.
Задача 2: Изисква се разпознаване и разграничаване на народна песен от авторска. Учениците
трябва да определят кои от изброените песни са
народни. Отговорът е: Рипни, Калинке и Бела
съм, бела, юначе.
Задача 3: Петокласниците посочват вярното
твърдение.
• Безмензурност е отсъствието на определена
строга метрична организация на мелодията.
• Първите български професионални композитори творят в края на XIX и в началото на XX век.
• Родопските хорà са бавни и плавни.

Задачи на урока: пеене на песен, влагане на
артистизъм и емоционалност в изпълнението;
усъвършенстване на умение за слушане на музикална творба с определени задачи; проследяване
на изразните средства и участието на струнните
инструменти, коментиране на ролята им.
Насоки за работа
Запознаването с музикалните инструменти –
звукоизвличане, тембър, изразни възможности,
има изключително важна роля за осъзнато възприемане на музика от учениците. В отделните
теми са представени основните групи музикални
инструменти – част от състава на симфоничния
оркестър – струнни, духови (дървени и медни),
ударни. Наред с тях допълнително са представени и по-широк кръг музикални инструменти от
съответните групи според звукоизвличането.
В основното изложение са представени струнните музикални инструменти в две подгрупи: лъкови – цигулка, виола, виолончело, контрабас;
арфови – арфа и китара.
Предвидените въпроси и задачи насочват към
правилно формиране на представата за струнните инструменти:
• какъв е принципът на звукоизвличане при
струнните;
• разпознаване по тембър и външни белези на
инструментите от групата на струнните;
• съотнасяне към подгрупи – лъкови и арфови;
• осмисляне на съотношението между характерния тембър, височината на звука и големината на музикалния инструмент;
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• откриване на общото и различното в тази
група инструменти.
Умението да слушат музикална творба с определени задачи, да проследяват изразните средства
и участието на струнните инструменти, да коментират ролята им, е водеща задача при възприемането на предвидената творба – Ригодон от Едвард
Григ – част от сюита в старинен стил Из времето
на Холберг на норвежкия композитор. Ригодон е
бърз, темпераментен френски танц, с весел характер. При възприемането му учениците ясно могат
да откроят характера на музиката. Вниманието им
може да бъде насочено към звученето на струнните инструменти, които участват в изпълнението: могат ли да откроят кога звучат само цигулки
и виоли, в кой момент се включват виолончели и
контрабас. Акцентирането върху това ще ги насочи към разликата в тембрите на отделните инструменти и промяната в характера, когато се включат
по-ниско звучащи струнни. Учениците трябва да
се окуражават да коментират и споделят онова,
което наблюдават и откриват – кои са изразните
средства, използвани в творбата, кои от струнните инструменти разпознават, какво значение има
това за настроението и характера на творбата.
Удачно е да провокирате учениците да споделят и своя личен опит – от медии или посетени
концерти, дали познават други струнни инструменти и към коя от подгрупите биха ги отнесли.
Разучаването и изпълнението на песента
Празник на Стефан Диомов и Богомил Гудев
предполага работа върху певческите навици във
връзка с максималното претворяване на песента
– на посланието, на характера ѝ. Представянето
на композитора и автора на текста е важно условие за осмисляне на ролята на творците. Децата
участват в коментар на: темпото – умерено; динамиката – променяща се според градацията на
емоциите и чувствата; движението на мелодията
– промяната във височината ѝ при кулминацията
в припева; метроритъма на съпровода – напомнящ на Болеро от М. Равел…; на характера и
емоцията – породени от радостта от човешката
добрина, от красотата в природата и човешките
взаимоотношения, от малките красиви жестове,
които правят делничните ни дни празнични…
В „Музикален калейдоскоп“ е предложена и
допълнителна информация за произхода и изработването на струнните инструменти.
Да не забравяме да отбележим и народните инструменти – кои от тези, които учениците познават, са струнни.
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МУЗИКАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
СТРУННИ МУЗИКАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ
ПРАЗНИК

РИГОДОН

музика Стефан Диомов
текст Богомил Гудев
пее вокална група „Врабчетата“

Едвард Григ

виолончело

контрабас

МУЗИКАЛЕН
КАЛЕЙДОСКОП
Първоизточници на днешните струнни инструменти, някои от тях запазени и до днес,
са гуслата и лютнята.

цигулка
арфа

М

виола

китара

узикалните инструменти са много и най-разнообразни по
форма, тембър, възможности, начин на звукоизвличане.
Някои от тях идват от дълбока древност – преди хилядолетия, усъвършенствали са се и живеят до днес.
Музикалните инструменти се групират в няколко големи
семейства, най-вече според начина на извличане на звуците.
Групата на струнните музикални инструменти включва два
вида инструменти – лъкови и дърпащи.
В оркестъра основни струнни инструменти са цигулката,
виолата, виолончелото и контрабасът. Те имат по четири
струни, опънати върху гриф. Специален лък се плъзга по тях и
затова се наричат струнни лъкови инструменти. Понякога
музикантите дърпат с пръсти струните им – тази техника
на свирене се нарича пицикато.
Струнните дърпащи инструменти са тези, на които се
свири чрез дърпане на струните с пръсти или с перце. Найчесто употребяваният такъв инструмент в оркестъра
е арфата. Сред струнните дърпащи инструменти са още
китарата, мандолината, цитрата, балалайката и др.

Неизвестен е първият майстор на струнни музикални инструменти, но за оформянето
им в днешния вид заслуга имат
поколения талантливи майстори. Изработването на струнни музикални инструменти се
нарича лютиерство, а лютиерите са техните майстори.
И днес най-скъпи са запазените
инструменти на старите фамилии лютиери Амати, Гуарнери, Страдивари.

РИГОДОН – старинен
френски танц с весел
характер и в бързо темпо.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
Кои български народни инструменти от групата на
струнните инструменти
знаете?
Защо струнните инструменти са изработени в различни големини?
Слушайте „Ригодон“ на Григ
и проследете участието на
различните струнни
инструменти.
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Е-ресурс
Задачата предполага разпознаване по външни
белези на музикални инструменти. Учениците
трябва да поставят до изображението на всеки
музикален инструмент правилното му име.

МУЗИКАЛНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ. ДУХОВИ
МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

МУЗИКАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
ДУХОВИ МУЗИКАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ

Задачи на урока: развитие и формиране на
умения за слушане и наблюдаване на промени в
музикална творба; проследяване и разпознаване
на различни инструменти; коментиране на значението им за изграждане на творбата; аргументиране на мнение.
Насоки за работа
Духовите музикални инструменти са представени в двете основни подгрупи – дървени и медни.
Вниманието е удачно да бъде насочено към специфичните външни белези на всеки инструмент и кои
са причините той да бъде в съответната подгрупа.
Дървените духови инструменти флейта, обой,
кларинет, фагот са познати на учениците. Важно
е да се припомнят и коментират най-важните отличителни характеристики – материал, от който
са направени, начин на звукоизвличане, специфичен тембър, изразителност. Текстът и фотосите на
страницата подпомагат процеса на коментиране
на общото и различното. Предвидената музикална
творба Тарантела от Камий Сен Санс за флейта
и кларинет ви предлагаме във вариант с оркестър;
съществува и във вариант за трио – с пиано. В оркестровия вариант присъства и пианото. Вниманието на учениците се насочва към своеобразното
съпоставяне, контрастиране, но и съзвучие, „приятелска“ надпревара между инструментите, както
и взаимно допълване; към откриване на моменти
на „носене“ на мелодията от единия инструмент, а
подкрепата или противопоставянето на другия. Не
е малка и ролята на пианото в това непрекъснато

Джузепе Верди
(1813 – 1901)
е италиански
композитор, писал
предимно опери.
Неговите творби
днес се изпълняват
често в оперните
театри по цял свят.

Камий Сен-Санс

Камий Сен-Санс
(1835 – 1921) е френски
композитор, пианист,
органист, педагог,
музикален критик,
диригент.

Вид на урока: за нови знания.

Цел на урока: запознаване със спецификата и
разнообразието на духови музикални инструменти; запознаване с външни белези, тембър и видове
звукоизвличане; разпознаване и съотнасяне към
съответни подгрупи – дървени и медни.

Джузепе Верди

ТАРАНТЕЛА

Стр. 27

Основен музикален материал
• за слушане: Триумфален марш из операта
Аида – Дж. Верди
• Тарантела – Камий Сен Санс

ТРИУМФАЛЕН МАРШ
ИЗ ОПЕРАТА „АИДА“

Д

уховите инструменти се делят на две подгрупи – дървени духови и медни духови.
Дървени духови инструменти са флейтата, обоят, кларинетът и фаготът. Композиторите създават специални
музикални произведения за тях. Те изпълняват важни солови
задачи в оркестровите творби.
В групата на медните духови инструменти са тромпетът,
цугтромбонът, валдхорната и тубата. Те са предпочитани
за силни, бляскави и величествени моменти в музикалните
творби. А валдхорните могат да звучат и като сигнален зов
ит
(нали
техни предшественици са различни рогове…).

цугтромбон
ц

кларинет

флейта

обой

фагот
ТАРАНТЕЛА – бърз
италиански танц.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
туба

валдхорна

Посочете народни духови
инструменти.
Кои инструменти се открояват в „Триумфален марш“ из операта „Аида“ от Верди?
В изпълнението на „Тарантела“ звучат три инструмента. Кои
са те? Как мислите: състезание или
партньорство има между тях?

тромпет
27

движение. В музиката се откриват характерните
особености на тарантелата – италиански народен бърз, енергичен танц; някога със съпровод на
кастанети, дайре, флейта, китара и други ударни
инструменти; в тривременен размер три осми или
шест осми; с многократно, натрапчиво повтарящ
се мотив, което оказва омайващо, хипнотично
въздействие – легендите разказват, че танцът се
свързва с единствения начин за излекуване от тарантизъм (безумие, предизвикано от ухапването
на тарантула…). Творбата е и повод да се припомнят и коментират понятията тембър, соло и
съпровод.
При възприемане на Тарантела учениците могат да получат задачи:
• сами или с помощ да установят колко музикални инструмента чуват;
• да определят кои от звучащите музикални инструменти са солиращи и кои – съпровождащи;
• да анализират музикално-изразни средства –
характерен ритмичен модел, характер на мелодията, темпо, тембър;
• какво настроение създава творбата.
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Втората подгрупа са медните духови инструменти – тромпет, тромбон, валдхорна, туба.
Тромпетът е най-добре познат на учениците,
но фотосите ще им позволят да опознаят и останалите. Формата, специфичният тембър, материалът, от който са изработени, начинът на
звукоизвличане, както и големината им и съотношението на големина и височина на звука са
важни характеристики, които учениците трябва
да осъзнаят. Предложената музикална творба
Триумфален марш из операта Аида от Джузепе
Верди е съзнателен избор за илюстрация на изразните възможности на групата медни духови.
Триумфалното шествие на вòйните е под звуците
на музика с празничен, тържествен, триумфален
характер. А това изисква и отговор на въпроса
„Каква е ролята на медните духови за постигането на това въздействие?“ – мощен, ярък, силен,
дори агресивен звук, привличащ категорично
вниманието. Необходимо е да се отчете не само
участието на медни духови, но и въздействието
на всички познати изразни средства – мелодия,
темпо, динамика.
Припомняме, че винаги е добре да предизвикваме учениците да споделят собствен опит –
къде, по какъв повод, какво са слушали и гледали
в изпълнение на такива инструменти.
Е-ресурс
Предвидените задачи още веднъж създават
условия учениците да приложат знанията си за
духовите инструменти – да ги отбележат сред изброени различни инструменти, като ги определят
по принадлежност към съответна подгрупа (група на дървени и група на медни).
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УРОК 24
Стр. 28
Вид на урока: за упражнение.
Основен музикален материал:
• за пеене: След градската музика – С. Диомов, М.Спасов;
• за слушане: из Концерт за обой – Алесандро
Марчело; Полетът на кондора – музика от Перу
Цел на урока: познаване и отнасяне към
съответните основни групи на музикалните инструменти – струнни и духови; сравняване на
характерни тембри и познаване на изразните им
възможности.
Задачи на урока: изпълняване на песен, използване на подходящи форми на ритмичен съпровод, проявяване на артистизъм; проследяване
на изучаваните музикални инструменти и коментиране на ролята им за общото въздействие на
творбата.
Насоки за работа
Урокът е предназначен за упражнение и затвърдяване на знанията за изучените основни групи струнни и духови инструменти.
Песента атрактивно въвлича в настроението,
което най-често предизвикват маршируващите
духови оркестри – и в миналото, и днес. Ето още
един повод да коментираме присъствието на музиката в бита на хората, мястото на тези оркестри
и в ежедневието ни, и в празничността. Поетичният текст много точно, но и емоционално представя музикалните инструменти. Ненадминато е
майсторството на С. Диомов в създаването на
ярки, възторжени, запомнящи се мелодии.
В предложените задачи, които по преценка на
преподавателя могат да бъдат разширени и съобразени с конкретните умения и възможности на
учениците, се цели затвърждаване на знанията за
спецификата на различните музикални инструменти. Освен външните белези съществена задача е осъзнаването за различните изразни възможности на всеки музикален инструмент според
тембъра.
Бавната част Adagio от Концерт за обой на
Алесандро Марчело е музикална илюстрация за
изразните възможности на обоя (със струнен оркестър и чембало). Музикалната творба, макар и

създадена в толкова далечна епоха (началото на
XVIII в.), е една от най-познатите и ярки творби
за обой.
Задачата в учебника насочва към определяне
на: тембър на обоя – напевен, понякога по-остър,
ясен, звънък… темпо – бавно; ритмически рисунък – сравнително постоянно движение; мелодия
– без ярки скокове, в постепенно нeколкократно възходящо движение, с орнаменти на места;
метрум – равноделен, тривременен (в някои нотни източници – шествременен, но без проблеми
учениците установяват тривременността); динамика – преобладаваща тиха, с малки изграждания.
Много ценно е създаването на атмосфера и възможност учениците да наблюдават в музикалната
творба участието на един или група инструменти, да споделят своето усещане и емоционално
възприемане на музиката. Провокативна и с ясни
междупредметни връзки е задачата учениците да
изразят своите впечатления от музиката, като използват само глаголи или само съществителни.
Например: музиката се лее, успокоява, не смущава, застива… спокойствие, плавност, безбурност, безтревожност, чувственост, нежност…
В страницата са включени допълнителни знания за музикалните инструменти пиколо, пан
флейта и саксофон – инструменти, познати от
съвременната звукова среда.
В творбата за слушане учениците ще чуят специфичното звучене на пан флейта. Полетът на
кондора е популярна перуанска мелодия на индианска любовна песен, която неслучайно е претворена в много варианти. Обявена е за културно
наследство на Перу, своеобразна икона и химн.
Песента лети в Kосмоса на „Вояджър“. Получава популярност благодарение на перуанеца
Даниел Роблес през 1913 г., който я включва в
представление на сарсуела (испанска оперета). В
театъра в Лима има повече от 3000 представления… По-късно Пол Саймън (от дуетa Simon &
Garfunkel), след като я чува в изпълнение на групата Los Incas, я издава като песен Мостът над
неспокойната вода.

МУЗИКАЛНИ ФОРМИ.
ПРОСТА ЕДНОДЕЛНА И
ПРОСТА ДВУДЕЛНА ФОРМА
Стр. 29
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: запознаване с действието на
формообразуващите принципи повторение и
контраст; запознаване с основните характеристики на проста едноделна и проста двуделна форма.
Задачи на урока: наблюдаване на принципите
на повторение и контраст в музика; свързване на
форма в музиката с графични символи; откриване на определена форма в музика.
Основен музикален материал:
• за пеене: Хвръкнали са два гълъба – народна
песен;
• за слушане: Прелюд № 7 – Ф. Шопен.
Насоки за работа
На страницата е предложена песен, свързана
пряко с темата за музикалните форми (в случая
– проста едноделна форма). Тя е насочена и към
предстоящото отбелязване на коледните празници в живота на българина. Песента е от Западна
Тракия и Карловското поле. Тя се свързва с календарните коледарски ритуали – пее се на мома.
Поетичната метафора за двата гълъба е много
често използвана в българското народно творчество.
Прелюд № 7 от Шопен също е в проста едноделна форма. Думата „прелюдия“ на латински означава встъпление. В старинната музика наистина
са изпълнявали ролята на встъпление към други
пиеси. По-късно (през XVIII век) се създават и
като самостоятелни пиеси (например органните
хорални прелюдии на Й. С. Бах). Шопен създава 24 прелюдии, във всички мажорни и минорни
тоналности, всяка от които е запечатала един завършен образ или настроение, „24 кратки думи, в
които неговото сърце се вълнува, трепери, страда, негодува, ужасява, наслаждава, стене, озарява, надява, радва на ласки, възторгва, отново е
печално, замира, онемява, страхува, вцепенява
от виещи есенни вихри и след момент – отново
вярва на слънчевите лъчи...“ – така поетично ги
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характеризира руският музикант Н. Христианович. Музиката на Прелюд № 7 е скръбна, но и
лирична, поетична, романтична, прочувствена.
Мелодията в началото е скована, движеща се на
малки интервали – секунди, като че ли трудно
иска да изкаже нещо скъпо, заветно; в края на
първото полуизречение се появяват две разпевни
фрази; сковаността за няколко мига решително
се преодолява – със смели стъпки бързо постига
емоционална кулминация, но като че ли силите
на този душевен протест веднага пресъхват, връщат се скованите скръбни чувства. Това е само
пример за вербализиране на настроението в пиесата, а вие преценявате…
Двуделната музикална форма може да се демонстрирате с много примери от учени песни.
Фотосите на страницата имат за цел да провокират размишления върху различните възможности за проява на принципите контраст и повторение в музиката и в живота. Както и много
други музикални явления, и тези формообразуващи принципи присъстват в нашето ежедневие по
особен начин. С учениците е добре да се поговори за смисъла и важността на всеки един от тези
принципи в нашия живот, в изкуствата, занаятите, науката и др.
Илюстрациите на къщички представляват свое
образна аналогия с простата едноделна и простата двуделна форма. За да вникнат в съдържанието на термина „музикална форма“, учениците се
нуждаят от много и различни примери. В основата на осъзнаването им може да застане разбирането за необходимостта от тяхното съществуване. Както и музикално-изразните средства, и
музикалната форма е избирана от композитора
с конкретна цел – да бъде израз на определени
музикални идеи. По-семпли музикални мисли изискват и по-концентрирана форма на изява.
Въпреки че наричаме изучаваните от учениците едноделна и двуделна форма прости, това не
означава, че те трябва да се неглижират и да се
приемат като нещо елементарно и незначително. Напротив – съществуват редица образци,
шедьоври на музикалното изкуство, при които в
основата на изграждането им стоят именно тези
форми. От друга страна, не бива музикалните
форми да се възприемат и като нещо трудно за
изучаване. Понякога може да възникне объркване при определянето на формите. Това в повечето случаи се дължи на по-особеното им тълкуване от авторите, на творческото им претворяване.
Разнообразните примери най-вече от репертоара
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МУЗИКАЛНИ ФОРМИ
ПРОСТА ЕДНОДЕЛНА
И ПРОСТА ДВУДЕЛНА ФОРМА
А
ПРЕЛЮД № 7
народна песен
Фредерик Шопен
(1810 – 1849) е полски
композитор, виртуозен
пианист.

ХВРЪКНАЛИ СА ДВА
ГЪЛЪБА
народна песен
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узиката е изкуство, което съществува във времето.
То притежава свои характерни изразни средства, но и
форми, благодарение на които се разгръща във времето по
определен начин.
Основни формообразуващи принципи в музиката са:
повторение – може да бъде буквално или с някакви изменения
контраст – поява на нова по характер музика
Простата едноделна форма e в основата на
кратко музикално произведение – на малки
инструментални пиеси, както и на песните, в
които няма припев.

a

b

Простата двуделна форма се състои от два
дяла, като всеки от тях e не по-голям от проста
едноделна форма. В песните те най-често представляват куплет и припев.

МУЗИКАЛНА ФОРМА –
структурата, строежът
на музикалното
произведение; процесът
на организирането на
музикално-изразните
средства.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
Какъв формообразуващ
принцип откривате в песента
„Хвръкнали са два гълъба“ – повторение или контраст? Защо? В каква форма е песента?
Дайте примери за песни в двуделна форма. Анализирайте принципите на формообразуване в тях.
29

на учениците ще подпомогнат мисленето на петокласниците в тази насока. Графичното изобразяване на музикалните форми с различни символи е стъпка напред в този процес.
Допълнителни въпроси
С какви символи, различни от предложените
на страницата, можете да представите простата
двуделна форма?
• Открийте принципите повторение и контраст
в други изкуства.
• Посочете примери от вашия живот, в които
има повторение и контраст.
Е-ресурс
Задача 1: Учениците слушат произведението
Мелодичен етюд № 2 от Парашкев Хаджиев и
определят в каква музикална форма е написано
то. Отговорът е проста едноделна форма.
Задача 2: Учениците разпознават коя от четирите схеми е на проста двуделна форма. Отговор:
първата, втората и четвъртата схема.
Задача 3: Петокласниците анализират формообразуващ принцип в изображението. Отговор:
контраст.

ПРАЗНИЧЕН МУЗИКАЛЕН
КАЛЕНДАР. КОЛЕДА

ПРАЗНИЧЕН МУЗИКАЛЕН КАЛЕНДА
АР
КОЛЕДА
С КОЛЕДНА ПЕСЕН ПО СВЕТА

Стр. 30

популярни коледни песни

ИЗРАСЪЛ Е
ЗЕЛЕН ЯВОР
народна песен (на момиче)

Вид на урока: за нови знания.

Израсло е, коладе, коладе ле,
зелен явор, коладе, коладе ле.
Под явора, коладе, коладе ле,
момиченце, коладе, коладе ле,
със шапчица, коладе, коладе ле,
алтънена, коладе, коладе ле,
със ризица, коладе, коладе ле,
копринена, коладе, коладе ле.

Цел на урока: разбиране на смисъла, значението и спецификата на обреда коледуване в
календарния празничен цикъл; разпознаване на
наричания и народни песни, свързани с коледните празници.

