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Уважаеми колеги,

Благодарим ви, че избрахте нашия нов комплект по музика за 7. клас. 
Предлагаме ви съвременен, динамичен, богато наситен с музика, с ак-
туално дизайнерско решение вариант на интерпретация на държавни-
те изисквания според учебната програма и съвременните тенденции 
в музикалнообразователната практика. Този наш „прочит“ на необ-
ходимото за седмокласниците е свързан и с увереността ни, че раз-
нообразният път в емоционалното изкуство музика в голяма степен 
зависи от вас и вашата водеща роля за формиране на музикалната 
култура на учениците. Работата в заключителната година от образо-
вателната степен комплект по музика предлага възможности за разви-
тие и проява на неизчерпаемия познавателен и творчески потенциал 
на съвременния ученик. 
И както в предишните ни комплекти искаме да подчертаем, че предста-
вените в книгата наши разяснения имат насочваща функция – показват 
основни проблеми, „носещи“ ядра на тематиката, възлови моменти и ак-
центи, някои подходи на работа, насочване към различен тип задачи. Не 
предлагаме категорични модели за реализиране на учебното съдържание. 
Многовариантността на работа – конструирането на уроците, представя-
нето на музикалния материал, съчетаването на методи и форми на работа 
и др., зависи от вас и вашата инвенция, но преди всичко от вашите учени-
ци – различни и различно реагиращи на заложеното в учебника. Затова 
горещо се надяваме вие да използвате нашите предложения като основа, 
сами да ги нюансирате, да ги премислите, да ги развиете и с алтерантив-
ни решения на конкретни казуси, със свободно и творческо отношение и 
интерпретиране в конкретна учебна среда. 
Съвременните тенденции в образованието ни задължават и с екипа в из-
дателството отговорно, атрактивно и интерактивно подготвихме и елек-
тронен вариант на учебника.

Комплектът по музика за 7. клас включва: 
• учебник – книжно тяло
• електронен учебник, който съдържа включва всички песни за пеене и ин-

струменталните им съпроводи (разнообразно аранжирани в различни стилове и 
със съвременно звучене), музиката, предвидена за слушане в час, както и други 
електронни ресурси

• книга за учителя

От сърце ви желаем успешна и удовлетворяваща работа!

Авторите
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО МУЗИКА ЗА 7. КЛАС

Комплектът по музика за 7. клас напълно отговаря на държавните образователни стандарти, на програ-
мата по музика. 

Основните акценти в тях предполагат задълбочаване на придобитите вече компетентности, свързани 
с основните дейности в музикалната практика: изпълнение на музика, възприемане на музика и музикално 
творчество. Затвърдяват се базисни знания за елементи на музикалната изразност, за основни формообра-
зуващи принципи и музикални форми, за музикални жанрове, за многообразието на танцова музика и в 
творчеството на композиторите, разнообразието на българския песенен и танцов фолклор, обреди и тради-
ции, за основните периоди в развитието на българската музика, в т.ч. и популярната, за ролята и значение-
то на медиите в живота на музиката и музикалните преживявания на хората. Музикалната компетентност 
на учениците се развива по отношение на формиране на нови знания, умения и компетентности (ЗУК), 
свързани с видове многогласие в музиката, познаването и коментирането на практики и форми на съвре-
менно функциониране на музиката, жанрове и музикални форми – от епохата на полифоничната музика и 
класицизма в музиката, от музикалната сцена – видове музикално-сценични жанрове (вкл. и от съвремие-
то), видове музикален фолклор, свързан с обредността и календарния цикъл на българина, с присъствието 
на българското музикално изкуство на световната сцена. 

В процеса на дейностите, изнесени в извънучилищна обучаваща среда, е необходимо да се натрупват 
впечатления и богат социален опит от реална творческа и работна среда, свързани с музикално изкуство, 
опознаването и съпреживяването му.

Важни моменти са задълбочената насоченост в екипността като принцип на работа, съобразяване с 
мнението на другите, стимулиране на креативно поведение и интерес към начините за търсене, съхранение 
и разпространение на музикална информация, за възможностите на съвременните технологии като фактор 
в развитието на музикалното изкуство. 

Работата за осъществяване на основните задачи в 7. клас се осъществява на принципа на спираловидно-
то развитие на ЗУК. Затова целенасочено сме продължили с поредица от вече познати теми, разгръщащи 
и надграждащи определена проблематика, изискващи развитие на умения и компетентности от предишни 
класове, например: Музикалните жанрове, Музикалните форми, Музика и танци, Български музикален 
фолклор, Музикалните инструменти – в миналото и днес. 

Възходящата спирала в този многогодишен процес е по отношение не само на знанията, но и на умени-
ята за музициране, възприемане и тълкуване на музика и музикални явления. А това предполага изключи-
телно разнообразие и достатъчно по количество музика, която сме ви предложили.

Както нееднократно сме заявявали, заявяваме го и сега, най-важното в един учебник по музика е самата му-
зика – тази, която ще звучи в часовете; тази, чрез която учениците ще опознават изкуството музика; тази, чрез 
която вие – учителите, осъществявате целите и задачите на музикалното образование в общообразователното 
училище. Непосредственото общуване с музика дава възможност за развитие и формиране на музикална култу-
ра. В часа по музика трябва да звучи музика – за пеене и за възприемане, за активизиране на творческа актив-
ност – изпълнителска, изследователска. Пълноценното общуване с музикалното изкуство се постига с целена-
сочено търсена диалогичност с различна музика. Прекаленото теоретизиране и говорене за музиката без реално 
то ѝ звучене в часа, няма да гарантира ползотворно общуване с нея, положителни преживявания и отношения.  

Затова, както и в другите комплекти, отдаваме огромно значение на музиката, която ви предлагаме. Неслу-
чайно, както вече знаете, я разполагаме горе на страницата – тя е важна, тя ни води в часа, в разкриването на 
същността на явления в музикалното изкуство. Музикалният репертоар за всички дейности в часовете е разно-
образен, но и достъпен за седмокласниците. И в този комплект следваме принципния подход при избора ни на 
музика и разкриването на съдържанието на учебния комплект: музиката в часовете трябва да отразява разно-
образието и многообразието в нейното днешно битие, основано на традициите и непреходното. Музикалният 
материал включва пълна гама от авторска музика – българска и световна (съвременна и от миналото), фолклор-
на музика – българска и от света. Няма урок без музика (без тези за наблюдение). Конкретни нови заглавия се 
откриват и на страници с уроци за преговор и обобщение. На основата и на нова за часа музика се разкриват, 
преговарят, обобщават умения и знания, свързани с музикалното изкуство.



6

Предлагаме 35 песни – разнообразни по жанр, стил, възможности за изпълнение и творчески подходи, 
за постигане и на дидактични цели и задачи. Отново сме подбрали песни от Възраждането до днешното ни 
съвремие, на утвърдени автори и артисти, с вариантни предложения на изпълнение и съвременно, актуал-
но звучащи аранжименти. Поддържаме своята концепция по отношение на фолклорните песни в учебния 
комплект – представили сме ги както със запис на утвърдени фолклорни изпълнители, така и с техни съвре-
менни варианти, наред с традиционното им звучене. Фолклорът не е застинала система и категорично това 
трябва да намери отражение и в създаваните специално за учениците инструментални съпроводи на песни. 
Напомняме още нещо: решението кои песни в каква степен ще научите с учениците е ваше – преценявате 
вие, съобразявайки се както с възможностите им, така и с техните нагласи, желания, емоционални състоя-
ния; и с преценката на дидактичността при използването им, както и с възможността за ескизното им учене. 
Изисквания към интерпретацията на песните отново не представяме, защото основно е съобразяването   
с посланието на песента, емоционалното ѝ претворяване и стремежът за творческа изява.

Музиката за слушане е много различна, отразяваща многообразието на тематиката на учебното съдър-
жание – от миналото до днес. Подбрали сме 85 образци от различни времена – от далечни епохи до днес, 
в различни жанрове, авторска и народна, с богата и разнообразна емоционално-образна насоченост, за 
разкриване и осмисляне на всички изисквания на учебната програма. Освен това предлагаме и специално 
приготвени музикални примери, както и компилации от музикални откъси, които са дидактични, жанрови 
или илюстративни. Не забравяйте, че свободно може да включите и друга музика – да замените предло-
жена от нас в конкретния контекст или пък да обогатите предложеното от нас. Важно е часът да е наситен 
с образци, представящи богатия свят на музиката в художествено-културната ѝ цялост, без да противо-
поставяме видове, жанрове, изпълнителска практика, форми на функциониране в социалния живот. Да не 
забравяме, че в музиката, изкуството, културата няма единно мнение, единно ценностно и оценъчно отно-
шение. Познаването на световната музикална съкровищница и изразяването и отстояването на позиции по 
отношение на явленията в музикалната практика е същностен белег на музикална култура, която е основна 
цел на обучението по музика в българското училище. Затова не ви предлагаме унифицирано разкриване на 
емоционално-образното съдържание на музикалните творби, на елементи на музикалната изразност като 
алгоритмична процедура. Важно е всички дозирани анализи да са предхождани от звучащата музика.

Всички въпроси и задачи в учебника, подсказаните от нас форми на работа целят въвличането на учени-
ците в активно, мотивирано, самостоятелно или групово действие. Защото духовноценностно отношение към 
музиката, трайно и осмислено учене е възможно чрез действено решаване на задачи, чрез въвличане в активна 
музикално-действена среда. В този дух и контекст сме се стремили да подходим към разкриването на всички 
 изисквания на учебната програма. Много от задачите са свързани с използване на съвременни информационни 
и дигитални технологии. Това е в пряка връзка както с учебната програма и изкуството музика, така и с утвър-
дени вече принципи и форми на учене, свързани с категоричното им използване. Освен това създават мотивира-
ност, провокират желание и интерес. А това е неоценим помощник в работата ни – в тази специфична възраст. 

В този контекст и като своеобразен „мост“ към учебника за 8. клас е разположената в уроците за нови 
знания своеобразна линия на времето. В стилизирана филмова лента са разположени снимки с надписи и 
съответни години на композитори и артисти, на други различни по същност явления, свързани с музикал-
ното изкуство – в определен исторически или по-малък времеви контекст. Освен че предоставят някаква 
информация, дават основание и могат да провокират разнообразна работа – за осъзнаване на процеси, за 
сравняване на явления по определен признак, за търсене и обобщаване на информация и т.н., в самостоя-
телни и групови форми на дейност, екипни, проектни. 

Нотните примери са свързани с изисквания на учебната програма, с примерна нагледност чрез този тип 
писмена медия, за развиване и на мисленето, въвличане в логически дейности. Знаем, че детайлното овладяване 
на нотно писмо не е цел на масовото музикално образование и възпитание. Към нотния материал в учебника е 
необходимо да подхождаме избирателно и диференцирано, с определени смислово-логични задачи, за разпоз-
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наване на елементи на музикалната изразност, за разчитане на закономерности чрез графично изобразяване, за 
провокиране на мисловни процеси, проява на ангажираност и творческо отношение.

Формите и методите на оценяване и в седми клас по музика се съобразяват както с общите изисквания на 
МОН, така и със спецификата на музикалното изкуство. Важни са не само резултатите от стандартни тестови 
форми на проверка и писмени работи, а и отчитането на желанието за музициране, участието в екипна работа, 
стремежът за изява в дейностен аспект, творческото отношение и артистизъм, положителното развитие, усъ-
вършенстване, надграждане, израстване в различни области, свързани с музикалното изкуство. Предложените 
варианти на оценъчни уроци и дейности в тях целят създаване на интерес у учениците – те могат сами да се 
оценят, неусетно да се включат в оценъчна дейност, вкл. и като самооценка на постижения, чрез въвличането им 
и в атрактивна състезателна форма.

УЧЕБНИЯТ КОМПЛЕКТ
Учебникът по музика за 7. клас е един съвременен учебник. Обликът му се определя от няколко основ-

ни важни момента: логическа последователност, нагледност, но и атрактивност, интегративност.
Апаратът за ориентиране в учебника ясно насочва към структурата и същността на реализиране на 

целите и задачите на обучението по музика в 7. клас. Подходът за открояване на видовете уроци е про-
диктуван от изисквания за препоръчителен, конкретен брой на видовете уроци в програмата по музика. 
Лесно се разграничават и обособените рубрики. За основни дейностни моменти на ученика, както и за из-
ползване на електронен ресурс насочват символи.

Текстовете, различни от основната урочна статия, са разпреде-
лени в рубрики, със съдържание и задачи в подкрепа на основната 
тема, улесняващи работата с учебника и даващи допълнителна ин-
формация за понятия и факти към основната тема. 

• Музикален калейдоскоп – рубрика за допълнителна ин-
формация по темата, интересни любопитни факти и текстове, свър-
зани с нея 

• Музикална арена – за игрови и състезателни задачи, орга-
низирани като групова или проектна работа.

Учебникът е структуриран в логична последователност. 
В началото е обръщението към седмокласниците, запознаване-

то с апарата за ориентиране, съдържанието на учебника.
Съдържанието включва три формално разделени елементи: „За 

музиката“ – уроците за нови знания, за преговор, за обобщение, 
за диагностика, за наблюдения в извънучилищна обучаваща среда. 

Съобразявайки се с поставеното условие за процентно съотно-
шение на видовете уроци, предлагаме следното разпределение: 

Символи за музикални 
дейности:

Уроци за нови знания НЗ 22 часа

Уроци за упражнение У 16 часа

Уроци за преговор П 6 часа

Уроци за обобщение О 5 часа

Уроци за наблюдение в извънучилищна обучаваща 
среда

Н 3 часа 
(1 брой)

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

К 2 часа

Нови понятия:
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Уроците за нови знания са изведени от програмата по музика, от формулираните в нея знания, умения, 
отношения, компетентности като очаквани резултати, от посочените нови понятия. В центъра на всеки 
урок за нови знания присъства един основен проблем, от който следва и наименованието му. 

Уроците за упражнение следват тези за нови знания. За тях не сме предложили определено заглавие, 
защото освен че са свързани с предшестващия ги урок за нови знания, обхващат и винаги могат да се раз-
ширяват и с друга проблематика. И това е принципна позиция, характеризираща спецификата на музикал-
нообразователната практика въобще, а в случая – и на нашия учебник.

Периодично, след разгръщането на определена проблематика, на раздел от усвояване на знания, умения 
и компетентности следват уроци за преговор и обобщение. Избрали сме единен подход в наименованията 
им и така са лесно разпознаваеми. Уроците за преговор са „Какво знаем за музиката“ (3 бр. в 6 ч.), за об-
общение – „В света на музиката“ (3 бр. в 5 ч.).

Предвидили сме уроците за контрол в началото и в края на учебната година, за естествено разполо-
жената контролна дейност – „Можем да се оценим сами“. Продължаваме традицията 5. клас за активна, 
интересна, състезателна, атрактивна форма на включване в оценъчна дейност – и за самооценка, за отго-
ворност, за творческо отношение в тази иначе невинаги приятна за ученика дейност. Последният урок за 
контрол в максимална степен обхваща всички изисквания на учебната програма за очаквани резултати от 
обучението в края на класа. 

За наблюдение в извънучилищна среда сме предвидили 1 брой урок, с 3 часа за реално организиране 
– „В библиотеката“. 

Съдържанието на всеки урок в учебника се структурира в конкретни лесно разпознаваеми основни 
дейностни посоки. 

Главен съдържателен елемент е музикалният материал – за пеене, за слушане. Мястото му е в начало-
то на страницата. Всички дейности в урока, знания за музиката, въпроси и задачи се свързват с водещите 
музикални дейности – пеене, слушане на музика. 

Илюстративният материал е важен компонент във всяка страница на учебника. Той визуализира 
идеите ни, свързани с представеното учебно съдържание.

Важен момент са страниците са въпросите и задачите в урока. Предложили сме различни видове зада-
чи – по трудност, по начин на изпълнение и участие на учениците.

В рубриката „Музикална арена“ задачите провокират групова и проектна дейност, възможно и със състеза-
телен характер. Включили сме и задачи в подходящи обобщаващи таблици и графики при обобщителните уро-
ци, когато е възможно такова извеждане на знания. В учебника има и задачи, които много пряко са с междупре-
дметна връзка – български език и литература, изобразително изкуство, математика, история, география… На 
различни места в учебника предлагаме различни задачи за оценка и диагностика. Важни са и задачите за само-
оценка. Категорично е присъствието им в уроците за контрол – учениците сами преценяват дали отговарят на 
определени критерии, като те се обсъждат предварително по предложение на учителя и/или учениците. 

Изключително разнообразни и многобройни са електронните ресурс. Насочени са както към затвър-
дяване и проверка на определени знания в различна мултимедийна и интерактивна среда, така и към обо-
гатяване на информираността по отношения на музикални явления, на разширяване на аудиалния опит на 
учениците, към установяване на степен на развити музикални способности. 

Електронният учебник включва вариант на книжния учебник, цялата музика от учебника (песни, ин-
струментални съпроводи, музика за слушане), както и много други ресурси: много задачи, допълнителна 
музика и информация за нея.

Тези ресурси създават нова образователна среда, която се свързва с емоционално съпреживяване, ин-
терактивно включване, креативно мислене и поведение на съвременния ученик в съвременна дигитална 
среда. 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 дописване и допълване на информация; за активизиране на музикалната памет, изпълнителските 
умения, творческия потенциал; за развитие на музикален слух и различни параметри на музикалността;

– информационни ресурси – допълва, разширяват възможностите на учебника. Те мотивират, провоки-
рат активност у учениците, а това е предпоставка за успех в глобалното ни съвремие.
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище  

Град 

Утвърждавам: 
 Директор:  (име и фамилия)
 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО МУЗИКА ЗА 7. КЛАС

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

Уроци за нови знания НЗ 22 часа

Уроци за упражнение У 16 часа
Уроци за преговор П 6 часа

Уроци за обобщение О 5 часа

Уроци за наблюдение в извънучилищна обучаваща среда Н 3 часа 
(1 брой)

Уроци за контрол и оценка (за входно и изходно ниво) К 2 часа

Годишен хорариум: 54 часа 
Срочен: І срок – 36 часа
 ІІ срок – 18 часа

Изготвил: 
 (име и фамилия)
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1, 2 1 Какво знаем за музиката? П Проява на музикални способности и умения. Притежаване 

на основни знания за музиката – от ученото в 6. клас. 
Проява на отговорност, наблюдателност и въображение.

Учебник – с. 8 – 9
Ако дал си надежда – Д. Цветков, Р. Пенева
Музика за слушане по избор
Е-учебник
Прилагане на знания, умения и компетентности 
(ЗУК) при изпълнение на задачи, свързани с: 
изразните средства в музиката, музикалните 
инструменти, функционирането на българския 
музикален фолклор, с фолклора на други народи и 
етноси. 

3 2 Можем да се оценим 
сами

К Демонстриране на ЗУК.
Приемане на различни мнения, проява на толерантност към 
предпочитанията и възможностите на другите.

Учебник – с. 10
Песни и музикални примери по избор
Изпълнение на песен според възможностите. 
Решаване на задачи. Изразяване на отношение 
и лична позиция, аргументиране. Оценяване и 
самооценяване.

Устна
Практическа
Индивидуална
Групова

4 2 За изкуството музика – в 
миналото и днес

НЗ Разбиране на същността на музикалното изкуство 
– непреходност, развитие през вековете (музикални 
инструменти, тематика, жанрове, форми на функциониране, 
ценители).

Хепънинг
Меломан
Меценат

Учебник – с. 11
Viva la musica – популярна испанска песен,  
Р. Петрова
Химн на слънцето – Мезомед Критски
Химн на слънцето – П. Маскани
Къщата на изгряващото слънце – група „Енимълс“
Е-учебник
Музициране и слушане на музика от различни епохи 
в развитието на музиката. Коментиране на практики, 
форми, популярни понятия и термини, свързани с 
традиционното и съвременното функциониране на 
музиката. 

5 3 Музика, медии, 
технологии

НЗ Познаване на значението на медиите и технологиите за 
развитието на музикалното изкуство, за възможностите за 
общуване с музика и за претворяването ѝ.

Риалити 
формат
Топлиста
Хит
Фонотека

Учебник – с. 12
Хорото – С. Диомов
Песен на любовта – О. Месиен
I Fеel Like – „Дийп Зоун Проджект“
Е-учебник
Коментиране на мястото на музиката в различни 
форми на съществуването ѝ, вкл. и в електронните 
медии. Анализиране на различен тип музика – 
музикалноизразни средства
Предлагане на подходяща музика за различни 
медийни форми. 

6 3 У Разширяване на ЗУК във връзка с графично изобразяване 
на тонове, тонови трайности, знаци в нотописа. 
Разбиране на значението на медиите за развитието на 
музиката. Осъзнаване на механизмите за обособяване на 
хитове и топлисти, на връзката на музиката с медиите. 
Усъвършенстване на ЗУК за работа със специализиран 
музикален софтуер за обработване на музика.

Диез
Бемол
Бекар 

Учебник – с. 13
Хубава си, моя горо – популярна песен,  
Л. Каравелов
Из Малка нощна музика – В. А. Моцарт
Е-учебник
Характеризиране на примери за значението на 
медиите в живота на музиката (вкл. и нотна медия 
– музикална нотация), за връзката на музиката с 
реклама, спонсорство, меценатство, развитие на 
техниката и технологиите. 
Използване на дигитални средства и специализиран 
софтуер при решаване на задачи.
Изпълняване по слух и по графичен запис на 
изучавани ритмични групи и тонови трайности. 
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Тема на урочната 
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

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

инструменти – в 
миналото и днес

НЗ Проследяване на развитието на музикалните инструменти 
от миналото до днес. Разбиране на процеса на създаване и 
функциониране на музикалните инструменти. Съотнасяне 
на музикалните инструменти към съответна група, към 
изпълнителска практика, различаване по тембър и изразни 
възможности.

Учебник – с. 14 – 15
Мой роден край – А. Йосифов, Д. Точев
Кампанела – Н. Паганини
Кръгла маса – Л. Стърлинг
Море, сокол пие – народна песен
Из Концерт за струнни, ударни и челеста – Б. 
Барток
Старият замък – Мусоргски – Равел
Из филма „Едно време на Запад“ – Е. Мориконе
Дум-та-ка – С. Янкулов, Е. Тодорова
Е-учебник
Разпознаване по тембър и на външен вид на 
старинни и съвременни – електронни/електрически 
музикални инструменти, класически инструменти. 
Определяне на принадлежност на музикални 
инструменти към установени в практиката видове и 
групи. 
Съпоставяне на темброви характеристики на 
инструментите – по външен вид и звучене, 
определяне на принадлежност към съответните 
групи по вид инструменти. Наблюдаване на 
употребата на музикални инструменти днес. 
Разпознаване на различия между акустични и 
електронни инструменти по външен вид, тембър и 
изразни възможности
Разпознаване на конфигурация на изпълнителски 
състави в различни практики. 
Идентифициране (визуално и слухово) на различни 
изпълнителски състави. 

