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Уважаеми колеги,
Пред Вас е книгата за учителя към учебния комплект по музика за първи клас
на издателство „Булвест 2000“. Той включва и учебник, звуконосители и електронен продукт, които са съдържателно и технологично обвързани.
Концепцията за създаването на учебния комплект е изградена на основата на
обикновени, но ключови въпроси за всеки учител:
– Отговаря ли, представеното съдържание на реалностите в учебния час?
– Ще ми помогне ли да постигна поставените цели в програмата?
– Доколко ще улесни моята работа?
Отговорите на тези въпроси можете да откриете и сами. Достатъчно е
да разлистите учебника и книгата за учителя, за да видите, че за постигане на
целта, поставена в учебната програма, са Ви предоставени интересни и съдържателни дейности, реализиращи се чрез прецизно подбран музикален материал,
притежаващ художествени достойнства, неподлежащи на съмнение.
Всяка една от дейностите е прецезирана от авторския колектив, съставен
от специалисти, които знаят какво е изпълнимо в реален учебен час и как е възможно да стане това. По тази причина Ви е предоставена технология за работа,
която включва съдържателно и структурно разработване на всеки урок в неговите основни части (етапи) от всички разновидности, посочени в програмата.
В зависимост от нивото на Вашите ученици Вие можете да акцентирате върху
една или друга дейност в урока, без да се налага да нарушавате баланса в него.
Надяваме се, че с този учебен комплект ще отговорим на желанието Ви за
успешни, пълноценни и интересни часове по музика с Вашите първокласници.

От авторите

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО МУЗИКА ЗА ПЪРВИ КЛАС
ЦЕЛ И ОСОБЕНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО
ПО МУЗИКА В ПЪРВИ КЛАС СПОРЕД
УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Според учебната програма образователното
съдържание по музика за първи клас е насочено към
„овладяване на базисни знания, умения и отношения,
свързани с различните аспекти на музикалното изкуство, и с изграждането на музикалноизпълнителски, музикалноаналитични, социални, познавателни
и други компетентности у ученика”1.
Тази насока от своя страна предполага педагогическо взаимодействие, свързано с развитие на
всяка една от посочените сфери на детската личност – познавателна, емоционална, социална, комуникативна.
Основен подход при изграждане на учебната
програма е компетентностният. От това произтича разпределението на очакваните резултати
от обучението в области на компетентност. Този
съдържателен момент е нов в сравнение с действащата досега учебна програма.

ОБЛАСТИТЕ НА КОМПЕТЕНТОСТ
СА ЧЕТИРИ:

−−Музикална

практика: музициране, възприемане

на музика

−−Елементи на музикалната изразност
−−Музика и игра

−−Музика и общество2

От своя страна тези области на компетентност съдържат комплекс от знания, умения и
отношения, чрез които се проявяват. Тяхното
формиране се осъществява на основата на образователното съдържание в програмата, обединено
в глобални теми, разпределени по начина, показан
в Схема 1.
Глобалните теми са свързани с конкретни компетентности. Например глобална тема Пеене на
песни предполага ученикът:
−−да възпроизвежда в група и самостоятелно интонацията, метроритмиката и установеното
темпо на изпълняваните песни;
−−да реагира на указанията и жестовете на учителя;
−−да синхронизира изпълнението си със съпровода
на песента и с общата звучност;
−−да изразява свое отношение към настроението
на песента;
−−да изпълнява авторски и народни песни от училищния репертоар;
−−да пее предпочитана песен от извънучилищния
репертоар3.
Върху развитието на тези компетентности не
се работи само в един учебен час. Овладяването
и превръщането им в резултат от обучението
предполага систематизирана и последователна

Схема 1
Области на компетентност
Музикална практика:
музициране, възприемане на
музика
Глобални теми:
- Пеене на песни
- Ритмичен съпровод
- Слушане на музика

Елементи на музикалната
изразност

Музика
и игра

Музика
и общество

Глобални теми:
Елементи на музикалната
изразност
Музикални инструменти
Вокална и инструментална
музика
Метрум
Тонови трайности
Посока на движение
на мелодията
Музикални жанрове