Диалектни думи
алтънена – златна

Задачи на урока: пеене на коледни песни; коментиране на обреди, свързани с Бъдни вечер и
Коледа; събиране на информация за тях, вкл. и от
своя регион; свързване на музика с обреда.
Насоки за работа
Може би няма друг празник в българския календар, чийто протокол да включва толкова много персонажи, практики, вярвания, обреди, препоръки, забрани… Езичество и християнство се
съчетават, за да изразят ярка картина на древното знание, пренесено през вековете, пазено и
предавано от поколение на поколение.
Учениците обогатяват своя репертоар с коледни народни песни. Израсъл е зелен явор е образец
за песен, която коледарите пеят в домовете – на
момиче (този мотив присъства в много коледни
песни, свързва се с мъките на Божа Майка от Игнажден до Коледа – докато роди млада Бога…).
И в тази песен присъстват характерните възгласи
„Коладе“. Естествено в часа се използва и коледната песен от предишната страница.
За потопяване в коледната атмосфера, за да
спазим и нашата авторска традиция от учебниците в началното училище, ви предлагаме един
микс от коледни песни от света – много различни
(от различни гледни точки): традиционните Stille
nacht (традиционен вариант на немски език) и
Santa Claus coming to town (нека обърнем внимание на аранжимента и стила на изпълнение),
както и съвременната Рождественская.
Учениците вече знаят основни специфични характеристики на коледните празници и мястото
на музиката в тях. В началното училище са натрупали немалко знания и аудиален опит. В основния текст се насочва вниманието им към някои
специфични обредни действия, свързани както с
Бъдни вечер, така и с Коледа. За да надградим
постигнатото в тази насока през годините, нека

Р

ождество Христово (25 декември) е един от най-големите християнски празници. Посрещането на Коледа е
част от зимния обреден календар на българина.
В деня преди Рождество Христово – 24 декември, според
традицията малките момчета коледари обикалят домовете, посещават съседи и роднини. Изричат благословии за
здраве, добра реколта, благополучие. Извършват обредни
действия – тропат с тоягите, почукват по крина с жито,
разравят жаравата на огъня и др.
На Бъдни вечер на специално приготвената обредна трапеза се събира цялото семейство – и стари, и млади. Всички
очакват гостите коледари.
Момците ергени дни наред преди празника разучават песни
и благословии в дома на избран от тях станенєк. Започват
коледуването от неговия дом към полунощ на Бъдни вечер.
Пеят песни по пътя, на стопанина, на къщата, на стопанката, а и на момите за женене. На сутринта, обходили
всички къщи, играят коледарско хоро на песен.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
На следващите два нотни примера е записанa с
ноти част от песента „Израсъл е зелен явор“. Какво сме
сгрешили и в двата откъса? Повторение или контраст
са в основата на изграждане на песента?
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ОБРЕД – твърдо
установени ред,
действия, действащи
лица, предмети.
СТАНЕНùК – водач на
коледарите.
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Познавате ли обреди от вашия край, свързани с Бъдни вечер и с Коледа? Направeте проучване и потърсeте
коледарски песни или благословии:
разпитайте ваши близки дали знаят нещо от своите
баби и дядовци
посетете музей или читалище
запишете и споделете със своите съученици
Заслужихте грамота „Млад фолклорист изследовател“.
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се опитаме да разкажем за специфични действия и обреди от местната практика или от други
места, но да въвлечем учениците в издирването и
споделянето на такива. Затова е и нашата втора
задача на страницата. Излишно е да коментираме
възпитателния ефект на такава работа.
Е-ресурс
Предлагаме откъси от народни литературни
текстове, два от които са част от коледарски благословии (първи и трети). Естествено и лесно
учениците ще отговорят на този въпрос… Добре
е да разсъждаваме на коя част от коледуването са
посветени. Използвайте ги и с други цели – например в следващия час в „Музикална арена“ –
за най-добро интерпретиране, вкл. и рапиране…
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ПРАЗНИЧЕН МУЗИКАЛЕН
КАЛЕНДАР. СУРВА
Стр. 31

СУРВА
СУРВА
СУРВАКАРСКА
ПОЖЕЛАНИЕ

Сурва, сурва, весела година,
живо, здраво в мирната година!
Колкото листенца по гората,
толкоз вакли агънца в стадата.
Колкото е пясък у морето,
толкоз много жито по полето.
Сурва, сурва, весела година,
живо, здраво в мирната година!
Колкото вода на язовира,
толкоз много мляко да събира.
Колкото звездици в небесата,
толкоз да са радостни децата!

Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: разбиране на смисъла, значението и спецификата на сурвакането; разпознаване и свързване на музика и наричания с обреда;
познаване на репертоар, подходящ за празничната новогодишна вечер.
Задачи на урока: пеене, слушане на музика;
предлагане на репертоар, свързан с 1 януари –
Сурва, Нова година; коментиране на сурвакарски обреди; включване в творческа дейност – импровизиране на съпровод, опити за съчиняване
на мелодия по зададен стих.
Основен музикален материал:
• за пеене: Сурвакарска – Б. Ибришимов,
И. Василев
• за слушане: Пожелание – Дони и Ася
Насоки за работа
Продължават часовете, посветени на зимния
празничен календар и мястото на традициите, но
и на съвремието в него; на музиката от миналото, но и на днешната. В подкрепа на темата за
музиката в живота на хората (в случая – за сурва
и Нова година), за претворяването ѝ през вековете, за вечния стремеж към добро и добруване,
към плодородие в най-широк смисъл… са двете
песни – много различни по време на създаване,
по интерпретиране на темата и др. Българската
авторска детска песен на Б. Ибришимов и И. Василев, посветена на сурвакането, е върху текст,
изключително близък и буквално свързан с наричанията от автентичните народни образци; текст,
по който съществуват и други детски песни (още
в първи клас някои ученици са пели такава – по
музика на П. Бояджиев). А естествено учениците
ще запеят и другата песен (може би в следващия
час), независимо че условно сме я отразили за
слушане.
Смятаме, че задачата за присъствието на музика в новогодишната нощ на различни места, където се празнува Нова година, е много подходяща
за мозъчна атака – определете групи, задайте време за мислене и нека избраните от групите представители не само изредят конкретна музика, но
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музика Борис Ибришимов
текст Иван Василев

пеят Дони и Ася

МУЗИКАЛНА АРЕНА

?

Каква музика звучи в новогодишната нощ: у вас, на площада, в ресторанта, в дискотеката?
Подредете правилно дяловете на песента „Сурвакарска“. Какъв размер ще сложите в началото?

МУЗИКАЛЕН
КАЛЕЙДОСКОП
Сурвакането е неотменен ритуал при посрещането на Нова година. Извършва
се на 1 януари – Васильовден,
от по-малки момчета или
ергени. Ергените сурвакари
обръщат внимание предимно на домовете на момите.
В някои райони на България се извършват и други
обредни действия: сурвакарите внасят тежък камък
в къщата, хвърлят в огъня
съчки или зърна от царевица,
почукват със сурвачките домашните животни и дърветата в градината и др.

Кой е верният вариант на оцветяване на трите дяла на
песента „Сурвакарска“?

Предложете съпровод с ударни инструменти и/или
с други подходящи средства на песента „Сурвакарска“. А
ако има бийтбоксери сред вас, ще бъде ли подходящо да ги
включите?
Изговорете следващия текст по различен начин – в
различен метрум и с подходяща ритмика, в размер 58 , 78 , 98 :
Горе, долу, криво – право, сурвакай, ама здраво!
А ще опитате ли да съчините и мелодия?
31

и защитят предложенията си. Искрено се надяваме, че задължително в отговорите ще присъстват
Химн на Република България и Дунавско хоро на
Д. Илиев – традиционно в България, независимо
от мястото, звучат и двете произведения.
Предлагаме ви предновогодишна „Музикална арена“, която е добре да организират самите
ученици – правила, допълнителни задачи, избор
на репертоар... За някои от нашите въпроси се
изисква бързина на отговор, за други – прецизност, съобразителност, добра вербална култура
и, разбира се – умения за музициране и творчески способности.

МУЗИКАЛНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ. УДАРНИ
МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

МУЗИКАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
УДАРНИ МУЗИКАЛНИ
ИНСТРУМЕНТИ
КОЛЕДНО ДЪРВО

Стр. 32

музика Илия Ангелов
текст Борислав Мирчев

Вид на урока: за нови знания.

Николай Римски-Корсаков
(1844 – 1908) е руски
композитор, педагог,
диригент, общественик,
музикален критик. Автор е
на много опери.

У

Цел на урока: познаване на принципа на звукоизвличане при ударните инструменти; разпознаване на ударни инструменти по форма, вид,
тембър; определяне и съотнасяне на ударни инструменти към двете подгрупи – с определена и с
неопределена височина на тона.

Насоки за работа
Предвидената за изпълнение песен е подходяща за предстоящите коледни и новогодишни
празници. След разучаване може да бъде изпълнявана солово или в различни групи. В следващи
часове, а защо не и още в този час, може да се
изпълнява, макар и съвсем елементарен, ритмичен съпровод (в пряка връзка с темата на часа).
Задължително е да се провокира подходяща емоционалност и артистичност при музицирането.
Урокът е предназначен за систематизиране
и разширяване на основни знания за ударните
музикални инструменти. Важно е учениците да
осъзнаят спецификата и принципа на звукоизвличане, голямото разнообразие от тембри, както и разпределянето на ударните в две подгрупи:
• ударни с неопределена височина на тона –
голям барабан, малко барабанче, чинели, дайре,
триангел, кастанети, маракаси и др;
• ударни с определена височина на тона – ксилофон, маримба, вибрафон, камбани, тимпани и др.
Най-трудно е с тези инструменти, които са с
определена височина на тона – дори и да ги по-

Николай
Римски-Корсаков

дарните инструменти съпровождат живота на човека
още от времето, когато е започнал да опознава света.
Днес тяхното разнообразие е много голямо. Звукът се получава чрез удар с палки, чукчета, длани, пръсти и др.
Ударните инструменти в оркестъра са много важни за
подчертаване на метрума и ритъма. Чрез тях се поставят
акценти за внушаване на динамика, динамически изграждания, за интересни и подходящи звукови ефекти.
Тези инструменти са разпределени в две основни групи. В
първата група са инструментите с неопределена височина на
звука – голям барабан, малко барабанче, чинели, дайре, триангел, кастанети, маракаси и още много други. Във втората
група са ударните инструменти с определена височина на
тона: ксилофон, маримба, вибрафон, камбани, тимпани и др.

Основен музикален материал:
• за пеене: Коледно дърво – И. Ангелов, Б.
Мирчев
• за слушане: Полетът на бръмбара – Н. С.
Римски-Корсаков

Задачи: пеене на песен – индивидуално и в
група; наблюдаване на ударни инструменти в музикална творба, коментиране на значението им
за изграждане на музиката; оценяване и коментиране на характер, изпълнение, изразни средства;
аргументиране на собствена позиция и оценка.

ПОЛЕТЪТ НА
БРЪМБАРА

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
Кои ударни инструменти
могат да свирят мелодия?
Изберете един ударен
музикален инструмент и опишете с
думи звука му. Кой ще го разпознае
по описанието?
Една от най-популярните
творби на Николай Римски-Корсаков
е „Полетът на бръмбара“ – част от
операта „Приказка за цар Салтан“.
Кой инструмент звучи във
варианта, който ви предлагаме?
Какво е темпото на
творбата? Защо?
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знават като имена, тембровото им разпознаване
е трудно. Затова сме подбрали музика за един от
тях. Предвидената за слушане творба Полетът
на бръмбара от Н. С. Римски-Корсаков най-вероятно не е непозната за учениците. Но вариантът за ксилофони внася друг колорит и конкретно запознава с тембъра им. Задачите, свързани
с тази творба, изискват да се свържат различни
музикално-изразни средства (мелодия, темпо,
тембър) със заглавието на творбата. По усмотрение на преподавателя могат да бъдат включени и
други музикални примери, демонстриращи нюанси на звука при тези иначе приличащи си на външен вид (специфична „клавиатура“) инструменти (например по-„меките“ маримба и вибрафон).
Може би специално място трябва да се отдели и
на тимпаните, защото най-често се асоциират по
подобие с тъпан, а те имат възможност да изпълняват определен тон, както и да се коригира височината на тона.
В урочната работа би било добре, ако учениците споделят свои наблюдения за ударните музикални инструменти – как се извлича звукът от
тях, какво е съотношението между големина на
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инструмента и звука му; да си припомнят изпол
зването и звученето на чанове, звънци и хлопки
– каква роля имат, за какво се използват (ще ги
насочим, ако са забравили, че без тях не могат
овчарите, кукерите…).
Атрактивна, но и много полезна, а не много
лесна, е задачата под формата на игра за описание на някой от всички ударни инструменти (по
форма, материал – по-лесен вариант) и разпознаването му от съучениците. Например: кръгъл,
метален; силен, мощен, остър, светъл, отчетлив
при удар с палка, продължителен и отзвучаващ
при удар между два броя…
Електронен ресурс
Задача 1 проверява доколко учениците разпознават по външни белези ксилофон. Задача 2
изисква разпознаването и съответно – свързването на образ с наименование на инструменти от
групата на ударните – тъпан, маримба, голям барабан, чинели, тимпани. Със задача 3 се затвърдяват вече постигнати знания, но се разширява
обхватът на инструменти – трябва да се разпознаят и триангел, и кастанети. Макар единтични,
задачите са степенувани по трудност, визуализирани са по различен начин, изискват различен
тип действие – отбелязване, два вида свързване
на картина с наименование, а това помага по непринуден начин да се затвърдят знания.
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УРОК 29
Стр. 33
Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: усъвършенстване на умения
за наблюдаване на музикална творба, изпълнение на задачи, свързани с нейния характер и
изразност; свързване на кукери с присъствието
на ударни инструменти; разбиране на смисъла
и спецификата на кукерството, познаване на характерни атрибути и елементи от обредността,
осъзнаване на мястото им в календарния цикъл.
Задачи на урока: пеене на песен, влагане на
лично отношение и изразителност в изпълнението; наблюдаване и определяне на значението на
ударните инструменти в музика – в инструменталния съпровод на песента, в творбата за слушане; търсене на информация, коментиране на
маскарадни игри у нас и по света.
Основен музикален материал:
• за пеене: Пустоно лудо и младо – народна
песен
• за слушане: Кукер – проект Баlkansky
Насоки за работа
Чрез песента се разширява репертоарът на
учениците, свързан с фолклора – тя е много популярна родопска песен, която те вече са чули във
връзка със задача (стр. 21). Важно е да се обърне
внимание на непознати или диалектни думи, които много от учениците вероятно не познават.
От обучението през изминалите години децата
знаят специфичното облекло на кукерите, познават ритуалите им. Важно е още веднъж да си припомнят, че кукери могат да бъдат само мъже и
младежи, облечени в кожи, окичени с хлопки, със
специално изработени страховити маски на лицата и главите. Необходимо е учителят да напомни,
че кукерските игри се правят по различно време
в различните краища на България и че подобни
маскарадни игри има по цял свят.
Музикалното предложение за слушане е композицията Кукер на проект Баlkansky. Това е
оригинален артпроект като замисъл, звук, визия
и изпълнение – синтез между модерна електроника и фолклорната музикална традиция на кукерите, включваща както автентични звуци, така и
специално композирана и записана музика. Него-

ПУСТОНО ЛУДО И МЛАДО
народна песен

Пустоно лудо и младо
ище ми, майчо, армаган –
чьорни си очи да му дам.
Дали да ги дам? Че как да ги дам,
га ма майка гльода оттам?

МУЗИКАЛНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ. КЛАВИШНИ
ИНСТРУМЕНТИ

КУКЕР
проект БALKANSKY

Ш

ум, врява, звънци, викове... Идват кукери.
В различните краища на България се появяват
по различно време и ги наричат още мечкари, старци,
кукове, бабугери, песяци. В някои региони традиционно ги свързват със Сирни заговезни, в Банско
идват по Нова година, в Пернишко – през януари.
Кукерските игри са обичай, в който участват само
момчета и мъже. Когато танцуват, кукерите вдигат
много силен шум – викове, хлопане на звънците, подскачане. Те обикалят по улиците и посещават домовете на хората. Така изпълняват най-важната си
задача – да изплашат и прогонят завинаги злото, да е
плодородна идващата нова стопанска година.

Пустоно лудо и младо
ище ми, майчо, армаган –
бело со лице да му дам.
Дали да го дам? Че как да го дам,
га ма бубайко гльода оттам?
Пустоно лудо и младо
ище ми, майчо, армаган –
тьонка си снажка да му дам.
Дали да я дам? Че как да я дам,
га ще я стори дармадан?

Стр. 34
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: познаване на принципите на
съотнасяне на музикални инструменти към тази
група; разпознаването им по тембър и външни
белези.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
Защо в кукерските игри се използват хлопки, чанове и звънци?

Задачи на урока: коментиране на прилики и
разлики между клавишни инструменти; характеризиране на звученето им в музика.

Как в творбата „Кукер“ са представени кукерите? Кои музикални инструменти разпознавате? Само
музикални инструменти ли се чуват?
Помислете какви движения правят кукерите, като
се ориентирате по звученето на музиката.
плавни много бързи скокливи тромави
тичащи елегантни пъргави тежки

Основен музикален материал:
• за слушане: Весела игра – В. Стоянов; Плетеница – П. Ралчев

Създайте звукова картина на кукерски танц. Можеинструмен
те да използвате ритмичния пример, а инструментите подберете сами.
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В България се организират много маскарадни иг
игри и
празници. Проучете къде и кога се провеждат кукерски
фестивали.
Знаете ли дали в други страни по света има карнавални, маскарадни игри? Потърсете информация
за това, като използвате уменията си за работа в
интернет.
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ви създатели са Иван Шопов, Иво Христов и Теодосий Спасов. Творбата е повод за наблюдение
на цялостната картина, която се създава, както и
да се открие прилагането на модерните технологии в звученето.
На страницата са предвидени задачи за проверка на знанията за кукерите и кукерските игри –
характерни облекло, движения, маскировка, звук.
Ползвайки като модел предложената ритмична
схема, учениците могат да се опитат да пресъздадат в клас звукова картина и кукерски танц.
Темата позволява и е много благодатна за групова, проектна работа, изпълнение на задачи с
проучвателна цел. По този начин учениците могат да търсят и да се подготвят за маскарадни и
карнавални игри у нас и по света.

Насоки за работа
Музикалните инструменти, включени в тази
група, са добре познати на учениците от пред
ходни години. Важен е принципът на класифицирането им – според начина на звукоизвличане,
свирене чрез клавиатура. Съществено е, че въпреки тази прилика и трите инструмента притежават различни изразни възможности, темброва
характеристика и различно произвеждане на звука – чрез струни (при пиано), чрез въздух (при
орган и акордеон).
Преподавателят може да припомни освен предвидените и други музикални произведения в изпълнение на клавишен инструмент. Важно е да
напомним, че могат да бъдат както в ролята на
солист, така и като съпровождащ инструмент.
Предвидените две музикални творби обогатяват музикалната култура на учениците.
Клавирната пиеса Весела игра е от Албум за
деца и юноши от Веселин Стоянов. Много български композитори, освен музика в „големите“
жанрове, пишат специално музика и за деца. Да
наблюдават звученето на музикалния инструмент, развитието на творбата – темпо, настроение; защо се нарича „Весела игра“ – това са
акценти, във връзка с които учениците могат да
изразят своите лични наблюдения и преценки.
Петър Ралчев е една от най-ярките звезди на
съвременната българска музикална сцена. Създател на уникален стил, който съчетава вирту73

озност, мелодичност, богата хармония и импровизация, днес той е източник на вдъхновение
за много млади акордеонисти у нас и по света.
Наследил от фолклора богатството на мелодии и
ритми, той ги доразвива и отвежда в нови измерения, създава собствена музика с богата виртуозност (сериозно препятствие за всички, които се опитват да я изпълнят), с широк обхват и
разнообразие на тембри, с голямо разнообразие
в импровизацията, но и с цялостно изграждане и
развитие. Той разчупва бариерите на много жанрове и ги обединява в изтънчена, калейдоскопична музика. Той свири с почти всички именити музиканти в народната музика. Възприятията
му са отворени и към музиката на други народи.
Днес той е един от най-известните и уважавани
акордеонисти и в Европа. Освен че е утвърден
солист артист, той свири и в международни групи. При възприемането на неговата Плетеница,
освен към специфичния тембър на музикалния
инструмент акордеон вниманието може да бъде
насочено към характера на творбата, мелодията и интонациите, които се долавят, темпото и
виртуозността, с която е изпълнена тя. Като че
ли задължително е да изискаме да се коментира и защо е това заглавието на творбата, каква
плетеница е направил П. Ралчев – от интонации,
метруми, настроения…
Е-ресурс
Задачата изисква с влачене всеки етикет да бъде
поставен до съответния клавишен инструмент.
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КАКВО ЗНАЕМ
ЗА МУЗИКАЛНИТЕ
ИНСТРУМЕНТИ
Стр. 35, 36
Вид на урока: за преговор.
Цел на урока: преговор и затвърдяване на основни знания за музикалните инструменти и зимния празничен календар; познаване, анализиране
на видовете музикални инструменти в съответни групи; изявяване на музикални способности,
умения, артистичност; проявява на отговорност,
наблюдателност и въображение.
Задачи на урока: проследяване, коментиране, анализиране на различни аспекти, свързани
с музикалните инструменти и зимния празничен
календар; отговаряне на въпроси; изразяване на
отношение, аргументиране на позиция.
Основен музикален материал:
• за пеене: по избор на преподавателя
• за слушане: по избор на преподавателя
Насоки за работа
Организирането на страници 35 и 36 подпомага преговора и затвърждаването на знанията за
музикалните инструменти и темите, изучавани
до този урок. Въз основа на предложените въпроси, задачи и музикален материал (който e по
избор от учителя) учениците коментират и анализират външните белези и форма на музикалните инструменти; разпознават ги според тембър
в наблюдавани музикални творби; коментират
изразните възможности в конкретен музикален
контекст; показват знания за принципите на звукоизвличане при музикалните инструменти и ги
съотнасят към основни групи и подгрупи.
В страниците е отделено и място за преговор на
знания за зимния празничен календар – ритуали,
традиции, участници. В игрова или състезателна
форма учениците могат да изявят музикалните си
способности, умения и артистичност.
Подходящо е включването на различни форми
на проверка – устна, индивидуална или групова.
Часовете за преговор са подходящи за възлагане на работа по групи, изработването на малки
проекти, в които на състезателен принцип всеки
отбор (екип) в случая може да представи различ-

ни групи музикални инструменти. Това подлага
на изпитание отговорността, въображението и
творческото мислене на учениците.