9 5 У Затвърдяване и разширяване на ЗУК за музикалните 
инструменти от миналото и днес в различни изпълнителски 
практики и състави.

Учебник – с.16
Из Романтична филмова сюита – В. Казасян
Хвърчило – Т. Спасов
Любовта е синя – А. Поп
Е-учебник
Слушане на музика, коментиране във връзка със 
звученето на музикалните инструменти, значението 
им за изграждане на творбите, за специфичността на 
различните изпълнителски състави.
Разпознаване на конфигурацията на 
изпълнителските състави в различни практики. 
Идентифициране – визуално и слухово – на 
различни изпълнителски състави.

10 5 Музиката – едногласна и 
многогласна

НЗ Познаване на основни характеристики на хомофонен и 
полифоничен многоглас. 
Разбиране на същността на основен формообразуващ 
принцип в полифоничната музика. 
Свързване на полифоничен многоглас с основни жанрове, 
творби и творци.

Хомофонен 
многоглас
Полифоничен 
многоглас
Имитация
Канон
Токата
Фуга 

Учебник – с. 17
Канон – популярна френска песен
Канон – Й. Пахелбел
Токата и фуга в ре минор – Й. С. Бах
Е-учебник
Слушане, изпълнение, коментиране на полифоничен 
многоглас в различни примери.
Откриване на вид моногоглас по характерни белези. 
Сравняване на вид многоглас.
Търсене и представяне на информация по зададени 
параметри.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

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

инструменти – в 
миналото и днес

НЗ Проследяване на развитието на музикалните инструменти 
от миналото до днес. Разбиране на процеса на създаване и 
функциониране на музикалните инструменти. Съотнасяне 
на музикалните инструменти към съответна група, към 
изпълнителска практика, различаване по тембър и изразни 
възможности.

Учебник – с. 14 – 15
Мой роден край – А. Йосифов, Д. Точев
Кампанела – Н. Паганини
Кръгла маса – Л. Стърлинг
Море, сокол пие – народна песен
Из Концерт за струнни, ударни и челеста – Б. 
Барток
Старият замък – Мусоргски – Равел
Из филма „Едно време на Запад“ – Е. Мориконе
Дум-та-ка – С. Янкулов, Е. Тодорова
Е-учебник
Разпознаване по тембър и на външен вид на 
старинни и съвременни – електронни/електрически 
музикални инструменти, класически инструменти. 
Определяне на принадлежност на музикални 
инструменти към установени в практиката видове и 
групи. 
Съпоставяне на темброви характеристики на 
инструментите – по външен вид и звучене, 
определяне на принадлежност към съответните 
групи по вид инструменти. Наблюдаване на 
употребата на музикални инструменти днес. 
Разпознаване на различия между акустични и 
електронни инструменти по външен вид, тембър и 
изразни възможности
Разпознаване на конфигурация на изпълнителски 
състави в различни практики. 
Идентифициране (визуално и слухово) на различни 
изпълнителски състави. 

9 5 У Затвърдяване и разширяване на ЗУК за музикалните 
инструменти от миналото и днес в различни изпълнителски 
практики и състави.

Учебник – с.16
Из Романтична филмова сюита – В. Казасян
Хвърчило – Т. Спасов
Любовта е синя – А. Поп
Е-учебник
Слушане на музика, коментиране във връзка със 
звученето на музикалните инструменти, значението 
им за изграждане на творбите, за специфичността на 
различните изпълнителски състави.
Разпознаване на конфигурацията на 
изпълнителските състави в различни практики. 
Идентифициране – визуално и слухово – на 
различни изпълнителски състави.

10 5 Музиката – едногласна и 
многогласна

НЗ Познаване на основни характеристики на хомофонен и 
полифоничен многоглас. 
Разбиране на същността на основен формообразуващ 
принцип в полифоничната музика. 
Свързване на полифоничен многоглас с основни жанрове, 
творби и творци.

Хомофонен 
многоглас
Полифоничен 
многоглас
Имитация
Канон
Токата
Фуга 

Учебник – с. 17
Канон – популярна френска песен
Канон – Й. Пахелбел
Токата и фуга в ре минор – Й. С. Бах
Е-учебник
Слушане, изпълнение, коментиране на полифоничен 
многоглас в различни примери.
Откриване на вид моногоглас по характерни белези. 
Сравняване на вид многоглас.
Търсене и представяне на информация по зададени 
параметри.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
11 6 У Разширяване на ЗУК във връзка с полифоничен многоглас.

Познаване и разпознаване на полифонични творби, 
създадени в различно време от развитието на музиката. 
Свързването им с различни творци.

Учебник – с. 18 
Хорална прелюдия – Й. С. Бах
Прелюд, фуга и вариации – Ц. Франк
Бах отива в града – А. Темпълтън
Прелюд и фуга по теми от „Бийтълс“ – Г. Митев
Слушане, анализиране, коментиране на 
полифонична музика: проследяване на изразни 
средства, на ролята им, на
принципи на формообразуване. Свързване на 
творби с автори.
Използване на уменията за работа със съвременни 
технологии за подготовка на възложена задача. 

12 6 Музикалните жанрове. 
Оратория

НЗ Разбиране на същността на ораторията като музикално-
сценичен жанр.

Оратория
Кантата

Учебник – с. 19
Из Месия – Г. Фр. Хендел
Из Кантата за кафето – Й. С. Бах
Е-учебник
Проследяване на основни белези на жанра на 
ораторията. Откриване на прилики и разлики с 
други учени музикално-сценични жанрове.

13 7 Музикалните жанрове. 
Опера и оперета.

НЗ Разширяване на ЗУК, свързани с опера и оперета: познаване 
на основни характеристики на жанровете, на прилики и 
разлики, на творци и творби. 

Опера
Оперета
Увертюра
Ария
Вокални ансам-
бли
Речитатив
Либрето
Каватина

Учебник – с. 20
Фигаро и Фигаро из оп. Сватбата на Фигаро – по 
В. А. Моцарт
Каста дива, Хор из оп. Норма – В. Белини
Квартет из оп. Риголето – Дж. Верди
Хор и Половецки танци из оп. Княз Игор – А. 
Бородин
Увертюра към Леката кавалерия – Фр. Супе
Ария на Силва из оперетата
Царицата на чардаша – И. Калман
Годежарски хор из Българи от старо време –  
А. Карастоянов
Е-учебник
Пресъздаване на характера на песента при 
изпълнение. 
Синхронизиране на изпълнението със съпровода 
и общата звучност; реагиране на указанията на 
учителя. 
Слушане, коментиране, разпознаване на откъси 
от опера и оперета, на характерните им белези, на 
прилики и разлики между жанровете. 
Коментиране на мястото на музикалните жанрове – 
в миналото и днес.

14 7 Музикалните жанрове. 
Балет

НЗ Разширяване на ЗУК, свързани с балет: познаване на 
основни характеристики на жанра, на прилики и разлики с 
други музикално-сценични жанрове, на творци и творби.

Хореография
Драматургия
Сценография
Примабалерина

Учебник – с. 22
Из Кармен – Бизе – Шчедрин
Е-учебник
Слушане, коментиране на музика от балет: 
проследяване на изразни средства, извеждане на 
ролята им за изграждане на творбата; използването 
им като слухова опора при разпознаване. 
Разпознаване по характерна мелодия на творби.
Използване на съвременни информационни и 
дигитални технологии за подготовка на възложена 
задача.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
11 6 У Разширяване на ЗУК във връзка с полифоничен многоглас.

Познаване и разпознаване на полифонични творби, 
създадени в различно време от развитието на музиката. 
Свързването им с различни творци.

Учебник – с. 18 
Хорална прелюдия – Й. С. Бах
Прелюд, фуга и вариации – Ц. Франк
Бах отива в града – А. Темпълтън
Прелюд и фуга по теми от „Бийтълс“ – Г. Митев
Слушане, анализиране, коментиране на 
полифонична музика: проследяване на изразни 
средства, на ролята им, на
принципи на формообразуване. Свързване на 
творби с автори.
Използване на уменията за работа със съвременни 
технологии за подготовка на възложена задача. 

12 6 Музикалните жанрове. 
Оратория

НЗ Разбиране на същността на ораторията като музикално-
сценичен жанр.

Оратория
Кантата

Учебник – с. 19
Из Месия – Г. Фр. Хендел
Из Кантата за кафето – Й. С. Бах
Е-учебник
Проследяване на основни белези на жанра на 
ораторията. Откриване на прилики и разлики с 
други учени музикално-сценични жанрове.

13 7 Музикалните жанрове. 
Опера и оперета.

НЗ Разширяване на ЗУК, свързани с опера и оперета: познаване 
на основни характеристики на жанровете, на прилики и 
разлики, на творци и творби. 

Опера
Оперета
Увертюра
Ария
Вокални ансам-
бли
Речитатив
Либрето
Каватина

Учебник – с. 20
Фигаро и Фигаро из оп. Сватбата на Фигаро – по 
В. А. Моцарт
Каста дива, Хор из оп. Норма – В. Белини
Квартет из оп. Риголето – Дж. Верди
Хор и Половецки танци из оп. Княз Игор – А. 
Бородин
Увертюра към Леката кавалерия – Фр. Супе
Ария на Силва из оперетата
Царицата на чардаша – И. Калман
Годежарски хор из Българи от старо време –  
А. Карастоянов
Е-учебник
Пресъздаване на характера на песента при 
изпълнение. 
Синхронизиране на изпълнението със съпровода 
и общата звучност; реагиране на указанията на 
учителя. 
Слушане, коментиране, разпознаване на откъси 
от опера и оперета, на характерните им белези, на 
прилики и разлики между жанровете. 
Коментиране на мястото на музикалните жанрове – 
в миналото и днес.

14 7 Музикалните жанрове. 
Балет

НЗ Разширяване на ЗУК, свързани с балет: познаване на 
основни характеристики на жанра, на прилики и разлики с 
други музикално-сценични жанрове, на творци и творби.

Хореография
Драматургия
Сценография
Примабалерина

Учебник – с. 22
Из Кармен – Бизе – Шчедрин
Е-учебник
Слушане, коментиране на музика от балет: 
проследяване на изразни средства, извеждане на 
ролята им за изграждане на творбата; използването 
им като слухова опора при разпознаване. 
Разпознаване по характерна мелодия на творби.
Използване на съвременни информационни и 
дигитални технологии за подготовка на възложена 
задача.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
15 8 У Затвърдяване на ЗУК във връзка с музикално-сценични 

жанрове, с използване на съвременни дигитални средства и 
технологии.

Учебник – с. 23
Дует на Иван и Янка из оперетата Българи от 
старо време – А. Карастоянов
Из репертоара на прочути оперни артисти
Е-учебник
Работа по групи за представяне на ЗУК, свързани 
с музикално-сценични жанрове. Използване на 
уменията за работа със съвременни технологии за 
подготовка на възложена задача за групов проект: 
боравене с подходящи програми; изготвяне и 
представяне на текстова, аудио и видео информация 
по зададени параметри.

Устна
Практическа
Групова
Проектна

16-
17

8-9 Музика и танци – в 
миналото и днес

НЗ Обогатяване на знанията за танците и музиката – в 
миналото и днес. Разбиране на историческото им развитие 
– във фолклора, в композиторското творчество; на 
функционирането им през вековете. Познаване на различни 
видове танци.

Учебник – с. 24 – 25
Завило се вито хоро – народна песен
Павана – Г. Форе
Голям хроматичен галоп – Ф. Лист
Тръгнала е Рума мома – народна песен
Пасо добле
Румба
Микс от латиноамерикански танци
Микс от стандартни танци
Е-учебник
Разграничаване на различни видове танци по 
различен признак. Свързването им с фолклора, 
с балните танци, с композиторско творчество, 
със спорта и др., коментиране на различната им 
функция. 

18 9 У Затвърждаване и разширяване на ЗУК по отношение 
на танците – в миналото и днес. Осъзнаване на основни 
характеристики на видове танци според различното им 
функциониране.

Учебник – с. 26
Сълза – Стоян и Виктор
Старинни танци
Съвременни танци
Е-учебник
Обобщаване на ЗУК за различни видове танци в 
таблица – в линия на времето: търсене, събиране, 
обобщаване, представяне на информация. 
Коментиране на видове танци според различен 
признак – основни музикалноизразни средства, 
възникване, начин на танцуване. 
Различаване на основни танцови елементи на 
фолклорния, салонния и модерния танц. 
Разпознаване на изучавани танци в творчеството на 
композиторите. 

19 10 В света на музиката О Проявяване на умения за обобщаване на знания, на 
проблеми, свързани с изучавани музикални творби: по 
отношение на музикални инструменти и инструментални 
състави, музикални жанрове, видове многоглас, съвременни 
технологии и медии във връзка с музикалното изкуство. 
Демонстриране на умения и компетентност.

Учебник – с. 27
Музикални примери 1, 2, 3
Активно участие в решаване на задачи, в 
анализиране и коментиране на въпроси. 
Формулиране на мнение. Защитаване на позиция. 
Разпознаване на творби, назоваване на автори.
Познаване и коментиране на практики, форми, 
популярни понятия и термини, свързани с 
традиционното и съвременното функциониране на 
музиката. 

Устна
Практическа
Индивидуална
Групова
Проектна



17

№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
15 8 У Затвърдяване на ЗУК във връзка с музикално-сценични 

жанрове, с използване на съвременни дигитални средства и 
технологии.

Учебник – с. 23
Дует на Иван и Янка из оперетата Българи от 
старо време – А. Карастоянов
Из репертоара на прочути оперни артисти
Е-учебник
Работа по групи за представяне на ЗУК, свързани 
с музикално-сценични жанрове. Използване на 
уменията за работа със съвременни технологии за 
подготовка на възложена задача за групов проект: 
боравене с подходящи програми; изготвяне и 
представяне на текстова, аудио и видео информация 
по зададени параметри.

Устна
Практическа
Групова
Проектна

16-
17

8-9 Музика и танци – в 
миналото и днес

НЗ Обогатяване на знанията за танците и музиката – в 
миналото и днес. Разбиране на историческото им развитие 
– във фолклора, в композиторското творчество; на 
функционирането им през вековете. Познаване на различни 
видове танци.

Учебник – с. 24 – 25
Завило се вито хоро – народна песен
Павана – Г. Форе
Голям хроматичен галоп – Ф. Лист
Тръгнала е Рума мома – народна песен
Пасо добле
Румба
Микс от латиноамерикански танци
Микс от стандартни танци
Е-учебник
Разграничаване на различни видове танци по 
различен признак. Свързването им с фолклора, 
с балните танци, с композиторско творчество, 
със спорта и др., коментиране на различната им 
функция. 

18 9 У Затвърждаване и разширяване на ЗУК по отношение 
на танците – в миналото и днес. Осъзнаване на основни 
характеристики на видове танци според различното им 
функциониране.

Учебник – с. 26
Сълза – Стоян и Виктор
Старинни танци
Съвременни танци
Е-учебник
Обобщаване на ЗУК за различни видове танци в 
таблица – в линия на времето: търсене, събиране, 
обобщаване, представяне на информация. 
Коментиране на видове танци според различен 
признак – основни музикалноизразни средства, 
възникване, начин на танцуване. 
Различаване на основни танцови елементи на 
фолклорния, салонния и модерния танц. 
Разпознаване на изучавани танци в творчеството на 
композиторите. 

19 10 В света на музиката О Проявяване на умения за обобщаване на знания, на 
проблеми, свързани с изучавани музикални творби: по 
отношение на музикални инструменти и инструментални 
състави, музикални жанрове, видове многоглас, съвременни 
технологии и медии във връзка с музикалното изкуство. 
Демонстриране на умения и компетентност.

Учебник – с. 27
Музикални примери 1, 2, 3
Активно участие в решаване на задачи, в 
анализиране и коментиране на въпроси. 
Формулиране на мнение. Защитаване на позиция. 
Разпознаване на творби, назоваване на автори.
Познаване и коментиране на практики, форми, 
популярни понятия и термини, свързани с 
традиционното и съвременното функциониране на 
музиката. 

Устна
Практическа
Индивидуална
Групова
Проектна
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
20 10 Българският музикален 

фолклор – в миналото и 
днес

НЗ Разширяване на знанията за български музикален фолклор 
– видове музикален фолклор, видове народни песни, 
обработване на музикален фолклор.

Учебник – с. 28
Китка ти падна, Дено – народна песен
Тъмен се облак задало – обр. Н. Алексиев, хор на 
НУФИ „Ф. Кутев“
Кавали свирят – П. Льондев
Е-учебник
Слушане, изпълнение, коментиране, сравняване 
на различни фолклорни образци. Посочване на 
примери за мястото на фолклора в миналото и днес.
Разпознаване на безмензурност, определяне на 
характерни метрични явления.

21 11 У Затвърдяване на ЗУК по отношение на български музикален 
фолклор и присъствието му в обредния календар – сватба и 
седянка.
Разбиране на смисъла, значението и спецификата на тези 
обреди.

Обред
Обреден 
календар 
Сватба
Седянка 

Учебник – с. 29
Снощи седенки кладохме – народна песен
Да излезе момковата майка – народна песен
Шопски припевки – Ева квартет
Из Тракийска сватба – обр. Ф. Кутев
Сватбарска тракийска ръченица – орк. Орфей
Е-учебник
Изпълнение, слушане, коментиране на български 
музикален фолклор, свързан със сватба и седянка. 
Разпознаване на изучаваните обреди в подходящи 
примери, вкл. и в литературата.

22 11 Български музикален 
фолклор. Обреден 
календар

НЗ Разбиране на обредния български фолклорен календар. 
Познаване на зимния обреден календар. 

Обреден кален-
дар

Учебник – с. 30
Бог се роди – народна песен
Мама Тодорчо думаше – народна песен
Из Сирни заговезни – анс. Тракия
Е-учебник
Посочване на смисъла, значението и спецификата 
на основни обреди от зимния календарен цикъл. 
Изразяване на предпочитания към обреди 
и аргументиране на избор. Разпознаване на 
изучаваните обреди в подходящи примери. 
Познаване на наричания и народни песни, свързани 
с изучаваните обреди. 
Проучване и представяне на местни обреди и 
обичаи. 

23 12 У Разширяване на ЗУК за коледната празничност – у нас 
и по света. Познаване на практики, форми, свързани с 
традиционното и съвременното функциониране на музиката.

Учебник – с. 31
Коледна фиеста – Р. Наков, Т. Анастасов
Тропар на Рождество Христово
Алило – грузинска народна песен
Дядо Коледа пристига – популярна песен
Е-учебник
Изпълнение, слушане, анализиране, коментиране 
на музика, свързана с Коледа – у нас и по света, в 
различни практики и с различно предназначение. 
Дискутиране на тема „Коледа – в миналото и днес“, 
„Коледа – у нас и по света“.
Изразяване на лични предпочитания и изпълняване 
по избор на песен от училищния и/или 
извънучилищния репертоар. 



19

№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
20 10 Българският музикален 

фолклор – в миналото и 
днес

НЗ Разширяване на знанията за български музикален фолклор 
– видове музикален фолклор, видове народни песни, 
обработване на музикален фолклор.

Учебник – с. 28
Китка ти падна, Дено – народна песен
Тъмен се облак задало – обр. Н. Алексиев, хор на 
НУФИ „Ф. Кутев“
Кавали свирят – П. Льондев
Е-учебник
Слушане, изпълнение, коментиране, сравняване 
на различни фолклорни образци. Посочване на 
примери за мястото на фолклора в миналото и днес.
Разпознаване на безмензурност, определяне на 
характерни метрични явления.

21 11 У Затвърдяване на ЗУК по отношение на български музикален 
фолклор и присъствието му в обредния календар – сватба и 
седянка.
Разбиране на смисъла, значението и спецификата на тези 
обреди.

Обред
Обреден 
календар 
Сватба
Седянка 

Учебник – с. 29
Снощи седенки кладохме – народна песен
Да излезе момковата майка – народна песен
Шопски припевки – Ева квартет
Из Тракийска сватба – обр. Ф. Кутев
Сватбарска тракийска ръченица – орк. Орфей
Е-учебник
Изпълнение, слушане, коментиране на български 
музикален фолклор, свързан със сватба и седянка. 
Разпознаване на изучаваните обреди в подходящи 
примери, вкл. и в литературата.

22 11 Български музикален 
фолклор. Обреден 
календар

НЗ Разбиране на обредния български фолклорен календар. 
Познаване на зимния обреден календар. 

Обреден кален-
дар

Учебник – с. 30
Бог се роди – народна песен
Мама Тодорчо думаше – народна песен
Из Сирни заговезни – анс. Тракия
Е-учебник
Посочване на смисъла, значението и спецификата 
на основни обреди от зимния календарен цикъл. 
Изразяване на предпочитания към обреди 
и аргументиране на избор. Разпознаване на 
изучаваните обреди в подходящи примери. 
Познаване на наричания и народни песни, свързани 
с изучаваните обреди. 
Проучване и представяне на местни обреди и 
обичаи. 

23 12 У Разширяване на ЗУК за коледната празничност – у нас 
и по света. Познаване на практики, форми, свързани с 
традиционното и съвременното функциониране на музиката.

Учебник – с. 31
Коледна фиеста – Р. Наков, Т. Анастасов
Тропар на Рождество Христово
Алило – грузинска народна песен
Дядо Коледа пристига – популярна песен
Е-учебник
Изпълнение, слушане, анализиране, коментиране 
на музика, свързана с Коледа – у нас и по света, в 
различни практики и с различно предназначение. 
Дискутиране на тема „Коледа – в миналото и днес“, 
„Коледа – у нас и по света“.
Изразяване на лични предпочитания и изпълняване 
по избор на песен от училищния и/или 
извънучилищния репертоар. 
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
24 12 У Разширяване на ЗУК за новогодишната празничност – у нас 

и по света. 
Познаване на практики, форми, свързани с традиционното и 
съвременното функциониране на музиката – във фолклора и 
в композиторското творчество.

Учебник – с. 32
Нова година – Т. Русев, В. Вълчев
Извор вода извираше – изпълняват „Тъпани и 
гайди“
Народно веселие на Масленица из балета 
Петрушка – И. Стравински
Марди Гра мамбо – популярна песен
Е-учебник
Изпълнение, слушане, анализиране, коментиране 
на музика, свързана със зимния календар и 
новогодишните празници – у нас и по света, в 
различни практики и с различно предназначение, 
във фолклора и в композиторското творчество.
Пеене по слух според възможностите на теми от 
изучавани музикални произведения и свързванет им 
със съответната творба и автор.