Глобални теми:
Българска народна музика и
обредност

Глобални теми:
Музика и движение

Учебна програма по музика. МОН, 2015, с. 1 (Вж. Приложение на стр. 151)
Пак там, с. 3 – 4.
3
Пак там, с. 3 – 4.
1
2
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педагогическа дейност в продължение на цялата
година. По тази причина горепосочените компетентности могат да бъдат определени като
основополагащи. Казаното за тях се отнася и до
компетентности от други глобални теми, свързани с основни дейности във всеки час по музика.
Затова в таблицата за годишното разпределение
на учебното съдържание, поместена в книгата на
учителя, са представени само тези компетентности – очаквани резултати, които са акценти за
съответния час.
Глобалните теми съдържат нови понятия, които са свързани с ключови категории в музикалното
изкуство. Овладяването на тези понятия е основа
за формиране на компетентностите.
В схематичен вид тази връзка в учебната
програма изглежда по следния начин:


Глобална тема

Компетентности
като очакван
резултат от
обучението

Нови понятия

Присъствието на новите понятия в глобалните
теми e съобразено с възрастовите особености на
първокласниците. По тази причина тяхното усвояване започва с тези, които се съдържат в теми,
близки до музикалнослуховия опит на малките ученици. Разпределението им по теми е следното:

•• Пеене на песни: песен, мелодия, солист, ав-

торска песен, народна песен
•• Ритмичен съпровод: съпровод
•• Слушане на музика: публика, слушател, изпълнител
•• Музикални инструменти: пиано, цигулка,
контрабас, тромпет, гайда, тъпан, ударни
инструменти
•• Вокална и инструментална музика: хор, оркестър, диригент
•• Музикални жанрове: марш, валс, право хоро,
ръченица
Друг съществен акцент в учебната програма
по музика за първи клас, който също е нов, е представянето на възможни междупредметни връзки
чрез конкретни дейности на основата на ключови компетентности за учене през целия живот4.
Например върху ключова компетентност в областта на българския език в часовете по музика

може да се работи по различни начини:

−−описване на звукови картини;
−−формулиране на мнение при възприемане на му-

зиката;
−−търсене на понятия за определяне характера на
музикалното произведение;
−−четене и обсъждане на текстове на песни;
−−постепенно обогатяване речника на учениците.
Останалите ключови компетентности са:

−−умения за общуване на чужди езици;
−−математическа компетентност и основни ком-

петентности в областта на природните науки
и на технологиите;
−−дигитална компетентност;
−−умения за учене;
−−социални и граждански компетентности;
−−инициативност и предприемчивост;
−−културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;
−−умения за подкрепа на устойчивото развитие
и за здравословен начин на живот и спорт.
Към тези компетентности в учебната програма също са предложени дейности, чрез които да
се осъществят междупредметни връзки. На тази
база в представения учебен комплект са създадени
възможности за синхронизиране на образователното съдържание в различни аспекти:
−−тематичен – например звукоизобразителни музикални произведения, свързани с годишни времена, са предвидени като музикален материал
паралелно с овладяване на знания за промените
в природата през различните сезони в часовете
по околен свят;
−−лексикологичен – предполагащ обогатяване на
речника на първокласника в условия на музикална
дейност чрез предложения за определяне характера на музикални творби;
−−граматичен – предоставящ възможност за използване на техники за ограмотяване в контекста на музикална дейност, например използване
на звукови модели и кръстословици, съдържащи
понятия, включени в учебната програма по музика;
−−визуализиращ – свързан с онагледявяне на музикални явления чрез зрителни опори, присъстващи като понятия в други учебни предмети,
например използване на геометрични фигури за
представяне на метрични схеми и др.
В таблицата за годишно разпределение на учебното съдържание в книгата за учителя фигурират