КАКВО ЗНАЕМ ЗА МУЗИКАТА
ДОТУК
Стр. 37, 38

Е-ресурс
Задачите, предложени в електронния ресурс, са
в подкрепа на целите на урока за преговор, като
и проверяват разпознаването на инструменти и
групи по външни белези, но и чрез прозвучаването на музика с тяхно участие, като сме включили
и откъси от творби, които учениците предстои да
чуят през годината.
Задача 1: На екрана са разположени три фотоса, на които са групирани различни музикални
инструменти. Задачата на учениците е да посочат фотоса, на който има само струнни музикални инструменти. Освен това има възможност за
стартиране на плейър, от който прозвучава музикална творба с участието на струнни музикални
инструменти – още една опция за разпознаване
на характерното звучене на струнните инструменти, а и за конкретна музика – откъс от Валс за
струнен оркестър от А. Дворжак.
Задача 2: Вниманието е насочено към преговор на знанията за медни духови инструменти.
Всеки от инструментите трябва да бъде свързан
с името му. Има възможност и за прозвучаване
на музика с участието на тези инструменти (Д.
Илиев – Александрийка).
Задача 3: На екрана присъстват фотоси на духови инструменти от двете подгрупи – дървени
и медни. Задачата позволява да бъдат проверени
имената на присъстващите инструменти, да се
припомнят характерните им тембри и учениците
да посочат този от тях, който има най-нисък звук.
Стартирането на плейъра позволява учениците
да чуят такъв музикален пример – илюстрация на
туба (вариант на популярната Макарена).
Задача 4: Задачата е свързана с разпознаване
на клавишни музикални инструменти по тембър.
И трите карти включват възможност за прозвучаване на музика (акордеон, пиано/роял, орган
и съответно Животът в розово от едноименния филм, Кленов лист на Скот Джоплин, Мили
Боже на Й. С. Бах) и визуализиране на инструментите за проверка на отговора.

Вид на урока: за обобщение.
Цел на урока: обобщаване на знания за музикално-изразни средства, музикални форми,
основни групи музикални инструменти; за проблеми, свързани с изучавани музикални творби
за пеене и възприемане.
Задачи на урока: отговаряне на въпроси,
разсъждаване и отразяване на знания в таблица,
сравняване и разграничаване по признак, групиране на музика по определен критерий.
Насоки за работа
В страниците на урока за обобщение са предложени разнообразни задачи за обобщение на
знанията до този момент. След овладяването на
конкретния до този урок учебен материал, след
преговорните теми урокът за обобщение има
свое важно и точно място. Задачите се реализират чрез музикален материал, който вече учениците познават от предходните часове.
Предложените в табличен вид задачи изискват
висока степен на концентрация, на умения за
анализиране и обобщаване. Необходимо е да напомним, че по страниците на учебника не трябва
да се пише.
Таблицата вляво на страницата обобщава знанията за познатите изразни средства в музиката,
като дава варианти на отговор – след възприемане на избрана от преподавателя творба е необходимо да се коментират наблюдаваните изразни
средства. Съществува и вариант учениците сами
да изберат музика, за която да посочат подходящи възможности от предложените. Освен в този
час таблицата може да се използва от учителя и
в други уроци.
Останалите две таблици на стр. 37 провокират
учениците за обобщаване и проверка на знания
и аудиална култура на основата на вече познати творби – посочват липсващ елемент. Освен
това предполагат и проява на творческа дейност
(свирене, двигателна импровизация, интерпретация на песен, включване в творческа игра…).
Предложените задачи в първата половина на стр.
38 са насочени повече към знанията за основните
групи и подгрупи музикални инструменти, наб75

людаването им в познати музикални творби, съотнасянето им по определен признак.
Не сме забравили да подсетим и за формообразуващите принципи в музиката и структурата на
проста двуделна форма. Но и тази задача за знания е свързана с музициране – изисква се изпълнението на песен. Този подход е важен – не са
важни само знанията за музиката, а връзката им
с живото музициране, с възприемането и коментирането на музика.
С последната задача на стр. 38 учителят може
да провокира учениците към групова работа, базирана на обобщаване и прилагане на знанията
за коледуването и свързаните с него традиции,
наричания, използвани предмети. Важен е твор-

ИМЕ НА
ПЕСЕН

РАЗМЕР

Училищно реге
Пусто но лудо
и младо
Цъфнало цвеке
шарено
Малки моми

4
4

ТАНЦ

ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

свободни движения, реге импровизиране на движения

в2
2

право хоро

театрализиране на песента

7б
8

македонско хоро

съчиняване на продължение
на песента

7а
8

ръченица

съпровод с инструменти

ПРОИЗВЕДЕНИЕ,
АВТОР

ХАРАКТЕР

ИНСТРУМЕНТИ

ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ

Из Концерт за обой – А.
Марчело

спокоен, нежен

обой

игра „Артисти оркестранти“

променящ се…

струнни

импровизиране на танцови
движения

Триумфален марш – Дж.
Верди

празничен,
тържествен,
триумфален

медни

игра „Малък диригент“

Полетът на кондора

лиричен, напевен

пан флейта

съчиняване на разказ,
приказка по музика

Ригодон –
Едвард Григ
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СХЕМА НА
МЕТРИЧНА ГРУПА

ческият подход, изявата на изследователска компетентност, включването на всички според възможностите и предпочитанията.
Важен е резултат, носещ удовлетворение на
учениците (а и на учителите) от постигнатото в
часовете по музика дотук – да умеят да обобщават наученото за музикално-изразните средства,
за музикалните форми, за основните групи музикални инструменти; а чрез това да откриват, да
разпознават и оценяват музикални явления и в
ежедневието си.
Така предложените задачи за обобщение могат
да се използват за различни форми за оценяване
– писмено, индивидуално, чрез проектна дейност.
Предлагаме ви вариант на отговори.

МОЖЕМ ДА СЕ ОЦЕНИМ
САМИ
Стр. 39, 40, 41
Вид на урока: за контрол.
Цел на урока: развитие и формиране на умения за съсредоточаване и организиране, участие
в индивидуална и групова форма за оценка на
знания, умения и компетентности.
Задачи на урока: активно участие в оценка и
самооценка на лични и групови постижения; проявяване на толерантност по отношение на различните възможности на учениците.
Насоки за работа
За поредната, но изключително обемна и разнопосочна (по отношения на знания) „Музикална
арена“ ви предлагаме два варианта на провеждане:
• традиционна тестова проверка на знанията за
музиката – в този случай състезателният характер на арената е индивидуален, всеки сам решава задачите, вие предоставяте „ключ“ за оценка,
всеки се самооценява;
• отборна – изисква от ваша страна предварителен замисъл как да подпомогнете разпределението им; на колко отбора да се разпределят; как
да изберат представящи ги лидери; как да се оценяват и самооценяват.
Не е задължително всички тестови задачи да бъдат решени от всеки индивидуален участник или
отбор. Преценявате вие или ако дадете свобода
на учениците – лидерите им за отборната арена:
броя на задачите, кои задачи, начин на представяне на отговорите, съчиняване на други подобни
задачи; съчиняване на ребус/и; допълнителна задача, свързана с музициране, свирене, танцуване.
Предлагаме ви начин за оценяване при вариант
на решаване на задачите индивидуално, като в
този случай не е задължителна последната задача – съставяне на ребус с въпроси от теста или
с други въпроси. Предлагаме тази задача, както
и съставянето на други въпроси от учебното съдържание да носят бонус – за прилагане на знания, умения, компетентности. Присъждането на
точки е, както следва:
• решаване на ребус – 0 – 10 т.
• на всеки въпрос с един отговор – по 1 т.
• на въпроси с повече от един верен отговор –
съответен брой точки за всеки верен отговор

МОЖЕМ ДА СЕ ОЦЕНИМ САМИ
МУЗИКАЛНА АРЕНА
Попълнете ребуса.
При правилното решение ще получите български народен танц.
1. Клавишен музикален
инструмент
2. Български народен танц
3. Български духов народен
инструмент
3
4. Танц в размер 4
5. Най-големият и най-ниско
звучащ струнен инструмент
6. Група изпълнители, които
пеят заедно
7. Изпълнител, който пее или
свири сам
8. Музикант, който ръководи
изпълнението на хор или
оркестър
9. Група изпълнители, които
свирят заедно

�
�
�

�

�
�
�
�
�

Проверете и по този начин вашите знания за музиката.
Кой е авторът на песента
„Милa Родино“?
Панайот Пипков
Добри Войников
Цветан Радославов
Какво е химн?
танц
тържествена, възхвална песен
музикален инструмент

Химнът на Европа е откъс от
творба на:
Бетовен
Моцарт
Вагнер
Кои от изброените устройства
свързваме със съвременните компютърни
технологии и музиката?
радио
грамофон
синтезатор
звукова карта
магнетофон
аудиокасета
39

• на въпроса „Кой инструмент е излишен?“ –
по 2 т. за всеки верен отговор (изисква се и съобразителност освен знания)
• за съставяне на ребус с въпроси от теста – 6 т.
• за съставяне на кръстословица с други въпроси – 10 т.
Броят на включените от вас задачи няма значение. Принципът на оценяване е следният: около половината от максималния брой точки формират оценка среден; стъпката на следващите
позиции трябва да е ритмична, преценявате вие
съобразно броя на точките, които се получават
при вашия избор на въпроси. Ако сте избрали
всички възможни въпроси (без бонусните), максималният брой точки е 54; среден – 27 т., а нататък скàлата е 28 – 36 т., 37 – 45 т., 46 – 54 т.
Важно е творчеството в музикалното изкуство,
към дейностите. С последните две задачи може
да се стимулира и поощрява именно това, което
характеризира специфичността при оценяването
по музика.
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МУЗИКАЛНИ ФОРМИ.
ПРОСТА ТРИДЕЛНА ФОРМА

МУЗИКАЛНИ ФОРМИ
ПРОСТА ТРИДЕЛНА
ФОРМА

Стр. 42

КУКЛЕН КЕЙКУОК
Клод Дебюси

Вид на урока: за нови знания.

П

ростата триделна
риделна форма се състои от три
дяла, всеки от които е не по-голям от проста
едноделна форма. Първият и третият дял най-често
са еднакви или си приличат, докато средният се рази е напълно контрастен.
личава от тях или

Цел на урока: запознаване с основните характеристики и действието на формообразуващите
принципи повторение и контраст; запознаване с
проста триделна форма.

a

Задачи на урока: наблюдаване принципите
на повторение и контраст в музика; определяне
промяната на настроение в различни дялове от
музикалната форма; свързване определена форма в музиката с графични символи; откриване на
определена форма в музика.
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b

a

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ

МУЗИКАЛЕН
КАЛЕЙДОСКОП

Основен музикален материал:
• за слушане: Куклен кейкуок – К. Дебюси
Насоки за работа
Фотосът на страницата е на танцуваща кейкуок
двойка. Рисунката представлява танцуваща кукла
на чернокожо момче, което държи поднос с голям
кейк в ръце. Куклата е облечена в елегантно облекло от началото на XX в., характерно за южните
щати. За да илюстрираме триделна форма изпол
зваме същото изображение на тази кукла, т.е. сякаш две еднакви кукли държат поднос с кейк. Така
момчето отляво илюстрира първия дял от простата триделна форма, тортата в средата – средния, а
момчето отдясно – третия дял. Малка, но в случая
съществена, е разликата между двете момчета.
Втората (дясната) кукла има шапка, която придава по-завършен вид на облеклото. Така създаваме
аналогия със звученето в края на пиесата „като за
край“, т.е. и в музикалното произведение формата
е завършена, но вече със средствата на музиката.
Промяната на настроенията в дяловете се долавя от учениците и може да стане своеобразна
опора при определянето на музикалната форма.
Използването на повече определения за описанието на настроенията и движенията на куклата
танцьор на кейкуок (втора и трета задача на страницата) обогатява речника на учениците.
Допълнителни задачи
Импровизирайте движения, докато слушате
произведението на К. Дебюси. Ще се променят
ли движенията в различните дялове от музикалната форма?

Клод Дебюси
(1862 – 1918)
е френски композитор.
С голямо майсторство
претворява картини от
живота и природата,
пресъздава различни
настроения.

Чуйте „Куклен кейкуок“. От
колко дяла се състои тази пиеса?
Дайте знак в началото на всеки
дял. По какво познахте, че започва нов дял? Първият и последният дял еднакви ли са, или само си
приличат?

„Куклен кейкуок“ от Клод Дебюси е музикална пиеса,
част от „Детски ъгъл“. Всяка музикална миниатюра пресъздава ярък образ или настроение от детството и е
посветена на дъщерята на композитора.

Определете какво настроение
носят различните дялове: радост,
лекота, прозрачност, задушевност, топлота, възторженост, закачливост, нежност, интимност.

Кейкуокът е танц, популярен в Съединените щати в
края на XIX в. и началото на XX в. Той се танцувал на своеобразни танцови състезания. Наградата за победителя
представлявала огромен кейк.

Какви са движенията на куклата танцьор на кейкуок: грациозни, изтънчени, тромави, пъргави,
груби, енергични, бавни?
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След първите няколко прослушвания учениците могат да се опитат да изпълнят подходящи
движения, докато слушат пиесата. Изпълнението
на движения, танцови или свободни, е подходящ
начин учениците да усетят смяната на дяловете,
сякаш самата музика „подсказва“ кога да се сменят движенията и какви да бъдат те. Важно е тази
дейност да не се превърне в безсмислено забавление с несъобразени движения, целящи само
да привлекат вниманието на останалата част от
класа. Добре е да се насърчават да вземат участие и по-неактивни ученици. Добре е учителят да
покаже подходящи движения, с които да демонстрира, че няма нищо срамно в това да се изпълняват движения съобразно музиката.
Е-ресурс
Задачата предоставя възможност да се чуе още
едно произведение в триделна форма – Менует
от Йозеф Хайдн. Изисква се определяне на подходяща схема за музикалната форма, в която е
написано произведението. Отговорът е първата
схема.

УРОК 36
Стр. 43

Сергей Рахманинов
(1873 – 1943) е руски
композитор, пианист и
диригент. Музиката му
е мелодична, поетична
и изразява дълбоки
чувства.

ИГРА С КОМПЮТЪР
музика и текст Георги Костов

ИТАЛИАНСКА ПОЛКА
Сергей Рахманинов

Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: осъзнаване на действието на
формообразуващите принципи повторение и
контраст в проста триделна форма, както и на основните ѝ характеристики.
Задачи на урока: коментиране на еднаквост
и различие в музиката; свързване на музика в
проста триделна форма с графични символи; разсъждаване по проблемите на съвременните технологии и музиката; търсене на информация по
определен признак.
Основен музикален материал:
• за пеене: Игра с компютър – Г. Костов
• за слушане: Италианска полка – С. Рахманинов
Насоки за работа
В урока се дава за пример проста триделна
форма, при която всеки дял притежава свой облик. Схемата с трите различни фигури – квадрат,
триъгълник, кръг – от първа задача на страницата
е тази, която отговаря на музикалната форма на
произведението на С. Рахманинов Италианска
полка. Музикално-изразното средство, променящо се най-осезаемо, е мелодията (има се предвид
от изучаваните от учениците). Това е и основата, която ще помогне на петокласниците да определят музикалната форма. Няма съществени
изменения в характера и настроението до края на
произведението.
Изображенията на латерна и съвременен компютър провокират дискусия по темата за технологиите в изкуствата и по-специално – в музиката. Може да се поставят различни акценти в
обсъждането, например това, че технологиите
разширяват някои вече съществуващи възможности. Благодарение на тях се създават нови
високотехнологични музикални инструменти,
може да се усъвършенства звукът от акустични
звукоизточници. Лесният достъп до висококачествени музикални записи, обогатяването на
изразните средства, възможностите за разпространение на творчески продукт за голям брой
публика са също резултат от навлизането на
технологиите и в света на музиката. Те дори мо-

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
В творчеството на композиторите невинаги първият и третият
дял са еднакви, а се различават значително. Изберете подходяща схема за
„Италианска полка“.

МУЗИКАЛЕН
КАЛЕЙДОСКОП
По време на престоя си в Италия Сергей Рахманинов чул мелодията на полка, изпълнена от латерна.
Композиторът, който проявявал голям интерес към
техниката, бил във възторг от този музикален инструмент. Записал мелодията и я използвал за основа
на своето произведение „Италианска полка“.
Полката е фолклорен танц, който
възниква през XIX в.
в Чехия, областта
Бохемия. Тя е бърз,
енергичен танц,
в двувременен 2
метрум (размер 4 ),
който се изпълнява
по двойки. Популярна е не само в Европа, но и в Америка.

a

b

a

b

a

a

b

c

a

b

c

d

Кое музикално-изразно средство
се променя най-ярко във всеки дял от
„Италианска полка“?
Покажете, че можете да търсите
и използвате информация в интернет. Посочете в кои държави се играе полка. Помогнете си с атласа по
география.
Какво влияние оказва развитието
на технологиите върху музикалното и
танцовото изкуство?
Защо някои произведения се ценят за кратко време, а други са обект
на възхищение години и векове наред?
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гат да бъдат своеобразно вдъхновение за композитори, изпълнители и публика.
От друга страна, бихме могли да изтъкнем и
някои други тенденции: загубата на авторски
права, лесното разпространение на музика със
съмнителни качества, замяната на живото изпълнение с това на запис и др. Тази тема е много
благодатна почва за провеждането на дебат – за
и против съвременните технологии и отношението им към музиката. С учениците може да се направи списък на положителните и отрицателните
моменти, да се използват интерактивни методи и
работа по групи.
Допълнителни задачи
• Припомнете си други изучавани музикални
творби в триделна форма.
• Помислете има ли модни тенденции в музиката и танца.
• Кое според вас може да превърне едно музикално произведение в шедьовър, неподвластен
на времето?
• Има ли танц, който да не е съпровождан от
музика? Аргументирайте се. Подкрепете отговора си с примери или потърсете такива в интернет.
• Има ли музика, на която не може да се танцува? Защо?
Е-ресурс
Предоставяме възможност учениците да чуят
още една творба в проста триделна форма – Прелюд № 12 от Парашкев Хаджиев.
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УРОК 37: МУЗИКАЛНИТЕ
ЖАНРОВЕ. СЮИТА

МУЗИКАЛНИТЕ ЖАНРОВЕ
СЮИТА

Петко Стайнов (1896 – 1977)
е български композитор,
общественик, академик.
Творчеството му обхваща
предимно симфонични и
хорови произведения. Той е
един от най-изпълняваните
в чужбина български
композитори.

ИЗ ТРАКИЙСКИ
ТАНЦИ

Стр. 44

Петко Стайнов

С

ЮИТА (произлиза от френски suite – редуване, последователност) е многочастно музикално произведение, което се
състои от няколко различни по характер части, но обединени
от общ замисъл.
Сюитите възникват още преди повече от четири века от
идеята да се съпоставят танци. Класическите старинни
сюити включват европейските танци алеманда, сарабанда,
куранта, жига. По-късно съставът им се разширява с менует,
гавот, полонез, а също и с пиеси, които не са танцови.
През XIX и XX век, а и днес, се създават сюити, съставени
от оперна, балетна, театрална, филмова, народна и др. музика.
Сюитата може да е свързана и с определен литературен сюжет.

Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: познаване на характерните белези на сюита – в миналото и днес, принципите за
редуване на частите ѝ; разбиране на значението
на творчеството на композиторите за претворяване на различни танци, за присъствието им и на
концертната сцена.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ

Задачи на урока: слушане, наблюдаване, анализиране на части на сюита; откриване на танци
в творчеството на композиторите; коментиране
на музикално-изразни средства за претворяване
на идеята на композитора.

Сюитата „Тракийски танци“ се състои от
четири части: „Пайдушко“, „Мечкарски танц“,
„Хоро“, „Ръченица“. Опитайте да опишете
характера на всяка част. Между кои от частите
по-ярко личи музикалният контраст?
Какво е общото между тази сюита и
„китките“ на първите български композитори?

ЖАНР в музиката
(от фр. genre – род)
– вид музикално
произведение.