25 13 Музикалните жанрове. 
Соната

Познаване, разбиране на основните характеристики на 
жанра соната, на сонатна форма, на сонатно-симфоничен 
цикъл.

Соната
Сонатна форма
Сонатно-
симфоничен 
цикъл

Учебник – с. 33
Турски марш – В. А. Моцарт, Р. Петрова
Из Соната в до мажор – В. А. Моцарт
Е-учебник
Проследяване на характерни белези на сонатната 
форма в първа част на соната.
Коментиране на действието на формообразуващите 
принципи в сонатната форма. 
Отразяване на музикалната форма с графични 
символи.

26 13 Музикалните жанрове. 
Симфония

Познаване, разбиране, осъзнаване на основните 
характеристики на жанра симфония, на проявлението на 
сонатна форма в него. 
Посочване на характерни белези на сонатно-симфоничен 
цикъл.

Симфония Учебник – с. 34
Турски марш – В. А. Моцарт, Р. Петрова
Из Соната в до мажор – В. А. Моцарт
Е-учебник
Проследяване на характерни белези на сонатната 
форма в симфония.
Коментиране на действието на формообразуващите 
принципи в сонатната форма в първа част на 
симфония.
Откриване, изпълнение на теми от музикални 
произведения.
Проследяване на изразни средства, коментиране на 
ролята им, използването им като слухова опора при 
разпознаване. 
Графично моделиране на симфоничен цикъл.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
24 12 У Разширяване на ЗУК за новогодишната празничност – у нас 

и по света. 
Познаване на практики, форми, свързани с традиционното и 
съвременното функциониране на музиката – във фолклора и 
в композиторското творчество.

Учебник – с. 32
Нова година – Т. Русев, В. Вълчев
Извор вода извираше – изпълняват „Тъпани и 
гайди“
Народно веселие на Масленица из балета 
Петрушка – И. Стравински
Марди Гра мамбо – популярна песен
Е-учебник
Изпълнение, слушане, анализиране, коментиране 
на музика, свързана със зимния календар и 
новогодишните празници – у нас и по света, в 
различни практики и с различно предназначение, 
във фолклора и в композиторското творчество.
Пеене по слух според възможностите на теми от 
изучавани музикални произведения и свързванет им 
със съответната творба и автор.

25 13 Музикалните жанрове. 
Соната

Познаване, разбиране на основните характеристики на 
жанра соната, на сонатна форма, на сонатно-симфоничен 
цикъл.

Соната
Сонатна форма
Сонатно-
симфоничен 
цикъл

Учебник – с. 33
Турски марш – В. А. Моцарт, Р. Петрова
Из Соната в до мажор – В. А. Моцарт
Е-учебник
Проследяване на характерни белези на сонатната 
форма в първа част на соната.
Коментиране на действието на формообразуващите 
принципи в сонатната форма. 
Отразяване на музикалната форма с графични 
символи.

26 13 Музикалните жанрове. 
Симфония

Познаване, разбиране, осъзнаване на основните 
характеристики на жанра симфония, на проявлението на 
сонатна форма в него. 
Посочване на характерни белези на сонатно-симфоничен 
цикъл.

Симфония Учебник – с. 34
Турски марш – В. А. Моцарт, Р. Петрова
Из Соната в до мажор – В. А. Моцарт
Е-учебник
Проследяване на характерни белези на сонатната 
форма в симфония.
Коментиране на действието на формообразуващите 
принципи в сонатната форма в първа част на 
симфония.
Откриване, изпълнение на теми от музикални 
произведения.
Проследяване на изразни средства, коментиране на 
ролята им, използването им като слухова опора при 
разпознаване. 
Графично моделиране на симфоничен цикъл.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
27 14 Музикалните жанрове. 

Инструментален концерт
Познаване, разбиране, осъзнаване на основните 
характеристики на инструментален концерт, на особености 
на сонатната форма.

Инструмента-
лен концерт

Учебник – с. 35
Из Концерт за пиано и оркестър № 5, I част – Л. 
ван Бетовен
Из Концерт за кларинет и оркестър, II част – В. А. 
Моцарт
Из Концерт за пиано и оркестър № 3, I част – С. 
Рахманинов
Из Концерт за цигулка и оркестър, I част – Ф. 
Менделсон-Бартолди
Е-учебник
Проследяване на особеностите на сонатно-
симфоничния цикъл и сонатната форма в 
инструменталния концерт. Коментиране на прилики 
и разлики с други жанрове с присъствие на сонатна 
форма.
Свързване на творци с творби. Идентифициране на 
творби.

28 14 У Разширяване на аудиалния опит във връзка с изучаваните 
теми. 
Разширяване на знания, усъвършенстване на умения 
за изпълнение на музика, за коментиране на музика по 
определени ориентири.
Осъзнаване на основни формообразуващи принципи в 
сонатната форма, в сонатно-симфоничния цикъл. Познаване 
на особеностите на соната, симфония, инструментален 
концерт.

Учебник – с. 36 – 37
Мое светло момче – С. Диомов, И. Ненков
Карамфило моме – народна песен
Концерт за цигулка № 4, Зима – А. Вивалди
Из Концерт за пиано и оркестър в ла минор – Е. 
Григ
Соната за пиано № 14, Лунна – Л. ван Бетовен
Ода на радостта из Симфония № 9 –  
Л. ван Бетовен
Е-учебник
Слушане на музика, пеене на песни и на музикални 
теми.
Определяне на прилики и разлики между музикални 
произведения. Коментиране на слушаните 
музикални творби, анализиране на емоционално-
образното им съдържание и изразни средства, с 
които е постигнато.
Разпознаване на музика.

29-
30

15 Какво знаем за музиката 
дотук

П Преговор и затвърдяване на ЗУК. Учебник – с. 38 – 39
Е-учебник
Интерпретиране на музикален материал според 
възможностите.
Анализиране, сравняване, назоваване на музика по 
определени белези – жанр, форма, изразни средства.

Устна
Практическа
Индивидуална
Групова
Проектна

31-
32

16 В света на музиката О Обобщаване на усвоените знания. Демонстриране на умения 
и компетентности. 

Учебник – с. 40 – 41
Музикален пример № 1 – 6 
Е-учебник
Интерпретиране на музикален материал според 
възможностите.
Анализиране, сравняване, разпознаване на музика 
по определени белези – жанр, форма, изразни 
средства. Свързване на музика с творци.
Работа със специализиран софтуер – коригиране на 
нотен текст, записване в подходящ формат.

Устна
Практическа
Индивидуална
Групова
Проектна
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
27 14 Музикалните жанрове. 

Инструментален концерт
Познаване, разбиране, осъзнаване на основните 
характеристики на инструментален концерт, на особености 
на сонатната форма.

Инструмента-
лен концерт

Учебник – с. 35
Из Концерт за пиано и оркестър № 5, I част – Л. 
ван Бетовен
Из Концерт за кларинет и оркестър, II част – В. А. 
Моцарт
Из Концерт за пиано и оркестър № 3, I част – С. 
Рахманинов
Из Концерт за цигулка и оркестър, I част – Ф. 
Менделсон-Бартолди
Е-учебник
Проследяване на особеностите на сонатно-
симфоничния цикъл и сонатната форма в 
инструменталния концерт. Коментиране на прилики 
и разлики с други жанрове с присъствие на сонатна 
форма.
Свързване на творци с творби. Идентифициране на 
творби.

28 14 У Разширяване на аудиалния опит във връзка с изучаваните 
теми. 
Разширяване на знания, усъвършенстване на умения 
за изпълнение на музика, за коментиране на музика по 
определени ориентири.
Осъзнаване на основни формообразуващи принципи в 
сонатната форма, в сонатно-симфоничния цикъл. Познаване 
на особеностите на соната, симфония, инструментален 
концерт.

Учебник – с. 36 – 37
Мое светло момче – С. Диомов, И. Ненков
Карамфило моме – народна песен
Концерт за цигулка № 4, Зима – А. Вивалди
Из Концерт за пиано и оркестър в ла минор – Е. 
Григ
Соната за пиано № 14, Лунна – Л. ван Бетовен
Ода на радостта из Симфония № 9 –  
Л. ван Бетовен
Е-учебник
Слушане на музика, пеене на песни и на музикални 
теми.
Определяне на прилики и разлики между музикални 
произведения. Коментиране на слушаните 
музикални творби, анализиране на емоционално-
образното им съдържание и изразни средства, с 
които е постигнато.
Разпознаване на музика.

29-
30

15 Какво знаем за музиката 
дотук

П Преговор и затвърдяване на ЗУК. Учебник – с. 38 – 39
Е-учебник
Интерпретиране на музикален материал според 
възможностите.
Анализиране, сравняване, назоваване на музика по 
определени белези – жанр, форма, изразни средства.

Устна
Практическа
Индивидуална
Групова
Проектна

31-
32

16 В света на музиката О Обобщаване на усвоените знания. Демонстриране на умения 
и компетентности. 

Учебник – с. 40 – 41
Музикален пример № 1 – 6 
Е-учебник
Интерпретиране на музикален материал според 
възможностите.
Анализиране, сравняване, разпознаване на музика 
по определени белези – жанр, форма, изразни 
средства. Свързване на музика с творци.
Работа със специализиран софтуер – коригиране на 
нотен текст, записване в подходящ формат.

Устна
Практическа
Индивидуална
Групова
Проектна
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по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
33 17 Развитие на българската 

музикална култура
НЗ Разширяване на знанията за етапи в развитието на 

българската музикална култура и музика – първи български 
професионални композитори, български композитори 
класици. Свързване на творци с произведения. 
Разбиране на значението и приноса им за развитието на 
музикалната култура в България.
Прилагане на ЗУК по отношение на изучавани жанрове – 
инструментален концерт, опера.

Учебник – с. 42-43
Цар Симеон – популярна песен, И. Вазов
Из Концерт за пиано №3, I част – П. Владигеров
Ария на Иглика из оп. Хитър Петър –
В. Стоянов
Е-учебник
Актуализиране на ЗУК от шести клас. Разширяване 
на аудиалния опит на учениците. Анализиране, 
коментиране на музика в класически образци от 
творчеството на българските композитори класици; 
на значението на творчеството им за развитието на 
музиката в България. 
Използване на изразни средства като ориентир при 
разпознаването на музикална творба.

34 17 Съвременни български 
композитори

НЗ Познаване на имена на съвременни български композитори 
и свързването им с техни произведения. Разбиране на 
присъствието на фолклора в творчеството им, на значението 
им за развитието на българската музикална култура.
Осъзнаване на значението им и в световен аспект, на 
връзката и различията между поколенията творци.

Учебник – с. 44
Два тъпана бият – И. Спасов
Калиманку Денку – обр. К. Кюркчийски
Дигу, дигу ди – С. Драгостинов
Е-учебник
Слушане на музика от съвременни български 
композитори. Разпознаване на тяхна музика. 
Анализиране на претворяването на фолклора в 
песенното им творчество.

35 18 У Разширяване на знанията за творчеството на съвременни 
български композитори. Осъзнаване на значението им за 
развитието на българската музикална култура.
Натрупване на ЗУК по отношение на български музикален 
фолклор и видове многоглас в него.

Учебник – с. 45
Ела, моме, да повечераме – народна песен
Из Симфония № 6 Каскади – В. Казанджиев
Оригами – Д. Табакова
Е-учебник
Слушане, коментиране, идентифициране на музика 
от съвременни български композитори.
Сравняване на автентичен фолклор, обработен 
фолклор и авторски творби в народен дух.
Откриване и характеризиране на различен вид 
многоглас в песенен фолклор.

36 18 За популярната музика. 
Попмузиката

НЗ Познаване и разбиране на явления, практики, форми, 
популярни понятия и термини в популярната музика, на 
основни нейни направления. Свързване на творци и техни 
изпълнения с попмузиката – у нас и по света.

Популярна 
музика
Попмузика

Учебник – с. 46
Кукла – П. Петров, Д. Воев
Друга музика – по избор 
Е-учебник
Пеене, слушане, коментиране на попмузика. 
Свързване на артисти с различни направления от 
развитието на попмузиката. Разпознаване на музика 
по характерни белези. 
Изразяване на отношение, проява на толерантност 
към мнения и предпочитания.
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№ 
по 
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Учебна 
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Тема на урочната 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
33 17 Развитие на българската 

музикална култура
НЗ Разширяване на знанията за етапи в развитието на 

българската музикална култура и музика – първи български 
професионални композитори, български композитори 
класици. Свързване на творци с произведения. 
Разбиране на значението и приноса им за развитието на 
музикалната култура в България.
Прилагане на ЗУК по отношение на изучавани жанрове – 
инструментален концерт, опера.

Учебник – с. 42-43
Цар Симеон – популярна песен, И. Вазов
Из Концерт за пиано №3, I част – П. Владигеров
Ария на Иглика из оп. Хитър Петър –
В. Стоянов
Е-учебник
Актуализиране на ЗУК от шести клас. Разширяване 
на аудиалния опит на учениците. Анализиране, 
коментиране на музика в класически образци от 
творчеството на българските композитори класици; 
на значението на творчеството им за развитието на 
музиката в България. 
Използване на изразни средства като ориентир при 
разпознаването на музикална творба.

34 17 Съвременни български 
композитори

НЗ Познаване на имена на съвременни български композитори 
и свързването им с техни произведения. Разбиране на 
присъствието на фолклора в творчеството им, на значението 
им за развитието на българската музикална култура.
Осъзнаване на значението им и в световен аспект, на 
връзката и различията между поколенията творци.

Учебник – с. 44
Два тъпана бият – И. Спасов
Калиманку Денку – обр. К. Кюркчийски
Дигу, дигу ди – С. Драгостинов
Е-учебник
Слушане на музика от съвременни български 
композитори. Разпознаване на тяхна музика. 
Анализиране на претворяването на фолклора в 
песенното им творчество.

35 18 У Разширяване на знанията за творчеството на съвременни 
български композитори. Осъзнаване на значението им за 
развитието на българската музикална култура.
Натрупване на ЗУК по отношение на български музикален 
фолклор и видове многоглас в него.

Учебник – с. 45
Ела, моме, да повечераме – народна песен
Из Симфония № 6 Каскади – В. Казанджиев
Оригами – Д. Табакова
Е-учебник
Слушане, коментиране, идентифициране на музика 
от съвременни български композитори.
Сравняване на автентичен фолклор, обработен 
фолклор и авторски творби в народен дух.
Откриване и характеризиране на различен вид 
многоглас в песенен фолклор.

36 18 За популярната музика. 
Попмузиката

НЗ Познаване и разбиране на явления, практики, форми, 
популярни понятия и термини в популярната музика, на 
основни нейни направления. Свързване на творци и техни 
изпълнения с попмузиката – у нас и по света.

Популярна 
музика
Попмузика

Учебник – с. 46
Кукла – П. Петров, Д. Воев
Друга музика – по избор 
Е-учебник
Пеене, слушане, коментиране на попмузика. 
Свързване на артисти с различни направления от 
развитието на попмузиката. Разпознаване на музика 
по характерни белези. 
Изразяване на отношение, проява на толерантност 
към мнения и предпочитания.
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ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

37 19 За популярната 
музика. Попмузиката 
(продължение)

НЗ Познаване на функционирането на попмузиката в медиите, 
отчитане на ролята на съвременните технологии за 
развитието ѝ.

Учебник – с. 47
Е-учебник
Характеризиране на видове попмузика. Свързване 
на развитието ѝ с развитието на звукозаписната 
индустрия и дигиталните технологии. Представяне 
на основни жанрове, етапи и ярки представители 
през отделни етапи в развитието, на хитове и 
плейлисти.

38 19 У Проследяване и разбиране на основни източници на 
популярната музика. 
Разширяване на представите за развитието на попмузиката. 

Учебник – с. 48
Музика – по избор 
Слушане, наблюдаване, анализиране, коментиране 
на образци в популярната музика – блус, госпъл. 
Запознаване с корените на джаза и ярки творци 
в неговото развитие. Анализиране и сравняване 
на музика за развлечение в миналото и днес, 
коментиране на присъствието на попмузиката в 
живота на хората днес. 
Изявяване на личен аргументиран избор за 
предпочитани изпълнители и творби.

39 20 У Разширяване на ЗУК, свързани с изпълнение на музика, с 
функциониране на музика. 
Свързване на музиката с честване на националния празник 
на България.

Учебник – с. 49
Хаджи Димитър – популярна мелодия, Х. Ботев
Опълченци – К. Икономов, И. Тенев, А. Петров
Родината е в моето сърце – М. Коларов, Л. 
Ябанджиева
Марш из Българска сюита – П. Владигеров
Излел е Дельо хайдутин – народна песен
Е-учебник
Пеене, слушане, коментиране на музика. 
Пресъздаване на характера на песента при 
изпълнение. 
Синхронизиране на изпълнението със съпровода 
и общата звучност, реагиране на указанията и 
диригентските жестове на учителя. 

40 20 За рок музиката НЗ Обогатяване на знанията за възникване и функциониране на 
рок музиката – ярки представители и творби. Проследяване 
на етапи в развитието на рок музиката. Познаване на 
различни стилови особености.
Развитие на ЗУК за интерпретиране на песен. 

Рок музика
Ритъм енд блус

Учебник – с. 50 – 51
Рок около часовника – Б. Хейли и Кометите
Сто години рокендрол – В. Кръпката и 
„Каскадьорите“
Друга музика – по избор 
Е-учебник
Коментиране на значението на обработка, 
кавърверсия, интерпретация и правилната им 
употреба. 
Използване на съвременни компютърни технологии 
и съвременни комуникационни канали за 
реализиране на музикална продукция в публичната 
сфера при решаване на учебни задачи.
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по 
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Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

37 19 За популярната 
музика. Попмузиката 
(продължение)

НЗ Познаване на функционирането на попмузиката в медиите, 
отчитане на ролята на съвременните технологии за 
развитието ѝ.

Учебник – с. 47
Е-учебник
Характеризиране на видове попмузика. Свързване 
на развитието ѝ с развитието на звукозаписната 
индустрия и дигиталните технологии. Представяне 
на основни жанрове, етапи и ярки представители 
през отделни етапи в развитието, на хитове и 
плейлисти.

38 19 У Проследяване и разбиране на основни източници на 
популярната музика. 
Разширяване на представите за развитието на попмузиката. 

Учебник – с. 48
Музика – по избор 
Слушане, наблюдаване, анализиране, коментиране 
на образци в популярната музика – блус, госпъл. 
Запознаване с корените на джаза и ярки творци 
в неговото развитие. Анализиране и сравняване 
на музика за развлечение в миналото и днес, 
коментиране на присъствието на попмузиката в 
живота на хората днес. 
Изявяване на личен аргументиран избор за 
предпочитани изпълнители и творби.

39 20 У Разширяване на ЗУК, свързани с изпълнение на музика, с 
функциониране на музика. 
Свързване на музиката с честване на националния празник 
на България.

Учебник – с. 49
Хаджи Димитър – популярна мелодия, Х. Ботев
Опълченци – К. Икономов, И. Тенев, А. Петров
Родината е в моето сърце – М. Коларов, Л. 
Ябанджиева
Марш из Българска сюита – П. Владигеров
Излел е Дельо хайдутин – народна песен
Е-учебник
Пеене, слушане, коментиране на музика. 
Пресъздаване на характера на песента при 
изпълнение. 
Синхронизиране на изпълнението със съпровода 
и общата звучност, реагиране на указанията и 
диригентските жестове на учителя. 

40 20 За рок музиката НЗ Обогатяване на знанията за възникване и функциониране на 
рок музиката – ярки представители и творби. Проследяване 
на етапи в развитието на рок музиката. Познаване на 
различни стилови особености.
Развитие на ЗУК за интерпретиране на песен. 

Рок музика
Ритъм енд блус

Учебник – с. 50 – 51
Рок около часовника – Б. Хейли и Кометите
Сто години рокендрол – В. Кръпката и 
„Каскадьорите“
Друга музика – по избор 
Е-учебник
Коментиране на значението на обработка, 
кавърверсия, интерпретация и правилната им 
употреба. 
Използване на съвременни компютърни технологии 
и съвременни комуникационни канали за 
реализиране на музикална продукция в публичната 
сфера при решаване на учебни задачи.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
41-
42

21 У Осъзнаване на основни особености на поп и рок музиката.
Актуализиране на ЗУК за анализиране на музика по 
определени показатели.
Разбиране на основни форми на съществуване на популярна 
музика.

Караоке Учебник – с. 52-53
Обещай ми любов – Т. Русев, Т. Атанасов
Чико от Порто Рико – Е. Георгиев, Б. Априлов
Е-учебник
Разширяване на аудиалния опит на учениците във 
връзка с поп и рок музиката. Сравняване на артисти и 
музика. Характеризиране и коментиране на съвремен-
ни форми на функциониране на популярна музика. 
Коментиране на значението на обработка, 
кавърверсия, интерпретация и правилната им 
употреба. 

43 22 Музикално-сценични 
жанрове. Мюзикъл. 
Рокопера

НЗ Разширяване на ЗУК, свързани с музикално-сценични 
жанрове: познаване на основни характеристики на мюзикъл 
и рокопера, на прилики и разлики, на творци и творби. 
Разбиране на основни музикалноизразни средства за 
претворяване на идеи.

Мюзикъл
Рок опера
Мажор Минор 

Учебник – с. 54
Дует на Дон Кихот и Санчо Панса из Човекът от 
Ла Манча – М. Лей, Джо Дариън
Америка из Уестсайдска история – Л. Бърнстейн
Суперзвезда из Иисус Христос – суперзвезда – 
Т. Райс, А. Л. Уебър
Е-учебник
Слушане, наблюдаване, разпознаване на музика от 
мюзикъли и рокопера.
Коментиране на мястото на музикално-сценичните 
жанрове.
Характеризиране на начини на звучене на музика (в 
мажор и минор).

44 22 У Затвърдяване на ЗУК, свързани с музикално-сценични 
жанрове. Осъзнаване на основни характеристики.

Учебник – с. 55
Сбогом, живот из Ах, този джаз – Р. Бърнс
Из Шербургските чадъри – М. Льогран
Из Стената – „Пинк Флойд“
Слушане, разпознаване, характеризиране, 
сравняване на музика от различни музикално-
сценични съвременни творби.
Участие в проектна дейност.

45 23 Български музикален 
фолклор. Обреден 
календар

НЗ Натрупване на ЗУК във връзка с български музикален 
фолклор и присъствието му в обредния календар на 
българина – в миналото и днес. 
Разпознаване на образци от пролетния и летния календар.