4

Доклад за използваемост на продукт „Наръчник за осемте ключови компетенции за учене през целия живот”. http://www.
keycompetenceskit.eu/res/Transferability_Report_BG.pdf
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тези ключови компетентности и дейности за
формирането им, които са акцент в конкретния
учебен час.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Новост за учителя в представената учебна
програма е разпределението на учебните часове
по типове уроци, както и повишението на хорариума с два часа.
Годишният им брой е 64. Той е разпределен по
два часа за всяка една от 32 учебни седмици. За улеснение на учителя в Учебната програма е включено
препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината. На тази
база е изготвено разпределението на учебното съдържание в представения комплект, което в зависимост от типа на урока е следното:
50% от часовете са за нови знания;
37% – за затвърдяване на новите знания и за обобщение;
10% – за наблюдение в извънучилищна обучаваща
среда;
3% – за диагностика на входно и изходно ниво5.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТИПОВЕ УРОЦИ,
ПРЕДСТАВЕНИ В УЧЕБНИКА
Всеки един от разработените уроци, независимо от неговия тип, е структурно изграден чрез
логически обвързани части – въвеждаща, основна,
заключителна. Ключов елемент е присъствието
на игрова дейност, която е
от съществено значение за
развитието на първокласниците. За тази цел са използвани различни игри, игрови
упражнения и похвати, които
да улеснят овладяването на
образователното съдържание
и да стимулират емоционалните и творческите изяви на
първокласниците. Те са описани в методическите насоки
към всяка тема в настоящата
книга.
В педагогическата практика е известно, че ключов етап
в урока, чрез който се създава
емоционална нагласа у учениците, е въвеждащата част.
Една от новите практики в

настоящия учебник по музика е съдържателното
присъствие на този етап, представено с малка
илюстрация в горната част на страниците от
уроците за нови знания. В останалите типове
уроци тази въвеждаща част е разработена в методическите насоки.
Структурата на уроците за нови знания
включва:
1. Въвеждаща част – тя е свързана най-често
с песен, разучена в предходен час. По преценка на
учителя тази песен може да се използва за разпяване, актуализиране на знания, на основата на които
ще се надграждат новите.
2. Основни дейности – разучаване на песен и
възприемане на нови музикални творби. Към всяка
от тях са предвидени определен брой задачи, съобразен с възрастовите особености на първокласниците. Тези задачи представляват практическата
основа, върху която се овладяват предвидените в
учебната програма нови понятия и умения.
3. Заключителна част – чрез нея учителят има
възможност за обратна връзка по отношение на
степента на овладяване на новите знания и умения
от първокласниците.
Уроците за затвърдяване на новите знания
(Фиг. 1) започват с въвеждаща част, която всеки
учител може да реализира според своите разбирания. Създадена е и алтернатива. При желание и интерес от негова страна, той може да намери насоки за нейното осъществяване и в книгата. Този

Фиг. 1. Нови знания и урок за затвърдяване
5

Пак там, с. 7.
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•• Елементи на музикалната изразност – обобщаване на представи за видове темпо;

•• Музикални жанрове – обобщаване на жанрови
белези на марш и валс;

•• Пеене на песни – обобщаване на музикалнослухови представи чрез изпълнение и изразяване
на лично отношение към песенния репертоар, формиран през учебната година.

2
3

_ _

1

_

ОБОБЩЕНИЕ
Огради цифрата на инструментите, които можеш да използваш
при изпълнение на песента „Маршът на музикантите”.

_ _

Въвеждащата част на уроците за обобщение (Фиг. 2) също
е разработена в методическите насоки на книгата. По подобие на уроците за затвърдяване
на знанията, те се намират на
дясна страница от разтвора.
При провеждането на часовете, свързани с тях, се цели да
се систематезират знанията
по дадена глобална тема и да
се изградят умения за тяхното
приложение. Основна идея при
структурирането на този тип
уроци е, че музикалното мислене,
като част от общата познавателна дейност на личността, се
развива ефективно в условията
на конкретна практическа дейност – изпълнителска, възприемателна, танцова, творческа6.
За разлика от уроците за затвърдяване на знания, в уроците за обобщение повторението на наученото от учениците е разработено на по-високо познавателно ниво. Акцентите
в тях са извеждане на извод, обобщение, откриване на причинно-следствени връзки. Предвид психологическите особености на първокласниците те
се осъществяват изцяло на практическа основа с
помощта на зрителни опори, в емоционална среда,
която се създава от същността на музиката. Известно е, че това са ключови фактори при развитие на интелектуалните способности на малките
ученици. В заключителната на част на уроците за
обобщение отново е предвидена възможност за
обратна връзка, както и възможност за формира-