7
& 8 œ Œ œ™ œ œ œ œ œ™

5
& 8 œ œ™ œ œ™ œ œ œ j œ œ™
œ

Петко Стайнов е записал своето „Пайдушко“
5
5
в размер 16 , а не в 8 . Защо?
Откъси от кои части са нотните примери?
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Основен музикален материал:
• за слушане: из Тракийски танци – П. Стайнов.
Насоки за работа
За разкриването на основния принцип на изграждане на сюитата сме се спрели съвсем целенасочено върху български класически образец –
Тракийски танци. Той е наистина емблематичен
за българската музика. Една от творбите, която
очертава пътя на българската симфонична музика. Първоначално се е казвала „Български танци“ и е имала три части, написана е за нуждите
на казанлъшкия симфоничен оркестър; по-късно
(през 1926 г.) авторът я допълва с Мечкарски
танц. Ръченица е поставяна и като едноактен
балет. Композиторът споделя, че отдава до голяма степен вдъхновението си за творбата на своя
роден край: Детството ми е свързано с Казанлък. Там опознах българската природа, обикнах
красотата на родината си, а по-късно, когато
започна моят съзнателен живот, научих се
да разбирам и самия народ чрез неговия труд
и поминък и на първо място чрез народното
творчество. Винаги трудовият ден завършваше с песен. Слушах и не можех да се наситя.
Онова, което съм запомнил оттогава, остана
запечатано за цял живот. Реших, че натрупаното като впечатления трябва да намери израз в композиция. Бях присъствал на танците
на жътварките и това ме наведе на мисълта
първата ми творба да изобразява живота на
село през моите детски и младежки години.
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Днес родната къща на композитора в Казанлък
е превърната в културно средище. Дом „Петко
Стайнов“ е създаден по инициатива на фондация,
която носи името му и предлага на посетителите
си постоянна музейна експозиция и музикален
салон. Можете да направите и виртуална разходка с учениците и в сайта на дома.
Един от акцентите при слушането и коментирането на откъси от сюитата трябва да бъде фактът,
че музиката, озаглавена като танц, не е винаги с
битово-танцувална функция. Това не означава и
че върху такава музика не може да се изграждат
и осъществяват различни танцови постановки,
например че тя не носи танцувалност. Именно
нея е полезно да открият учениците, а стихията
на танца е „очевидна“ във всички части.
Най-популярна като че ли е Ръченица и учениците без проблем ще запомнят мелодията на
стремителното, напористо, устремно като мъжко
танцуване начало. След това започва по-нежна,
по-лека, грациозна музика. Може да се асоциира
с женското начало, с танц на девойките. Друг нюанс на наблюдения дава проследяването на участие на различни инструменти в изграждането на
музиката – струнни, дървени духови, цял оркестър. И макар че по програма не се предвижда да
се говори и разглежда сложна триделна форма,
смятаме, че учениците могат да разпознаят триделността, като проследят повторността на първия дял и контраста на втория (по ваша преценка,

не е задължително…). Лесно се открива връзка
с народната инструментална музика – с нейните
танцувално-верижни структури. Има прекрасен
вариант на вокално изпълнение на тази Ръченица
от вокална група „Траяна“ и горещо ви препоръчваме учениците да го чуят.
Пайдушко е в двуделна контрастна форма.
Първият дял е устремен, бърз. Контрастно му се
противопоставя вторият дял – звучи грациозно,
елегантно.
Предоставили сме и откъси от другите две части на сюитата. Дори съвсем кратко прослушване
е достатъчно, за да открият учениците като че ли
най-яркия контраст на всички части спрямо Мечкарски танц. Встъплението и заключението звучат спокойно; основната тема е тромава, тежка
като мечката и нейния танц; приглушено звучат
струнните и дървените инструменти в нисък и
среден регистър. Средният дял е спокоен, с плавно движение на мелодията в струнни инструменти на фона на медни и духови. В заключителния
дял двете емоционални сфери се обединяват.
Хоро е с буен, игрив, скоклив характер; като че
ли можеш и да видиш вихрения танц на танцьорите, да усетиш и по-леки стъпки…
Китките на първите български композитори и
тази музика си приличат най-естествено по това,
че се използва фолклорът. Въпросът за записването на Пайдушко в размер пет осми или шестнадесети се свързва с бързината на танца. А нотните примери само демонстрират началото на две
части и се надяваме с ваша помощ без проблеми
да се разпознаят. Напомняме да предложите и
тук скат изпълнение на основните мелодии.
Е-ресурс
Задачата дава възможност учениците да се запознаят с една сравнително съвременна сюита
– Планетите от английския композитор Густав
Холст (1920 г.), чрез кратка информация и три
откъса от три части. Подбрали сме я като ярък
пример за сюити с нетанцов характер, интересна и от гледна точка на междупредметни връзки.
Според характера на музиката е необходимо да
се разпознае коя музика на кое заглавие отговаря
(чрез кликване в номер на прозвучаване и наименование). Достатъчно насочващи са уточненията
характеристики на планетите – веселие, война,
магьосник. Отговорите са: 1. Юпитер 2. Марс 3.
Уран.

УРОК 38
Стр. 45
Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: осъзнавани на характерни белези на сюита; познаване на танци от класическата сюита; посочване на примери за съвременно
претворяване на принципа на сюитността.
Задачи на урока: слушане, наблюдаване, анализиране на части на сюита; откриване на танци
в творчеството на композиторите; предлагане на
музика за съставяне на сюита.
Основен музикален материал:
• за слушане: Сарабанда – Г. Фр. Хендел;
Жига – Й. С. Бах, Суингъл Сингърс.
Насоки за работа
Осъзнаването на принципите на сюитността продължава с примери от старинните сюити
– с два контрастни по характер и музика танци.
„Контрастно“ сме избрали и да прозвучат – единият е във вокална съвременна интерпретация.
Един от нюансите при слушането и коментирането на творбите е именно контрастността като водещ принцип при изграждането на сюитата. А основен друг нюанс – важен за процесите на живот
на музиката – е фактът, че танците в старинните
композиторски сюити имат фолклорен произход,
че се претворяват в композиторското и изпълнителското творчество и до днес. Всичко на този
свят не стои такова, каквото се е зародило, когато е създавано – и фолклорът, и стиловете в изкуството, и жанровете (не само в музиката), както
и нашите вкусове и критерии, даже и езикът, на
който се говори…
Величествената, а според някои може би и сурова, мрачна на места или по-светла и спокойна
в други моменти Сарабанда от Г. Фр. Хендел е
много популярна музика, пример за непреходността на красивото, духовното; претърпяла много варианти през вековете. Сарабандата най-често се асоциира с образите на печал и скръб.
Коренно противоположен по характер е танцът жига (gigue или giga, произхождащ от шотландския jigу, в триделен метрум и неговите
производни) – народен, бърз, жизнерадостен,
темпераментно увличащ. В старинната сюита
обикновено се е разполагал от композиторите в
края на сюитата. Както вече отбелязахме, съвсем
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САРАБАНДА
Георг Фридрих Хендел

ИНСТРУМЕНТАЛНИ
СЪСТАВИ. ДУХОВ ОРКЕСТЪР

ЖИГА
Йохан Себастиан Бах
пеят “Суингъл Сингърс„

Стр. 46

Георг Фридрих Хендел
(1685 – 1759)
Свири на цигулка, орган,
клавесин, обой. Творчеството му включва
опери, музика за хор
и оркестър, църковни
произведения и много
други.

Вид на урока: за нови знания.
Основен музикален материал:
• за пеене: Песен на панагюрските въстаници
– популярна песен, текст И. Вазов
• за слушане: Бдинци – Б. Кирчев; Александрийка – Д. Илиев
Цел на урока: разбиране на същността на оркестър; познаване на принципите на включване
на музикалните инструменти в състава на различни видове оркестри; разпознаване по състав и
тембър на духов оркестър; определяне на изразните възможности на духов оркестър; свързване
на духов оркестър с форми на функциониране на
музиката.

МУЗИКАЛЕН
КАЛЕЙДОСКОП
През вековете танците се променят – музиката,
движенията, дрехите на танцьорите. Всички европейски танци са произлезли от фолклора. По-късно са навлезли в дворците, в балните салони. А композиторите ги
използват в своите сюити.
Сред най-популярните старинни танцови сюити са
френските, немските и английските на Йохан Себастиан Бах.
Сарабанда е старинен испански бавен танц в тривременен метрум. Сарабандата, която слушахте, е от
четвърта част на сюита за клавесин от Хендел. Става
популярна с оркестровия си вариант във филм от 1975 г.
Жига е старинен бърз танц, запазен и до днес в Ирландия и Шотландия. Първоначално се е танцувал по двойки. Сред моряците се разпространява като солов танц
с комичен характер. През XVII век жига са наричали и
малка цигулка, на която са свирили музика за танци.
Композиторите са писали сюити за различни инструменти и състави. Жигата от Йохан Себастиан Бах,
която пеят „Суингъл сингърс“, е част от сюита за
виолончело.

МУЗИКАЛНА АРЕНА

?

Предложете музика за сюита
от съвременни танци – на основата
на поп- и рокмузика, която харесвате.
Кой ще успее да „отскочи“ подалече от България? Използвайте
знанията и уменията си за работа със
съвременните дигитални технологии,
за да съставите сюита от фолклорна
музика, различна от българската.
45

целенасочено сме подбрали учениците да чуят вокална, майсторска интерпретация на артистите от
световноизвестния вокален състав The Swingle
Singers, претворили по такъв начин музика и на
Й. С. Бах, В. А. Моцарт, Л. ван Бетовен и др.
Задачите от „Музикална арена“ не само затвърдяват и проверяват знания за основни характеристики на сюитата, защото изискват съставяне
на сюита, но най-вече са творчески. Предполагат
проява на умения за работа в екип, в интернет;
споделяне на лични предпочитания за съвременната поп- и рокмузика; насочват към използването на сюитния принцип при функционирането на
фолклорната музика и днес.
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Задачи на урока: изпълняване с подходяща
интонация и емоционалност на песента; определяне и коментиране на специфичното звучене,
характер и въздействие на духов оркестър; коментиране на значението на духовия оркестър в
бита на хората, в празничността им.
Насоки за работа
Оркестърът като колектив от музиканти е познат за учениците, които вече имат знания, за да
могат да отделят и определят, както и обобщят
различни видове оркестри по различен признак
(съдържа в първата част на урочната статия). В
случая е добре да се опрете на личния опит на
учениците.
В тази тема специален акцент се поставя върху обединението в колектив на музиканти, свирещ на духови музикални инструменти. Основната група духови инструменти са вече добре
познати за учениците като тембър, изпълнение
и изразни възможности. Тук е необходимо да
осмислят принципите за включване на инструментите в състава на този оркестър – дървени
духови и медни духови. Неизменна част в състава на духовия оркестър са конкретни ударни
инструменти – голям барабан, малко барабанче, чинели... Можете да подсетите учениците да
наблюдават и коментират ролята на ударните
инструменти и значението им за цялостното
въздействие на изпълнението, а и за специал-

ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ
ДУХОВ ОРКЕСТЪР
БДИНЦИ

АЛЕКСАНДРИЙКА

Боню Кирчев

Дико Илиев

ПЕСЕН НА ПАНАГЮРСКИТЕ
ВЪСТАНИЦИ
популярна песен
текст на Иван Вазов

Боят настава, тупкат сърца ни,
ето ги близо наш’те душмани.
Кураж, дружина, вярна, сговорна,
ний не сме вече рая покорна!
Припев:

Дружно, братя българи, в боя да вървим!
Дружно, братя българи, враг да победим!
О, майко моя, Родино мила,
земя си красна, райска градина!
Нека пред света да се покажем,
нека му гордо, братя, докажем,
че сме строшили мръсни окови,
че сме свободни, а не робове!
Припев

Дико Илиев
(1898 – 1984)
е български
композитор,
диригент. Автор
е на много хорђ
и маршове за
духов оркестър.

О

ркестърът е колектив от музиканти,
които свирят на различни инструменти и
изпълняват заедно музика.
Съществуват различни видове оркестри:
според предназначението им и вида музика,
която свирят, оркестрите са военен, оперен,
народен, бигбенд и др.
според броя на музикантите – камерен
(малък), стандартен или голям
според вида на музикалните инструменти се
разграничават еднородни и смесени оркестри
Духовият оркестър е състав, в който музикантите свирят на духови музикални инструменти – от групата на дървените духови и
медните духови. Специална подкрепа духовите
инструменти имат от ударните инструменти – голям барабан, малък барабан,
чинели, дайре и др.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
Къде сте слушали и гледали духов оркестър? Споделете впечатленията си.
Кои музикални инструменти от познатите ви се
открояват в „Александрийка“ от Дико Илиев? Кой ще
поведе хорото?
Как ви въздейства маршът „Бдинци“? Кои изразни
средства помагат за това?
Кои песни маршове
знаете? Кои можете да
запеете?
46

ната им функция при придвижването на такива
оркестри и за други участници в ситуации, в
които свири такъв оркестър (парад, чествания,
тържествена заряпроверка…).
Подбраните музикални творби за илюстрация
на темата представят по категоричен начин социалната роля на духовия оркестър в България
(военна музика и танцова музика), но заедно с
това и специфичната звучност и въздействие му.
Маршът Бдинци е сред най-известните български военни маршове – той е марш на Трети
пехотен полк, взел участие във войните по време
на Третото българско царство. Името му идва от
средновековното славянско име на Видин – Бдин,
защото полкът е сформиран с щаб във Видин.
Освен това е и химн на Видин. Написан е през
1917 г. от капелмайстора Б. Кирчев по стихотворението „На Бдинци“, чийто автор е Никола Попов, непосредствено след победата на полка след
осемдневни сражения близо до Битоля.

Избраното хоро Александрийка представя
Дико Илиев – автор и личност със специална
роля за духовите оркестри в България. Композициите му са толкова популярни и сраснали с
народната традиция, че се асоциират като българска народна музика. Хорото Александрийка
Дико Илиев създава в памет на първородната си
дъщеря, починала на 16 години. Предлагаме ви
да прочетете (за себе си) разказа на М. Семов
„Александрийкиното хоро“… (а ако прецените –
избрани откъси на учениците).
Предвидената за изпълнение Песен на панагюрските въстаници по текст на Иван Вазов е с
приповдигнато и патриотично настроение и маршово звучене, което се подкрепя от аранжимент
в стилистиката на този жанр и е в синхрон с темата на урока (съпроводът е в духов оркестър,
дигитално осъществен), както и с предстоящия
национален празник на Република България. Ако
за момент се абстрахираме от конкретното време, за което е повествованието на текста, всъщност откриваме непреходни идеи и ценности – за
свободата на духа, за борбата срещу злото и враговете на тази свобода, за силата на общите усилия и воля за победа в името на определена цел…
Убедени сме, че няма да представлява трудност
учениците да я интерпретират с подходяща интонация и емоционалност.
Въпросите отново приоритетно насочват към
разсъждения за функционирането на музиката,
за мястото на духовите оркестри и на музиката
в тяхно изпълнение в живота на хората – къде
учениците се срещат с духов оркестър, кой ще
поведе хорото при звученето на „Александрийка“, кои песни маршове знаят…
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Стр. 73
Вид: за наблюдение.
Цел на урока: събиране и използване на информация при поставени задачи в дейности в
извънучилищна обучаваща среда – посещение
на репетиция на хор; споделяне на впечатления,
преживявания.
Задачи на урока: участие в учебна дейност в
извънучилищна обучаваща среда; наблюдаване,
записване, споделяне, коментиране на репетиция
на хор; проявяване на толерантност към различни мнения.
Насоки за работа
Наблюдението на хорова репетиция е прекрасен повод децата да станат свидетели на реален
творчески и репетиционен процес. В зависимост
от условията на населеното място и възможностите за посещение на такава репетиция можете да
подготвите децата за онова, което могат да наблюдават при посещението. Това може да бъде
училищният хор или хор в местното читалище,
културен дом или друга институция. За учениците ще бъде интересно да наблюдават как протича
една репетиция.
Важни акценти, които могат да се наблюдават
и които после ще се коментират, сме поставили в
рубриката „Въпроси и задачи“.
Как е организирано пространството по време
на репетиция, каква репетиция наблюдават – по
партии или обща.
• Как се държат певците по време на пеене.
• Как протича репетицията – разпяване (какво
е това и защо го има), същинска работа върху
репертоара (работа върху конкретни детайли от
произведенията и т.н.).
• Кой ръководи репетицията – ролята на диригента, неговите изисквания и диригентски жестове.
• Има ли хоровият състав корепетитор? Какво
е корепетитор? Каква е неговата роля, какъв е инструментът, на който съпровожда изпълненията?
• Познати ли са песните, които репетират?
Това са само част от въпросите, които можете
да дискутирате. Разбира се, че може да ги прецизирате, разширите, формулирате други. Много
важно е учениците да споделят своите впечатления и емоции след наблюдението. За някои тази
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ече сме на репетиция на хор. Да се огледаме внимателно и
да наблюдаваме.
Всички певци пристигат навреме за репетиция и заемат
местата си.
Те застават на мястото си в репетиционна зала или на
сцената. Репетициите на хора могат да се провеждат по групи
(партии) или да са общи – с участието на всички певци. Това
зависи от конкретните задачи в процеса на работа.
Кой ръководи репетициите?
Разбира се, това е диригентът. Той е главният двигател на
всеки хоров състав. Негова е решаващата роля за подбор на песни,
разучаването им с хористите, представянето им пред публика.
Пръв помощник в работата на диригента е корепетиторът,
който подпомага и съпровожда хоровите изпълнения.
Как се подготвят певците за репетицията?
Гласовете на певците се подготвят за пеене. Това става
със специални певчески упражнения за разпяване. Често
тези упражнения подпомагат певците и за нещо важно при
изпълнението на определена песен.
Започва същинската работа на репетицията.
Диригентът и певците изработват всички детайли и
елементи в произведенията така, че публиката да бъде завладяна
от емоционалното и въздействащо изпълнение на хористите.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
На какво е хубаво да обърнете внимание, когато присъствате
на репетиция на хор?
Какъв е съставът на хора?
Как са разположени певците по време на репетиция? Свързано
ли е това с различната височина на гласовете, с различните им
тембри?
Каква стойка имат певците по време на пеене?
Как започва репетицията?
Хористите използват ли ноти?
Винаги ли пеят целите песни?
Какви изисквания поставя диригентът към тях?
С какви диригентски жестове помага на хористите заедно да
пресъздадат посланието на песента, да претворят основните
изразни елементи на музиката?
Има ли предстояща изява, за която този състав се подготвя?
Има ли корепетитор на репетицията? На какъв инструмент
свири? Кога и как участва в репетиционния процес?
Чували ли сте песните, които хористите пеят?
Какъв е хорът според изпълняваната музика?
Какво ви направи най-силно впечатление по време на работата на хора?
Бихте ли се включили в хоров ансамбъл?
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среща може да се окаже решаваща за желанието
им да участват в такава формация, да усъвършенстват певческите си умения, да творят и такава
музика – и участието в хор трябва да се приема
като творчески процес.
Би било много полезно, ако след като са наблюдавали репетиция, учениците имат възможност
да посетят концертна изява на наблюдавания
състав. Така ще могат да оценят постигнатото
при концертното изпълнение, а и да имат самочувствието, че вече лично познават изпълнителите и тяхната подготовка.
Наблюдението на хорова репетиция би било
пълноценно само ако и домакините, и вашите
ученици предварително бъдат подготвени корек
тно за тази среща.

ПРАЗНИЧЕН МУЗИКАЛЕН
КАЛЕНДАР
Стр. 47
Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: разбиране на значението на музиката в празничния календар, на възрожденските песни в живота на българите, на социалната
роля на музиката; осъзнаване на мястото на конкретна музика – с определена изразност и предназначение, в честването на националния празник на Република България.
Задачи на урока: свързване на конкретен
музикален репертоар с празничния музикален
календар – 3 март; изразяване на отношение,
пресъздаване по подходящ начин на музикален
репертоар, свързан с празника.
Насоки за работа
Сюитата Преклонение с песен включва известни на поколения българи възрожденски песни (и
части от тях): Къде си, вярна ти любов народна – музика и текст Д. Чинтулов, Радецки (Тих
бял Дунав) – популярна мелодия (според някои
източници неин автор е Иван Караджов – български революционен деец и общественик, учител по пеене и диригент на ученическия духов
оркестър в гимназията в Благоевград, с година
на създаване 1909) по текст на И. Вазов, Жив е
той, жив е! (Хаджи Димитър) – популярна мелодия по текст на И. Вазов, Де е България – П.
Пипков, И. Вазов. Със сигурност петокласниците вече знаят Радецки и Де е България. Неоспорим е възпитателният им ефект – и по отношение
на празника, и по отношение на непреходни ценности. От дидактична гледна точка е своеобразно
надграждане на темата за народните будители и
развитието на музиката и музикалното образование, за предшествениците на първите български
композитори, за духовите оркестри, за сюитата,
на перманентната тема за празничния музикален
календар и за музиката в живота на хората. Не
е необходимо и да напомняме, че е изключително благодатна основа за разгръщане на работа
за развитие и формиране на ключови компетентности – социална и гражданска, комуникативна,
културна...
В същия контекст, но и във връзка с темата в
учебната програма за българската популярна му-

зика е и предложението ни за слушане на Хайдути – по текст на Хр. Ботев, музика и изпълнение на група „Епизод“. Тази група е известна
с претворяването със средствата на рокмузиката
на много моменти от нашата история, включително и по текстове на именити поети – това е
тяхната „визитна картичка“.
Първата задача, надяваме се, няма да затрудни учениците: възрожденският дух и авторство,
епохата на създаване, насочеността на основната
идея са основните общи моменти. А всяка песен
има свой облик и настроение, изразени с текст
и музика: патетичност и приповдигнатост на
стремежа за свобода и на духовното послание на
времето (някога и днес), увереност и пламенност
в успеха на мисията (някога и днес), тържественост и преклонение пред подвига на героите,
любов и поклон към красотата и силата на майката-родина, на майката земя…
В репертоара на петокласниците има достатъчно песни, които могат да са в основата на изготвянето на програма за концерт, посветен на
празника. Нека обаче се опитаме да излезем от
рамките на задължителните подобни на песните в
сюитата, като провокираме учениците да „навържат“ една концертна програма с разнообразна
музика, вкл. и инструментална, както и с участието на други видове изкуства. Важно е да аргументират примерно съдържание и подредба, като
защитят определен сценарий (принципен, не точно и подробно описан). И третата задача може да
премине към решаването на този казус – дали духовият оркестър има място в такава програма…
Е-ресурс
Задачата изисква отнасянето на заглавията на
песни, съставляващи предложената за музициране сюита, към имената на техните автори.
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ИНСТРУМЕНТАЛНИ
СЪСТАВИ. СТРУНЕН
ОРКЕСТЪР. СИМФОНИЧЕН
ОРКЕСТЪР

ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ
СТРУНЕН ОРКЕСТЪР
СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР
Р
ВАЛС ИЗ СЕРЕНАДА
ЗА СТРУНЕН ОРКЕСТЪР
Антонин Дворжак

Стр. 48

УНГАРСКИ ТАНЦ № 5
Йоханес Брамс

Вид на урока: за нови знания.

Кои музикални инструменти разпознавате по тембъра им във „Валс за струнен оркестър“ от Антонин Дворжак?
Какво настроение долавяте в
творбата и променя ли се то?
Как се променя темпото
в Унгарски танц № 5 от
Йоханес Брамс? С еднаква сила ли
звучи през цялото време изпълнението на оркестъра? Защо?

Цел на урока: разбиране на принципа на участие на музикалните инструменти в различните
видове оркестри; отнасяне на групи инструменти
към вид оркестров състав; познаване на изразните възможности на различни видове инструментални състави; разпознаване по състав и по
тембър на струнен оркестър, на симфоничен оркестър.