Учебник – с. 56
Паун фърчи по небо – народна песен
Подухни ми, ветре – народна песен
Ой, Еньо, Еньо – народна песен
Е-учебник
Пеене, слушане, наблюдаване на музика от пролетния 
и летен обреден календар. Коментиране на същността 
на оригинален и обработен фолклор, на авторска музи-
ка; на изучаваните обреди в подходящи примери. 

46 23 У Осъзнаване на основни характеристики на обреден фолклор. 
Разпознаване по характерни белези на обреден фолклор. 
Посочване на изпълнители и творци, на съвременно 
претворяване на обредност.

Учебник – с. 57
Отново е Великден – С. Диомов
Задостойник на Лазаровден 
Лазарски танц – П. Ралчев
Из Русалци – Кр. Кондов
Е-учебник
Дебатиране по проблеми на съвременното функ-
циониране на фолклор и обредност. Аргументиране 
на позиция по отношение на автентичен фолклор, 
интерпретация, обработка, аранжимент на фолклор.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
41-
42

21 У Осъзнаване на основни особености на поп и рок музиката.
Актуализиране на ЗУК за анализиране на музика по 
определени показатели.
Разбиране на основни форми на съществуване на популярна 
музика.

Караоке Учебник – с. 52-53
Обещай ми любов – Т. Русев, Т. Атанасов
Чико от Порто Рико – Е. Георгиев, Б. Априлов
Е-учебник
Разширяване на аудиалния опит на учениците във 
връзка с поп и рок музиката. Сравняване на артисти и 
музика. Характеризиране и коментиране на съвремен-
ни форми на функциониране на популярна музика. 
Коментиране на значението на обработка, 
кавърверсия, интерпретация и правилната им 
употреба. 

43 22 Музикално-сценични 
жанрове. Мюзикъл. 
Рокопера

НЗ Разширяване на ЗУК, свързани с музикално-сценични 
жанрове: познаване на основни характеристики на мюзикъл 
и рокопера, на прилики и разлики, на творци и творби. 
Разбиране на основни музикалноизразни средства за 
претворяване на идеи.

Мюзикъл
Рок опера
Мажор Минор 

Учебник – с. 54
Дует на Дон Кихот и Санчо Панса из Човекът от 
Ла Манча – М. Лей, Джо Дариън
Америка из Уестсайдска история – Л. Бърнстейн
Суперзвезда из Иисус Христос – суперзвезда – 
Т. Райс, А. Л. Уебър
Е-учебник
Слушане, наблюдаване, разпознаване на музика от 
мюзикъли и рокопера.
Коментиране на мястото на музикално-сценичните 
жанрове.
Характеризиране на начини на звучене на музика (в 
мажор и минор).

44 22 У Затвърдяване на ЗУК, свързани с музикално-сценични 
жанрове. Осъзнаване на основни характеристики.

Учебник – с. 55
Сбогом, живот из Ах, този джаз – Р. Бърнс
Из Шербургските чадъри – М. Льогран
Из Стената – „Пинк Флойд“
Слушане, разпознаване, характеризиране, 
сравняване на музика от различни музикално-
сценични съвременни творби.
Участие в проектна дейност.

45 23 Български музикален 
фолклор. Обреден 
календар

НЗ Натрупване на ЗУК във връзка с български музикален 
фолклор и присъствието му в обредния календар на 
българина – в миналото и днес. 
Разпознаване на образци от пролетния и летния календар.

Учебник – с. 56
Паун фърчи по небо – народна песен
Подухни ми, ветре – народна песен
Ой, Еньо, Еньо – народна песен
Е-учебник
Пеене, слушане, наблюдаване на музика от пролетния 
и летен обреден календар. Коментиране на същността 
на оригинален и обработен фолклор, на авторска музи-
ка; на изучаваните обреди в подходящи примери. 

46 23 У Осъзнаване на основни характеристики на обреден фолклор. 
Разпознаване по характерни белези на обреден фолклор. 
Посочване на изпълнители и творци, на съвременно 
претворяване на обредност.

Учебник – с. 57
Отново е Великден – С. Диомов
Задостойник на Лазаровден 
Лазарски танц – П. Ралчев
Из Русалци – Кр. Кондов
Е-учебник
Дебатиране по проблеми на съвременното функ-
циониране на фолклор и обредност. Аргументиране 
на позиция по отношение на автентичен фолклор, 
интерпретация, обработка, аранжимент на фолклор.
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
47-
48-
49

24-25 В библиотеката Н Обогатяване на ЗУК за събиране и използване на 
информация в институцията библиотека.

Учебник – с. 58
Е-учебник
Наблюдаване, коментиране на видове дейности в 
съвременната библиотека – класическа, виртуална, 
специализирана. Самостоятелно и в екип участие в 
учебна дейност в извънучилищна обучаваща среда.

50-
51

25-26 Какво знаем за музиката 
дотук

П Притежаване на основни знания за музиката според 
предвиденото в учебната програма. Проявяване на 
отговорност, наблюдателност и въображение.

Учебник – с. 59 – 60
Е-учебник
Проследяване, коментиране, анализиране на 
различни аспекти на музикалното изкуство. 
Отговаряне на въпроси. Музициране. Слушане на 
музика – музикални примери.  

Устна
Индивидуална

52-
53

26-27 В света на музиката О Проявяване на умения за обобщаване на знания, за 
приложение на умения и компетентности, свързани с 
изучавани музикални творби и прилагането им в нова 
ситуация.

Учебник – с. 61 – 62
Е-учебник
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 
определени критерии. Разпознаване на музика.

Устна 
Практическа
Индивидуална
Групова

54 27 Можем да се оценим 
сами

К Изявяване на музикални способности, проявяване на ЗУК. 
Боравене с основни знания за музиката от предвидените в 
учебната програма. Проява на отговорност, наблюдателност 
и въображение; изява на толерантност към предпочитания, 
възможности, мнение.

Учебник – с. 63 – 64
Е-учебник
Музициране, танцуване. Проследяване, 
коментиране, анализиране на различни аспекти, 
свързани с музиката. Отговаряне на въпроси. 
Активно участие. Формулиране на мнение. 
Защитаване на позиция. Търсене на словесен израз 
за различни аспекти на музикалното изкуство.

Устна 
Практическа
Индивидуална
Групова
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№ 
по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната 
единица

Вид на 
урока

Очаквани резултати (компетентности на ученика на 
ниво учебна програма) Нови понятия Контекст и дейности

(за всеки урок)
Методи и форми на оценяване 

по теми и/или раздели Заб.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
47-
48-
49

24-25 В библиотеката Н Обогатяване на ЗУК за събиране и използване на 
информация в институцията библиотека.

Учебник – с. 58
Е-учебник
Наблюдаване, коментиране на видове дейности в 
съвременната библиотека – класическа, виртуална, 
специализирана. Самостоятелно и в екип участие в 
учебна дейност в извънучилищна обучаваща среда.

50-
51

25-26 Какво знаем за музиката 
дотук

П Притежаване на основни знания за музиката според 
предвиденото в учебната програма. Проявяване на 
отговорност, наблюдателност и въображение.

Учебник – с. 59 – 60
Е-учебник
Проследяване, коментиране, анализиране на 
различни аспекти на музикалното изкуство. 
Отговаряне на въпроси. Музициране. Слушане на 
музика – музикални примери.  

Устна
Индивидуална

52-
53

26-27 В света на музиката О Проявяване на умения за обобщаване на знания, за 
приложение на умения и компетентности, свързани с 
изучавани музикални творби и прилагането им в нова 
ситуация.

Учебник – с. 61 – 62
Е-учебник
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 
определени критерии. Разпознаване на музика.

Устна 
Практическа
Индивидуална
Групова

54 27 Можем да се оценим 
сами

К Изявяване на музикални способности, проявяване на ЗУК. 
Боравене с основни знания за музиката от предвидените в 
учебната програма. Проява на отговорност, наблюдателност 
и въображение; изява на толерантност към предпочитания, 
възможности, мнение.

Учебник – с. 63 – 64
Е-учебник
Музициране, танцуване. Проследяване, 
коментиране, анализиране на различни аспекти, 
свързани с музиката. Отговаряне на въпроси. 
Активно участие. Формулиране на мнение. 
Защитаване на позиция. Търсене на словесен израз 
за различни аспекти на музикалното изкуство.

Устна 
Практическа
Индивидуална
Групова
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НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИЧЕСКИ МОДЕЛИ 
НА УРОЦИ

КАКВО ЗНАЕМ ЗА МУЗИКАТА 
Вид на урока: преговор

Цел на урока: Проява на музикални способности и умения. Притежаване на основни знания за музика-
та – от ученото в 6. клас. Проява на отговорност, наблюдателност и въображение.

Задачи на урока: Прилагане на знания, умения и компетентности (ЗУК) при изпълнение на задачи, 
свързани с: изразните средства в музиката, музикалните инструменти, функционирането на българския 
музикален фолклор, с фолклора на други народи и етноси.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Ако дал си надежда – музика Д. Цветков, текст Р. Пенева 
• за слушане: музика по избор.

Насоки за работа: 
Предложената нова песен провокира удоволствие от пеенето – заедно в клас, насочва вниманието към 

проява на човешките добродетели – доброта, съпричастност и приятелска подкрепа. Освен това се свърза 
с утвърдени творци. Доно Цветков е композитор на много и станали популярни детски песни за различни 
възрасти. Има проекти на вокално студио ДА с утвърдени певци, пример за което е дует „Мания“. Ус-
пешността на подобни творчески проекти дава основание за търсене от учителите на подобни форми за 
творческа работа. Живото присъствие на различен тип творци, свързани с музикалното изкуство, в часове-
те по музика винаги носи мотивация, интерес, позитивни чувства и емоции…

Важен аспект в тези два часа е работата за изразяване на лични предпочитания, наред с преговарянето. 
Затова е и формулираната първа задача. Могат да се потърсят форми за осъществяването ѝ – наред с ин-
дивидуалната изява, работа в групи за представяне на исканата музика. 

Задачите в урока насочват учениците към преговор на знания от шести клас в няколко основни направ-
ления на теми: технологии и съвременни технологии в музиката, музикални инструменти, танци и музика, 
видове инструментални състави, български музикален фолклор и обредност. Предложили сме ги от раз-
личен тип – дават възможност както за избор на верен отговор, така и за аргументирано представяне на 
знания, умения и компетентности (ЗУК). 

В тези два часа за преговор е необходимо да се включат много и разнообразни музикални илюстрации 
(предложени от вас и от учениците), мултимедийни технологии, интерактивни методи, групова дейност, 
състезателни и логически игри. Възможен вариант е в първия час да направите предложеното от нас в 
бърза логична последователност и подбрани музикални примери, а втория час да посветите на подготвени 
и представени от учениците проекти. 

МОЖЕМ ДА СЕ ОЦЕНИМ САМИ 
Вид на урока: контрол

Цел на урока: Демонстриране на ЗУК. Приемане на различни мнения, проява на толерантност към 
предпочитанията и възможностите на другите. 

Задачи на урока: Изпълнение на песен според възможностите. Решаване на задачи. Изразяване на 
отношение и лична позиция, аргументиране. Оценяване и самооценяване.
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Основен музикален материал: 
• за пеене: по избор 
• за слушане: по избор.

Насоки за работа:
Предложили сме състезателна форма на организиране на часа за контрол. Това, както и в предишни 

наши учебници сме аргументирали, носи заинтересованост, мотивираност, учи на контрол и самоконтрол и 
др. Изборът на начин на оценяване трябва да се свърже с формулиране на критерии и показатели за оцен-
ка. Неслучайно сме включили в една от задачите и самооценка от самите участници в игратасъстезание с 
посочени конкретни параметри – точност и изразителност на представянето на песен. 

Всички четири основни раздела в този час изискват звучаща музика – за пеене, слушане, разпознаване, 
аргументиране на позиция, свирене, танцуване, а не само говорене за музиката. Друг важен нюанс в пред-
ложенията ни е учениците не само да отговорят на поставени въпроси, а сами да създават такива – имат 
вече достатъчно опит, натрупани ЗУК, които да позволят това. Прилагането на метода „Мозъчна атака“ е 
препоръка за използване на интерактивни методи и форми на работа, които доказано активизират творче-
ско мислене и въображение чрез генериране на идеи по зададена тема или проблем. В случая – във връзка 
с последната тема за музиката на други народи и етноси. Например идея за сценарий репертоар, реквизит, 
прически, мизансцен, движения, афиш, покани за концерт, посветени на тази музика. 

ИЗКУСТВОТО МУЗИКА – В МИНАЛОТО И ДНЕС 
Вид на урока: нови знания

Цел на урока: Разбиране на същността на музикалното изкуство – непреходност, развитие през веко-
вете (музикални инструменти, тематика, жанрове, форми на функциониране, ценители).

Задачи на урока: Музициране и слушане на музика от различни епохи в развитието на музиката. Ко-
ментиране на практики, форми, популярни понятия и термини, свързани с традиционното и съвременното 
функциониране на музиката.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Viva la musica! – популярна испанска песен, б.т. Р. Петрова
• за слушане: Химн на слънцето – Мезомед Критски, Химн на слънцето – П. Маскани; Къщата на из-

гряващото слънце – група „Енимълс“.

Насоки за работа:
Кратката песен-възхвала на музиката е своеобразно мото – за вечното изкуство музика. 
През многовековния си живот музикалното изкуство се развива, променят се изразни средства и форми, 

жанрове и инструменти, но непреходни са чувствата и преживяванията на хората, намерили място в раз-
лична музика. Ясно сме предложили разнообразен поглед към една и съща тема, различно интерпретирана 
от различни творци от много различни епохи. Мезомед Критски е древногръцки поет и композитор, живял 
през II в. пр. н. е. и музиката на страницата в учебника е една от малкото останали артпаметници на музи-
калното изкуство от тези времена. Пиетро Маскани (1863 – 1945) е италиански оперен композитор, създал 
над 15 опери. А група „Енимълс“ е английска рок група, създадена през 1962 г., станала особено популярна 
с интерпретацията на американската народна песен „Къщата на изгряващото слънце“. Българският ѝ вари-
ант е на Емил Димитров като „Едно момче от Ню Орлеан“, по текст на Васил Андреев, който значително 
се различава от оригиналния. Джон Кейдж (1912 – 1992) e американски композитор, теоретик, писател, 
художник; освен в контекста на написаното в учебника се свързва с нестандартна употреба на музикални 
елементи, с развитие на електроакустичната музика. Така неусетно, в развитие, може да се достигне до 
съвременни форми на живот на музиката, включително в посочените на страницата понятия хепънинг, 
както и до меломан и меценат, свързани с вечния стремеж на хората да ценят и уважават достойното, вечно 
живото, вкл. и в изкуствата. 
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МУЗИКА, МЕДИИ, ТЕХНОЛОГИИ 
Вид на урока: нови знания

Цел на урока: Познаване на значението на медиите и технологиите за развитието на 
музикалното изкуство, за възможностите за общуване с музика и за претворяването ѝ.

Задачи на урока: Коментиране на мястото на музиката в различни форми на съществуването й, вкл. и 
в електронните медии. Анализиране на различен тип музика – музикалноизразни средства. Предлагане на 
подходяща музика за различни медийни форми. 

Основен музикален материал: 
• за пеене: Хорото – м. и т. С. Диомов
• за слушане: Песен на любовта – О. Месиен; I Fеel Like – „Дийп Зоун Проджект“.

Насоки за работа:
Тази страница и урок продължават линията на търсене на развитието в музикалното изкуство. Знанията 

надграждат тези от 6. клас според учебната програма, макар да съдържат близки до учениците понятия и 
явления в днешния живот на музиката. Основно е свързването на развитието на музикалното изкуство с 
развитието на техниката, технологиите, медиите и значението им за създаване, съхраняване, разпростра-
нение на музика, както и промяната на изразните средства на музикалното изкуство. 

Песента е ярък пример за творчеството на С. Диомов, за интерпретирането на вечната тема за хорото 
като символ на единството, на празника в общността и народа, за медийния живот на този тип музика, про-
дукт и на съвременните технологии.

Песен на любовта е част от симфония Турангалила на Оливие Месиен, а тя е най-известното произведение 
на композитора, един от най-ярките образци на този жанр в музикалната култура на XX век. Свързва се и с нови 
музикални инструменти, плод на развитието на новите технологии. Симфонията е за симфоничен оркестър с 
участието на соло пиано и инструмента вълните на Мартено. Освен това се включват челеста, вибрафон, мета-
лофон, триангел, там-там, маракаси и др. ударни инструменти, които изискват 8 – 11 изпълнители.

Симфонията е 10-частна. Песен на любовта са озаглавени две от частите – втора и четвърта. Във втора 
част, след встъплението, движението се основава на редуването на бързата страстна тема в тромпети и 
нежната тема в струнните инструменти и вълните на Мартено. Симфонията е изградена върху програма, 
свързана с индийската митология.

Група „Дийп Зоун Проджект“ са категорични представители на хаус/електронната музика у нас, използ-
ващи характерен звук и технологии за своите парчета. Напоследък правят кавъри.

Линия на времето на страницата предлага някои от музикалните инструменти и нови постижения в 
звукотехниката (радио, плоча), с голямо значение за цялостното развитие на музиката и нейното разпрос-
транение. Това е основание за търсене и на други средства и постижения, свързани с тематиката на страни-
цата, както и търсене на форми за надграждането на информация и представянето ѝ от учениците.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение

Цел на урока: Разширяване на ЗУК във връзка с графично изобразяване на тонове, тонови трайности, 
знаци в нотописа. Разбиране на значението на медиите за развитието на музиката. Осъзнаване на механи-
змите за обособяване на хитове и топлисти, на връзката на музиката с медиите. Усъвършенстване на ЗУК 
за работа със специализиран музикален софтуер за обработване на музика.

Задачи на урока: Характеризиране на примери за значението на медиите в живота на музиката (вкл. и 
нотна медия – музикална нотация), за връзката на музиката с реклама, спонсорство, меценатство, развитие 
на техниката и технологиите. 
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Използване на дигитални средства и специализиран софтуер при решаване на задачи.
Изпълняване по слух и по графичен запис на изучавани ритмични групи и тонови трайности.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Хубава си, моя горо – популярна песен, Л. Каравелов
• за слушане: Из Малка нощна музика – В. А. Моцарт.

Насоки за работа:
Надграждането на ЗУК, свързани със съвременните технологии и музиката, насочваме и към история на 

усъвършенстване на нотната медия. Затова, наред с конкретните писмени знаци, разширяващи единствено 
информативно знанията на учениците в тази връзка (диез, бемол, бекар), предлагаме и информация въобще 
за нотната медия, наречена музикална нотация – възникване, видове, усъвършенстване. Нотите са медия, 
писмен посредник между композитора с неговата съчинена и написана музиката и евентуалния потреби-
тел – изпълнител, оттам – публика. Писмената нотна медия е и понякога несъвършен посредник, сама по 
себе си не е носител на музикален образ, преживявания. Само живото претворяване на тези писмени знаци 
е музика. Затова, дори във времената на несъществуването им или на невъзможността да се познават и 
използват, единствено устното пресъздаване е спасило много музика от забвение (такъв е фолклорът). 
Прекрасен пример в тази връзка е и песента на страницата – с неизвестен автор на мелодията, но не с 
фолклорен произход, днешен хит за много хора в България, запазена благодарение на устната традиция 
и едва в по-късни години – записана като ноти. Тази песен се свързва успешно с всички понятия от пре-
дишната страница – хит, топлиста, реалити формат, фонотека. Нотните примери, свързани с нея, изискват 
откриването на различното звучене при наличието или липсата на определени знаци, т.е. затвърждаване на 
значението им за вярното отразяване на височината на тоновете. Много подходящ момент е този час да се 
проведе с използване на ИКТ – нотни редактори (например MuseScore – безплатен). Задачата в учебника 
подсказва това – изисква се дописване на нотния текст. 

Малка нощна музика на В. А. Моцарт е класически образец за музика, преживяла векове, претърпяла 
многообразни трансформации и обработки, но с неувяхваща сила и предизвикваща и до днес интерес. 
Затова може да се открие в много варианти на изпълнение – различни състави, инструменти, съвременни 
обработки, вкл. и с електронни и дигитални средства.

Възможен и удачен е и разговор за видове, прилики и разлики между различните медии и участието в 
тях на музика – различна по време на създаване, на вид, предназначение, функциониране и т.н. 

МУЗИКАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В МИНАЛОТО И ДНЕС 
Вид на урока: за нови знания

Цел на урока: Проследяване на развитието на музикалните инструменти от миналото до днес. Разби-
ране на процеса на създаване и функциониране на музикалните инструменти. Съотнасяне на музикалните 
инструменти към съответна група, към изпълнителска практика, различаване по тембър и изразни възмож-
ности.

Задачи на урока: 
Разпознаване по тембър и на външен вид на старинни и съвременни – електронни/електрически музи-

кални инструменти, класически инструменти. Определяне на принадлежност на музикални инструменти 
към установени в практиката видове и групи. Съпоставяне на темброви характеристики на инструменти-
те – по външен вид и звучене, определяне на принадлежност към съответните групи по вид инструменти. 
Наблюдаване на употребата на музикалните инструменти днес. Разпознаване на различия между акустични 
и електронни инструменти по външен вид, тембър и изразни възможности. Разпознаване на конфигурация 
на изпълнителски състави в различни практики. Идентифициране (визуално и слухово) на различни изпъл-
нителски състави.

Слушане на музика, коментиране във връзка със звученето на музикалните инструменти, значението им 
за изграждане на творбите, за специфичността на различните изпълнителски състави.
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Основен музикален материал: 
• за пеене: Мой роден край – музика А. Йосифов, текст Д. Точев 
• за слушане:
Кампанела – музика Н. Паганини
Кръгла маса – Линдзи Стърлинг

Насоки за работа: 
В двата урока, посветени на музикалните инструменти, се надграждат ЗУК.
В този урок се припомнят струнни инструменти, насочва се вниманието към нови. Затова се сравнява 

музиката на класическата Кампанела с тази от Кръгла маса – традиционна цигулка и електрическа цигул-
ка, класически образец на виртуозност и майсторство от XIX век и кънтри музика от днес. Представени са 
и музикалните инструменти банджо, укулеле, балалайка, хърди-гърди. Важно е учениците да се запознаят 
с техни особености, да ги отнесат към съответна група, да коментират общото и различното при четирите 
инструмента, като така се разширяват ЗУК им. Не сме предложили конкретна музика в тяхно изпълнение, 
това ще бъде интересна задача за учениците.

Банджо е интересен струнен инструмент, който има афроамерикански произход. Има кръгъл дървен 
корпус с метален обръч, върху който се опъва кожа. Банджото има четири струни и се използва както като 
солов, така и като акомпаниращ инструмент. Удобен момент в тази връзка е припомнянето на песен от 
миналата учебна година – О, Сузана. 