що оценяване от учителя или самооценяване от
първокласниците.
В представения учебник уроците за обобщение
са свързани със следните глобални теми и конкретно съдържание:

_

тип уроци съдържа както задачи за упражнение,
така и творчески задачи. Ключов елемент в тях
е установяването на взаимосвързаността между
новите и придобитите до момента знания. Създадена е възможност да се стимулират уменията
на учениците за приложение на наученото в пред-
ходния час, като за целта се включва музикален
материал не само от него, но и от предишни учебни часове. В голяма част от тези уроци присъства
музикалноритмична и танцова дейност, осмислена
като ефективна практическа възможност за затвърдяване на знания и умения, придобити до момента. В заключителната част, освен обратна връзка,
е създадена възможност за формиращо оценяване от учителя или самооценяване от учениците
чрез скала от стилизирани знаци, която ще бъде
обяснена в настоящото изложение.

Чуй „Марш”, „Приспивна песен” и „Игра на конче”.
Свържи номера на реда на прозвучаването им с
подходящата рисунка.
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Фиг. 2. Нови знания и урок за обобщение

Часовете, предвидени за наблюдение в извънучилищна среда (Фиг. 3), създават възможност
за натрупване на музикален и познавателен опит в
природна и социална среда. За улеснение на учителите съдържанието на тези часове също е разработено в учебника и е представено на дясна страница от разтвора.
Часовете за диагностика на входното и изходното ниво (Фиг. 4) са разработени на цял разтвор. Те предполагат установяване равнището
на знания и умения на учениците в началото и в
края на учебната година. Всеки един от предложените педагогически инструменти е съобразен

Марчева, П. Педагогически аспекти на музикалната диагностика в начална училищна възраст. С., 2003, с. 3 – 5.
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с възрастовите особености
на първокласниците, базира
се на приемственост с предходен и със следващ етап, създава се възможност за обективно оценяване на постигнатото до момента от
детето и прогнозиране на
бъдещото му развитие. Задачите са конструирани върху основата на Таксономия
на познавателните цели на
Б. Блум и колектив7.
Оценяването на знанията
в предложените музикалнопедагогически инструменти не
предполага обясняване на понятия, формулиране на определения или наизустяване и
цялостно възпроизвеждане на
конкретна текстова информация. Водеща е идеята за неговото осъществяване изцяло на практическа основа.

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

трети март

Опиши как се празнува 3 март
в родното ти селище.

музика Валери Костов
текст Ангелина Жекова

НАБЛЮДЕНИЕ
Коя песен звучи задължително
на този ден?

Трети март! Преславен ден!
Празник скъп на свободата!
Нека погледи сведем
и целунем знамената.

На кои паметници
се поставят венци?
Чуй Химн на Република България на Цветан Радославов.
Как се слуша химнът? Отбележи.

Какво празнуваме на 3 март?
Как трябва да се изпее песента?

Попълни липсващите букви,
като отговориш на въпросите.

Тих бял Дунав – И. Караджов

Кой изпълнява музиката?
Кой ръководи музикантите?

Кои думи подхождат на
характера на музиката в
марша? Подчертай:

тъжно

тържествено

д
и
о р

В какви други случаи се изпълнява
химнът?

е с

Изпей „Трети март“ и чуй „Тих
бял Дунав“. На коя от двете
творби може да се марширува?

ъ

г

спокойно

н

Кой е инструментът на
диригента? Той свири ли?

т

44

45

Фиг. 3. Наблюдение
МУЗИКАЛНО ПЪТЕШЕСТВИЕ – ВХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА
Огради групата музикални инструменти, които
използваш при изпълнението на ръченицата.

СПЕЦИФИЧНИ
МЕТОДИ И ФОРМИ
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
ПОСТИЖЕНИЯТА НА
УЧЕНИЦИТЕ – ВХОДНИ,
МЕЖДИННИ, ТЕКУЩИ И
ИЗХОДНИ

Оцвети фигурите, с които свързваш
това произведение.

Запей любима песен и нарисувай нейното настроение.
Огради картинката, с която е свързана песента „Брала мома, Лазаре”.