Насоки за работа
В урока продължава работата за формиране на
представи за различни видове инструменталните
състави. За учениците е познато понятието оркестър, в този урок се представя струнен и симфоничен оркестър. Важно е затвърдяването на
знанията за принципа на участие на музикалните
инструменти в различните оркестри, съотнасянето на музикалните инструменти към съответен вид оркестър, както и разпознаването им (по
външни белези и по звучене).
Но както нееднократно сме заявявали, не са
важни само знанията за музиката – важно е непосредственото музикално общуване. За усъвършенстване на слушателския опит, за развитието
и формирането музикалната култура на учениците съвсем целенасочено сме подбрали музика,
която е много популярна, съответно – и достъпна
за петокласниците.
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Йоханес Брамс (1833 – 1897)
е немски композитор и виртуозен
пианист. От музикалното му
творчество много обичани са 21
унгарски танца – творби, силно
повлияни от унгарския фолклор.
Най-популярен от тях е № 5.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ

Основен музикален материал:
• за слушане: Валс из Серенада за струнен
оркестър – А. Дворжак;
• Унгарски танц № 5 – Й. Брамс

Задачи: развитие и формиране на умения за
слушане и изпълняване на поставени задачи относно характера, формата и настроението в музикална творба; проследяване и коментиране
на изразните възможности на инструменталния
състав; сравняване на звучността на струнен и
симфоничен оркестър.

Антонин Дворжак
(1841 – 1904) е чешки
композитор, който в
своите творби често
влага мотиви от
чешката народна музика.

Какви разлики откривате
между двете произведения?
Опитайте се да влезете в
ролята на диригент и да дирижирате Унгарски танц № 5,
като показвате на „оркестъра
си“ промяната в темпото и
силата на звучене.

В

струнния оркестър участват струнните музикални инструменти – цигулки, виоли, виолончели и
контрабаси.
Симфоничният оркестър е голям инструментален
състав, който включва всички основни групи музикални
инструменти – струнни, духови и ударни. Много композитори създават впечатляващи музикални творби за
симфоничен оркестър – Хайдн, Моцарт, Бетовен, Малер,
Брамс, Берлиоз и др. Най-важна роля и отговорност да
обедини и ръководи оркестрантите има диригентът.

МУЗИКАЛЕН
КАЛЕЙДОСКОП
Симфоничните оркестри,
които са достигнали световна
слава със своите отлични изпълнения, са много. В България
има един много различен симфоничен оркестър – Филхармония „Пионер“.
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Дворжак написва своята Серенада „на
един дъх“ – за няколко дни. Този жанр (от фр.
serenade, итал. serenatа – вечерна музика или вечерно развлечение) се свързва с музика, която не
е подложена на интензивно, напрегнато развитие
(първоизточниците водят към вечерните песни
на възлюбения под прозореца на дамата). Затова може би изборът на инструментален състав
от композитора не предполага силата и мощта на
голям оркестър. Музиката на Дворжак привлича
с жизнеността си и непосредствения авторски
изказ, с нежната си развълнуваност и мечтателност, със задушевност и откровеност, с доверие.
Серенадата се състои от пет части. В партитурата на втора част композиторът отбелязва Tempo
di valse.
Унгарските танци на Йоханес Брамс (21 бр.)
носят световна известност на композитора, а
номер пет е едно от най-популярните произведения в класическата музика. В основата им е
колоритният унгарски фолклор: характерното
звучене на унгарския вербункош – направление
в инструменталната музика, съчетаваща елементи от славянски, италиански, цигански, унгарски

фолклор; специфичният унгарски чардаш – неочаквана смяна на бързи и бавни дялове, символизиращи енергията и жизнелюбието на този народ. Изследователите считат, че само три танца
са изключително авторска музика, а останалите
са създадени на основата на циганско-унгарски
мотиви от репертоара на цигуларя Еде Ремени.
Първоначално са били написани за пиано на четири ръце, по-късно се появяват варианти за две
ръце, за пиано и цигулка. Само три от танците
Брамс пише за оркестър – № 1, 3, 10. Още приживе, поради интереса към тази музика, известни
аранжори са обработвали Брамсовите танци за
симфоничен оркестър. И днес съществуват неизброимо количество варианти. Любопитен факт
е, че можем да прослушаме фрагмент от първия
унгарски танц, изсвирен на пиано от самия Брамс
(открива се в платформите за споделяне на видео). Записът е осъществен на 2 декември 1889
г. благодарение на великия изобретател Томас
Едисон и неговия наскоро създаден фонограф.
На записа се чува и гласът на Брамс, който поздравява Едисон.
Освен че ще наблюдават звученето на предвидения за урока симфоничен оркестър, по-важно
е учениците да усетят енергията на тази музика
– съчетание на сила, страст, копнеж, нежност; на
сериозност и хумор, на... и използването на музикално-изразни средства за претворяването им
(в такъв контекст да се насочват отговорите на
въпросите от задачите на страницата).
И тъй като творбата има изключително много
варианти в интернет пространството, това може
да бъде използвано за възлагане на задача – да се
открият различни изпълнения (по стил, изпълнителски състав) и да се споделят впечатления, да
се аргументират предпочитания.
Не трябва да се пропуска и коментарът за водещата роля на диригента във всеки инструментален състав – за координиране, ръководене,
указване на изпълнение на музикално-изразни средства... В тази насока е и ролевата игра,
свързана с дирижиране. Интерактивно може да
се подходи и към задачата за сравняване на двете произведения, на двата оркестрови състава
– чрез мозъчна атака и аргументиране на отговорите в групова форма на дейност; може да се
разшири задачата – не само разлики, а и прилики
да се отбележат и обосноват. Препоръчваме (не
за първи път) работата в екип, в партньорство.

УРОК 45
Стр. 49
Вид на урока: за упражнение.
Основен музикален материал:
• за слушане: из Пътеводител на младите в
оркестъра – Б. Бритън
Цел на урока: осъзнаване на същността на оркестър, на видове оркестрови състави; разпознаване по тембър.
Задачи на урока: слушане, наблюдаване, коментиране по различни параметри на видове
оркестрови групи инструменти; използване на
изразни средства като ориентир при разпознаването на музикална творба.
Насоки за работа
Урокът е за упражнение на знанията за инструментални състави – същност, видове, разнообразие, принцип на участие на инструментите в тях.
Предложените задачи са в подкрепа на развитието и усъвършенстването на умението учениците
да слушат, наблюдават и коментират музика според различни параметри.
Пътеводител на младите в оркестъра от
Бенджамин Бритън е много благодатна музикална илюстрация за участващите в оркестъра основни групи музикални инструменти и отделни
инструменти. Каква част от музиката (продължителността не е малка…), в кои часове ще използвате – решавате вие. В този урок препоръчваме
да звучат тези моменти, в които се представят
видовете групи инструменти.
Тази творба всъщност е вариации и фуга на
тема от Х. Пърсел (понятия, които не е необходимо да разкривате на учениците, но има начини
да насочите вниманието им към развитието на
музика с такива параметри). Създадена е през
1946 г. за документален образователен филм
„Инструментите на оркестъра“ – целта е била
да се запознаят младите слушатели със симфоничния оркестър и със звученето на различните
инструменти. Композиторът я посвещава на семейство с четири деца, у което намира подкрепа
в тежки за него времена.
Всичко в музиката е много „нагледно“, още
повече че в оригиналния си вариант творбата се
съпровожда с интересни коментари, написани
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от английски либретист (в интернет може да се
намери видео с английски и руски коментар –
при следващите пояснения сме използвали част
от текст оттам). Първоначално целият оркестър
(tutti) изпълнява темата на Пърсел – звучи тържествено, величествено. След това групите инструменти и отделните инструменти се редуват
и свирят вариации на тази тема (строги вариации
при представяне на групите инструменти и свободни – при представяне на видовете инструменти): дървени, медни, струнни, ударни; флейта и
флейта пиколо, обой – протяжно и меко, кларинет – красив и подвижен, фагот – най-големият
от дървените духови, и марш; цигулки – първи и втори свирят полонез; виоли, виолончело – пеят чудесно с мек звук, контрабас – „глава“ на семейството на струнните инструменти,
златна арфа – обича да дърпат 47-те ѝ струни;
валдхорна, тромпет; тромбон – звучи тежко, а
тубата – още повече; различните ударни са много – тимпани, голям барабан и чинели, триангел,
малък барабан и камшик, ксилофон, кастанети и
гонг, всички ударни заедно; всички инструменти
прозвучават заедно – появяват се във фугата в
същия ред на „индивидуалната“ си изява при вариациите. Всички инструменти и групи инструменти звучат в различни жанрове – разпознават
се полонез, марш, ноктюрно, хорал и др. Така се
създава своеобразна портретна галерия от музикални образи, калейдоскоп от звуци и настроения. Внимателното прочитане на партитурата
показва, че са включени шест ансамблови комбинации от инструменти, тридесет солови изяви.
Не това е важно, а усещането за уникалността на
тембрите – всички инструменти са различни по
дълбочина и наситеност, по наличието или отсъствието на мек кадифен нюанс или мек оттенък, острота, пробивност, по продължителност и
яркост; носят различно настроение, претворяват
различен жанр музика. Описанието на използваните инструменти и групи инструменти може да
бъде безкрайно, както безкрайно богат е светът
на музиката…

КАКВО ЗНАЕМ
ЗА ОРКЕСТРИТЕ
Стр. 50, 51
Вид на урока: за преговор.
Цел на урока: използване на знания за видове инструментални състави, музикалните форми,
сюитата; изявяване на музикални способности,
умения, артистичност; проява на отговорност,
наблюдателност и въображение.
Задачи на урока: пеене, свирене, танцуване
– според възможностите и предпочитанията на
учениците; проследяване, коментиране, анализиране на различни аспекти, свързани с видовете
състави, музикалните форми, сюитата; отговаряне на въпроси; изразяване на отношение, аргументация.
Насоки за работа
На страниците има както „класически“ въпроси и задачи, целящи проверка на знанията, така
и провокативни въпроси. По-нестандартните задания целят да предизвикат дискусии, чрез които ще проличи дали учениците обмислят задълбочено музикалните явления. Не сме забравили
и творческата насока в проблематизирането на
учебния материал.
Пример в това отношение е въпросът на кой
инструмент се свири най-трудно; задачата, свързана с диригентските жестове, функцията на диригента в оркестъра; илюстриране на музика и
др.
Благодарение на преосмислянето на знанията
информацията ще се преструктурира в съзнанието, за да премине на едно по-високо ниво.
В задачите сме вскючили всички видове музикални произведения, звучали до този момент в
материала, който се преговаря – видове състави,
музикални форми, сюита.
Е-ресурс
Задача 1: Учениците назовават кои инструменти не са част от групата на медните духови
инструменти. Отговор: кларинет, фагот, флейта.
Задача 2: Петокласниците разпознават в кой
от трите примера звучи струнен оркестър. Отговор: втори пример.
Задача 3: Този електронен ресурс не е задача, а предоставя в атрактивна форма условия за
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КАКВО ЗНАЕМ ЗА МУЗИКАТА
ДОТУК

КАКВО ЗНАЕМ ЗА ОРКЕСТРИТЕ

Стр. 52, 53
Вид на урока: за обобщение.
Цел на урока: използване на знания за видове инструментални състави, музикалните форми,
сюитата; изявяване на музикални способности,
умения, артистичност; проява на отговорност,
наблюдателност и въображение.
ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
Какви видове оркестри познавате? По какво
се различава музиката, която те изпълняват?

Кой от инструментите в струнния оркестър
свири най-високо и кой – най-ниско?

В кой оркестър няма ударни
инструменти?
струнен
симфоничен
духов

От какви материали се изработват духовите
музикални инструменти?
На кой инструмент смятате, че се свири найтрудно? Защо мислите така?

Може ли музиката да накара слушателите
да почувстват решителност, смелост,
възторженост, приповдигнатост? Ако отговорът
е „да“, кой вид оркестър създава това чувство?

Припомнете си какъв оркестър
изпълнява произведенията
Симфония № 5 от Лудвиг ван
Бетовен, „Полетът на валкюрите“
от Рихард Вагнер и „Болеро“ на
Морис Равел.
Защо авторите им са избрали
именно този вид състав?

50

преговор на състава и звученето на големия симфоничен оркестър и на неговите основни групи
инструменти. С последователни кликвания (шест
стъпки) на екрана се зареждат отделните групи
музикални инструменти, като успоредно с фотоса прозвучават съответните инструменти по
време на разсвирване. При последното кликване
към струнните, дървените духови, медните духови инструменти и ударните инструменти мястото си заема и диригентът. С появата му вместо
разсвирване започва да звучи музикална творба,
вече позната на учениците – Унгарски танц № 5
от Йоханес Брамс.

Задачи на урока: пеене, свирене, танцуване –
според възможностите и предпочитанията на учениците; проследяване, коментиране, анализиране
на различни аспекти, свързани с видовете състави, музикалните форми, сюитата; отговаряне на
въпроси; изразяване на отношение, аргументация.
Насоки за работа
На страницата отново се обединяват различни
музикални явления, музикален материал, знания
за музиката. Затова именно тук сме разположили
и обобщената схема на структура и разположение на инструментите в оркестъра (може да се
използва и в предишни часове).
Целта е учениците не само да решат определени задачи, да извършат определени дейности,
свързани с тях, но и да проявят съобразителност,
да изразят собствено мнение, да покажат развитие и по отношение на уменията за работа в екип.
Традиционно предлагаме това да стане чрез „Музикална арена“ и „Музикална работилница“. Надяваме се, че и учениците вече очакват момента
на своята изява на всичко, на което са способни
в тази форма. Вашият и техният опит ще ви насочат как да подходите в организирането на този
час при формирането на групи за работа.
Само първите два въпроса от „Музикална арена“ са от първо равнище. Останалите изискват
трансформиране на знания и умения, търсене на
музика по определен критерий, творчески подход
и изява на творчески способности. Така по-лесно
се избягва и абсолютизирането на оценяването
единствено на принципа на верен – неверен отговор. Оценката по музика трябва да се основава
преди всичко на проявен интерес към музикалните
дейности, включването в екипна работа, желание
за музициране (дори да е неточно…), стремежа
към усъвършенстване на умението за слушане и
анализиране на музика и музикални явления.
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БЪЛГАРСКИ МУЗИКАЛЕН
ФОЛКЛОР. ФОЛКЛОРЪТ
НА ТРАКИЯ

БЪЛГАРСКИ МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛО
ОР
ФОЛКЛОРЪТ
НА ТРАКИЯ

тракийска народна песен

Стр. 54

ИЗ ХОРОВОДНА
БРОЕНИЦА
свири оркестър „Канарите“

Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: познаване на основни типични белези на тракийския фолклор; разбиране на
принципите на функциониране на фолклора днес.
Задачи на урока: посочване на границите на
областта; пеене и слушане на характерна музика
от Тракия; коментиране на специфичните отношения между творец и изпълнител във фолклора, в професионалната музика и в любителската
практика; разграничаване на обработен от автентичен фолклор с примери.
Основен музикален репертоар:
• за пеене: Дона на порти седеше – народна
песен;
• за слушане: из Хороводна броеница – оркестър „Канарите“
Насоки за работа
Урочната статия представя основни особености и характеристики на тракийския музикален
фолклор така, както сме подходили и при трите
музикалнофолклорни области – песенен репертоар, инструментална музика и характерни инструменти, народни хорà.
Песента за разучаване е с лека мелодия – бързо запомняща се, с преобладаващи секундови
ходове (и един квартов и един терцов скок), развиваща се първоначално в по-висок регистър; в
двувременен (характерен, преобладаващ за Тракия) метрум, със сравнително еднообразен ритъм (преобладаващи четвъртини и осмини ноти).
Изключително провокативна е втората задача на
страницата – къде е подходящо да се слуша тази
песен във варианта, който ви предлагаме. Още
във формулирането ѝ сме заложили идея за дебат – „за“ и „против“ съвременните обработки
на народни песни. Изреждането на подходящи
места за прозвучаването ѝ всъщност разкрива
по непринуден начин присъствието на музиката
в живота на хората, социалната ѝ роля; насочва
към проблемите за функционирането на музиката в миналото и днес. Това, че песента е тракийска, не ограничава възможностите да се използва
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ДОНА НА ПОРТИ
СЕДЕШЕ

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
Посочете на картата на България къде се намира Тракийската фолклорна област.

Т

ракийската фолклорна област е най-обширна.
Обхваща Тракийската низина, Странджанския
край, части от Източна Средна гора и източните
склонове на Родопите. С тези земи се свързва една
от най-старите култури на Балканския полуостров
– тракийската.
Песните в Тракия са съпровождали живота на хората
и в делник, и в празник. И до днес се пеят много традиционни жетварски, седенкарски, трапезни, сватбарски
песни. Тракийските народни песни са едногласни, пре2 7
димно хороводни. Преобладават размери 4 и 8 .
Характерни са и безмензурните песни и мелодии.
Запазени са песни за пълния обреден календар – коледни,
лазарски, великденски, гергьовденски и др.
Много развита и разнообразна е инструменталната
музика. Широко разпространен е кавалът. Тук казват:
„Пее, сякаш с кавал свири!“. Използват се и гайда,
гъдулка, тъпан.
Хорђта в Тракия са предимно прави – сключени,
водени, които се играят витообразно. Разнообразието
е по отношение на темпото (от много бавни до много
бързи) и сложността.

Как мислите? Къде най-добре би
звучала песента „Дона на порти седеше“ в този съвременен, а не автентичен вариант: на сватба, в дискотека,
на празник в Родопите, на семейно
или приятелско тържество, където
хората слушат народна музика, на
концерти? Или другаде?
Съпровождайте с подходящи инструменти.
На избрани места използвайте ритмичните групи
и
.
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и на сцени в Родопите, на една сцена с родопска
песен, на други места в този регион.
Инструменталната музика на Тракия представяме с характерните сватбарски групи от Тракия
(започнали в средата на миналия век, отричани
и възхвалявани през годините) – с известния
през последните десетилетия оркестър „Канарите“ (създаден през 1974 г.). Този оркестър е
сред най-предпочитаните сватбарски оркестри в
България; имат много авторски песни с народно
звучене в различни жанрове (вкл. и поп, градски
фолклор). Дискографията им включва над 20 албума – аудио и видео. Основателят и ръководител
на оркестъра Атанас Стоев (акордеон) е почетен
гражданин на Пловдив, Първомай, Чирпан. Печелят много награди – от характерните за района
надсвирвания, за албум, за видеоклип, за издигането на съвременния престиж на българската
народна музика… Концертират в Русия, Сърбия,
Йордания, Франция, Египет и др. Известни песни
от репертоара им – популярни, слушани, любими в цяла България – са „Кара Кольо“, „Румена
мома“. В състава на оркестъра през годините
се използват и саксофон, кларинет, бас китара,

ударни инструменти, синтезатор, цигулка, контрабас – основа за разговор за народните и „ненародните“ инструменти в претворяването на народна музика днес.
Е-ресурс
Задача 1 изисква вербализиране на отношение към тембъра на широко разпространения в
Тракия музикален инструмент кавал; предлага
се и откъс в негово изпълнение – безмензурна
мелодия и ръченица, вкл. и в характерния нисък
регистър. Възможно описание на тембъра му е
мек, топъл, нежен, задушевен, поетичен, а не остър и писклив, груб; в ниския регистър – плътен,
оприличава се на свистене на вятър; във високия
регистър често го сравняват със звука на флейта.
В музикалния пример на задача 2 звучат кратки откъси в изпълнение на два вида гайди – ниска
каба гайда и висока джура гайда. Освен че ще ги
разпознаят по характерния им тембър, като ги
сравнят (меко – остро, ниско – високо, бавно –
бързо…), тази задача преднамерено провокира
и отнасянето им към две музикалнофолклорни
области – Родопи и Тракия. Снимката представя
заключителен момент от Национален конкурс за
гайдари – „Вълшебни ритми“, Нови пазар, където на сцената са млади изпълнители и на двата
вида гайди.
Задача 3 предлага музикална илюстрация на
три вида характерни тракийски народни хорà и
това е нейното основно предназначение – да се
разширят знанията им, подкрепени с конкретна музика. А ако има ученици, които участват
в танцови състави, биха могли да демонстрират
характерни танцови стъпки. Могат да се използват и видеодемонстрации (от интернет пространството). Лесно учениците ще открият, че са в
равноделен метрум и че могат да се запишат в
размер две четвърти. Това подчертава още веднъж факта, че в Тракия преобладават прави хорà,
а разнообразието им е в изпълнението.

УРОК 49
Стр. 55
Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: запознаване със странджанската музика, отнасянето ѝ към Тракийската фолклорна област; назоваване на музика и изпълнители от Тракия; ориентиране в особеностите на
тракийската музика; осъзнаване на значението
на съвременната изпълнителска практика за живота на фолклора.
Задачи на урока: пеене, слушане, коментиране, анализиране на фолклор от Странджа; сравняване на тракийски и родопски фолклор.
Основен музикален материал:
• за пеене: Димо седи на дюкеня – народна
песен
• за слушане: Странджанско хоро – ансамбъл „Странджа“
Насоки за работа
Музиката на страницата е в подкрепа на темата
за странджанския фолклор като част от Тракия,
но по-важно – на две основни нишки в темата за
живота на народната музика.
Песента за пеене е в изпълнение на фолклорна група „Шарени гайтани“ от Бургас, в състава
на която са ученици – младото поколение, което
под ръководството на запалените за каузата си
учители е това, което ще донесе и до следващите поколения нашето безценно богатство. Дали
някои от тези ученици ще се занимават в бъдеще
професионално с музика – не е толкова важно.
Важно е, че те се занимават с музика, че пеят
българските народни песни и че се учат да уважават и ценят народната музика и музикалното
изкуство като цяло.
Странджанското хоро в изпълнение на ансамбъл „Странджа“ е образец за обработването на
традиционния ни фолклор и за тази форма на съществуването му. То е с изключително значение
за обогатяването и развиването на традицията.
Ансамбълът е професионален и е основан през
1965 г. Изнесъл е над 6000 концерта в страната и
чужбина. Удостоен е с престижната национална
награда за ярки постижения в изпълнителското
изкуство „Кристална лира“ в категория „Музикален фолклор“. В това хоро учениците ще открият
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УРОК 50
Стр. 56

СТРАНДЖАНСКО ХОРО

ДИМО СЕДИ
НА ДЮКЕНЯ

свири ансамбъл „Странджа“

народна песен от Странджа
пее ФГ „Шарени гайтани“

Вид на урока: за упражнение.
Основен музикален материал:
• за пеене: Лазарско хоро – народна песен от
Тракия
• за слушане: Лазарско хоро – инструментална музика

ФОЛКЛОРНА МОЗАЙКА
Някои фолклористи представят Странджа
като самостоятелна фолклорна област, а други –
като подобласт на тракийския музикалнофолклорен диалект. Типични местни фолклорни практики са нестинарството (игра върху жарава, със съпровод на гайда и тъпан), пролетните младежки
игри „Филек“ по време на великденските пости.