Балалайка е струнен музикален инструмент, характерен за руската музика. Има триъгълен корпус, три 
струни и се свири чрез дърпане или удряне на струните. Балалайката е използвана и като солов инстру-
мент, и като част от оркестър, типичен за руската народна музика.

Укулеле е много популярен инструмент на Хаваите. Големината му е на половината на китарата, има 
четири струни и на него се свири с пръсти без лък.

Хърди-гърди е на пръв поглед странен музикален инструмент. Днес почти не се използва или е само 
атрактивна част от различни изпълнителски групи. Създаден е през XII век и е съчетание между струнен 
и клавишен инструмент. Мелодията се изпълнява като се използват вид клавиши, а върху трите му струни 
има въртящо се колело, което трие струните и така се получава звукът. 

Електрическата китара има изключително голямо приложение в поп и рок музиката. Тя има плътен кор-
пус, в който е вградено устройство, спомагащо за получаването на звука. Добре познати са и разновидно-
стите ѝ – соло китара, бас китара, ритъм китара. Виртуозните изпълнения на китаристи от различни групи 
си оспорват местата в големите топ класации за най-добър китарист. Сред първите пет неизменно стоят 
имената на Джими Хендрикс и Ерик Клептън.

Електрическата цигулка е от скоро на музикалната сцена. Тя има малко по-различен външен вид от кла-
сическата акустична цигулка. Има струни, върху които се свири с лък, но резонаторният корпус липсва, 
защото специален усилвател помага да им звук. С електрическа цигулка се изпълнява както класическа 
музика в различни съвременни аранжименти, така и рок, метъл, джаз.

Представянето на тези инструменти е важно да се свърже и с ролята на съвременните технологии при 
изработването на музикални инструменти. Технологиите са причина да бъдат преобразени с нова форма 
и звук добре познати акустични инструменти. Така днес електрическите китара и цигулка имат нова визия 
и изпълнителски възможности. 

Слушането на подбраните музикални примери е дейност с конкретни методически задачи – да илюстри-
рат приложението, както на акустични музикални инструменти, така и на електрически, да се коментират и 
разграничат тембровите различия и изразни възможности. 

Умението за работа в интернет среда може да бъде използвано за изпълнение на групови или индиви-
дуални задачи: учениците да открият информация и подготвят представяне на музикалните инструменти 
банджо, укулеле, балалайка, хърди-гърди, да подберат и предложат музикални примери за илюстриране на 
тези инструменти; да потърсят любопитни факти за тях. Това позволява да се проявят умения за търсене 
на информация, за прослушване на различни музикални образци, избор на музикални изпълнения и подхо-
дяща информация, споделяне на лични мнения.

Песента претворява вечната тема за любовта към родното. Има песни, които живеят днес нов живот 
благодарение именно на новите технологии и медиите.
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МУЗИКАЛНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В МИНАЛОТО И ДНЕС 
Вид на урока: нови знания

Цел на урока: Запознаване с развитието на музикални инструменти от миналото и днес. Представяне на 
процеса на създаване и функциониране на музикалните инструменти; съотнасяне на музикален инструмент 
към съответната група; познаване на тембър и изразни възможности. Влиянието на новите технологии и 
приложението им при музикалните инструменти, разпознаване по звученето на акустични и електронни 
инструменти.

Задачи на урока: 
Слушане на музика, коментиране във връзка със звученето на музикалните инструменти, значението 

им за изграждане на творбите, за специфичността на различните изпълнителски състави. Разпознаване на 
конфигурацията на изпълнителските състави в различни практики. 

Идентифициране – визуално и слухово – на различни изпълнителски състави.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Море, сокол пие – народна песен
• за слушане: Из Концерт за струнни, ударни и челеста – Бела Барток; Старият замък из Картини от 

една изложба – Модест Мусоргски; из филма „Едно време на запад“ – Еньо Мориконе, изп. дуо хармони-
ки; Дум-та-ка – Стоян Янкулов и Елица Тодорова.

Насоки за работа: 
И тази предложена от нас песен е в потвърждение на тезата за новото време и новите инструменти и 

технологии, за промяната на изразните средства дори в представянето на фолклорната ни музика – и тя 
живее по нов начин, с нови аранжименти, в съзвучие с всичко заобикалящо ни. 

В урока продължава представянето на многообразието в развитието и функционирането на музикалните 
инструменти от миналото до днес, макар и с някои наглед познати инструменти. На вниманието на учениците 
са музикалните инструменти челеста, синтезатор, устна хармоника, саксофон и нестандартните ханг и дръмбой. 

Устна хармоника е духов инструмент, който се появява в началото на XIX век. Има правоъгълна форма 
със специални отвори за подаване на въздух, в които са разположени метални пластини. При подаване на 
въздух те трептят и създават характерен звук. Използва се много в блуса, кънтри музиката, рокендрола и 
джаза. Учениците ще я чуят в откъса от филма „Едно време на Запад“ в изпълнение на дуо „Лечеви“.

Ханг е интересен ударен музикален инструмент. Първообразът му произлиза от Тринидад и Тобаго, но 
през 2000 г. швейцарците Феликс Рьохнер и Сабине Шерер конструират познатия днес вид. Изработен е от 
метал и по външен вид прилича много на пумпал. На него се свири като се удря върху горната половина с 
длани или пръсти.

Синтезаторът е електронен клавишен музикален инструмент – може да синтезира и възпроизвежда раз-
лични звуци, тембри, метро-ритми. Опитите за създаване на такъв инструмент са още от XIX в. Същест-
вена задача тук е учениците да разберат, че днес синтезаторът в своите разновидности заема важно място 
в различни музикални състави, вкл. и за фолклорна музика. Чрез дигиталните технологии и специализиран 
софтуер днес синтезаторите са инструменти, които могат с огромните си възможности да изпълняват, 
смесват и програмират различни тембри, ритми, аранжименти (и в реално време). 

Челеста е клавишно-ударен музикален инструмент, приличащ на пиано, но със звук, подобен на звънче-
та – вместо струни има метални пластинки.

Важна задача при слушане на музиката от тази страница е учениците да усетят разнообразното присъст-
вие и изразни възможности на различни музикални инструменти в много различна музика. 

Б. Барток изисква разполагане на струнните вдясно и ляво, а в средата – пиано, арфа, тимпани, други 
ударни и челеста. Първа част е традиционна фуга, бавна музика, „замислена“. Втора част е енергично 
алегро със солиращо пиано, в сонатна форма. Трета част е бавна, пълна с колоритни темброви моменти, с 
виртуозни диалози между пиано, челеста, арфа. В последната част главната тема от първа част (хроматич-
на) звучи в блясък, слънце, радост (променена) – така музиковедите тълкуват проявата на вечната тема за 
доброто и злото в тази творба, на повика за съвършенство на свръхчовека…
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В Старият замък учениците ще чуят саксофон. Пиесата е част от цикъла Картини от една изложба 
за пиано, а по-късно М. Равел го оркестрира. Саксофонът изпълнява проникновена печална мелодия, може 
би разказваща за безвъзвратно отминалото. Може би въображението рисува средновековен замък и пеещ 
пред него странстващ рицар трубадур…

Дум-та-ка е прекрасен пример на виртуозната емоционална музика на майсторите на перкусиите С. 
Янкулов и Е. Тодорова, но и с неповторимото участие на човешкия глас като фактор в изграждането на 
музикалния образ. Ярки са аналогиите с фолклора, но творбата надхвърля локалното.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение

Цел на урока: Затвърдяване и разширяване на ЗУК за музикалните инструменти от миналото и днес в 
различни изпълнителски практики и състави.

Задачи на урока: Слушане на музика, коментиране във връзка със звученето на музикалните инстру-
менти, значението им за изграждане на творбите, за специфичността на различните изпълнителски състави. 
Разпознаване на конфигурацията на изпълнителските състави в различни практики. Идентифициране – ви-
зуално и слухово – на различни изпълнителски състави.

Основен музикален материал: 
• за слушане: Из Романтична филмова сюита – В. Казасян 
• Хвърчило – Т. Спасов 
• Любовта е синя – А. Поп.

Насоки за работа: 
Важен аспект в този урок е разширяването на представите на учениците за различните музикални ин-

струменти в различни изпълнителски състави, в различен вид музика. Традиционни инструменти могат да 
участват днес в музикални творби от популярната музика. Фолклорни музикални инструменти намират 
място и в друг вид творби и оркестри. Затова са подбраните музики: българската „класика“ в жанра на 
филмовата музика и великият маестро В. Казасян, в изпълнение на биг бенда на БНР (учениците вече знаят 
за този състав от предишни години); световно известната „Любовта е синя“ – песен на А. Поп, но станала 
известна след аранжимента и изпълнението на оркестъра на Пол Мориа (бие всички рекорди във Франция 
и в продължение на 7 години е на първо място в хит парада в САЩ; големият оркестър на Мориа свири 
обработки на класическа музика, инструментални версии на популярни песни); кавал и камерен оркестър 
в творбата на Т. Спасов – ярко колоритно присъствие не само на тембъра на кавала в съзвучие със струн-
ния състав, но и на фолклорно звучене, мелодика, ритмика. Локално е звученето на кавала, долавянето на 
мелодии с фолклорно звучене. 

За да е пълна картината на ученото до този момент по отношение на музикалните инструменти и инстру-
менталните състави, препоръчваме търсене и слушане и на ярки образци за духов оркестър, за камерни 
състави – дуо, трио, квартет. Така незабелязано, но целенасочено ще се актуализират още ЗУК по пробле-
матиката, обект на тези поредица от уроци.

МУЗИКАТА – ЕДНОГЛАСНА И МНОГОГЛАСНА 
Вид на урока: за нови знания

Цел на урока: Познаване на основни характеристики на хомофонен и полифоничен многоглас. Разби-
ране на същността на основен формообразуващ принцип в полифоничната музика. Свързване на полифо-
ничен многоглас с основни жанрове, творби и творци.
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Задачи на урока: Слушане, изпълнение, коментиране на полифоничен многоглас в различни примери. 
Откриване на вид моногоглас по характерни белези. Сравняване на вид многоглас. Търсене и представяне 
на информация по зададени параметри.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Канон – популярна френска песен
• за слушане: Канон – Й. Пахелбел; Токата и фуга в ре минор – Й. С. Бах.

Насоки за работа: 
Урокът е свързан с изискванията в учебната програма по отношение на хомофонен и полифоничен 

многоглас. Разграничаването им е възможно след изграждане у учениците на представа за полифоничен 
многоглас, музика с който не звучи често, даже много-много рядко. Това е възможно лесно и непринудено 
чрез използването на една от утвърдените форми – канон. Затова предлагаме и възможност за музициране 
на канон – чрез популярната мелодия на френска песен. Не сме поместили популярния български текст, а 
той е: Сутрин рано (2) в неделя (2) камбаните бият (2) „бим-бам бум“ (2). Предлагаме атрактивно изпяване 
със срички по избор (скат пеене) – предложени от вас или учениците. Пример: Уа-ба-да-ба, дин-дин-дон, 
уа-ба-да-ба-да-ба, дин-дин-дон. Дали учениците ще успеят точно да музицират този канон поне на два гла-
са, може би не е основната цел. По-скоро е важно да се усети същността на вида многоглас, да се осъзнае 
основният принцип в полифоничната музика – имитацията. 

Нея учениците могат да открият и в началото на фугата от цикъла Токата и фуга на Й. С. Бах. По от-
ношение на структурата и особеностите на фуга е достатъчно именно проследяването на основната тема в 
изграждането на първия дял (експозиция) на формата на фуга като основен жанр в полифоничната музика. 
Ако желаете, може да запознаете учениците с наименованията на дяловете – втори реперкусио и трети 
заключение. 

Откриването на информация за композиторите, посочени в рубриката „Музикален калейдоскоп“, е 
„мост“ за свързването на такъв тип музика с ярки представители и конкретно време от развитието на музи-
ката. А това е предпоставка за предстоящото в 8. клас. 

Известната творба на Й. Пахелбел има много почитатели в света, звучи по много различни поводи, в 
различни изпълнения – от различни изпълнителски състави. Става популярна след включването ѝ във филм 
– Ordinary people, 1980 г. Характерно за тази композиция е непрестанно повтарящата се в баса линия, коя-
то оставя трайни следи в съзнанието. Оригиналната верия (1680 г.) е за 3 цигулки и басо континуо. 

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ 
Вид на урока: упражнение

Цел на урока: Разширяване на ЗУК във връзка с полифоничен многоглас. Познаване и разпознаване на 
полифонични творби, създадени в различно време от развитието на музиката. Свързването им с различни 
творци.

Задачи на урока: Слушане, анализиране, коментиране на полифонична музика: проследяване на израз-
ни средства, на ролята им, на принципи на формообразуване. Свързване на творби с автори. Използване на 
уменията за работа със съвременни технологии за подготовка на възложена задача.

Основен музикален материал: 
• за слушане: Хорална прелюдия – Й. С. Бах; Прелюд, фуга и вариации – Ц. Франк; Бах отива в града 

– А. Темпълтън; Прелюд и фуга по теми от „Бийтълс“ – Г. Митев.

Насоки за работа: 
Часът е посветен на възприемането и коментирането на различни видове творби, в основата на които 

се среща полифоничният тип многоглас. Подбрали сме ги така, че наистина обхващат разнообразно при-
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съствие на полифония. И не само това: насочват към различна функция на музика, в основата на която стои 
полифонията като вид изразяване на музикални мисли многогласно. Затова учениците ще усетят звученето 
на хорал от Бах – традиционно четиригласен в негови транскрипции, но идващ от далечни времена като ед-
ногласна музика. Така говорим и за развитието на музиката. Неусетно чрез хорала на Бах добавяме и други 
факти от творчеството на този велик творец. Неговата непреходност и влияние са причина за създаване в 
знак възхищение и поклон на творби от други автори, вкл. и от съвремието. Такава е Бах отива в града – в 
традициите на изграждане на цикъла на прелюд и фуга, но със съвременно звучене (суинг). Разгръщането 
на познавателния и аудиален опит на учениците във връзка с полифоничен многоглас, открояването му и 
разграничаването му от хомофонния многоглас продължава с пример на пиеса, създадена в нашето съвре-
мие, за акордеон – Прелюд и фуга по теми на „Бийтълс“, от Г. Митев. Темите, които могат да се чуят там, 
са от песните In my life (от интермедия в средата на песента –в прелюд) и Girl (във фуга). Но важна е и 
цялостната стилистика, която се основава на темите, но претворени в духа и на бароковата епоха. Георги 
Митев е доцент, дългогодишен преподаветел по акордеон в АМТИИ, Пловдив, автор на много сборници с 
транскрипции на полифонична музика за акордеон. 

Третият въпрос на с. 18 изисква отнасяне на всички прелюди от циклите на двете страници към хо-
мофонната музика, а фугите, хоралната прелюдия на Бах, вариациите от цикъла на Ц. Франк – към поли-
фоничната музика. Нотните примери са от Прелюд от Ц. Франк и от фуга от Токата и фуга от Й. С. Бах. 

МУЗИКАЛНИТЕ ЖАНРОВЕ. ОРАТОРИЯ 
Вид на урока: за нови знания

Цел на урока: Разбиране на същността на оратория и кантата като музикално-сценични жанрове.

Задачи на урока: Проследяване на основни белези на жанра на оратория и кантата. Откриване на при-
лики и разлики с други учени музикално-сценични жанрове. Познаване на видове певчески гласове.

Основен музикален материал: 
• за слушане: Алелуя из ораторията Месия – музика Георг Фридрих Хендел; Из Кантата за кафето – 

музика Йохан Себастиан Бах.

Насоки за работа: 
Съществена задача на урока е формирането на представа за музикалните форми оратория и кантата – 

възникване и приложение в миналото, живот днес. Важно е да се изясни, че в изпълнението на тези два 
жанра участват солисти, хор и оркестър – т.е. това е причината да ги отнесем към вокално-инструментал-
ните жанрове. Полезно е учениците да осмислят възникването, структурата, предназначението на орато-
рията, връзката ѝ с църквата и същевременно с това – не-връзката. Вниманието да се насочи към факта, 
че има сюжет, най-често с библейски характер, но се изпълнява в концертен вариант без декори, сценични 
костюми и театрални ефекти. 

При слушане на предвидените музикални примери да се насочи вниманието към емоционалното въз-
действие и характер. Полезен коментар е кои са израните средства, които правят музиката въздействаща, 
тържествена, изразителна; кои са разликите между кантата и оратория.

Успоредно със знанията за тези музикални жанрове би било добре, ако се представят накратко и авто-
рите Й. С. Бах и Г. Фр. Хендел – велики творци на бароковата епоха. 

В рамките на урока се предвижда да бъдат представени и видовете певчески гласове – информация, 
която учениците не чуват за първи път, но е добре да бъде припомнена, заедно с посочване на имена на 
известни певци към съответния певчески глас.
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МУЗИКАЛНИТЕ ЖАНРОВЕ. ОПЕРА И ОПЕРЕТА
Вид на урока: за нови знания

Цел на урока: Разширяване на ЗУК, свързани с опера и оперета: познаване на основни характеристики 
на жанровете, на прилики и разлики, на творци и творби. 

Задачи на урока: Пресъздаване на характера на песента при изпълнение. Синхронизиране на изпъл-
нението със съпровода и общата звучност; реагиране на указанията на учителя. Слушане, коментиране, 
разпознаване на откъси от опера и оперета, на характерните им белези, на прилики и разлики между жа-
нровете. Коментиране на мястото на музикалните жанрове – в миналото и днес.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Папагено и Папагена из оп. Сватбата на Фигаро – В. А. Моцарт
• за слушане: 
Ария Каста дива и хор от оп. Норма – В. Белини
Квартет из оп. Риголето – Дж. Верди
Хор и половецки танци из оп. Княз Игор – Ал. Бородин
Увертюра към Леката кавалерия – Франц Супе
Ария на Силва из оперетата Царицата на чардаша – Имре Калман
Годежарски хор из Българи от старо време – Асен Карастоянов

Насоки за работа: 
Фигаро и Фигаро е творчески прочит на „Смехораните“, с български текст на популярна тема от оп. 

Севилският бръснар на В. А. Моцарт, с шеговит характер.
Предлагаме доста музика, като преценката е ваша – колко и коя ще предложите в този час, към коя може 

да подходите и в следващи часове. Важно е постепенно да се обхванат различни примери, представящи 
различни елементи от оперния спектакъл. 

В хода на урока водеща задача е седмокласниците да усетят колко впечатляващо и незабравимо преживяване 
е оперният спектакъл, осъзнаването на операта като музикален жанр, представляващ спектакъл, който съчетава 
музика, театър и танц, сценични ефекти, артистичен музикален талант на певци и инструменталисти и разказва 
различни истории. Полезно е да се предложи информация и знания за пространство и обстановка, в които се 
представя операта, кой къде е на сцената, за да се случи магията опера. Подбор на видео от атрактивни съвремен-
ни постановки, със съвременна визия и драматургични решения, могат само да са полезни. Разговор за меценати-
те и меломаните, свързани с оперното изкуство, ще актуализира знания, ще ги пренесе в нова среда и контекст. 

Съществена задача е формирането на представа за структурата на операта, съставните елементи и съ-
пътстващи дейности. В подкрепа на тази задача са представени понятията увертюра, ария, речитатив, во-
кални ансамбли, либрето, каватина. Коментарът им и възприемането на конкретни музикални примери ще 
подпомогне формирането на представата за оперното изкуство. При слушането на музикалните примери 
вниманието се насочва към наблюдаване и осмисляне на единството между вокална и инструментална му-
зика. Подходящо е обвързването на видове певчески гласове с артисти и роли.

В урока намира място и формирането на представа за оперетата като музикално-сценичен жанр. Важна 
задача е да бъдат осмислени характерните белези на оперетния спектакъл, приликите и разликите в сравне-
ние с операта. Необходимо е да се обърне внимание и на български творби и творци.

Полезна е информация за конкретни творби и техните композитори, която може да се открие в Книга за 
операта например (достъпна e и в интернет). 

Предложеното в линия на времето се свързва със значими творби, но и с развитието на техниката – по-
ява на киното, което значително ще промени и музикалното изкуство, със създаването на оперни театри.
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МУЗИКАЛНИТЕ ЖАНРОВЕ. БАЛЕТ
Вид на урока: за нови знания

Цел на урока: Разширяване на ЗУК, свързани с балет: познаване на основни характеристики на жанра, 
на прилики и разлики с други музикално-сценични жанрове, на творци и творби. 

Задачи на урока: Слушане, коментиране на музика от балет: проследяване на изразни средства, из-
веждане на ролята им за изграждане на творбата; използването им като слухова опора при разпознаване. 
Разпознаване по характерна мелодия на творби. Използване на съвременни информационни и дигитални 
технологии за подготовка на възложена задача.

Основен музикален материал: 
• за слушане: Въведение, Болеро, Хабанера, Развод на караула из балета Кармен – Бизе – Шчедрин

Насоки за работа: 
За учениците вече са познати музикално-сценичните жанрове опера и операта. Това е добра база за 

представяне на балета – музикално-сценично изкуство с близки елементи и структура до операта и опере-
тата. В хода на урока учениците трябва да се запознаят с изграждането на балетния спектакъл – увертюра, 
драматургия, отделни танцови номера – солови и ансамблови, декори, костюми, сценични ефекти. Същест-
вена задача е осъзнаването на изразността при балета – всичко се постига чрез танц, движение, мимика 
без думи, без песен. На страницата са представени важни за балетното изкуство понятия – хореография, 
драматургия, сценография, примабалерина, кордебалет. В балета драматичното действие се представя чрез 
танц и е важно представянето и на понятията па де дьо – балетен дует, па де троа – балетно трио. Освен 
като самостоятелна музикална творба, балетното изкуство се използва в опери, оперети, мюзикъли – в 
самостоятелни балетни сцени. Полезно е да насочим мисленето на учениците в посока на осъзнаване на 
сложността да внушиш на публиката целия свят от емоции и преживявания на един герой с движение, гра-
ция и изящество, без нито една дума. Важно е да разберат, че съвършенството, показвано от танцьорите на 
сцената се постига с изключителна упоритост и много труд в репетициите. А танцуването със специалните 
балетни обувки, наричани „палци“, допълнително усложнява изпълненията.

Неразделна част от представянето на балета е и информацията за ярките и значими имена на компози-
тори, хореографи, балерини и балетисти в историята и развитието на това изкуство.