По своята същност оценяването на постиженията на
първокласниците в часовете
по музика е формиращо, т.е.
без количествен (числов) израз.
Основните му характеристики са три:
−−оценяват се постигнатите
резултати в обучението;
−−оценява се процесът на формиране на знания и
умения;
−−оценява се осъзнаването от учениците на собственото им развитие в процеса на обучение8.

Чуй музикалните
произведения и нарисувай
подходящите герои
в празните места
на дървото.

Огради инструмента, който изпълнява „Ръченица”.

4

Според учебната програма „Оценяването на
индивидуалните постижения на учениците по музика в първи клас се осъществява устно и стиму-

5

Фиг. 4. Диагностика

лира музикалната изява, свързана с пеенеи възприемане на музика9. Тази насока е тясно обвързана с
втората от посочените характеристики на формиращото оценяване. Нейната реализация на практика се осъществява във всеки час.

Стоянова, Ф. Тестология за учители. С., 1996, с. 71 – 85.
Цанова, Н., и др. Помагало за педагогически специалисти за усвояване на знания, формиране на умения и компетентности
за оценяване на учениците. Проект BG051PO001-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”, 2013, с. 43 – 45.
9
Учебна програма по музика.
7
8
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Поощрението във всички негови педагогически
форми е неотменим метод в образованието на
малките ученици.
По отношение на първата характеристика,
свързана с оценяване на постигнатите резултати в обучението, представените възможности в
комплекта са чрез уроците за диагностика, както
и чрез тези за затвърдяване на знанията и за обобщение.
За целта в края на всеки урок от посочените видове на дясната страница на учебника са включени
три стилизирани знака. Те са своеобразна ска́ла за
оценяване и имат две предназначения:
1. Могат да се използват от учителя за формиращо оценяване и в този случай значението им е
следното:
−−„Справи се отлично”;
−−„Можеш още”;
−−„Ще ти помогна, опитай отново”.
2. Могат да се използват от децата за самооценяване, като учителят предлага на първокласниците да оцветят изображението, което е най-близо
до усещането им за успех. В този случай значението на тези знаци е следното:
−−„Успях да се справя без помощ“;
−−„Справих се с малко помощ“;
−−„Справих се, но ми беше трудно“.
По този начин се покрива характеристиката,
свързана с осъзнаване на развитието от самите
първокласници. В педагогическата теория и практика е известно, че развитието на уменията за самооценяване е добре да започне в начална училищна
възраст, защото по този начин учениците стават
по-независими, по-обективни, по-мотивирани.
Като технология за оценяване в учебната програма присъства портфолиото. Няколкото опорни
точки, които смятаме, че ще Ви бъдат полезни, са
систематизирани от практиката на Ваши колеги:
1. „Портфолиото е динамично оценяващо средство и за да се даде пълна и точна картина за способностите на обучаваните, е необходимо в него
да участват учители, ученици и родители10.“
2. Ролята на учителя предполага:
−−Да проявява доверие, оптимизъм и увереност в
отношенията учител – ученик.
Да
−− открие силните страни на характера и способностите на ученика.
−−Да подскаже на неговите родители варианти за
перспектива в развитието на ученика.
−−Да помага за корекция в детското поведение.

−−Да концентрира вниманието върху силните уме-

ния, качества и способности.
−−Да разкрие реалните интелектуални, физически
и практически способности11.
В портфолиото на ученика се включват материали, доказващи неговото развитие. От представения учебен комплект това могат да бъдат
ксерокопия на разтворите от диагностиките на
входното и изходното ниво, както и форми за текущо формиращо оценяване по преценка на учителя – например постиженията от уроци за затвърдяване и обобщение. За Ваше улеснение предлагаме
работен лист, който бихте могли да използвате
за тази цел (Виж Работен лист за формиращо оценяване на постиженията по музика чрез портфолио на
ученика). Могат да бъдат включени и материали,
доказващи интерес и активност за лична и колективна художествена изява като награди, грамоти
и т.н.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ
КОМПЛЕКТ
Учебникът започва със стилизирани знаци (пиктограми), които онагледяват основните дейности и служат за ориентир на първокласниците при
изпълнение на задачите.
Учебното съдържание е представено в логична
последователност.
Всяка една от учебните теми е разработена
на един разтвор, който задължително включва
урок за нови знания – на лява страница, и урок
за затвърдяване, обобщение или наблюдение – на
дясна.
Всеки разтвор покрива запознаването и овладяването на новите понятия от учебната програма,
формирането на знания и изграждането на умения
за практическото им приложение в реална музикална дейност.
На отделни разтвори е представен диагностичният инструментариум за входно и изходно
ниво.
С цел по-тясно взаимодействие със семейството на първокласниците, както и за улеснение на учителя, инструкциите на задачите са в
писмена форма. В зависимост от типа на урока
те са от различни познавателни нива. Някои от
тях стимулират желанието на малките ученици за
самостоятелна работа, други са свързани със систематизиране и обобщаване на знанията. Същест-