Цел на урока: разбиране на спецификата на
лазаруването, отнасяне на обичая към конкретното му място в календарния цикъл; познаване
на творби, свързани с лазаруване; познаване
на характерни елементи и атрибути на обреда,
на участващи в него и на ясно определените им
роли.

Съборът на народното творчество в Копривщица се провежда повече от петдесет години.

МУЗИКАЛНА АРЕНА
Открийте имена на известни тракийски кавалджии и гайдари.
Чуйте песните „Вечеряй, Радо“ от Родопите и „У Недини равни двори“ от Тракия.
Намирате ли разлика в звученето им по отношение на: темпо, мелодия, метрум, характер, съпровод?
Кои инструменти са солисти в откъсите за слушане? Определете метрума им. В
какъв размер могат да се запишат?
Организирайте надиграване: кой найдобре ще танцува право хоро и ръченица?

?

Характерни за Тракия са сватбарските оркестри и групи: Първомайска група, оркестър
„Орфей“, оркестър „Тракия“ и др.
С особено значение за района и страната, за
българската и международната публика са държавните фолклорни ансамбли „Тракия“ – Пловдив,
„Загоре“ – Стара Загора, „Странджа“ – Бургас, и др.
Композитори и професионални изпълнители създават нови варианти на старите народни песни
и мелодии.
Известни тракийски певци са Недялка Керанова, Вълкана Стоянова, Стайка Гьокова, Пенка
Павлова, Йовчо Караиванов, Тодор Кожухаров и мн.
др. От Странджа са имената на Янка Рупкина,
Магда Пушкарова, Комна Стоянова, Калинка Згурова, Жечка Сланинкова и др.
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звучене на характерната висока гайда – джурà, на
кавал – в специфичен нисък и ярък висок регистър на гъдулка. Както и безмензурна широка мелодия в началото, равномерен двуделен метрум
в типични странджански мелодии, своеобразно
надсвирване (надиграване), виртуозност, но и
допълване на инструментите при развитието на
музиката.
Акценти в часа е необходимо да бъдат: нестинарските игри в Странджа, значението на съборите за народно творчество и ансамблите за
народна музика и танци за съхраняването на народните традиции, представянето на избрани певци от района.
Задачите поставят и изискват:
• използване на компютърните технологии за
събиране на информация – известни имена на
гайдари и кавалджии от Тракия (Костадин Варимезов, Мария Стоянова, Петко Стоянов, Стойко
Георгиев, Никола Ганчев, Стоян Величков…);
• сравняване на родопска и тракийска песен –
бавно и умерено бързо темпо, равноделен и седемвременен неравноделен метрум (ръченица),
повествователен и танцов характер и мелодия;
• разпознаване на солиращи народни инструменти, характерни за Тракия, както и на метрум
и размер на музика (по избор на учителя);
• надиграване – право хоро и ръченица като
типични тракийски танци.
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Задачи на урока: пеене, слушане, коментиране на музика и музикално-изразни средства,
свързани с обреда; сравняване с други празници и обреди; споделяне на лични преживявания,
свързани с празника.
Насоки за работа
В началния етап на обучение учениците се запознават с пролетните празници. Затова знанията им следва да се обогатяват и допълват, както
трябва да се обогатява и музикалният им репертоар, свързан с тези празници.
Урокът е посветен на един от интересните пролетни празници, свързани с обредния календар
– лазаруване. От друга гледна точка е и продължение на темата за тракийския фолклор – музиката, която сме подбрали, е тракийска. Песента
е жизнерадостна, своеобразна задявка между
момък и мома, свързана с естественото желание
на младите да се „вземат“. Основните песни на
Лазаровден са наричания благослов за здраве,
плодородие и благополучие на дома, посветени
на стопанин, на стопанка, на невестата, на бебето. Но най-много може би са за момите в къщата.
В къща, където има ерген или мома за женене, в
песните се вмъкват любовно-женитбени мотиви,
възпява се любовта между тях, бъдеща женитба.
Вярвало се е, че мома, която не е лазарувала, не
може да се омъжи. Затова е било задължително
всяко момиче от селото да лазарува.
Лазарското хоро (буенек) е в изпълнение на
оркестър и с честа солираща роля на кавал. В

народната традиция и обредност лазарките играят хоро, като размахват бели лазарски кърпи и
подскачат високо, за да растат буйни житата (в
Жеравна например).
Учениците могат да споделят своя опит и лични наблюдения за празника, за обичая лазаруване. Някои може би са участвали, други може да
са наблюдавали лазаруване. А тези, които нямат
лични впечатления, ще се възползват от знанията
си от началното училище и от информацията на
страницата и от тази, която вие (или учениците
сами) ще представите. Важно е всички по някакъв начин да се включат в обсъждане на обреда.
Удачно би било учениците да коментират правилата на обичая, символите и елементите, участващи в него. Съществено е характерното облекло,
правилото, че в него участват само момичета;
лазарския костюм има специфични елементи.
Необходимо е да се подчертае обвързаността на
обичая и с други ритуали и обичаи – Цветница,
Връбница, Великден.
В хода на урока добре би било да се акцентира върху огромното разнообразие и богатство
при провеждане на обичая в различните краища
на България. В лазарските „чети“ може да има и
други обредни персонажи – „боенек“, „лазарова
булка“ – пременено като невеста малко момиче,
забулено с бяла или червена кърпа. Ролята на
младоженец – „зет“, се изпълнява от мома, пременена в мъжки дрехи, с калпак на главата и с
тояга в ръка.
След лазаруването в много региони се прави
така нареченото кумичене. Лазарките отиват на
реката и хвърлят в нея венчетата си. Момата,
чието венче първо изплува и изпревари другите
венчета, става кумица – в нейния дом се събират
на гощавка останалите лазарки.
Учениците вече добре познават и други обичаи
(коледуване и сурваки) и могат да коментират
общото и различното между тях – кой участва,
какви обредни действия се извършват, за кого са
предназначени, с какво са характерни песните,
има ли специфични танци…

УРОК 51
Стр. 57
Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: познаване на произхода и разбиране на значението на празника; познаване на
свързаните с него традиции и обичаи.
Задачи на урока: пеене, слушане, коментиране на музика, свързана с празника; споделяне
на личен опит и преживявания в подготовката и
провеждането на празника; отнасяне на определени музикално-изразни средства към конкретен
музикален материал.
Основен музикален материал:
• за пеене: Разяснило сай небето – народна
песен
• за слушане: Христос воскресе (тропар на
Пасха) – част от Великденска литургия
Насоки за работа
Великден е един от празниците, който учениците познават отдавна и много добре и както споделихме на предишната страница, трябва
да се разширяват знания и умения. Акцентът в
урока е върху традициите и богатата палитра от
обичаи, свързани с пролетните празници. Могат
да се споделят преживявания и емоции. Това освен устно може да бъде направено и със задачата
да изработят постер, презентация или друг вид
представяне.
Добре е (внимателно и ненатрапчиво) да се
насочи вниманието към библейската легенда за
възкресението на Лазар – християнския празник,
но дотолкова, че да се подчертае фактът, че от
незапомнени времена на този ден са се изпълнявали най-жизнерадостните и лирични песни,
игри на младите моми в обредния календар. Днес
отбелязването на празника съчетава древни вярвания с християнски традиции за пробуждането
на природата, а в народното творчество това има
свое специално място и отражение.
Към атмосферата на празника отвежда предвидената творба за слушане – Христос Воскресе, която е фрагмент от великденската литургия.
Текстът е: Удачно е да се коментира с учениците
дали са я чували вече и евентуално къде, към коя
част от честването се отнася – църковния празник или народния; какво въздействие има този
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БЪЛГАРСКИ МУЗИКАЛЕН
ФОЛКЛОР. ПИРИНСКИЯТ
ФОЛКЛОР

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

Стр. 58

РАЗЯСНИЛО САЙ НЕБЕТО
народна песен

Разяснило сай, мамо, небето.
Разцъфтяло сай, мъри, полето.
Камбани, мамо мъри, биеха.
Християни празник празнуваха. (2)
Голям ден, мамо, е ден Великден.

Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: познаване на основни типични
белези на музикалния фолклор от Пирин.

Моми от цветя венци виеха.
Момци за здраве свещи палеха.
В очи им, мамо, звезди светеха.
В лица им, мъри, слънца грееха. (2)
Мало є голямо тамо радваха.
Пъстри яйца, мамо, разменяха.
И радостта си те споделяха.
„Христос воскресe“ хората пеят
и Великденско хоро играят (2)
с пъстри премяни, мили, засмяни.

Задачи на урока: пеене и слушане на музика от Пиринския край; посочване на границите
на областта; проследяване, коментиране на особеностите на пиринския двуглас; изразяване на
свои предпочитания към музика от този регион,
аргументиране на позиция.

В

еликден, или Въскресение Христово, е един
ин от
т
най-големите пролетни празници, който всякаа
година се празнува на различна дата, но винаги в неделя.
еделя.
Обредността му съчетава древни вярвания и християнски традиции за възраждането на новия живот, за
пробуждането на природата. На много места празникът се съпровожда с игри, хорђ, люлеене на люлки и
др. Стар обичай на Великден е „носенето на поклон“
– млади жени, омъжени през изтеклата година, посещават кумовете си с боядисани яйца и обредни хлябове. И момите лазарки ходят „на поклон“ у своята
кумица. Песните за този ден разказват за червените
яйца, за новите премени на момите, за великденското
хоро, за люлките, за похитени от змей моми и др.
Великден и Гергьовден народът определя като „лични
дни“ – защото са важни, защото са обърнати към
здравето и личното щастие на всеки.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
Какво общо откривате в
народните пролетни празници?
В какъв размер е песента
„Разяснило сай небето“?

3 7 2
4 8 4

Кои инструменти съпровождат изпълнението Ӝ?
Съчинете и изсвирете съпровод на песента с музикални
инструменти по избор.
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вид музика; какво включва изпълнението – празнични камбани, пеене, какъв е вокалният състав,
който чуват.
В тази връзка трябва да се отнася предложената народна песен за изпълнение, както и други познати музикални примери. Разяснило сай
небето е народна песен с конкретна тематика
– Великден, която ви предлагаме в традиционен
вариант на изпълнение и музикален съпровод с
народни инструменти. Текстът поетично разказва за празника – и църковен, и народен: камбаните на църквата бият, момите и момците са
щастливи и радостни – в очите им светят звезди,
лицата им са огрени от слънце; разменят си яйца;
всички играят великденско хоро – в пъстри премени. При разучаването ѝ не е задължително, а е
и невъзможно да се изисква пеене с орнаментиране на мелодията само защото песента е народна и записът е с характерните изразни средства
при традиционното народно пеене – учениците в
училище пеят с естествените си гласове.
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Основен музикален материал:
• за пеене: Снощи е Добра – пиринска народна
песен
• за слушане: Планино Пирин – мъжка вокална
група от Банско
Насоки за работа
Урокът запознава с основни характеристики на
пиринския фолклор във вече ясни граници – район, песни, инструменти, хорà. Какъв ще е подходът ви при представянето на последния за тази
учебна година район, решавате вие. Предлагаме
например това да бъде специфичното двугласно пеене – много характерно и доста разпространено в Пирин. Затова сме подбрали и такава
песен – лесна за овладяване, но и с втори исов
глас. Учениците имат възможност да възприемат
и зрително в две предложения това многогласие
– и като нотен текст, и като графична схема (във
втора задача на страницата). Дали и доколко ще
изпеят учениците двугласно песента, зависи от
техните възможности, от вашето търпение и подход при преодоляване на това „препятствие“.
Планино Пирин е песенсимвол, песен икона.
Може би затова не бива да се опитваме да я анализираме излишно и да оставим самата тя да говори… Но се изкушаваме да ви предложим да я
свържете с разказа „Пирин“ на Й. Йовков от цикъла „Те победиха“ – представя по изключителен
начин и красотата на Пирин, и въздействието на
самата песен.
„… Внезапно гръмна музика. Свиреха песента на Пирин. Но музиката замлъкна, щом свърши първият куплет. Веднага хор от силни мъжки

БЪЛГАРСКИ МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛО
ОР
ПИРИНСКИЯТ ФОЛКЛОР
Р
СНОЩИ Е ДОБРА
пиринска народна песен

ПЛАНИНО
ПИРИН
пее мъжка фолклорна
група от Банско

П

иринската фолклорна област обхваща района на Югозападна
България.
Пиринският музикалнофолклорен диалект се характеризира
с голямо разнообразие.
Песните отразяват всички моменти от живота на населението – труд, празник, обредна традиция. Пее се и едногласно, и
двугласно. При традиционните двугласни песни най-често първият глас „води“ мелодията. Вторият глас „лежи“ върху повтарящ се тон (исов). Мелодиите се украсяват и със специфични
начини на пеене – „ацане“ (хълцане), „тресене“ (разтрисане), провикване. Липсват богато орнаментирани безмензурни песни.
Пиринският край е сред областите с най-разнообразни метруми
и ритъм – и в песните, и в инструменталната музика. Преобла2
7
9
дават равноделният размер 4 и неравноделните 8 б и 8 .
Характерни за областта са музикалните инструменти тамбура, гайда, зурна, тъпан, тарамбука.
Пиринските хорђ са предимно на песен, по-бавни.

ЗУРНА – дървен
духов музикален
инструмент
с тръстикова
пластинка;
разпространен на
Балканите, в много
части на Азия
и Африка.
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Сно - щи е Доб -

ра къс-но се - де - ла.

Ой, Доб - ро, Доб - ро, доб - ра не - вес - то!

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
Посочете на картата на България къде се намира Пиринската фолклорна област.

Опитайте с помощта на учителя да изпеете и втория глас на песента „Снощи е Добра“. Коя от двете схеми свързвате с движението му в двата дяла?

Съпровождайте песента с подходящи инструменти. Използвайте и схемата от с. 14.
Чуйте изпълнения на пирински вокални
групи – мъжка и женска. Характеризирайте
специфичното им двугласно пеене.
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нея стигаха до него и тия далечни и мълчеливи
светкавици сякаш бяха радостните тръпки на
една могъща и родна душа...“.
Е-ресурс
В задача 1 звучи специфично пеене на мъжка
група от Пиринския край. Характеристиката на
музикалния пример би могла да включва: ясно,
силно, открито пеене; безмензурна песен; малък тонов обем на мелодията, плавна мелодична
линия – няма скокове; двугласно пеене – двата
гласа започват заедно в унисон и завършват в
унисон; първият глас пее мелодията, вторият пее
най-често равен тон; когато мелодията се отклони от основния тон, вторият глас я „следи“ – така
се получават леки раздвижвания на този глас;
при съчетаването на двата гласа се получават
най-често интервалите секунда, терца, кварта (за
учениците – малки разстояния между тях), което придава своеобразно остро звучене (особено
от секундите – счита се, че певците даже ги търсят…).
Вторият ресурс предоставя информация за
тамбурата като много широко разпространен
инструмент в Пирин, както и за Румен Сираков
– изтъкнат майстор свирач на този инструмент,
свързан с музиката на този район.

гласове подхвана същата мелодия. Посред тихата лятна нощ високо и ясно се издигаше песента,
разливаше се и звучеше в широки, трепетни и
страстни струи. Огньовете тихо се движеха, лодките и хората не се виждаха и сякаш из мрака на
една бездна излизаше възторженият и тържествен въглас: „Планино, Пирин планино, колко си,
Пирин, хубава!“. Хорът замлъкваше на свой ред
и след него почваше музиката и в нейните звукове по-широко и по-силно трептеше това могъщо
и непонятно чувство, за което думите на самата
песен бяха малко и не достатъчно изразителни.
Рядко аз бях виждал нещо тъй величествено
и хубаво. Звездната нощ, мълчеливите планини,
натрупаните войници от лагера, тъмното езеро,
тоя хор и тая музика. Това не беше разгулното
и грубо пеене на весела и безгрижна компания.
Това приличаше повече на странен и тържествен
обред, на възторжен и религиозен апотеоз. Далеч зад Беласица се виждаха спрени бели облаци.
От време на време там проблясваха светкавици,
които запалваха минутни отражения в тъмното
езеро. Там някъде, зад тия облаци, беше Пирин.
Като че тая песен и любовта, и поклонението в
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УРОК 53
Стр. 59
Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: осъзнаване на основни характеристики на пиринския фолклор; разпознаване
по характерни белези на пирински фолклор; посочване на пирински изпълнители; познаване на
особеностите на оригинален и обработен фолклор; осъзнаване на специфичните отношения
между творец и изпълнител във фолклора, в професионалната музика и в любителската практика.
Задачи на урока: пеене, слушане, наблюдаване на музика от Пирин; разграничаване на
различен тип двуглас в примери. Сравняване на
пирински и тракийски фолклор в конкретни примери; коментиране на същността на оригинален
и обработен фолклор.
Основен музикален материал:
• за пеене: Тръгнало ми лудо младо – пиринска народна песен, Н. Чакърдъкова
• за слушане: Гайда – П. Кръстев, ансамбъл
„Пирин“
Насоки за работа
Информацията в „Музикален калейдоскоп“
насочва към важни за живота и развитието на
фолклора проблеми. Фолклорната традиция продължава и днес благодарение на т.нар. групи за
автентичен фолклор, на безбройни любители
музиканти, които пренасят през вековете фолклора и неговите живи ценности – музиката. Но
както всичко в този живот и традиционната музика се развива – професионалните музиканти
я претворяват по друг начин. Постиженията на
техниката правят възможно съхраняването и
разпространяването на тези ценности по-лесно, предоставят възможности и за създаване на
съвременни образци. Още веднъж се изкушихме
да говорим за тези процеси, защото смятаме, че и
вие трябва непрекъснато, по различни поводи да
ги коментирате с учениците, да ги мотивирате да
участват активно в това.
Песента (в деветвременен неравноделен
метрум) се представя от певица, изключително
свързана с пиринския фолклор – Н. Чакърдъкова, която през последните години се стреми да го интерпретира и в музикално-танцови
спектакли.
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ТРЪГНАЛО МИ ЛУДО
МЛАДО
пиринска народна песен
пее Николина Чакърдъкова

ГАЙДА
музика Петьо Кръстев
свири ансамбъл „Пирин“

Тръгнало ми лудо младо на Солунски пазар
и на моме проговаря: – Ръчай, поръчувай!
Ръчай, поръчувай, моме, що да ти донасям:
сърмено елече, моме, или коланче?
– Купи, лудо, купи, младо, що ти сърце сака,
що ти сърце сака, лудо, що го нема тука...

Диалектни думи
ръчам – казвам
сакам – искам

ФОЛКЛОРНА МОЗАЙКА
Благодарение на делото на много творци,
професионални музиканти и любители фолклорната традиция продължава. Днес тя се предава
чрез звукозаписи и видеоизображения, но и като
живи ценности.
Трудно могат да се изредят големите майстори на пиринската песен – и групи, и индивидуални изпълнители! Богатата палитра включва: мъжките групи от Банско, Сандански, с. Баня;
женските групи за пеене „на високо“ от с. Долен
и с. Сатовча; Илия Аргиров, Костадин Гугов, Любка Рондова, Руска Стоименова, сестри Бисерови,
Иван Дяков и мн. др.
Съборът „Пирин пее“ се провежда в местността Предела. Не е просто фестивал, а национално движение за издирване, съхранение и популяризиране на автентичен музикален фолклор и
традиции.
Ансамбъл „Пирин“ – Благоевград, Неврокопският ансамбъл в Гоце Делчев, ансамбълът в Разлог
претворяват наследството на традиционния
фолклор във въздействащо съвременно изкуство.
На Международния фестивал „Пирин фолк“
в Сандански се срещат, общуват и се състезават
много творци и артисти, които създават съвременни песни в духа на традицията.

МУЗИКАЛНА АРЕНА

?

Кой знае повече пирински песни?
7
Колко от тях са в размер 8 б?

Каква е разликата между двата
вида двуглас в песните „Снощи е Добра“
и „Тръгнало ми лудо младо“?