На страницата на урока в табличен вид са поместени заглавията на едни от на популярните и обичани 
от публиката балетни постановки, заедно с информация за техните първи представления и композитори. 
Какво и колко ще „вземете“ оттам – идея или пълно представяне, условие за самостоятелна работа на уче-
ниците и др. – решавате вие и вашите ученици. 

Линия на времето дава информация и основа за проследяване на развитието на балетната музика – в 
света и у нас.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение

Цел на урока: Затвърдяване на ЗУК във връзка с музикално-сценични жанрове, с използване на съвре-
менни дигитални средства и технологии.

Задачи на урока: Работа по групи за представяне на ЗУК, свързани с музикално-сценични жанрове. 
Използване на умения за работа със съвременни технологии за подготовка на възложена задача за групов 
проект: боравене с подходящи програми; изготвяне и представяне на текстова, аудио и видео информация 
по зададени параметри.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Дует на Иван и Янка из оперетата Българи от старо време – музика Асен Карастоянов
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• за слушане: по избор – изпълнения на прочути оперни артисти, откъси от известни творби на оперното 
и оперетното изкуство.

Насоки за работа: 
Предлагаме ви две задачи, изискващи вид проектна работа, която подгответе за осъществяване в пре-

дишни часове – обяснение, възлагане. Първата изисква предварително разпределяне на групи (в предиш-
ния час) и представянето на жанровете опера оперета, балет. Начинът на организиране и осъществяване 
обсъдете с учениците. Втората задача е възможно да бъде индивидуална – всеки да представи по избор ня-
кой от посочените елементи на задачата, свързани с прочути артисти, известни творби, световни центрове 
на тези изкуства (зали) или свои впечатления. Всички илюстрации и друга информация на страницата е в 
подкрепа на тези основни задачи.

МУЗКА И ТАНЦИ – В МИНАЛОТО И ДНЕС
Вид на урока: нови знания

Цел на урока: Обогатяване на знанията за танците и музиката – в миналото и днес. Разбиране на ис-
торическото им развитие – във фолклора, в композиторското творчество; на функционирането им през 
вековете. Познаване на различни видове танци.

Задачи на урока: Разграничаване на различни видове танци по различен признак. Свързването им с 
фолклора, с балните танци, с композиторско творчество, със спорта и др., коментиране на различната им 
функция.

Основен музикален материал: 
• за пеене: 
Завило се вито хоро – народна песен
Тръгнала е Рума мома – народна песен

• за слушане: 
Павана – Г. Форе, 
Голям хроматичен галоп – Ф. Лист 
Пасо добле; Румба; Микс от латиноамерикански танци
Микс от стандартни танц.

Насоки за работа: 
Двата часа предлагат разширяване на аудиалния опит и на знанията на учениците във връзка с танците в 

музиката – фолклорна и композиторска. Актуализирането на ЗУК в тази връзка от предишни учебни годи-
ни е препоръчително. Песни, свързани с танци, са например Самба и Клоунът от 6. клас и също могат да 
се изпеят в този час. Разбира се, че е възможно и прозвучаването на друга музика, свързана с темата – по 
ваш избор и предложена от учениците. Важно е да се свържат предназначение и функции, с определени 
музикално-изразни средства, с характер, начин на танцуване. Такава е втората задача на с. 24. Вторият час 
е посветен на тематичната линия танците в миналото и днес чрез коментирането на старинни танци от тан-
цовата сюита назад във времето и днешните т.нар. спортни танци в двете направления – латино и стандарт-
ни. Подбор на красиви видео файлове от подобен тип състезания ще бъде най-добрият подход в този час.

Новите песни се свързват с интерпретиране на ярки танцови образци от фолклора ни, свързани с тради-
ционното право хоро и с дайчово хоро.
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УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение

Цел на урока: Затвърждаване и разширяване на ЗУК по отношение на танците – в миналото и днес. 
Осъзнаване на основни характеристики на видове танци според различното им функциониране.

Задачи на урока: 
Обобщаване на ЗУК за различни видове танци в таблица – в линия на времето: търсене, събиране, об-

общаване, представяне на информация. Коментиране на видове танци според различен признак – основни 
музикалноизразни средства, възникване, начин на танцуване. 

Различаване на основни танцови елементи на фолклорния, салонния и модерния танц. 
Разпознаване на изучавани танци в творчеството на композиторите.

Основен музикален материал: 
• за пеене: 
Сълза – Ст. и Виктор

• за слушане: 
старинни танци
съвременни танци.

Насоки за работа: 
Песента „Сълза“ е образец за валс – нежен, лиричен, чувствен. 
Двете компилации включват: 1. куранта, гавот, менует, сарабанда; 2. суинг, буги-вуги, рок, ламбада. Те 

са основа за провеждането на следващата задача.
Предлагаме ви „Музикална арена“ – представяне на ЗУК в състезателна форма, с търсене, обобщаване, 

коментиране на различни видове танци според посочените признаци: метрум, размер и характерен ритъм; 
възникване; темпо; начин на танцуване. Посочили сме примери. Актуализирането на ЗУК от предишни 
години, както и търсенето и обобщаването на нова информация е в основата на предложената форма на 
работа. 

В СВЕТА НА МУЗИКАТА
Вид на урока: обобщение

Цел на урока: Проявяване на умения за обобщаване на знания, на проблеми, свързани с изучавани му-
зикални творби: по отношение на музикални инструменти и инструментални състави, музикални жанрове, 
видове многоглас, съвременни технологии и медии във връзка с музикалното изкуство. Демонстриране на 
умения и компетентност.

Задачи на урока: 
Активно участие в решаване на задачи, в анализиране и коментиране на въпроси. Формулиране на мнение. 

Защитаване на позиция. Разпознаване на творби, назоваване на автори. Познаване и коментиране на практики, 
форми, популярни понятия и термини, свързани с традиционното и съвременното функциониране на музиката.

Основен музикален материал: 
• за слушане: музикални примери 1, 2, 3.

Насоки за работа: 
Посочени са основните теми за обобщаване: развитие на музиката и технологиите, музикалните ин-

струменти, видове многогласна музика, музикално-сценични жанрове, танци и музика. Групите въпроси и 
задачи ги следват. 
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Нотният пример е на песента Завило се вито хоро. Поправеният му вариант, за да е верен, би из-
глеждал така:

В първия музикален пример звучат последователно: пиано, арфа, китара, електрическа китара, цигулка, 
електрическа цигулка, синтезатор.

Вторият музикален пример включва последователно: хомофонен многоглас, полифоничен многоглас, 
полифоничен многоглас.

Задачата с „визитната картичка“ изисква посочване (чрез търсене на информация) на опера от Верди по 
избор, автор на либретото й, герои и претворяване от конкретни видове певчески гласове, ярък пример за 
ария на герой. 

Общото в посочените групи от думи е: полифоничен тип многоглас, хомофонен тип многоглас, елемен-
ти на нотна медия – писменост, струнни инструменти, музикално-сценични жанрове.

Отговорите на последната задача са: 
• В музикалните откъси звучи музика от Кампанела, Паганини, Старият замък, Мусоргски, Канон, 

Пахелбел. 
• Вторият нотен пример съответства на Стрият замък, Мусоргски.
• Другите нотни примери са от Голям хроматичен галоп, Лист, и Любовта е синя, А. Поп. 

БЪЛГАРСКИЯТ МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР – В МИНАЛОТО И ДНЕС
Вид на урока: нови знания

Цел на урока: Разширяване на знанията за български музикален фолклор – видове музикален фолклор, 
видове народни песни, обработване на музикален фолклор.

Задачи на урока: 
Слушане, изпълнение, коментиране, сравняване на различни фолклорни образци. Посочване на приме-

ри за мястото на фолклора в миналото и днес. Разпознаване на безмензурност, определяне на характерни 
метрични явления.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Китка ти падна, Дено – народна песен;
• за слушане: Тъмен се облак задало – обр. Н. Алексиев, хор на НУФИ „Ф. Кутев“; Кавали свирят – П. 

Льондев.

Насоки за работа: 
Тук ви предлагаме за пеене само една част от известната Китка ти падна, Дено – тази, която започва 

от безмензурния дял и продължава в размер 9/8. За да е вярна комбинацията от нотни откъси в задачата, 
те трябва да се подредят в реда 2., 1., 3. Песента е емблематична за Б. Машалов – ярък представител на 
плеяда певци, претворили много от нашите народни песни още в средата на миналия век, заедно с творците 
от оркестрите за народна музика. Дейността му като изпълнител на народни песни е неделима от работата 
му и на събирач на народни песни, които заучава и записва с оркестър. 

Другата музика от страницата е в подкрепа на темата за авторството във фолклорната ни музика. Много 
често се обработват фолклорни песни и теми, всъщност може би само на определени малко места в Бълга-
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рия песните и музиката, която наричаме фолклорна, са автентични. А особено ансамблите, още при създа-
ването си в средата на миналия век, започват активна работа, но с обработка на фолклор или създаване на 
нова музика в народностен тон. Затова са двете песни – авторската на П. Льондев и обработената в изпъл-
нение на хор и оркестър при НУФИ „Ф. Кутев“, Котел – друга институция, която се грижи за съхраняване-
то и разпространението на българския фолклор. Неслучайно включихме тяхно изпълнение, защото наред 
с другото училище в Широка лъка приобщават за каузата много млади даровити деца от цяла България. А 
Кавали свирят на П. Льондев е позната в цял свят, има нейни варианти на изпълнение от чужди творчески 
състави и хорове, вкл. и от инструментални състави. 

Вниманието на учениците се насочва и към друго – видове народни песни според предназначение, тема-
тика. Много от песните, учени през годините, могат да се определят по различен критерий. Тъмен се облак 
задало се определя в масивите на БАН като трудова, на жътва, открита във варианти в Североизточна 
България (Котел), в Югоизточна България, в Софийско. 

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение

Цел на урока: Затвърдяване на ЗУК по отношение на български музикален фолклор и присъствието му 
в обредния календар – сватба и седянка. Разбиране на смисъла, значението и спецификата на тези обреди, 
на разбирането за музикалния фолклор в миналото и днес.

Задачи на урока: Изпълнение, слушане, коментиране на български музикален фолклор, свързан със 
сватба и седянка. Разпознаване на изучаваните обреди в подходящи примери, вкл. и в литературата.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Снощи седенки кладохме – народна песен
• за слушане: Да излезе момковата майка – народна песен; Шопски припевки – „Ева квартет“; из Тра-

кийска сватба – обр. Ф. Кутев; Сватбарска тракийска ръченица – орк. „Орфей“.

Насоки за работа: 
В този час целенасочено звучи музикален материал, отразяващ в различни интерпретации и форми на 

съществуване днес част от обредния ни фолклор, свързан със седянка и сватба. 
Хумористичната седенкарска песен Снощи седенки кладохме в изпълнение на Мита Стойчева е пример 

за претворяването на фолклора ни в средата на миналия век. Да излезе момковата майка разширява ЗУК 
на учениците както по отношение на конкретната тема – сватба, така и по отношение на неравноделните 
метруми и размери. Тракийска сватба в изпълнение на ансамбъл „Филип Кутев“ дава за пореден път 
възможност учениците да се докоснат до майсторството на Ф. Кутев в обработването на фолклора ни. Под-
браната аудио част от постановката може да допълните нагледно – съществува свободен достъпен пълен 
видео запис. Оркестър „Орфей“ е пример за многобройните сватбарски групи, съхраняващи и развиващи 
традицията на българската сватба през годините. В шопските песни на Ева квартет се откриват различни 
тематични песни, но обагрени от специфичността на областта. В този час е моментът отново да се поговори 
за автентичния и обработения фолклор, за живота му преди и днес, за традициите и съвремието… Явни 
са междупредметните послания чрез картината на страницата „Сватба“ на Вл. Димитров-Майстора и на 
задачата за пресъздаване на сцена от „Под игото“ на И. Вазов. 
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БЪЛГАРСКИ МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР. ОБРЕДЕН КАЛЕНДАР
Вид на урока: нови знания

Цел на урока: Разбиране на обредния български фолклорен календар. Познаване на зимния обреден 
календар. 

Задачи на урока: Посочване на смисъла, значението и спецификата на основни обреди от зимния ка-
лендарен цикъл. Изразяване на предпочитания към обреди и аргументиране на избор. Разпознаване на изу-
чаваните обреди в подходящи примери. Познаване на наричания и народни песни, свързани с изучаваните 
обреди. Проучване и представяне на местни обреди и обичаи.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Бог се роди – народна песен
• за слушане: Мама Тодорчо думаше – народна песен; из Сирни заговезни – анс. Тракия.

Насоки за работа: 
Надграждането на ЗУК на учениците по отношение на обредния ни музикален фолклор се насочва към 

осмислянето му в единен времеви порядък – календарно, според смяната на сезоните в зимно и лятно по-
лугодие, което се свързва и с особеностите в живота на хората, със специфични обреди. Песента Бог се 
роди обогатява репертоара и опита на учениците с коледни фолклорни песни. Възможна насока на работа е 
актуализиране на други народни песни, учени през годините, уточняването на мястото им в коледуването, 
на предназначението им. 

Мама Тодорчо думаше в изпълнение на тракийската певица Дарина Славова е пример за безмензур-
ността в музиката ни и се свързва със Сирни заговезни. Отново неслучайно ви предлагаме и част от поста-
новка – „Сирни заговезни“ на ансамбъл „Тракия“, за да можете ако не на живо, то поне чрез видео да на-
правите възможно учениците да усетят посланията, емоцията на този начин на претворяване на фолклора 
ни и значението му за запазване и поддържане на традициите. А иначе е ясна посоката на разширяване на 
ЗУК – Сирни заговезни не е коментиран до този момент в нашите учебници.  

Задачата за представяне на местни обреди и обичаи насочва към работа за начините на търсене на по-
добна информация – на терен, в архиви от различен вид, в електронни медии. Покажете например дигитал-
ния архив на БАН, специализирания портал LRTERNET, специализирани рубрики в БНР и др. А конкрет-
ното реализиране на задачата преценявате вие – кой, кога, в какъв обем, по какъв начин…

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение

Цел на урока: Разширяване на ЗУК за коледната празничност – у нас и по света. Познаване на практи-
ки, форми, свързани с традиционното и съвременното функциониране на музиката.

Задачи на урока: Изпълнение, слушане, анализиране, коментиране на музика, свързана с Коледа – у 
нас и по света, в различни практики и с различно предназначение. Дискутиране на тема „Коледа – в мина-
лото и днес“, „Коледа – у нас и по света“. Изразяване на лични предпочитания и изпълняване по избор на 
песен от училищния и/или извънучилищния репертоар.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Коледна фиеста – Р. Наков, Т. Анастасов
• за слушане: Тропар на Рождество Христово; Алило – грузинска народна песен; Дядо Коледа прис-

тига – популярна песен.
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Насоки за работа: 
С музиката на тази страница ви даваме ви идея за един емоционален музикален час, с много песни и музика, 

с възможности за изява на ЗУК, обединени от идеята за Коледа в миналото и днес, у нас и по света, от коледната 
празничност – с близки и различни белези, в различно време на отбелязване на празника. Затова ви предлага-
ме изключително разнообразен музикален „поглед“. Коледна фиеста е ярко танцувална и емоционална песен, 
различна именно с жанровата си насоченост – Коледа носи много радост и щастие на всички по света. Тропар 
на Рождество се свързва с църковната ни традиция – основен музикално-поетичен жанр от църковната химно-
графия, елемент от православното богослужение, кратко песнопение за събитието или светеца, които се честват 
при съответното богослужение. Ето текстът: „Твоето рождество, Христе Боже наш, озари света със светлината 
на познанието. Защото в него онези, които служеха на звездите, от звездата се научиха да се покланят на Тебе, 
Слънцето на правдата, и да познават Тебе, Изтока от висините. Господи, слава на Тебе!“. Алило е традиционна 
песен, свързана с едноименно рождественско шествие в Грузия, с далечна традиция от V-VI в. Произлиза от въз-
гласа „Алилуя“. Дядо Коледа пристига е пример за една от песните, идваща от Америка, но интерпретирана в 
неизброими варианти по цял свят.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение

Цел на урока: Разширяване на ЗУК за новогодишната празничност – у нас и по света. Познаване на 
практики, форми, свързани с традиционното и съвременното функциониране на музиката – във фолклора 
и в композиторското творчество.

Задачи на урока: Изпълнение, слушане, анализиране, коментиране на музика, свързана със зимния 
календар и новогодишните празници – у нас и по света, в различни практики и с различно предназначение, 
във фолклора и в композиторското творчество.

Пеене по слух според възможностите на теми от изучавани музикални произведения и свързването им 
със съответната творба и автор.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Нова година – Т. Русев, В. Вълчев
• за слушане: Извор вода извираше – изпълняват „Тъпани и гайди“; Народно веселие на Масленица из 

балета Петрушка – И. Стравински; Марди Гра мамбо – популярна песен.

Насоки за работа: 
Този час продължава развитието на заложената идея за представяне и коментиране на музика, свързана 

със зимния обреден календар – както в традиционната музика, така и в композиторското творчество; както 
у нас, така и по света. 

След популярната песен Нова година на С. Димитров и М. Петкова в учебника за 6. клас, учениците ще ин-
терпретират друга красива песен, свързана с този празник – на великия Т. Русев, по текст на В. Вълчев. 

„Извор вода извираше“ е съвременен прочит на Тъпани и гайди на традиционна песен, свързана с вода-
та като символ на чистота и здраве, каквото е и лицето на девойката – героиня в песента, която се оглежда 
във водата... А обреди с вода са характерни за календара ни за 6 януари – Богоявление, наричан в българ-
ската народна традиция Водици, Водокръст, Водокръщи… На този ден завършват т.нар. мръсни дни, които 
обхващат периода от Коледа до Йордановден. Извършват се много ритуали за здраве на хората и добитъка, 
един от които е хвърлянето и хващането на кръста във вода на вир, река, водоем.

Музиката на И. Стравински от балета Петрушка е образец за претворяване на руските народни тради-
ции в празника Масленица (Сирни заговезни) – с езически корени, в последната седмица преди Великия 
пост, свързван с края на зимата и началото на пролетта, с всенародни веселия, карнавални игри, въртележ-
ки, танци и т.н. Първата картина на балета е именно такава картина – масово народно веселие, в музиката 
се чуват мотиви и интонации от руския древен фолклор, но и съвременни такива. Задачата в учебника, 
свързана с тази музика, изисква свързването на първия нотен пример с темата на латернаджията, а вторият 
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– с танцьорката (вариант на руската народна песен По дивите байкалски степи – ако желаете и прецените, 
може да я включите за слушане и коментар в тази посока). 

Карнавални игри и свързани с тях народни празници и обредност се откриват в целия свят. И навсякъде 
хората искат едно – здраве, плодородие, но изразено по различен начин, обагрено и със специфика на му-
зиката. Затова ви предлагаме музика от един такъв карнавал, пряко обвързан с тематиката на страницата 
– Марди Гра, а песента е негова „емблема“. 

МУЗИКАЛНИТЕ ЖАНРОВЕ. СОНАТА
Вид на урока: нови знания

Цел на урока: Познаване, разбиране на основните характеристики на жанра соната, на сонатна форма, 
на сонатно-симфоничен цикъл.

Задачи на урока: Проследяване на характерни белези на сонатната форма в първа част на соната. Ко-
ментиране на действието на формообразуващите принципи в сонатната форма. 

Отразяване на музикалната форма с графични символи.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Турски марш – В. А. Моцарт, б. т. Р. Петрова
• за слушане: из Соната в до мажор – В. А. Моцарт.

Насоки за работа: 
Този урок разширява ЗУК на учениците за музикалните жанрове и музикални форми. Съвсем нарочно 

поставяме на първо място жанра – важна е реалната музика, а музиковедческите знания за музикалната 
форма само я изясняват, обясняват онези правила, по които композиторите творят. Затова считаме за ва-
жно учениците за разберат как сонатата като вид музика се развива, утвърждава, защо е основен жанр в 
творчеството на много композитори; как структурните ѝ елементи се отразяват на развитието на музикал-
ната идея. 

Именно със запяването на така популярната мелодия на Турски марш с български текст започва и на-
шата страница: живото претворяване на музика дава шанс дълготрайно и с отношение да се развиват ЗУК. 
Свързването на тази музика с жанра на сонатата е явно – III част от Соната № 11 в ла мажор на Моцарт 
(рондо, обозначено от автора Alla turca). 

Има на какво да се „стъпи“ при разкриването на особеностите на жанра и формата – учениците по-
знават основни формообразуващи принципи: еднаквост или повторение, подобие, различие или контраст. 
Откриването им в разгръщането на музикалната мисъл на композитора в сонатната форма като откриваща 
се задължително в първата част на класическата соната е добра опора при осъзнаване на структурата на 
сонатната форма. Важно е тези формообразуващи принципи да се открият и при разгръщането на целия 
цикъл – по отношение на различните части на сонатата.

МУЗИКАЛНИТЕ ЖАНРОВЕ. СИМФОНИЯ
Вид на урока: нови знания

Цел на урока: Познаване, разбиране, осъзнаване на основните характеристики на жанра симфония, на 
проявлението на сонатна форма в него. Посочване на характерни белези на сонатно-симфоничен цикъл.

Задачи на урока: Проследяване на характерни белези на сонатната форма в симфония. Коменти-
ране на действието на формообразуващите принципи в сонатната форма в първа част на симфония. 
Откриване, изпълнение на теми от музикални произведения. Проследяване на изразни средства, ко-
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ментиране на ролята им, използването им като слухова опора при разпознаване. Графично моделиране 
на симфоничен цикъл.

Основен музикален материал: 
• за слушане: Симфония № 101 Часовникът – II ч. – Йозеф Хайдн; Симфония № 40, I ч. – Волфганг 

Амадеус Моцарт; Симфония № 5, I ч – Лудвиг ван Бетовен.

Насоки за работа: 
В урока централно място заема симфонията. За постигане на целите и задачите са предвидени музи-

кални образци от творби на композитори с водеща роля в утвърждаването на симфонията като музикален 
жанр – Хайдн, Моцарт и Бетовен. Бурни исторически събития и промени, революционни нагласи и борби 
кипят през епохата, в която се утвърждава симфонията – XVIII в. Настъпват промени и в утвърждаването 
на художествената естетика и ценности, в различните изкуства и музикалните жанрове. По това време 
се оформя съставът на класическия симфоничен оркестър, с известните групи музикални инструменти. 
Съществена задача е формирането на представа за симфонията като музикална творба, предназначена за 
изпълнение от симфоничен оркестър, изградена от три или четири части.