Топалска, Р., Е. Вълкова, А. Атанасова. Портфолиото на ученика като процес на самопознание. – В:
№ 5, с. 684 – 694.
11
Пак там.
10

, 2013,
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вено място заемат задачи, свързани с развитие на
творческите способности на първокласниците.
Вторият елемент в представения образователен комплект, който е от съществена необходимост за реализацията на музикалнопедагогическия процес, са звуконосителите. Те съдържат
музикален материал, както следва:
−−песни за разучаване и инструментални съпроводи;
−−произведения за възприемане.
Целият музикален материал, включен в комплекта, е съобразен с възрастовите особености на
първокласниците. Песенният репертоар, както и
произведенията за възприемане, са близки до светогледа на малкия ученик.
При подбора им авторският колектив е имал
предвид няколко съществени съображения:
1. Всички включени творби да притежават художествена стойност – основа за изграждане на
естетическите критерии и ценностната система на първокласниците.
2. Целият музикален материал да се отличава
с ярка звукоизобразителна и звукоизразителна интонационна основа, близка до музикалния опит на
малкия ученик.
3. Всяка една от песните да се основава на запеваемост, съобразяване с детския гласов диапазон, ярко музикално съдържание, на чиято основа се
овладяват нови понятия, формират се знания и се
изграждат конкретни умения, включени като очакван резултат в учебната програма.
4. Всяка една от творбите за възприемане да е
свързана с идеята за представяне на композитори,
които са емблематични за българската и световна
музикална култура, с цел изграждане на културна осъзнатост на първокласниците.
Съобразно изискванията на учебната програма е
потърсен баланс между авторски и народни песни.
На тази основа е представен песенен материал, в
който могат да се проследят няколко тематични
линии:
−−Песни за обреди и празници: например „Ден на
будителите”, композитор Красимир Милетков,
текст Ангелина Жекова; „Боговица” – музика Добри Христов, текст народен; „Сурва, сурва година” – народна песен, аранжимент Валери Костов
и др.
−−Песни, свързани с конкретни жанрове, включени в учебната програма: „Дядо оре на могилка”
– народна песен, „ Марш на музикантите” – музика и текст Рая Стойнова, „Капят листата” –
музика Парашкев Хаджиев, текст Стоян Дринов.
−−Възраждане на стари детски и училищни песни
чрез съвременен аранжимент – „Прела баба” –
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музика Михаил Кочев, аранжимент Красимир
Милетков, Боговица – муз. Д. Христов, т. П. Р.
Славейков, ар. В. Костов.
−−Песни, свързани с адекватно поведение на улицата, сред природата – например „Деца по зебрата” и „Екопесничка” – композитор Красимир
Милетков, текст Красимир Милетков, Юлия и
Георги Габровски, „Чай от билки“ – музика Михаил Шопов, текст Димитър Спасов и др.
−−Песни от композитори, белязали развитието
на българската музикална култура – „Хорце” и
„Капят листата” от Парашкев Хаджиев и др.
−−Песни-игри – „Бързият влак” – музика Парашкев
Хаджиев, текст Иван Генов.
−−Съществено преимущество на учебния комплект е включването на нови песни, композирани специално за него. Такива са „Здравей,
първи клас” с композитор Хайгашод Агасян
и „Сбогом, букварче” – композитор Валери
Костов, „Маршът на музикантите” – музика
и текст Рая Стойнова, „Кукери” и „Лазарка“ –
музика Ваня Ангелска.
Подборът на музикалния материал за възприемане също е направен на основата на няколко
съществени съображения:
−−да притежава безспорни художествени качества;
−−да е близък като тематика до светоусещането
на първокласника;
−−да е тематично и жанрово обвързан с постигане
на крайните резултати от обучението, заложени в музикалната програма;
−−да притежава ярка звукоизобразителност и звукоизразителност;
−−да създава възможности за реализация на отчетливи междупредметни връзки.
В съдържанието на електронния продукт са
включени аудиофайлове, което улеснява музикалнопедагогическата дейност на тези колеги, които
ще предпочетат работата и с него. Разпределението на образователното съдържание отговаря
на това от учебника. Като допълнение присъстват и интернет ресурси, които разнообразяват
и допълват учебния материал и създават възможности за междупредметни връзки. В уроците в
електронния продукт присъстват допълнителни
задачи, стимулиращи способностите, познавателните и емоционалните умения на малкия ученик в
условията на практическа музикална дейност. Ролята на електронния продукт е да допълни образователния процес и максимално да облекчи разбирането и осмислянето на учебното съдържание по
музика чрез средствата на компютърните технологии. По тази причина той не бива да се разглеж-