Кои от особеностите на пиринския фолклор откривате в „Гайда“?
Чуйте песните „Мари, Доне“ от
Тракия и „Море, сокол пие“ от Пирин.
Намирате ли разлика в звученето им
по отношение на: темпо, мелодия,
метрум, характер, съпровод?
Определете метрума и размера
на пиринските хорђ „Арап“, „Джангурица“, „Ширто“.
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Гайда е пример за авторството в съществуването на фолклора днес, за композиторската намеса. Тази пиеса претворява пирински фолклор
(бавен, широк, плавен, в петвременен метрум;
имитиране на зурна чрез високия тембър и специфични изпълнителски похвати при свиренето на солиращата гайда; характерно звучене и
присъствие на тъпан…), но с преминаването в
равноделен двувременен метрум (право хоро) и
в края – бурна ръченица, музиката може да се
сравни и с тази от Тракия.
Друг нюанс в проблематиката (отново традиционно в нашия подход) внася присъствието на
народните събори, ансамблите и фестивалите
конкурси при разглеждане на темите за фолклора. Ние често ги споменаваме, надяваме се и вие
да го правите – с различен подход, задачи към
учениците. Нова идея дава в случая фестивалът
„Пирин фолк“ – един от тези, благодарение на
които пиринският фолклор стана толкова популярен в последните десетилетия. Последното негово мото е „Магията на традицията“. Въпросите
по отношение на този фестивал и фолклора са
защо, как, какво от това – смятаме, че и петоклас-

ниците могат да намерят и защитят интересни и
адекватни отговори (сайтът на фестивала е изключително подробен и предоставя богати възможности за работа).
Със задачите предизвикваме музикална арена
с противопоставяне на мнения и предложения
– по отношение на познаването на пирински репертоар в характерен метрум (Море сокол пие,
Назад, моме Калино…), анализиране и сравняване на видове двуглас в песни (исов и движещ
се паралелно), особености на пиринския фолклор
в Гайда (вече споменахме някои), сравняване
на тракийска и пиринска песен, определяне на
метрум и размер на пирински хорà (последните
две задачи са представени и в е-ресурс и там сме
ги разгледали).
Е-ресурс
Задача 1 е традиционна при стремежа ни за
разностранно представяне на различните области – изисква сравняване на песенен музикален
репертоар. Характеристиките на сравняването в
случая могат да бъдат: двугласно пеене – в двата
случая не е с исов втори глас (и в Пирин има такъв двуглас, да не останат с друго впечатление);
в характерните за двете области метруми – равноделен двувременен и тривременен неравноделен с дълъг дял на първо място; живо, хороводно
темпо като за право хоро и бавно темпо, позволяващо изпълнението на тежките хорà от района;
често редуване на дълги и кратки тонове в мелодичната линия (придава „скокливост“, раздвиженост) и плавна, широка мелодия със спирания на
ритмичното развитие в дълги тонове и разпяване
на една сричка, което засилва впечатлението за
тази широта.
Задача 2 (отново традиционна) се свързва с
прослушване и определяне на размера на характерни пирински хорà – Арап, Джангурица, Ширто (съответно в две четвърти, девет осми, седем
осми – б), а всъщност с основната идея – запознаване с тези специфични за района български
народни танци. И тъй като това е последната музикално-фолклорна област за тази учебна година,
е целесъобразно да насочим вниманието на учениците към факта, че в една малка по територия
държава се танцуват толкова различни народни
танци; да се опитате да обобщите например музиката на колко народни хорà в размер две четвърти чуха през тази година…

ФОРМИ В МУЗИКАТА. РОНДО
Стр. 60
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: запознаване с характерните белези на рондо; разбиране на принципите на повторение и контраст за изграждане на формата.
Задачи на урока: слушане, наблюдаване, анализиране на принципите на повторение и контраст в рондо форма; отразяване на формата със
собствени графични символи; съставяне на рондо от учени песни.
Основен музикален материал:
• за пеене: Елате по полята – М. Г. Атанасов,
Елин Пелин
• за слушане: Рондо из Симфония на фанфарите – Ж. Муре
Насоки за работа
Разкриването на формата рондо в музиката
предлагаме да се осъществи чрез наблюдаване на
основните принципи за изграждане на формата
в едно не толкова популярно произведение, но
достатъчно ярко и интересно, а и ясно за установяване на формата.
Има необходимост от допълнителна информация за учениците, свързана със заглавието на
творбата. Названието „фанфарен оркестър“ има
две основни значения (може би знаят едното, ако
участват в такъв оркестър):
• оркестър, съставен само от медни духови и
ударни инструменти; в миналото така е именуван
военният духов оркестър или състав, използван
при лов;
• оркестър, формиран от месингови духови инструменти, неречени фанфари или мартин-тромпети.
Няма да представлява трудност да се открият
фотоси на такива инструменти и да се покажат
на учениците.
Рефренът се появява „класическите“ три пъти
в творбата.
Учениците имат достатъчен избор на мелодии
от песни на първите български композитори (виж
стр. 18, 19), за да се получи интересна своеобразна надпревара за съставяне на рондо.
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Допълнителни задачи
• Какви инструменти разпознавате при прозвучаването на рефрена и на епизодите в Рондо из
Симфония на фанфарите на Ж. Муре?
• На рефрена преимуществено звучи тромпет
– „надсвирва“ другите инструменти, с подкрепата и на ударни (тимпани); докато на епизодите –
струнни (вкл. и клавесин).
• С какви определения можете да опишете
звука на музикалните инструменти, изпълняващи произведението: бляскав, ярък, светъл, мек,
призивен, пълнозвучен, плътен, кадифен, остър,
груб, лек?
• Какво настроение поражда творбата? Променя ли се то в отделните дялове?
• Слушали ли сте фанфарен оркестър? Ако да
– от кой вид и по какъв повод? Потърсете в интернет изпълнения на фанфарен оркестър.
Е-ресурс
Задача 1: С учениците се коментира, че понякога в края на музикалното произведение се появява допълнителна част, която се нарича заключение или кода. Заключението не се има предвид
при определяне на музикалната форма. Задачата
на учениците е да чуят още веднъж Втора част из
Соната № 20 от Лудвиг ван Бетовен и да отговорят дали в произведението има заключение/кода.
Отговор: рондо форма с кода.
Задача 2: Коя от схемите отговаря на рондо?
Отговор: четвъртата схема.
Задача 3: Учениците слушат Втора част из
Соната № 20 от Лудвиг ван Бетовен; определят
характера на всеки от дяловете на рондото. С
клик учениците свързват в двойка подходящите
определения. Отговор: Тема – топлота, лекота,
прозрачност, ефирност; I епизод – устременост,
възторженост, приповдигнатост, закачливост; II
епизод – решителност, чувственост.
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УРОК 55
Стр. 61
Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: осъзнаване на характерните
белези на рондо, на принципите на повторение и
контраст за изграждане на формата.
Задачи на урока: откриване на рондо в графични схеми; разпознаване на дялове на рондо в
слушана музика; възпроизвеждане на ритмичен
съпровод по графичен запис.
Основен музикален материал:
• за пеене: Пролетни гласове – Г. Костов, М.
Спасов, група „Сигнал“;
• за слушане: Рондо – Ж. Рамо.
Насоки за работа
В основата си Галантни Индии представлява
танцов спектакъл, в който се включват и вокални
изпълнения. Особен интерес у учениците може
да предизвика разминаването между представите
на европейците за музиката на коренното население на Северна Америка и действителното ѝ
звучене (изхождайки от произведението). Това
е повод да се поговори за ползите от технологиите, които има съвременният човек от нашето
общество в сравнение с хората от миналото по
отношение на разширяването на кръгозора и познанията за света.
Заемането на все по-голямо място на технологиите в нашия живот обаче няма само положителни последствия. Не бива да се забравят уроците
на историята, защото благодарение на по-напредничавите технологии европейците се настаняват
трайно в Северна Америка, но за сметка на унищожаването на културата на местните жители.
Има изход от подобни ситуации и той е в откриването на баланса между старото и новото.
Графичното представяне на музиката на това
рондо се крие в последната схема. Всички дялове
на рондото са в проста едноделна форма.
Допълнителни задачи:
• Инструменти от кои групи можете да разпознаете?
• струнни лъкови
• струнни дърпащи
• медни духови
• дървени духови

• ударни
• клавишни
Със сигурност ще чуят струнни, ударни, клавишни – в лицето на клавесин, а ако успеят да го
отнесат и към друга група – също говори много за знанията, уменията и компетентностите на
учениците.
• Опитайте да прочетете и с помощта на учителя да изпеете с тонови имена или неутрална сричка нотния пример (първия нотен пример с петолинието). От кой дял на рондото е тази мелодия?
Дори и само по ритмическия рисунък е възможно да се разпознае, че нотният запис е от рефрена.
• Изберете детски ударни музикални инструменти (например дайре, маракаси) и съчинете
акомпанимент към епизодите на рондото.
• Според вас разновидности на кои от инструментите, изпълняващи Рондо, се използват и от
коренните жители на Северна Америка?
• Изпълнете с танцови движения Танц на индианците, докато слушате Рондо. В кои дялове
на произведението движенията ще бъдат еднакви
и в кои ще се различават? Защо?
• Потърсете в интернет примери на традиционна музика, изпълнявана от коренните жители на Северна Америка. По какво се различава
звученето ѝ от музиката на Жан-Филип Рамо?
• Намерете на картата страните, в които се
развива действието в операта балет Галантни
Индии. Всички ли съществуват с тези имена и до
днес?
Е-ресурс
Задача 1: Учениците възприемат Рондо из Соната в Си бемол мажор на Волфганг Амадеус
Моцарт. В клас учителят може да постави задачи
по негов избор във връзка с произведението.

РЕПЕТИЦИЯ НА ОРКЕСТЪР
Стр. 74
Вид на урока: за наблюдение.
Цел на урока: събиране и използване на информация при поставени задачи в дейности в изнесена музикалнотворческа среда – посещение
на репетиция на оркестър; споделяне на впечатления, преживявания.
Задачи на урока: участие (самостоятелно и в
екип) в учебна дейност в извънучилищна обучаваща среда; наблюдаване, коментиране на репетиция на оркестър; проява на толерантност към
различни мнения.
Насоки за работа
На страницата на вниманието на петокласниците са представени размисли за трудния път в изпълнителската и творческата работа на артистите
оркестранти; допълнителна информация за същността, видовете оркестри, присъствието им в живота на хората. Тези и други коментари могат да
подготвят посещението на репетиция на оркестър.
Няма значение от вида на наблюдението, което ще
осигурите. Важна е предварителната нагласа, както и въпросите, които ще послужат за последващи
разговори. Въпросите, предложени от нас, са разнообразни, обхващат много нюанси, но естествено могат да се редуцират, допълнят, съобразят от
учителя. Интересно би било предварително да се
организират групи за наблюдения и проучване.
Учениците придобиват представа за дейности
те, които съпътстват репетиционния процес и
концертния живот на такава формация, без които
е немислим пътят към музиката. Очакваме учениците да проявят интерес към създаването на
музика, да се докоснат до истински творчески, но
изпълнен с много труд процес, да проявят желание за участие във възможни извънкласни и извънучилищни дейности, което се поощрява и от
учебната програма.
Важен момент е споделянето на впечатления и
преживявания – индивидуални, според личните
пристрастия, предпочитания както устно, така и
писмено (в подходяща форма, във връзка с обучението по български език). Може да се провокира и сблъсък на мнения, но с идеята за толерантност, зачитане на чуждото мнение.
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БЪЛГАРСКАТА ПОПУЛЯРНА
МУЗИКА
Стр. 62
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: да се формират знания за българската популярна музика и за първите творци,
свързани с нея.
Задачи на урока: учениците да се запознаят с
имената на изпълнителите Аспарух Лешников и
Лея Иванова и с композитора Йосиф Цанков; да
се представи по подходящ начин времето, в което
се заражда и развива българската популярна музика; да се усвоят две нови понятия – репертоар
и шлагер; да се пее Песен за България и да се
слуша Белокаменна чешма; да се представят и
други изпълнители, които са символи на българската естрадна музика.
Насоки за работа
Разписаното в учебната програма, свързано с
българската популярна музика и култура, се отнася до познаването на имената на поне двама нейни
представители. В учебника сме предложили повече. А с конкретният урок считаме, че трябва да се
постави основата на изучаването на историята на
тази музика. Ето защо сме предложили учениците
да се запознаят с първите големи изпълнители на
българската попмузика – Леа Иванова, Аспарух
Лешников и на композитора Йосиф Цанков, познати както у нас, така и в чужбина.
Аспарух Лешников, ще се приеме единствено
с историческото му значение и заслуги, архаично
ще прозвучи и записът на Белокаменна чешма
(и буквално поради качеството му, а и в преносен смисъл). Името му се свързва като че ли само
с така наречените стари градски песни (те и до
днес имат свои почитатели, макар и сред твърде различни от петокласниците поколения), но е
поразително присъствието му и до днес в световните източници като член на актуална за времето
си група.
Леа Иванова учениците ще свържат конкретно
с една от популярните ѝ песни, които и до днес
се знаят и пеят от различни поколения – Песен
за България (известна като Нашата мила родна страна в изпълнение на друга певица – Ани
Павлова).
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В картината на първите от този период естествено стои Й. Цанков, когото наричат „патриарх“
на популярната музика у нас (родоначалник, основоположник). Сигурни сме, че ще обогатите
музикалния опит на учениците с негови известни
и до ден днешен песни благодарение на техните
кавъри.
Това е повод (трябва да преценим кога и колко,
но и как) да поговорим с учениците за някои от
основните характеристики на популярната музика и култура въобще.
Изпълнението на кавъри е свързано с подражанието на вече утвърдили се изпълнители от страна на млади и начинаещи такива. Приемайки стила на утвърдените изпълнители, те започват да
подражават и на начина им на живот – обличане,
говорене, мимики и жестове. В този период много наши песни и друга музика са създадени на основата на вече утвърдили се такива в световната
практика. Най-силно е влиянието на италианската музика с нейната кантиленност – първият фестивал за попмузика, създаден в света през 1951
г., е фестивалът в Сан Ремо. Много често български изпълнители от тези години (Лили Иванова,
Емил Димитров, Стефан Воронов, Грета Ганчева, Кирил Семов и др.) включват в репертоара
си кавъри на италиански певци (Рита Павоне,
Джани Моранди, Адриано Челентано, Салваторе
Адамо и др.). Разбира се, съществуват и други
влияния като френската и руската школа (Шарл
Азнавур, Силви Вартан, Ив Монтан, Джони Холидей, Йосиф Кобзон, Муслим Могомаев).
Терминът естрадна музика в България е синоним на забавна и танцова развлекателна музика,
на попмузика от 50-те до 90-те години на XX век.
Музиковедите го определят като жанр, чиято цел
е привлекателност за възможно най-широка аудитория; с изявена танцувалност в много от музиката, свързана с определен бийт или характерен за
определен танц ритъм (шейк, хали-гали, туист…).
Излишно е да споменаваме, че всичко в темата
може прекрасно и да се визуализира със съвременните канали за разпространение на музика. И
не само защото това е много удобно, а и защото
днес музиката освен че се слуша, се и гледа.

УРОК 59
Стр. 63

ЗВЪН
музика Атанас Бояджиев
текст Богомил Гудев
пеят „Щурците“

Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: познаване на представители и
техен репертоар, свързани с началото на рокмузиката в България; демонстриране на знания и
умения за работа със съвременни компютърни
технологии.
Задачи на урока: пеене, слушане, коментиране на музика, свързана с началото на рокмузиката
в България; изразяване на отношение, проявяване на толерантност към мнения и предпочитания;
използване на съвременните компютърни технологии и съвременните комуникационни канали за
реализиране на музикална продукция в публичната сфера при решаване на учебни задачи.
Насоки за работа
Ориентирането в историческото време на развитието на нашата популярна музика продължаваме с появата на групите. В края на 50-те и през
60-те години акцентът на подражание, за който
споменахме вече, се измества към англо-саксонската музикална школа. Освен соловите изпълнители популярни стават бийт рокгрупите и групарството е отличителна черта на попмузиката.
Постепенно набира скорост рокендролът, чиято
блусарска афроамериканска основа завладява
целия свят и се отразява много върху нашата
попмузика или естрада. „Бъндараците“, които
прерастват в „Щурците“, са създадени по подражание на „Бийтълс“. Други такива групи, свързани с времето, са „Сребърни гривни“, „Златни
струни“.
Ако в предишния урок не сме предвидили конкретни задачи и въпроси, тук ви предлагаме традиционната „Музикална арена“. Най-естествено
тя се свързва с използването на съвременните
компютърни технологии. Може би е подходящо
да поставите задачите предварително – изискват
време, внимание, предварителна подготовка. Изследователски нюх и способности, освен тези за
боравене с компютърните технологии, изискват
откриването и подреждането в/чрез специализиран плейър на музика с образци от популярната
музика на основоположниците ѝ у нас. Надяваме се там да попаднат песни, които учениците
познават (чували са ги някъде – вкъщи, при семейни и други празнични ситуации, от концерти,

Звън, звън, звън…
Вятър по стъклата ли звъни?
Звън, звън, звън…
Или се надбягват сто шейни?
Звън, звън, звън…
Чаши ли отронват звън червен?
Звън, звън, звън…
Или твоят смях звъни във мен?
Припев:

Край тополи и върби
някой пее с весел глас.
Късен пътник може би
идва за подслон при нас.
Звън, звън, звън…
Кой звъни пред нашата врата?
Звън, звън, звън…
Може би това е любовта!

МУЗИКАЛНА АРЕНА
МУЗИКАЛЕН
КАЛЕЙДОСКОП
На границата на 50-те и 60-те години на миналия
век светът танцува в ритъма на „дяволската“ музика –
Бил Хейли, Чък Бери, Литъл Ричард, Елвис Пресли.
В България трудно си пробиват път музиканти с
формация от две китари, бас китара и барабани.
Първата българска рокгрупа е „Бъндараците“
(1962 – 63 г.). Репертоарът им е съставен от парчета
на „Енимълс“, „Шедоус“. Изявите им са по забави и
балове, концерти в Студентския дом на културата.
През 1966 г. Кирил Маричков и Петър Цанков
напускат групата и създават „Щурците“, а в
началото на 1967 г. правят и първите си записи.
Името е избрано след слушателски конкурс в младежко
радиопредаване. В репертоара им има хитове, които
не спират да се слушат и пеят и до днес: „Бяла
тишина“ (заедно с Георги Минчев), „Две следи“,
„Среща“, „Клетва“, „XX век“ и мн. др.

?

Създайте плейлисти с репертоар на основоположниците на
българската популярна музика. Колко песни от тях познавате? Кои
можете да изпеете?
Знаем, че можете да запишете на дигитален носител любима
популярна музика. Бихте ли подарили на някого записан от вас компактдиск (CD) по някакъв повод?
Запишете на домашния компютър ваши изпълнения на песента „Звън“ или друга любима българска популярна песен. С нея участвайте в организирания в класа
ви „задочен“ конкурс за най-добро
изпълнение на българска популярна
песен.
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телевизионни предавания…), а още повече ще
се радваме, ако могат и да запеят някои (с ваша
помощ, естествено). Въпросът за записването на
любима популярна музика на дигитален носител
и използването му за подарък е провокативен
– дали това, което аз харесвам, ще хареса и на
другите; дали не е по-добре да закупя CD (етични и други норми, свързани с авторското право).
Само собствен глас без инструментален съпровод на песента Звън могат да предложат всички
ученици (по свое желание) и не само направен
на домашния компютър, а и на всеки съвременен телефон. По-сложна е задачата, ако желаят
да го направят и със съпровод – подкрепете ги,
покажете им как става това в някой от специализираните софтуерни продукти. Освен това е възможно и в безплатни сайтове, които предлагат
караоке файлове. А организирането и провеждането на конкурс за най-добро изпълнение на
българска популярна песен, записана от самите
ученици, няма да представлява трудност и за вас,
и за учениците. Сигурни сме във вас!
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ВИДОВЕ ВОКАЛНИ СЪСТАВИ
Стр. 64
Вид на урока: за нови знания.
Цел на урока: запознаване с различни видове
вокални състави, различаване по състав и тембър
на различни вокални състави.
Задачи на урока: слушане, разпознаване, характеризиране на изпълнения на различни видове вокални състави.
Основен музикален материал:
• за пеене: Рецепта за любов – З. Попова, М.
Стоянов
• за слушане: Хор на ловците из оп. Вълшебният стрелец – К. М. фон Вебер; Песничка за трите чучулиги – П. Ступел, Г. Струмски; Калино,
Калино – народна песен, обр. П. Кръстев.
Насоки за работа
Красотата на хоровото изкуство се състои в
това, че отделните хорови партии звучат едновременно, сливайки се в ансамбъл – многогласно
пеене. Хорово изпълнение без инструментален
съпровод се нарича а капела (от ит. a cappella).
Думата хор има значение и на творба (част от
опера или друго произведение), предназначена за
изпълнение от хоров състав.
Въпреки че хоровото пеене в България по
настоящем е загубило от своята популярност в
сравнение с подема си през XX в., то има своето място в музикалния живот. Хоровото звучене
има неповторимо обаяние. Именно удоволствието от музицирането заедно със свои приятели и
съмишленици е това, което кара хористите да се
занимават с това пеене, изискващо много труд,
търпение, дисциплина, музикални и лични качества.
Учениците имат богат опит, свързан с музика за различни вокални формации. Но решихме
„накуп“ да ви предоставим образци за основни
видове, изисквани в учебната програма. Не само
това: те са блестящи и емоционални примери в
три различни жанра – опера, детска песен, обработка на народна песен.
Винаги е добре части от музика, свързани с театъра, да се представят на учениците и чрез тяхното съдържание, защото то е основна същностна характеристика на такъв вид музика.
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Младият стрелец Макс мечтае да се ожени за
своята любима Агата. За съжаление той може
да вземе нейната ръка само ако спечели състезанието по стрелба. Приятелят на Макс Каспар
му предлага да направят вълшебни куршуми, с
помощта на които победата на влюбения момък
ще бъде сигурна. Следват много перипетии, но
накрая любовта възтържествува.
Песничка за трите чучулиги е интересна с
включването в съпровода на флейта. Подходящ е
въпросът защо авторът е подходил така, как този
инструмент се „вписва“ в общата идея и характер
на песента, на нейното послание.
В Калино, Калино учениците ще открият характерни особености на пиринската народна
женска двугласна песен (отпяване и застъпване
на гласовете, характерен втори глас, специфични
провиквания), но и богато надсвирване в инструменталния разработващ дял.
Допълнителни задачи
• Слушали ли сте хор на живо? Ако отговорът
е „да“, разкажете пред класа за преживяването
си.
• Вашият клас хор ли е?
• Кои инструменти съпровождат хоровото пеене най-често?
• Според вас могат ли различните видове хорове да придадат различен характер на музиката,
която изпълняват поради своя специфичен тембър и звучене? Обосновете отговора си.
• Защо според вас човешкият глас е наричан
най-съвършеният музикален инструмент?
Е-ресурс
Задача 1: Учениците слушат Дилмано, Дилберо – народна песен, в изпълнение на хор Аве
Музика; определят какъв вид хор изпълнява песента. Отговор: смесен хор с женски и мъжки
гласове.
Задача 2: Учениците назовават кой от хоровете е народен, като си припомнят изпълненията
на следната музика: Хор на ловците из операта
Вълшебният стрелец, Песничка за трите чучулиги, Калино, Калино, Дилмано, Дилберо. Отговорът е хорът, изпълняващ Калино, Калино.

ПРАЗНИЧЕН МУЗИКАЛЕН
КАЛЕНДАР. 24 МАЙ –
ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА
ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА
СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
Стр. 65
Вид на урока: за упражнение.
Цел на урока: разбиране на значението на
музиката в празничния календар, на социалната
роля на музиката; осъзнаване мястото на конкретна музика – с определена изразност и предназначение, в честването на 24 май; разпознаване видове вокални състави.
Задачи на урока: свързване на конкретен
музикален репертоар с празничния музикален
календар – 24 май; изразяване отношение, пресъздаване по подходящ начина на музикален репертоар, свързан с празника.
Основен музикален материал:
• за пеене: Химн на св. св. Кирил и Методий –
П. Пипков, Ст. Михайловски
• за слушане: Тропар на светите братя Кирил и Методий.
Насоки за работа
Един от най-светлите празници естествено
свързваме и с музика, която не само го отразява
по неповторим начин, но и чрез която отдаваме
своята почит към делото на братята Кирил и Методий.
Химн на св. св. Кирил и Методий е с целия
текст. Предоставяме ви запис в съкратен вариант, който най-често се пее на празника, но и
инструментал, даващ възможност за изпълнение
на целия текст – ако желаете да прозвучи в изпълнение на класа изцяло. Освен това може да го
коригирате – използвайте собствените си знания
и компетентности да го редактирате по дължина
според вашето виждане за изпълнение на определен текст.
Изборът на музика за този урок затвърдява
разбирането на честването на празника и в двете му социални измерения – църковен и светски
празник. Тропар за светите братя Кирил и Методий свързваме и с друга дидактична цел – упражнение за видове човешки гласове.