В предложената на страницата схема е представен строежът на симфонията. Учениците осмислят ча-
стите на симфонията, тяхното редуване на принципа на контраста. Всяка част има различна структура, 
темпо и характер, а между отделните части при изпълнение има много кратки паузи. Тук на практика, при 
слушане на предвидените музикални примери, учениците могат да приложат своите знания за строежа на 
сонатната форма при изграждането на първите части на симфонията. Важно е да се осъзнае присъствието 
на контраста както между частите, така и вътре в частите. 

Славата като „баща на симфонията“ има композиторът Йозеф Хайдн, заради основният му принос в 
оформянето на структурата на симфонията и установяването на четиричастната ѝ форма. Предполага се, 
че много от творбите му не са запазени, но до нас са достигнали 104 негови симфонии. Симфония № 101 
е известна още и като „Часовникът“ – ето прекрасен повод да се открие „защо“ е така. Както на много 
от симфониите на Хайдн (например Военна, Сюрприз и др.), името е дадено от публиката, а причината е 
характерното ритмично звучене, своеобразният образен ефект във втората бавна част на симфонията, на-
помнящи движението на часовник. Защо започваме не с класически пример на сонатна форма в симфония? 
Именно поради известността, лекотата на възприемания образ, а оттам – към разкриване на целия цикъл.

В. А. Моцарт наред с другите си творби създава 41 симфонии. Предпоследната Симфония № 40 е една 
от най-популярните му творби. Изградена е в четири части на класическия сонатно-симфоничен цикъл. 
Моцарт използва сонатната форма за изграждане на първата, втората и четвъртата част, а третата е в 
сложна триделна форма – трио. Лесно се проследяват контрастните две теми в първа част, за които ви 
предлагаме и нотен пример. 

Симфония № 5 от Лудвиг ван Бетовен е едно от най-популярните и обичани произведения на класиче-
ската музика. За водещия мотив в първата част на творбата самият Бетовен казва: „Ето така съдбата чука 
на вратата!“. За първи път симфонията е изпълнена пред публика през 1808 г. във Виена, под диригент-
ството на самия Бетовен. И тук е спазена конструкцията, характерна за класическата симфония – четири 
части, които като характер и емоционално съдържание се редуват на принципа на контраста. Интересен 
факт е, че третата и четвъртата част се изпълняват без пауза между тях.

При слушане на предвидените музикални примери се стимулира наблюдаването и проследяването на 
двете основни теми в първите части на симфониите, коментирането на характера и емоционалния заряд, 
който носят и предизвикват.

Добре е да бъде обяснено, че по време на концертно изпълнение между частите на симфонията е прието 
публиката не ръкопляска. 



51

МУЗИКАЛНИТЕ ЖАНРОВЕ. ИНСТРУМЕНТАЛЕН КОНЦЕРТ
Вид на урока: за нови знания

Цел на урока: Познаване, разбиране, осъзнаване на основните характеристики на инструментален кон-
церт, на особености на сонатната форма.

Задачи на урока: Проследяване на особеностите на сонатно-симфоничния цикъл и сонатната форма 
в инструменталния концерт. Коментиране на прилики и разлики с други жанрове с присъствие на сонатна 
форма. Свързване на творци с творби. Идентифициране на творби.

Основен музикален материал: 
• за слушане: Из Концерт за пиано и оркестър № 5, I част – Л. ван Бетовен; Из Концерт за кларинет 

и оркестър, II част – В. А. Моцарт; Из Концерт за пиано и оркестър № 3, I част – Сергей Рахманинов; Из 
Концерт за цигулка и оркестър, I част – Феликс Менделсон-Бартолди.

Насоки за работа: 
Музиката, свързана с този жанр, сме подбрали като популярна сред ценителите на инструменталния 

концерт и класическото наследство, но и като свързана с различни солиращи инструменти – пиано, ци-
гулка, кларинет. При представянето ѝ и търсенето на особености на жанра добър подход е сравнителният 
анализ. Обвързват се впечатления и знания за соната и симфония – брой части, вид изпълнителски състав – 
солиращи инструменти и оркестър, присъствие на сонатна форма в изграждане на частите, видове темпови 
особености, други форми за изграждане на части.

В процеса на утвърждаване този жанр търпи промени и развитие. В началото инструменталният концерт е 
по-скоро виртуозна творба, солиращият инструмент има водеща роля, а оркестърът – само съпровождаща. За 
развитието на инструменталния концерт важна роля има В. А. Моцарт. В своите концерти той развива ролята на 
оркестъра и го прави равностоен партньор и участник в творбата. Това ясно личи в сонатната форма в първите 
части на инструменталните му концерти. Моцарт въвежда двойната експозиция – първо експозицията прозву-
чава в оркестъра, а после с участието на солиращия инструмент. Друго нововъведение е каденцата – в първата 
част е включен епизод с импровизационен характер, в който солистът проявява своята виртуозност и талант. 
Най-често каденцата предхожда заключението и има импровизационен характер.

Всичко споменато тук можете да утвърдите при активно слушане на избраните музикални примери. Да 
не забравяме и коментирането и споделянето на впечатления от емоционалния заряд, който носи творбата.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение

Цел на урока: Разширяване на аудиалния опит във връзка с изучаваните теми. Разширяване на знания, 
усъвършенстване на умения за изпълнение на музика, за коментиране на музика по определени ориентири. 
Осъзнаване на основни формообразуващи принципи в сонатната форма, в сонатно-симфоничния цикъл. 
Познаване на особеностите на соната, симфония, инструментален концерт.

Задачи на урока: Слушане на музика, пеене на песни и на музикални теми. Определяне на прилики и 
разлики между музикални произведения. Коментиране на слушаните музикални творби, анализиране на 
емоционално-образното им съдържание и изразни средства, с които е постигнато. Разпознаване на музика.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Мое светло момиче – Стефан Диомов, Иван Ненков; Карамфило моме – народна песен
• за слушане: из Концерт № 4 из цикъл Годишните времена – Антонио Вивалди; из Концерт за пиано и 

оркестър – Едвард Григ; из Соната за пиано № 14 – Лудвиг ван Бетовен; Ода на радостта из Симфония 
№ 9 – Лудвиг ван Бетовен.
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Насоки за работа: 
Една от двете песни може да преразпределите и в други часове – в предишните, когато няма разполо-

жени на страниците песни, или в следващи. Важно е учениците да музицират (а ние ви предлагаме песни с 
различен характер, вид...), за да не се превръщат часовете в теоретични. 

Продължава възприемането и коментирането на творби, свързани със сонатно-симфоничния цикъл. 
Това подпомага затвърдяването на основни ЗУК по отношение на тематиката. Използването не на готови 
модели, а на мисленето е в основата на въпросите и задачите. Извеждането на прилики и разлики може да 
се изиска и в предложен от учениците табличен вид. 

Важен аспект, насочен отново и в нашите въпроси, е този за възможностите впечатленията от музика-
та да се изразяват и словесно, макар да знаем, че възприемането и въздействието на музиката е сложен и 
невинаги подлежащ на обяснение процес. Но сме убедени, че възможността да говориш и да дебатираш за 
това, както и да защитаваш предпочитания, е свързано и с нашите ключови компетентности…

Информацията за забележителни оркестри и диригенти е в контекста на темата – жанрове и музикал-
ни форми, изпълнявани от тях, но и във връзка с развитието и формирането на културна компетентност. 
Именно тази жанрове са предпоставка да се провокира любознателност, за осъзнаване на величието на 
творците, които всъщност създават музикалното изкуство чрез претворяването му. 

КАКВО ЗНАЕМ ЗА МУЗИКАТА ДОТУК
Вид на урока: за преговор

Цел на урока: Преговор и затвърдяване на ЗУК. 

Задачи на урока: Интерпретиране на музикален материал според възможностите. Анализиране, срав-
няване, назоваване на музика по определени белези – жанр, форма, изразни средства.

Основен музикален материал: 
• за пеене: по избор
• за слушане: по избор.

Насоки за работа: 
В разнообразни като тип и алгоритъм задачи учениците проявят усвоените до този момент ЗУК. 
Първата задача провокира не толкова изброяване на познати вече музикалноизразни средства, колкото 

аргументирането на позиция за непреходността на творчеството на композитори и на музикални творби. 
Следващата група въпроси се отнася до видове медии – в миналото и днес, съвременни технологии във 

връзката им с музикалното изкуство. На картинната задача мисленето се насочва към източници на знания 
за музиката от миналото и днес – печатна преса и вестници, библиотека и книги, видео и телевизия, ноти 
и нотна медия, вкл. и в старопечатни архивни източници, интернет. На пръв прочит понятията топлиста, 
хит, видеоклип, риалити формат се отнасят към медии – те са техен продукт; останалите – към меломан. 
Но нима меломанът не следи видеоклипове на свои фаворити, не се интересува от това как се нареждат 
хитовете в определени листи на радиа и други медии? Нима по медиите на звучат и не се гледат концерти? 
Така че дано учениците сами провокират подобен разговор, а не само да се случи изреждане на понятия и 
техните определения.

Следващите въпроси се отнасят за видове жанрове, музикални инструменти и изпълнителски състави. Пред-
лагаме да ги „озвучите“, т.е. да прозвучи подходяща музика към тях – кой свири, какво свири и т.н. или да ги 
онагледите – чрез подходящи в контекста видео фрагменти. Разбира се, че може да разширите подадения ви 
контекст на въпросите – да коментирате различните жанрове, да предложите конкретни произведения и автори 
за разпознаване (освен нашите предложения, в тестов вариант с наименования и имена, или със звуков файл). 
Задачата за видовете певчески гласове изисква проява на ЗУК за работа в интернет, за търсене и представяне 
на информация по определени параметри. Извън този контекст по-ценна е ситуацията за открояване на светов-
ноизвестни творци на музикалната сцена в певческото изкуство. Подобна по вид и трудност е задачата за обоб-
щаване на прилики и разлики между посочените жанрове соната, симфония и инструментален концерт. За тази 
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задача учениците вече имат подготовка от задачи в предишни страници в учебника, но сега трябва да реализи-
рат, припомняйки си основни белези. За българския музикален фолклор сме формулирали въпроси, изискващи 
целенасочено не възпроизвеждане на знания, а демонстрирането им чрез конкретен музикален материал. Важен 
аспект носи последният въпрос – българският фолклор на световната сцена, т.е. учениците не само да споменат 
тези творби, за които вече знаят от учебниците и часовете по музика, но и може би да назоват и други, за които 
са чували, както и да потърсят такива образци. 

В СВЕТА НА МУЗИКАТА
Вид на урока: за обобщение

Цел на урока: Обобщаване на усвоените знания. Демонстриране на умения и компетентности. Изява 
на музикални способности. Проява на отговорност и наблюдателност в работата.

Задачи на урока: Интерпретиране на музикален материал според възможностите. Анализиране, срав-
няване, разпознаване на музика по определени белези – жанр, форма, изразни средства. Свързване на 
музика с творци. Работа със специализиран софтуер – коригиране на нотен текст, записване в подходящ 
формат.

Основен музикален материал: 
• за пеене: по избор
• за слушане: по избор – според контекста на задачите.

Насоки за работа: 
В страниците са представени разнородни задачи, обобщаващи ЗУК. Те са примерен насочващ материал. 

Можете да го разширите – с дублиране с подобни задачи, формулиране на ваши, а защо не и на такива от 
учениците. Важно е да се обхванат групите тематика, които посочихме и в преговора. От учениците се оч-
аква отговорно отношение, проява на съобразителност и показване на ЗУК. Музикалните дейности пеене 
и слушане се обвързват с конкретните задачи спрямо вече разучавани музикални творби. 

Към пет от предложените от нас задачи се изисква прозвучаването на музика. Това е важен почерк на 
работа, който нееднократно сме заявявали и следваме като важен и принципно определящ специфичността 
на часа по музика. Предлагаме ви такава музикални примери, но можете да използвате и друга музика – в 
задачата за разпознаването на видове музикални инструменти; за разпознаване на сарабанда, дайчово хоро, 
пасо добле; за коледарска песен и музика за Сурва; за разпознаване на три музикални творби от слушаните. 
Освен конкретно означените места, звучаща музика може да използвате и в другите задачи от страниците 
– всички предразполагат към това, трябва просто да разширите конкретиката им с допълнителни условия.

Акцент в обобщението е осъзнаването от учениците на влиянието на технологиите върху развитието 
на музикалното изкуство. Но важни са и нашите знания и умения за боравене с информация, вкл. и музи-
кална. Затова е задачата за допълване на определени твърдения. Може да се използва информацията по 
страниците в учебника, вкл. и линия на времето, а може да се търси и друга. Например първото изречение 
може да се допълни с това, че в миналото е имало технологии за машинно въвеждане и печатане на ноти, 
но днес чрез специализиран софтуер това става много по-лесно. Такива са редакторите MuseScore (безпла-
тен) или професионалният Sibelius. В този контекст е задачата за боравене с нотен текст в специализиран 
редактор. А тя е многопланова, изисква както боравене с подобен тип софтуер и формалното поправяне на 
нотен текст по зададени параметри, така и записването на получения верен музикален материал в подходящ 
звуков формат, разпознаването на песните в него по откъсите от мелодиите им, след това – евентуално 
подреждането на откъсите в определен ред. 

Стремили сме се винаги да мотивираме с конкретни задачи развитието на ЗУК за боравене с ин-
формация. Такива са повечето от задачите. Последната например съчетава проява на вече придобити 
знания, но се налага допълването им. Така учениците ще открият, че диригенти, освен и композитори, 
са П. Владигеров, П. Чайковски, Й. Брамс, Л. Бърнстейн, наред с утвърдените диригентски имена на 
Е. Чакъров, Х. фон Караян. 
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РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКАЛНА КУЛТУРА
Вид на урока: за нови знания

Цел на урока: Разширяване на знанията за етапи в развитието на българската музикална култура и 
музика – първи български професионални композитори, български композитори класици. Свързване на 
творци с произведения. Разбиране на значението и приноса им за развитието на музикалната култура в 
България. Прилагане на ЗУК по отношение на изучавани жанрове – инструментален концерт, опера.

Задачи на урока: Актуализиране на ЗУК от шести клас. Разширяване на аудиалния опит на учениците. 
Анализиране, коментиране на музика в класически образци от творчеството на българските композитори 
класици; на значението на творчеството им за развитието на музиката в България. Използване на изразни 
средства като ориентир при разпознаването на музикална творба.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Цар Симеон – популярна песен, И. Вазов
• за слушане: Концерт за пиано № 3, I част – Панчо Владигеров; Ария на Иглика из оп. Хитър Петър 

– Веселин Стоянов.

Насоки за работа: 
Учениците вече познават творци и творби от посочените в целите и задачите на урока. В седми клас е 

важно осмислянето на етапите в развитието на музикалната ни култура чрез тяхната дейност и творчество 
– първите композитори и първите класици в музиката ни; на актуализиране на ЗУК за принадлежността на 
имена и творби към тези етапи; на открояване на решаващата роля на първите композитори за разпростра-
нението на знания за музиката и развитието на българската музика; на значението на класиците ни за ев-
ропейското признаване на музиката ни. Нови имена в портретната галерия, които не сме посочвали в пре-
дишните учебници при разглеждането на тази тема, са тези на Д. Ненов, А. Карастоянов, Г. Златев-Черкин. 

Духовната и музикална култура на България са пряко свързани с историята ни. Важно е разбирането, че 
началото на българската професионална музикална култура датира във времена, когато в Европа вече има ут-
върдени традиции и високо ниво на музикалната образованост и потребности. Освобождението на България 
създава условия за развитие на българската музикална композиторска и изпълнителска школа. Затова е добре 
да се коментира и осмисли фактът, че когато първото поколение български композитори създава първите си 
творби, в Европа вече се представят пред публика творбите на Брамс и Дворжак, Григ и Верди, и др. Полезна и 
насочваща и в тази връзка, и в други, е информацията от линия на времето – първи изявени български състави 
(певчески и инструментални), творци. Дава идеи за проектна работа – търсене и представяне на информация.

СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ КОМПОЗИТОРИ
Вид на урока: нови знания

Цел на урока: Познаване на имена на съвременни български композитори и свързването им с техни 
произведения. Разбиране на присъствието на фолклора в творчеството им, на значението им за развитието 
на българската музикална култура. Осъзнаване на значението им и в световен аспект, на връзката и разли-
чията между поколенията творци.

Задачи на урока: Слушане на музика от съвременни български композитори. Разпознаване на тяхна 
музика. Анализиране на претворяването на фолклора в песенното им творчество.

Основен музикален материал: 
• за пеене: по избор
• за слушане: Два тъпана бият – музика Иван Спасов; Калиманку Денку – обработка Красимир Кюрк-

чийски; Дигу, дигу ди – обработка Стефан Драгостинов.
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Насоки за работа
В урока, посветен на съвременните български композитори, продължава формирането на представа за 

развитието на българската професионална музика в съвремието. С кратки визитки на страницата са пред-
ставени композиторите Иван Спасов, Симеон Пиронков, Красимир Кюркчийски и Стефан Драгостинов.

При слушането на предложените музикални примери водеща задача е откриването на фолклорното на-
чало в тях, на осъзнаването на индивидуалния почерк на всеки творец, прилагането на съвременни компо-
зиционни техники. Полезно е да се чуят и други обработки или интерпретации на една и съща песен. При 
коментирането им се търси различният подход в претворяването на творбата, изявата на лични предпочи-
тания, защитаването им с аргументи. Чрез предложените примери учениците разбират мястото на българ-
ската народна песен като извор на вдъхновение за композиторите и претворяването в хорови варианти, 
осъзнаването на обработката на народна песен като нов поглед, нов прочит в акапелна хорова творба. 
Благодарение на такива творби България става известна на световни сцени и форуми, качва се и в световни 
класации.

В рамките на урока е полезно специално внимание към линията на времето – посветена на изявени бъл-
гарски състави и изпълнителски формации, форуми за музика. 

Задачата за изготвяне на информация за успехите на български творци, музикални състави и изпълни-
тели разширява и обогатява умението за намиране на информация, обработването й, подготовката и пред-
ставянето пред аудиторията на класа.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение

Цел на урока: Разширяване на знанията за творчеството на съвременни български композитори. Осъз-
наване на значението им за развитието на българската музикална култура. Натрупване на ЗУК по отноше-
ние на български музикален фолклор и видове многоглас в него.

Задачи на урока: Слушане и пеене на предвидения музикален материал, наблюдаване на изразните сред-
ства, структурата и характера на слушаните творби; слушане и съпоставяне на различни подходи при трак-
товката на една творба.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Ела, моме, да повечераме – народна песен;
• за слушане: из симфония № 6 „Каскади“ – Васил Казанджиев; Оригами – Добринка Табакова.

Насоки за работа:
В този час за затвърдяване на ЗУК намират място различни музики: свързани с претворяването на 

фолклора ни в различни варианти – чрез представянето им в изпълнение на утвърдени традиционни 
народни певци и народен оркестър, но и със съвременни аранжименти, а така също и музика на съвре-
менни композитори. В урока певческата дейност се осъществява чрез вече добре познати песни, но и 
с новото предложение Ела, моме, да повечераме – ярък пример за двуглас с лежащ на един тон втори 
глас. Първата задача насочва и с нотния си пример за друг тип двуглас, какъвто е в песента от с. 25 
– Тръгнала е Рума мома. Песните могат да бъдат чути в различни изпълнения. През всички уроци, 
свързани с българското професионално музикално творчество като тънка линия минава една основна 
негова характеристика – навсякъде прозира респекта и вдъхновението от българската народна музика. 
Важно е осъзнаването на уникалността и богатството в интерпретирането му от композитори, аран-
жори и изпълнители. 

В задачите към урока е предвидена възможност за изява на учениците и техните умения за работа с ком-
пютърни технологии, свързани с музика. Те сами могат да създадат задачи за изпълнение, при които трябва 
да приложат знанията си за разпознаване на автентична народна песен, обработка на народна песен и съ-
временна версия на народна песен. Преди изпълнението на тази задача е важно именно актуализирането 
на знанията за характеристиките на тези различни подходи при претворяването на музикалния ни фолклор. 
А иначе сме искали буквално учениците да създадат един аудио файл, който съдържа няколко различни 
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музикални откъси, отговарящи на определените параметри. За целта, с ясна междупредметна връзка, пре-
поръчваме да се използва безплатният Audacity.

Другата задача изисква свободно от предварителни параметри, но целенасочено боравене със съвре-
менни компютърни технологии – т.е. избор от учениците на въпроси и параметри за съставяне на задача, 
последвани от изготвяне на аудио файл за нея.

ЗА ПОПУЛЯРНАТА МУЗИКА. ПОПМУЗИКАТА
Вид на урока: за нови знания 

Цел на урока: Познаване и разбиране на явления, практики, форми, популярни понятия и термини в по-
пулярната музика, на основни нейни направления – попмузика и рокмузика. Свързване на творци и техни 
изпълнения с попмузиката – у нас и по света. Познаване на функционирането на попмузиката в медиите, 
отчитане на ролята на съвременните технологии за развитието ѝ.

Задачи на урока: Пеене, слушане, коментиране на попмузика. Свързване на артисти с различни на-
правления от развитието на попмузиката. Разпознаване на музика по характерни белези. Изразяване на 
отношение, проява на толерантност към мнения и предпочитания. Характеризиране на видове попмузика. 
Свързване на развитието ѝ с развитието на звукозаписната индустрия и дигиталните технологии. Пред-
ставяне на основни жанрове, етапи и ярки представители през отделни етапи в развитието, на хитове и 
плейлисти.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Кукла – музика Петър Попов, текст Димитър Воев
• за слушане: по избор.

Насоки за работа: 
Темата за популярната музика е своеобразно надграждане след ученото в 5. и 6. клас. Акцентира се 

върху съществуването ѝ в две основни направления – поп музика и рок музика, върху най-важните ѝ харак-
теристики – актуална за времето, запеваема и приемана с лекота от огромна аудитория, широко разпрос-
транена, без значение дали е сега или в миналото. Важно е учениците да разберат и осмислят решаващата 
роля на звукозаписната индустрия, тиражирането и разпространението на музика. В дискусия е добре да се 
коментират и споделят впечатления за ролята на технологиите и медиите за развитието и популяризиране-
то на поп музиката. Успех в осъществяване на целите и задачите на такъв тип мас е провокирането и осъ-
ществяването на споделянето на личен опит – коя е предпочитаната от учениците музика, къде я слушат – в 
радиостанции, тв канали или... Друг важен аспект, който целенасочено сме следвали, е учениците сами да 
предложат музика за слушане, а защо не и за пеене. Затова е символът „Изберете сами!“. Полезен е опитът 
за описание на пътя от създаването на творбата до пазара на музикални продукти.

На страниците на урока са представени кратки текстове за развитието и представителите на тази музика 
през различни години – в света и у нас. Подсказали сме и друг подход за евентуална работа – звучене, ярки 
изпълнители и групи с кратки визитки („Би Джийс“, „АББА“, „Бони М“, Майкъл Джексън).