да като алтернатива, а по-скоро като средство,
което може да бъде интегрирано в съвременния
музикалнообразователен процес с цел постигане
на интерактивност и поддържане на интерес към
него. Присъствието на различни медийни формати като изображения, анимации, видеоматериали,
които не могат да бъдат представени в учебника,
имат за цел да стимулират желанието на първокласниците за общуване с музикалното изкуство,
както и да помогнат на учителите, които биха
искали да използват повече възможности за учене
чрез използване на ИТ.
Основна цел на книгата за учителя е да Ви улесни в практическата реализация на образователния процес, чието съдържание е представено в
учебника. В обобщен вид са разгледани спецификата на музикалното обучение в първи клас, неговите цели, опорните точки в учебната програма, новостите, които трябва да се вземат предвид при
реализацията, възможностите на представения
учебен комплект, които ще помогнат в работата
Ви за осъществяване на музикално-педагогическо
взаимодействие.
В книгата на учителя освен общите методически бележки, свързани с прилагането на учебната
програма, са включени и методически насоки за
реализация на всяка учебна тема. В тях са разгледани основните дейности във всеки урок, присъстват и допълнителни дидактически материали
– например гатанки, описания на игри и игрови упражнения, предложени са конкретни възможности
за осъществяване на междупредметни връзки.
С цел улеснение на учителите е включено и примерно годишно разпределение на учебното съдържание по формата на МОН. В него, освен темите, са посочени музикалният материал, основните очаквани
резултати, ключовите компетентости, междупредметните връзки.
В книгата на учителя могат да бъдат намерени и нотни текстове на песните, което създава
възможност за изпълнение на инструменталния
съпровод от учителя. Целта на авторския колектив в тази посока е да се предоставят различни
възможности за осъществяване на една от основните дейности в урока – изпълнението на песни
съобразно способностите и нагласите на педагогическите специалисти. Алтернативите са: чрез
използване на звуконосителите, чрез включване на
аудиофайловете от електронния продукт или чрез
собствено изпълнение, подпомогнато от нотните
текстове на песните.
Това още веднъж доказва необходимостта
от прилагането на пълния обучителен комплект,
което ще гарантира ефективността на музикалнопедагогическата дейност в първи клас.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗПОЛЗВАНАТА
ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ТЕХНОЛОГИЯ
Водещ аспект е балансираното взаимодействие
между емоционалното и интелектуалното начало,
присъщо за общуване с музикалното изкуство. Основен подход в музикалнообразователния процес, който ще се реализира чрез представения
комплект, е действеният. Накратко той може
да бъде определен като „учене чрез практика”. Неговата реализация се осъществява чрез основни
дейности – пеене, възприемане, свирене с детски
музикални инструменти, музикалноритмични движения и танцова дейност, творческа дейност.
За улеснение на първокласниците и учителите
са използвани пиктограми – стилизирани знаци.
Част от тях онагледявят основните дейности
в урока – пеене, възприемане, танцова дейност,
свирене с детски музикални инструменти. Друга
част са свързани с развитието и демонстрацията
на познавателните и емоционалните умения на
малкия ученик в условията на музикална практика.
Възможности за тяхната реализация са търсени
в дейности, близки до светогледа на първокласника, предполагащи реализация на междупредметни
връзки с изобразително изкуство, български език
и литература, технологии и предприемачество,
околен свят, математика и др. Такива са „отгатни”, „опиши”, „оцвети”, „свържи”, „изрежи”. За
малките ученици използването на пиктограмите
в учебника е предназначено за онагледяване на дейностите, които са включени в часа. За учителя те
създават възможност за лесно изграждане на ясна
представа за съдържателните и структурни особености на урока.