ПРАЗНИЧЕН
П
РАЗНИЧЕН МУЗИКАЛЕН КАЛЕНДАР
РАЗНИЧЕН
КАЛЕНД
ДАР
24 МАЙ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТТА
ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА
СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ
ХИМН НА СВ. СВ. КИРИЛ
И МЕТОДИЙ
музика Панайот Пипков
текст Стоян Михайловски

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви!
С книжовността, таз сила нова
съдбините си поднови!
Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви
от длъжност неизменно воден –
и Бог ще те благослови!
Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!
Безвестен беше ти, безславен!
О, влез в Историята веч!
Духовно покори страните,
които завладя със меч!
Тъй солунските двама братя
насърчаха дедите ни…
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!
България остана вярна
на достославний тоз завет –
в тържествуванье и в страданье
извърши подвизи безчет.
Бъдете преблагословени,
о, вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!
Нек’ името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек’ се помни
в славянството во век веков!

ТРОПАР ЗА
СВЕТИТЕ БРАТЯ
КИРИЛ И МЕТОДИЙ
традиционен български напев
пее хор „Децата на Орфей“

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ

ТРОПАР – основен
музикално-поетичен
жанр от църковното
православно
богослужение; кратко
песнопение, посветено
на събитие или
светец, които се
честват от църквата.

Припомнeте си какво е химн. Кои химни
знаете? Кои от характеристиките на химн притежава песента за Кирил и Методий, съчинена в далечната 1901 г.?
Много песни в прослава на славянските просветители и тяхното дело са се създавали още през Възраждането, създават се и до днес. Кои други песни, свързани с този празник, знаете?
Предложете програма за концерт, посветен на
Деня на Кирил и Методий.
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Съставянето на концертна програма за празника провокира фантазията, но и изисква конкретни знания и умения, които вече се надяваме, че
при други подобни задачи сте прилагали (сега
с друг репертоар). Нека на учениците помогнат
личните впечатления от подобни чествания, но и
техните предпочитания. Да не забравяме, че този
празник е празник на младостта, радостта, удовлетворението от постигнати успехи в учението
и творчеството; празник на учителите, на просветителите, на културните дейци; на книгата и книжовността… Това са основни насоки за размисъл при подбор на текстове и музика, на форми
на проява на творческо начало. Възможно решение на организиране на този час е и час концерт
– организиран и проведен от самите ученици.
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НА КОНЦЕРТ

КАКВО ЗНАЕМ ЗА МУЗИКАТА

Стр. 75

Стр. 66, 67

Вид на урока: за наблюдение.

Вид на урока: за преговор.

Цел на урока: събиране и използване на информация при поставени задачи в дейности в изнесена
музикално-творческа среда – посещение на концерт; споделяне на впечатления, преживявания.

Цел на урока: преговор на притежаваните основни знания за музиката според предвидените
в учебната програма; проява на отговорност, наблюдателност и въображение.

Задачи на урока: участие (самостоятелно и в
екип) в учебна дейност в извънучилищна обучаваща среда; наблюдаване, коментиране на концерт; проява на толерантност към различни мнения.

Задачи на урока: проследяване, коментиране,
анализиране на различни аспекти, свързани с музиката; отговаряне на въпроси.

Насоки за работа
Картината на страницата насочва към отдавна
отминали времена, когато хората от народа не са
имали възможност да познават друга музика освен тяхната – народната музика. На определени
места е било възможно да се слуша музика и да
се танцува.
А днес битовата традиция предлага много повече възможности и тя не е единствена. За съжаление все по-рядко се посещават концерти с репертоар, различен от популярната музика. Затова
емоционалният текст на страницата е свързан с
концертната практика. Надяваме се организираното от вас посещение на концерт да е също така
емоционално зареждащо, за да допринесе, макар и
с частица, за духовното израстване на учениците.
Посещението на концерт се свързва и „прагматични“ въпроси и задачи: начини за информиране за концертни изяви, за правила на поведение,
свързване на знания с живата практика – наблюдаване на инструментални състави и инструменти. Формите на споделяне на впечатления и
на показване на възможности за коментиране
на наблюдаваното са различни: дискусия в час,
писмено споделяне в свободна форма (тук можете да се допитате до колегите си по БЕЛ). Подходящи са още състезателна форма, конкурс за
устно представяне на впечатленията от концерта
като цяло – музика, изпълнители, диригент, зала,
публика и т. н. Приложете още и други методи
– интерактивна игра – чрез техниката „Трите (четирите, петте…) важни неща“ или „Кръг/завъртане“ и др.

104

Основен музикален материал:
• за пеене: Ваканция – Е. Струнджев, Е. Бенов
• за слушане: по избор и според задачите
Насоки за работа
Винаги е недостатъчно времето в часовете,
винаги може и още музика да чуят учениците,
затова използвайте и часовете за преговор да
включите друга допълнителна музика, която да
обогати слушателския им опит. Освен това всяка
„теоретична“ задача е добре да се съпровожда с
музика. Затова горещо ви препоръчваме да разширите нашите предложения за преговорни задачи както с нови допълващи въпроси и съвсем
нови задачи, така и с музика към тях.
Предлагаме да разпределите двете страници в
два часа последователно така, както сме ги разположили, защото сме се опитали да ги степенуваме според вида им – изискват различна степен
на участие на знания, умения и компетентности.
Това са страниците за последния преговор
преди края на учебните занятия. Песента за изпълнение е съзнателно подбрана – все пак идва
ваканция. Тя е в живо темпо и с много ведро настроение и текст. Децата могат с лекота да я разучат – с внимание към правилна дикция, особено
в местата с бързо изговаряне на текст, с насоченост към недостига на въздух поради дългите
фрази, но преди всичко с желание за емоционално и артистично изпълнение.
Задачите на страница 66 са за проверка на
знанията за Пиринската и Тракийската музикално-фолклорна област. Първата задача предполага
учениците да знаят географското разположение
на двете области. Използвайте и разнообразни
възможности за очертаването им – и на хартия,
и дигитално. Следващата задача за посочване на

характерни метруми и размери за Пиринската и
Тракийската музикално-фолклорна област също
може да се разшири, като се посочи подходяща
музика, свързана с типични хорà; да се изиграят някои от тях с характерни стъпки и движения.
Третата задача позволява учителят сам да подбере музикални примери, с които да се разграничат
слухово двете области. Примерите трябва да са
ярки, характерни – например в двата вида размери седем осми; с характерните инструменти – кавал и тамбура или гайда и зурна; в бързо темпо
и в бавно темпо, характерен диалект… Добре е
да се изисква аргументиране на отговорите, за да
не стане игра на тото едно от две. И правилните
отговори на последната задача (за Пирин – зурна, тарамбука, тъпан, гайда; за Тракия – кавал,
гъдулка, гайда, тъпан) могат да се изискат с допълнителна задача – например откриването им с
характерна музика в интернет.
Задачите на страница 67 изискват и преговаряне чрез трансформиране на знания и умения, съобразяване, а не само възпроизвеждането им. При
втората задача учителят може да помогне в разпознаването по нотен текст на учени песни, ако
учениците се затрудняват – като ги изсвири или
запее, за да ги подсети. Важно е тези откъси да
извикат чрез музикалната памет и слух конкретните песни: Димо седи на дюкеня, Дона на порти
седеше, Тръгнало ми лудо младо. Естествено е, че
ще намерите подходяща допълваща задача, изискваща и музицирането им. При задачата за верни
и неверни твърдения, свързани със знания за обредния календар, всяко от твърденията е повод за
припомняне и затвърдяване на основни техни характеристики; нека подберем и конкретна музика
за тях. Предложената шевица е конструирана така,
че да подсети за строежа на рондо. Към рондо препраща и задачата какви дялове съдържа формата
рондо: от изброените три правилният отговор е
тема и епизоди. Изключително провокативна и
логическа е задачата за свързване на цифри с музикалната форма рондо: 1 – има една основна тема
или рефрен; 2 – най-малко два епизода трябва да
има в рондото; 3 – най-малко три пъти се появява рефренът; 4 – четири пъти се появява рефрен
при рондо форма със седем дяла; 5 – най-малко
пет дяла има в една рондо форма; 7 – седем дяла
има рондо форма с четири появявания на рефрен.

КАКВО ЗНАЕМ ЗА
А МУЗИКАТА
ВАКАНЦИЯ
музика Емил Струнджев
текст Евгени Бенов

Ден в училище последен – беше весел, беше кратък.
Кой с отличен, кой със среден днес премина по-нататък.
Няма тестове, задачи, ни контролни, нито класни.
Няма вече преписвачи и учители опасни.
Припев:

Свърши вече, свърши вече този срок и таз година.
Лятно слънце ни напече, ще му мислим догодина.
Ще забравим химикалки – те ненужни са ни вече,
и тетрадките ни жалки… Есента е тъй далече!
Няма тестове…
Припев

П

реди да изживеете по неповторим начин своите
ваканционни дни, още малко трябва да се потрудите. Предстои ви последен преговор, но и отговорно обобщение на всичко, свързано с музиката, до
което се докоснахте през тази учебна година. А след
това няма да е трудно сами да се оцените.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
Чуйте откъси от
народна инструментална
музика. Разпознавате ли
дали са от Тракия, или от
Пирин?

Къде е разположена Пиринската музикалнофолклорна област? А Тракийската?

Посочете характерните метруми и размери за
двете музикалнофолклорни области.

2
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8

7
8а

7
8б

9
8a

Кои музикални инструменти са характерни за Пирин и кои – за Тракия?
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Кои твърдения са верни за Тракийската музикалнофолклорна област и кои
– за Пиринската?
Голяма част от песните са двугласни, с
исов глас.

Чуйте откъси от учени песни. Коя песен е
от Тракия, коя от Странджа, коя от Пирин? А
можете ли да ги разпознаете и по кратките
нотни примери?

Характерни са богато орнаментираните
безмензурни песни и инструментални
мелодии.
Хорђта са предимно прави, от много
бавни до много бързи.
Хорђта са много често на песен,
предимно бавни и умерени.

Кои твърдения не са верни?
Лазаровден поставя началото на великденските
празници.
Лазаровден е празник на нивите, пасбищата
и горите, но и празник на момичетата, които,
след като лазаруват, могат вече да имат любим,
да се омъжват.
Буенек е кукерски танц.

Какви дялове съдържа музикалната
форма рондо?

Игрите „Филек“ (завъртане, провиране, въже и
др.) са запазен и до днес обичай от Странджа.

тема и епизоди
соло и хор
куплет и припев

Песните „Лазарско хоро“ и „Разяснило сай
небето“ са свързани със зимния обреден календар
на българина.

Чуйте примери за различни видове
вокални състави. Кой пръв може да
разпознае звученето на детски хор, мъжки
хор, женски хор, народен хор?

Кои цифри свързвате с
музикалната форма рондо?

Посочете името, което е излишно.

Посочете музика, която сте слушали през
учебната година и която е изпълнена от различни
вокални състави.

Леа Иванова Йосиф Цанков
Калинка Вълчева Аспарух Лешников
Кирил Маричков Любка Рондова
Стефан Диомов Стефан Димитров
Развигор Попов

1

2

3

4

5

7

Какво се променя, когато една и съща песен се
изпълнява от различни видове вокални състави?
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УРОК 67
КАКВО НАУЧИХМЕ ЗА МУЗИКАТА

Стр. 68, 69

П

рез тази учебна година научихте много за
изкуството музика – за елементите на музикалната изразност, за музикалните форми, за
българския музикален фолклор, за музиката в миналото и днес.
В този час ще обобщим тези знания.
Записвайте отговорите в тетрадките си.

Вид на урока: за обобщение.
Цел на урока: проявяване на умения за обобщаване на знания за музиката; за проблеми,
свързани с изучавани музикални творби за пеене
и възприемане.

ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ
В музиката се използват много звуци, някои от тях – тонове,
други – шумове: ниски – ...; тихи – ...; кратки – ...; нежни, груби, ... .
Звуците са с различна височина, сила, продължителност, тембър.
Музиката се изгражда основно със звуци с определена височина – тонове.
Те се организират по много начини и по разнообразни признаци.

Задачи на урока: отговаряне на въпроси, разсъждаване и показване на знания в обобщителни
таблици; подбиране, сравняване, групиране на
информация и знания по определен признак; избиране на музика по определен критерий.
Насоки за работа
Спазвайки нашия подход при разкриване на
целите и задачите на обучението по музика според учебната програма, този тип урок отново се
постарахме да ви предложим в повече обобщителни таблици и в задачи, изискващи допълване
на информация, която обобщава знания за музиката.
В първата задача на страница 68 в първата ѝ
част допълненията са с думи антоними: високи
– ниски, тихи – силни, кратки – дълги. В заключителната част обаче са необходими колкото се
може повече думи, свързани с настроението и характера на музика – елегантен, фин, мил, суров,
отсечен.
В таблицата за музикално-изразните средства
възможните отговори се свързват с определенията им, но и с графично изразяване или конкретен
пример: метрум – схеми с фигури; темпо – бързо, бавно и умерено или наситена крива и широка крива; мелодия – различни линии, с различен
профил за движение на мелодия постепенно или
със скокове; тембър – женски, мъжки глас или
цигулка, флейта. Динамика – форте, пиано.
Липсващите елементи в таблицата за нотните
стойности са: 2 половини ноти, символно означаване на половина пауза; 4 четвъртини ноти, четвъртина пауза Î; 8 осмини ноти, осмина пауза ä.
Обобщението на неравноделните метруми и
размери изисква следните (по отношение на репертоар – примерни) допълнения в таблицата:
, размер седем осми – а, Разяснило сай
небето, ръченица;
, размер седем осми – б, Цъфнало цвеке
шарено, македонско хоро;
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МУЗИКАЛНИ ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА

СЪЩНОСТ/ПРИМЕР

РИТЪМ

Организирано редуване на тонови трайности

МЕТРУМ
ТЕМПО
МЕЛОДИЯ
ТЕМБЪР
ДИНАМИКА
Тоновите
трайности се
записват с определени
нотни стойности.
НОТНИ СТОЙНОСТИ
цяла нота

Неравноделните метруми и размери в
българския музикален фолклор, с които сте
се „срещали“ до този момент, могат да се
обобщят в следващата таблица и схеми:
СХЕМА НА БРОЙ НА РАЗМЕР
МЕТРУМ ДЯЛОВЕТЕ
два

2 ............... ноти
? ……………. ноти
? …………… ноти

5
8

ПРИМЕР / ХОРО
„Лазарско хоро“
– народна песен,
Пайдушко хоро

три
три
четири

68

, размер девет осми, Тръгнало ми
лудо младо или Шарен гердан, дайчово хоро.
И на следващата 69 страница задачите са в
същия контекст – предполагат допълване на информация в текстов и табличен вид. Добре е да
насочим учениците към изразяването с нови, неизползвани досега графични символи на учените музикални форми. Правилното организиране
и разпределение на времето в часа ще направи
възможно посочените примери в таблиците и въпросите за музикалнофолклорните области, първите български композитори, музикални форми,
музикални инструменти да се съпроводят с музициране и слушане на конкретна музика.

УРОК 68

МОЖЕМ ДА СЕ ОЦЕНИМ САМИ

Стр. 70, 71

В

реме е да покажете, че не е случайно приятелството ви с музиката, че през тази учебна година
сте натрупали много музикални впечатления, опит и
знания. Разпределете се на две групи. Правилата, начина
на оценяване и реда на задачите можете да обсъдите
заедно с помощта на учителя. Успех!

Вид на урока: за оценка и контрол.

МУЗИКАЛНА АРЕНА

Цел на урока: изявяване на музикални способности; демонстриране на знания за музиката;
проявяване на толерантност към различни мнения, предпочитания, възможности.

Изпейте три песни: 1. една от задължителните песни химн на Европа – Ода на радостта, химн на Република България, химн на
св. св. Кирил и Методий; 2. една от предложени от вас три песни от училищния репертоар, но посочена от другата група; 3. една по
желание от извънучилищния репертоар.
Обяснете защо сте избрали точно тези
песни и причините за своите предпочитания.
Една от песните съпровождайте с подходящи,
избрани от вас инструменти – по начин, който най-добре съответства на особеностите
и характера на песента.

Задачи на урока: активно участие в състезание; формулиране на мнение; защитаване на
позиция; търсене на словесен изказ за различни
аспекти в музика.
Насоки за работа
Последната „Музикална арена“ е много обемна
и разнопосочна – по отношение на знания, умения
и компетентности във връзка с основните очаквани
резултати според учебната програма. Предлагаме
ви да я проведете в групова форма, със състезателен характер – класът е разделен на две групи, два
отбора. От вас се очаква да помогнете на учениците да се разпределят, да изясните разпределението
на въпросите между групите, как ще се оценява.
Добра практика е да сформирате жури, в което
участвате вие и ученици; поканете и колеги.
Не всички задачи се изпълняват цялостно и
от двете групи – разпределят се между тях (например въпроса „Кое твърдение е вярно“ на стр.
70 – обособени са групи въпроси, по един от
нотните примери, по един танц). Други въпроси
са и за двата отбора – някои са за време и изискват едновременно решаване, други предполагат
обосноваване на отговор последователно от двата отбора. Има въпроси, които могат да се разиграят чрез игрови подход – с бързи отговори
„да“ и „не“ (назоваване на инструменти само от
струнния оркестър; имената на творци, които не
са мястото си).
„Музикална работилница“ свързваме със задачите за откриване на песен в класация; с последната задача на стр. 71 – за фолклорен състав от
региона, информация и отзиви за него; с реализиране на музикален съпровод и др.
Внимателната подготовка и помощ от ваша
страна ще помогне всички ученици да се включат
максимално, да се изявят и защитят възможнос
тите си. Важно е учениците да изпитат радост не
само от това състезание, но и от постигнатото
през годината.

Съпровождайте музикалния пример, който
ще чуете, като използвате модела от с. 14.
Покажете, че знаете три песни от първите български композитори. Представете
тази, която най-добре ще изяви вашите изпълнителски и артистични способности.
Покажете, че знаете и можете да разпознаете много музикални произведения, които
сте слушали, като изпеете по две теми и мелодии от тях.
Опитайте с помощта на учителя да изпеете краткия нотен пример. Посочете от
кое музикално произведение е и кой е неговият
композитор.
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Коя песен започва така?
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Чуйте музикален пример. Определете
метрума и размера. Какъв е оркестърът, който го изпълнява? Какъв танц може да се изпълни на слушаната музика?
Кой музикален инструмент звучи?
Чуйте музиката и покажете на какво сте
способни в танците. Изберете най-добрите
танцьори в групата – на право хоро, ръченица,
валс.
Кое твърдение не е вярно?

7

Много пирински песни са в размер 8 б.

2

Тракийските песни са само в размер 4 .

Зурната е инструмент, характерен за
Пиринския край.
В Родопите песните са предимно
спокойни, бавни.
Гъдулката е много разпространена в
Родопите.
Песента „Злато моме“ е безмензурна.
В Тракия има много безмензурни песни и
мелодии.
Много от песните в Пирин са двугласни.
Нестинарските игри са разпространени в
Родопите.
В Тракийската музикалнофолклорна област
се използват каба гайда и тъпан.
Кавалът е инструмент, характерен за
Родопите.

2

Песента „Снощи е Добра“ е в размер 4 .

œœœœ
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МУЗИКАЛНА РАБОТИЛНИЦА

За да заживеят песните, са необходими творци – композитори, автори на текст,
но и артисти изпълнители. Всички те заедно правят така, че песента да достигне
до публиката. Попълнете в тетрадките си
таблицата.

ПЕСЕН

Използвайте знанията и уменията си за
работа със съвременните информационни технологии. За най-кратко време, чрез комуникационните канали за реализиране на музика днес,
намерете и назовете песен, която оглавява българска класация за популярна музика. Разкажете за
нейния изпълнител.

Открийте имената на творците, които не са на мястото си.

Чуйте музикален пример. Направете характеристика на основните изразни средства:
ритъм, метрум, темпо; мелодия, тембър, динамика.
Определете характера на музиката,
която ще чуете, като подберете подходящи
определения.
тържествено нежно
маршово спокойно
бурно плавно

танцувално
енергично

Назовете само инструментите, които
участват в струнния оркестър.
цигулка
кларинет
виолончело
флейта
тимпани
фагот
виола
контрабас
тромпет
ксилофон
Допълнете изреченията.
Голяма група изпълнители инструменталисти е …
Според вида на гласовете хоровете могат
да бъдат …. и ….
Групата в симфоничния оркестър, в която
влиза виолончело, е …
Групата в духовия оркестър, в която влиза
кларинет, е …
Ксилофонът е от групата на ... инструменти.
Музикална форма, в която се редуват … и …
е рондо.
Повтарящата се мелодия в рондото се нарича …
Песните с куплет и припев са в … форма.

КОМПОЗИТОР

АВТОР
НА ТЕКСТ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Емануил Манолов
Панайот Пипков
Петко Стайнов
Добри Христов
Никола Атанасов
Маестро Георги Атанасов
Добри Войников
Александър Морфов
Коя от песните не е от първите български композитори?
Малки моми Елате по полята Сурвакарска
Химн на народните будители Химн на св. св.
Кирил и Методий Радецки Родна реч Татковина
Обяснете какво е автентичен фолклор и
обработен фолклор. Как ги разграничавате?
Дайте примери от вашия регион.
Кои фолклорни обреди знаете? Коментирайте ги: според календарния цикъл; според това
кой участва в тях. Посочете песни и музика,
свързани с тях.
Кой може да посочи повече изпълнители от
изучаваните музикалнофолклорни области? Подкрепете знанията си и с песни от съответния
район.
Посочете фолклорен състав от вашия край.
А знаете ли такива, които са гостували с успех
в чужбина? Къде сте срещали отзиви за българския фолклор?
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