Темата за поп музиката е благодатна за възлагане на самостоятелни или групови задачи, свързани с 
представяне на любими изпълнители или песни, изготвяне на собствени класации или такива на класа.
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УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение 

Цел на урока: Проследяване и разбиране на основни източници на популярната музика. Разширяване 
на представите за развитието на попмузиката.

Задачи на урока: Слушане, наблюдаване, анализиране, коментиране на образци в популярната музика 
– блус, госпъл. Запознаване с корените на джаза и ярки творци в неговото развитие. Анализиране и срав-
няване на музика за развлечение в миналото и днес, коментиране на присъствието на попмузиката в живота 
на хората днес. Изявяване на личен аргументиран избор за предпочитани изпълнители и творби.

Основен музикален материал: 
• за пеене: по избор
• за слушане: по избор.

Насоки за работа: 
Часът предполага разширяване на аудиалния опит и знания на учениците по отношение на корените 

на популярната музика – блус, спиричуъл, госпъл, джаз. Невъзможно е да се обхванат многостранно и 
подробно (престои в следващите класове), а и не е необходимо. Но с някои основни характеристики, пред-
ставители и ярка музика могат да навлязат в речника на учениците и в личните им плейлисти. Разбирането 
на взаимовръзките между тези жанрове и форми, някои от които формиращи цяло направление, улесняват 
осъзнаването и разширяването на представата за популярната музика и многобройните ѝ разклонения, 
които се развиват през годините. 

В е-ресурса ви предлагаме някои класации, топлисти – от различни източници, свързани с различни етапи от 
развитието на попмузиката. Може да ги използвате буквално (като информация и демонстрация), а може да ви 
послужат за основа – да формулирате задачи и въпроси, да вземете идеи от тях за съставяне на друг вид и т.н. 
Например, на основата на дадена класация да получите информация за това какво учениците познават и какво – 
не, дали имат любими артисти и конкретни песни, как биха пренаредили някоя топлиста и др.

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение 

Цел на урока: Разширяване на ЗУК, свързани с изпълнение на музика, с функциониране на музика. 
Свързване на музиката с честване на националния празник на България.

Задачи на урока: Пеене, слушане, коментиране на музика. Пресъздаване на характера на песента при 
изпълнение. Синхронизиране на изпълнението със съпровода и общата звучност, реагиране на указанията 
и диригентските жестове на учителя.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Хаджи Димитър – популярна мелодия, Х. Ботев; Опълченци – К. Икономов, И. Тенев, А. 

Петров; Родината е в моето сърце – М. Коларов, Л. Ябанджиев;
• за слушане: Марш из Българска сюита – П. Владигеров; Излел е Дельо хайдутин – народна песен.

Насоки за работа: 
Музиката присъства в живота на хората в различни ситуации, с различна функция. Категоричността на 

основната тема, прокрадваща се в целия музикален репертоар на страницата, насочва към час, посветен на 
музика за честване на националния ни празник.

Песните отразяват три формални теми под основния надслов на страницата – борбите за свобода на на-
рода ни, дните на извоюване на свободата на Шипка, любовта към родината. Песните са различни не само 
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от тази гледна точка. Както е явно, предлагаме ви един пример на популярни песни с неизвестен автор на 
музика (Хаджи Димитър) , една хорова песен, но с вариант и на съвременен съпровод, за да я изпеете и в 
клас (Родината е в моето сърце – препоръчваме мелодията с високите тонове във втория дял на песента 
да се изпълни от солист), една съвременна песен в духа на маршовата празничност. 

Музиката за слушане е ярък израз на значимостта на творците и творбите, придобили световна извест-
ност и така допринесли за утвърждаването на българската култура и държава. 

 

ЗА РОК МУЗИКАТА
Вид на урока: за нови знания 

Цел на урока: Обогатяване на знанията за възникване и функциониране на рок музиката – ярки пред-
ставители и творби. Проследяване на етапи в развитието на рок музиката. Познаване на различни стилови 
особености. Развитие на ЗУК за интерпретиране на песен.

Задачи на урока: Коментиране на значението на обработка, кавърверсия, интерпретация и правилната 
им употреба. Използване на съвременни компютърни технологии и съвременни комуникационни канали за 
реализиране на музикална продукция в публичната сфера при решаване на учебни задачи.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Рок около часовника – Бил Хейли и „Кометите“;
• за слушане: Сто години рокендрол – Васко Кръпката и „Каскадьорите“; друга музика по избор.

Насоки за работа: 
Този час е посветен на рок музиката като основно направление в популярната музика. Разграничават 

се понятията рокендрол, ритъм енд блус, рок музика, а това е важно – често се използват неправилно, 
взаимозаменяемо, понякога синонимно. На учениците се представят значими представители и техни неу-
вяхващи песни. Ние ви предлагаме златния хит от началото на тази ера. Учениците, които учат английски, 
ще я изпеят без проблем, а тези, които не учат този език – с успех могат да припяват на лесните моменти 
(с броенето…). В този случай предложеният инструментален съпровод може да използвате и за импрови-
зиране чрез скат пеене. Учениците ще чуят и български образец на рокендрол – Васко Кръпката и група 
„Каскадьорите“, с тяхното послание за вечно живата музика. Оттам нататък изборът е ваш – на учителя и 
най-вече – на учениците.

В процеса на работа е необходимо още веднъж да се подчертае изключително голямото влияние на но-
вите технологии за развитието на рок музиката. Непрекъснатите търсения и постижения при изработване 
на електрически музикални инструменти и все по-модерни музикални инструменти и апаратура предразпо-
лагат и към нов различен начин на музициране, търсене на нов звук и значително голям размах на ефекти, 
осветления и др.

След първите години на световната сцена и в рок музиката започва появата на различни стилови направ-
ления и рок семейството става все по-голямо. Изборът с кои направления и разновидности да се „срещне-
те“ в този час зависи от вас и вашите ученици. Но не забравяйте и българските представители.

Линията на времето подсеща за някои от първите в рок музиката, станали легенди в направлението. 
Подсеща ви и за специализирани медии, в които може да се чуе не само рок музика. 
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УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Цел на урока: Осъзнаване на основни особености на поп и рок музиката. Актуализиране на ЗУК за 

анализиране на музика по определени показатели. Разбиране на основни форми на съществуване на попу-
лярна музика.

Задачи на урока: Разширяване на аудиалния опит на учениците във връзка с поп и рок музиката. Срав-
няване на артисти и музика. Характеризиране и коментиране на съвременни форми на функциониране на 
популярна музика. Коментиране на значението на обработка, кавърверсия, интерпретация и правилната им 
употреба.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Обещай ми любов – музика Тончо Русев, текст Тодор Анастасов; Чико от Порто Рико – Е. 

Георгиев, Б. Априлов
• за слушане: по избор.

Насоки за работа: 
Песента Обещай ми любов е популярна сред учениците, независимо че е създадена преди много години. 

И това е основание да се поговори за вечните български, а и не само, песни. Другата песен Чико от Порто 
Рико е ярък пример за живота на песни, харесвани и интерпретирани от много артисти (Леа Иванова, Лили 
Иванова, Тодор Колев). 

Една посока от работата в тези два часа е стремежът за разбиране на влиянието на технологиите в раз-
витието и функционирането на популярната музиката днес. 

В ежедневието учениците имат самостоятелен опит за това колко бързо и лесно е общуването между 
хората. Това неминуемо подпомага и общуването на творци от различни националности и култури, уле-
снява създаването на съвместни творчески проекти. Важно е представянето на огромното разнообразие от 
съвременни форуми за срещи на творци от едно изкуство, а често и за партниране между различни изку-
ства. В съвременния музикален свят концертът вече съвсем не единствената форма на среща с музиката. 
Фестивали, хепънинги, уъркшопове (работилници), паради, дефилета, клубове и още много нови практики 
са част от съвремието. В музикалния калейдоскоп са цитирани два примера за значими музикални събития 
– Рок фестивалът в Уудсток (САЩ) и Световния караоке шампионат. Потърсете и представете и други.

Полезно e учениците да направят списък с познати и предпочитани музикални риалити формати, кон-
курси и фестивали. Могат да споделят опит от свое участие или наблюдения.

Предложените задачи в урока провокират споделяне на опит как и къде днес се открива рок музиката – 
предложени са алтернативни отговори, но това не пречи да бъда споделени и други. Полезна за прилагане 
на знанията за рок и поп музиката е задачата да бъдат посочени приликите и разликите между поп и рок 
музиката.

В тези часове учениците могат да използват уменията си за работа със специализирани програми за 
обработка на музика, звукозапис, монтаж и т.н.

МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНИ ЖАНРОВЕ. МЮЗИКЪЛ. РОК ОПЕРА
Вид на урока: за нови знания

Цел на урока: Разширяване на ЗУК, свързани с музикално-сценични жанрове: познаване на основни 
характеристики на мюзикъл и рок опера, на прилики и разлики, на творци и творби. Разбиране на основни 
музикалноизразни средства за претворяване на идеи.

Задачи на урока: Слушане, наблюдаване, разпознаване на музика от мюзикъли и рокопера. Коменти-
ране на мястото на музикално-сценичните жанрове. Характеризиране на начини на звучене на музика (в 
мажор и минор).
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Основен музикален материал: 
• за слушане: Дует на Дон Кихот и Санчо Панса из Човекът от Ла Манча – М. Лей, Джо Дариън; 

Америка из Уестсайдска история – Л. Бърнстейн; Суперзвезда из Иисус Христос – суперзвезда – Т. Райс, 
А. Л. Уебър.

Насоки за работа: 
Учениците вече познават особеностите и характеристиките на опера, оперета, балет като музикал-

но-сценични жанрове. Разширяването на ЗУК и с други, плод на съвременната епоха, е достъпна и инте-
ресна за тях задача. Лесно се разкриват приликите и разликите с изучените до този момент, благодарение 
на съвременното външно оформление и стилистиката на музиката. 

Използваме изключително популярна музика, с ярка образност и съпоставяне от Човекът от Ла Манча 
за демонстриране на звученето на мажор и минор, което е твърде далечно за разбиране от непрофесиона-
листи. Надяваме се, че съдържанието, образите на героите и наистина завладяващата музика за характери-
зирането им ще помогнат в тази насока, изисквана в учебната програма. 

Ако успеете да осъществите посещение на мюзикъл, ще бъде най-добрата форма на работа, незаменима 
с никакви други. И гледането на нещо от достатъчно съществуващите в интернет постановки ще е много 
ценно. 

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение

Цел на урока: Затвърдяване на ЗУК, свързани с музикално-сценични жанрове. Осъзнаване на основни 
характеристики. 

Задачи на урока: Слушане, разпознаване, характеризиране, сравняване на музика от различни музи-
кално-сценични съвременни творби. Участие в проектна дейност.

Основен музикален материал: 
• за слушане: Сбогом, живот из Ах, този джаз – Р. Бърнс; из Шербургските чадъри – М. Льогран; из 

Стената – „Пинк Флойд“.

Насоки за работа: 
ЗУК на учениците се развиват по отношение на разграничаването на живота на музиката на мюзикъл 

във филми – възможни са и двете посоки: от мюзикъл – във филм, филм – мюзикъл. Много са примерите за 
дълъг живот на такава музика и на сцената, и във филма. Затова на тази страница и за този час ви предлага-
ме точно такава. Важно е учениците да чуят вечна музика, позната на ценителите в цял свят, интригуваща 
съзнанието ни, провокираща преживявания… 

Илюстративният материал подсеща, не без чувство на гордост и удовлетвореност, че подобни световни 
хитови постановки вече са достъпни на живо и у нас. 

За осъществяването на „Музикална арена“ и за първата задача е необходимо още в предишен час да се 
формират екипи, ако е необходимо – да помогнете с разпределението на задачите и отговорностите. Втора-
та задача може да се изиска да се изпълни за време. А липсващата информация е: Бягство (2012) – мюзи-
къл по песни на дует „Авеню“; Грозното пате (2016)– мюзикъл за деца и възрастни по Х. Кр. Андерсен, 
м. М. Балтаджиев, либрето И. Ангелов, с участието на Поли Генова, „Модерен театър“; Площад Синева 
– фентъзи рок мюзикъл (2011), м. Милен Врабевски, либрето Здравка Каменова, с участието на група „Ди-
ана експрес“; Казанова – мюзикъл (2002), м. Г. Костов, текст Ю. Дачев, лайттема в него е мелодията на 
песента Да те жадувам от репертоара на група „Сигнал“; Аладин – мюзикъл за деца и възрастни (2012), 
м. М. Балтаджиев, либрето И. Ангелов; „Оркестър без име“ – филм (1982) , мюзикъл (2017), м. Б. Кара-
димчев; „Стената“ – филм по албума на „Пинк Флойд“ (1982); Нострадамус – рок опера (2001 – двоен 
CD албум издаден), м. Николо Коцев. Във втората задача нотните примери са (по реда на разполагане) от 
Иисус Христос – суперзвазда, Шербургските чадъри, Америка. Последната задача изисква учениците да 
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чуят темата (изпята или изсвирена от вас, или прослушана от предварително направен запис) без спазване 
на знаците за алтерация, което без проблеми ще покаже същностна промяна в мелодията. 

БЪЛГАРСКИ МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР. ОБРЕДЕН КАЛЕНДАР
Вид на урока: нови знания

Цел на урока: Натрупване на ЗУК във връзка с български музикален фолклор и присъствието му в 
обредния календар на българина – в миналото и днес. Разпознаване на образци от пролетния и летния ка-
лендар.

Задачи на урока: Пеене, слушане, наблюдаване на музика от пролетния и летен обреден календар. Ко-
ментиране на същността на оригинален и обработен фолклор, на авторска музика; на изучаваните обреди 
в подходящи примери.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Паун фърчи по небо – народна песен; Ой, Еньо, Еньо – народна песен
• за слушане: Подухни ми, ветре – нарадна песен;.

Насоки за работа: 
Надграждането на ЗУК на учениците по отношение на обредния ни музикален фолклор отново се на-

сочва към осмислянето му в единен времеви порядък – календарно, според смяната на сезоните, в зимно и 
лятно полугодие. Този урок съдържа нова информация, предполага разширяване на ЗУК за пролетно-лет-
ния календар. 

Песента Паун фърчи по небо обогатява репертоара и опита на учениците с лазарски фолклорни песни. 
Ой, Еньо, Еньо е пример, свързан с едноименния празник и обред Еньова буля, за който до този момент не 
сме говорили в страниците на учебника. И двете песни ви предлагаме с изпълнение със съвременен аран-
жимент. Песента Подухни ми, ветре е ярък пример за безмензурна жетварска песен, която в изпълнението 
на Елена Божкова печели радиоконкурс в Братислава. Възможна насока на работа е актуализиране на 
други народни песни, учени през годините, уточняването на мястото им в пролетно-летния обреден цикъл, 
на предназначението им. 

УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ
Вид на урока: упражнение

Цел на урока: Осъзнаване на основни характеристики на обреден фолклор. Разпознаване по харак-
терни белези на обреден фолклор. Посочване на изпълнители и творци, на съвременно претворяване на 
обредност.

Задачи на урока: Дебатиране по проблеми на съвременното функциониране на фолклор и обредност. 
Аргументиране на позиция по отношение на автентичен фолклор, интерпретация, обработка, аранжимент 
на фолклор.

Основен музикален материал: 
• за пеене: Отново е Великден – С. Диомов
• за слушане: Задостойник на Лазаровден; Лазарски танц – П. Ралчев; из Русалци – Кр. Кондов.

Насоки за работа: 
Затвърдяването и надграждането на ЗУК на учениците по отношение на календарната празничност про-

дължаваме с възприемането и коментирането на различна музика. Песента на С. Диомов в изпълнение на 
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В. Костова е съвременен прочит на чувства и послания, свързани с Великден. Отново предлагаме и музика, 
която звучи в църковната празничност и ритуали – Задостойник на Лазаровден. В духа на фолклорните ин-
тонации, метроритми и настроение е авторската музика на виртуоза на акордеона П. Ралчев, в единство със 
солистите на оркестъра на БНР Пейо Пеев и Недялко Недялков и китариста Ангел Димитров. А ритуал-
ната обредност на мистичните русалци или русалии е претворена чрез музиката на Кр. Кондов и ансамбъл 
„Иван Вълев“, Плевен.

Необходим важен момент в работата в този час е провеждането на дебат за съвременното претворяване на 
фолклорни музикални традиции. Ако искаме да бъде ползотворен, е необходимо да се уточнят правила, да се из-
яснят основни изисквания (освен ако имате ученици, които участват в такива форми) – състав на дебатиращите 
групи, водещ – задаващ въпроси (учителят може да изпълни тази роля), оценяващи, време, правила на дебатира-
не и др. Подходящи въпроси са свързани с необходимост, развитие, практики, примери и др.

УРОК 47 – 48 – 49
Вид на урока: наблюдение

Цел на урока: Обогатяване на ЗУК за събиране и използване на информация в институцията библиотека.

Задачи на урока: Наблюдаване, коментиране на видове дейности в съвременната библиотека – кла-
сическа, виртуална, специализирана. Самостоятелно и в екип участие в учебна дейност в извънучилищна 
обучаваща среда.

Насоки за работа: 
Изборът ни е продиктуван от необходимостта за развиване и формиране на ЗУК за търсене, събиране, 

подреждане, споделяни, използване, представяне на информация, вкл. и такава за музиката. Във времето 
на дигиталните технологии е възможно човек да го постига и в класическа, и във виртуална библиотека. 
Определили сме достатъчно часове и се надяваме да го направите и в двете възможности. Възможно е да 
се осъществи и по друго време, по-рано във времето. Важно е учениците да се запознаят и надградят ЗУК 
си за възможностите за информационно насищане според необходимостта, да се провокират и мотивират 
за такава работа. 

КАКВО ЗНАЕМ ЗА МУЗИКАТА ДОТУК
Вид на урока: преговор

Цел на урока: Притежаване на основни знания за музиката според предвиденото в учебната програма. 
Проявяване на отговорност, наблюдателност и въображение.

Задачи на урока: Проследяване, коментиране, анализиране на различни аспекти на музикалното изку-
ство. Отговаряне на въпроси. Музициране. Слушане на музика – музикални примери.  

Насоки за работа: 
Отново ви предлагаме начин на работа в преговорен тип урок с нова музика. 
Преди групата от въпроси и към двете музики на страницата има въвеждащ текст, който разкрива важна 

информация. Тя може да се тълкува, да се използва като отправна точка за коментиране на различни аспе-
кти от ученото през годината. 

Лятно време и И замирисва на море са основа за разгръщане на въпроси за популярната музика – ви-
дове, форми на съществуване, развитие, представители, изброяване и изпълнение на друга музика, съвре-
менни технологии. 

Допълването на изреченията от задачата на с. 60 се осъществява с използването на учебник при не-
обходимост. Преговарят се новите за годината музикални жанрове и музикални форми, както и основни 
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характеристики на популярната музика (възможно е именно този абзац да поставите за решаване преди 
задачите от предишната страница).

Важно е отново да се актуализират звучали през годината музикални творби и чрез тях – знания за му-
зиката. Затова са и задачите с прозвучаване на музика, които може да промените, допълните. И към другите 
задачи е препоръчително да подберете музика. 

В СВЕТА НА МУЗИКАТА
Вид на урока: обобщение

Цел на урока: Проявяване на умения за обобщаване на знания, за приложение на умения и компетент-
ности, свързани с изучавани музикални творби и прилагането им в нова ситуация.

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 
определени критерии. Разпознаване на музика.

Насоки за работа: 
Решения на някои въпроси и задачи
Решението на първата задача може да се изпълни например в тази форма:

ЖАНР АВТОР ТВОРБА ИЗП. СЪСТАВ

За втората задача е предвидено да звучат откъси от слушана музика от първа част на соната за пиано, на сим-
фония, на инструментален концерт. Естественият отговор е първа част на сонатно-симфоничен цикъл, сонатна 
форма за обединяващо звено, а разликата е в изпълнителския състав и съответния музикален образ и характер.

Трета задача изисква актуализиране на знания по посочените пунктове. 
За четвърта задача (таблицата) са необходими ЗУК и от предишни години. Учениците ще се подпомог-

нат по отношение на триделните форми (вероятно не помнят музика и автори) – например Куклен кейкуок 
на Дебюси и Италианска полка на Рахманинов за проста триделна форма, менует – от всяка симфония, 
или Аз съм тук, Инезилья на М. Глинка. 

Подреждането на танците се извършва в групите старинни, спортни, български народни.
В много от задачите се изисква прослушване на музика. Може да използвате подготвените от нас музи-

кални примери, но и да подберете друга музика.

МОЖЕМ ДА СЕ ОЦЕНИМ САМИ
Вид на урока: кантрол

Цел на урока: Изявяване на музикални способности, проявяване на ЗУК. Боравене с основни понятия 
за музиката от предвидените в учебната програма. Проява на отговорност, наблюдателност и въображение; 
изява на толерантност към предпочитания, възможности, мнение.

Задачи на урока: Музициране, танцуване. Проследяване, коментиране, анализиране на различни аспе-
кти, свързани с музиката. Отговаряне на въпроси. Активно участие. Формулиране на мнение. Защитаване 
на позиция. Търсене на словесен израз за различни аспекти на музикалното изкуство.

Насоки за работа: 
Задачите сме формулирали съобразно очакваните резултати в учебната програма – включват музи-

циране (на песни и музикални теми, свирене, танцуване), отговор на въпроси съобразно необходимите 
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знания в основните теми. В е-ресурса ви предлагаме критерии, показатели и скала за оценяване. Но така 
формираната оценка не е единствена и определяща за крайно оценяване на ученика, начините за оценяване 
са описани в учебната програма.

Решения на някои въпроси и задачи
Нотните примери са (в реда на появяването им) от Марш из Българска сюита, Старият замък, Турски 

марш.
За ритмичен съпровод не е подходящ последният модел – в триоли. 
Димитър Христов и Й. С. Бах не са оперни композитори.
Изреченията, които са грешни, могат да бъдат верни в следния вариант:

• В българската календарна обредност се преплитат езически (дохристиянски) и православни (християн-
ски) елементи, срещат се и съвременни (от ново време).

• Голяма част от жътварските песни са безмензурни.
Наричанията се свързват с Коледа, Сурва, Ладуване, Пеперуда. 
За последната задача: Луис Армстронг, джаз, What A Wonderful World; „Бийтълс“, рок, Мишел; „Сиг-

нал“, рок, Да те жадувам; „Пърпъл“, рок, Smoke on the Water; Мадона, поп, Like a Prayer.