ПРЕДИМСТВАТА НА ОБУЧЕНИЕТО
ПО МУЗИКА В ПЪРВИ КЛАС ЧРЕЗ
ПРЕДСТАВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЕН
КОМПЛЕКТ
Реализацията на насоките в учебната програма
е улеснена и чрез няколко предимства на представения учебен комплект.
Всеки от разработените уроци се отличава с
ясна структура, прецизно подбран музикален материал за конкретната дейност, съобразен с възрастовите особености на първокласниците, отчетливи междупредметни връзки.
Задачите към малките ученици са конструирани
както на основа на емоционалност, произтичаща
от същността на общуване с музикалното изкуство,
така и на познавателността, определена от учебно-
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то съдържание. За целта е използвана Таксономия
на познавателните цели на Б. Блум и колектив.12
Създадени са възможности за развитие на емоционалните умения на първокласниците, чрез разпознаване на настроения в музикални творби, онагледени с изображения на емоционални състояния.
Те са под формата на ноти. Не е необходимо учителят да обяснява музикалния смисъл на знака. Целта е децата да схванат неговото съдържателно
значение, свързано с определена емоция. По този
начин, от една страна, се разширява „емоционалният речник” на малките ученици, а от друга, се
натрупват визуални представи за основни знаци
в музикалното изкуство, необходими като преход
към нотно ограмотяване в следващите класове
(Фиг. 5).
Предложена е идея за разпознаване на основни
музикални жанрове чрез няколко изразни средства,
достъпни за децата – темпо, метрум, настроение.
Това позволява разглеждането на всеки жанр като
съдържателен комплекс и преодоляване на практиката, присъстваща досега в учебното съдържание,

Фиг. 5. Изображения на ноти за емоциите

12

Цанова, Н., и др., с. 43 – 45.
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при която определянето на жанра се осъществява
единствено чрез неговия метрум.
За улеснение на учителя, а така също и на родителите, условията на задачите са представени в
писмен вид. По този начин се създава възможност
за яснота и прегледност на образователното съдържание за членовете на семейството на малкия
ученик, проявяващи интерес в тази насока, което
е още една крачка към ефективно взаимодействие
с тях.
В заключение, като авторски екип бихме искали
да подчертаем, че работата върху предложения
образователен комплект е подчинена на идеята
за необходимост от комплексен, цялостен подход в обучението на учениците от начален етап
и конкретно в първи клас. Желанието ни е да се
направи крачка в преодоляване на разделението на
учебните предмети на „важни” и „второстепенни”. Да се потърсят достатъчно междупредметни връзки и възможности за тяхното осъществяване, които да реализират целите на обучението
по конкретен предмет, но и да докажат неговата
комплексност.

ПРИЛОЖЕНИЕ
РАБОТЕН ЛИСТ ЗА ФОРМИРАЩО ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА
ПО МУЗИКА ЧРЕЗ ПОРТФОЛИО НА УЧЕНИКА
Име на ученика:
Клас/паралелка:
Училище:
Тема на урока: .................................................................................................................................................................................
Вид на урока:...………………………………………………………………………………….....................................................................................
Получена оценка:

Тема на урока: .................................................................................................................................................................................
Вид на урока:...………………………………………………………………………………….....................................................................................
Получена оценка:

Тема на урока: .................................................................................................................................................................................
Вид на урока:...………………………………………………………………………………….....................................................................................
Получена оценка:

Тема на урока: .................................................................................................................................................................................
Вид на урока:...………………………………………………………………………………….....................................................................................
Получена оценка:

Тема на урока: .................................................................................................................................................................................
Вид на урока:...………………………………………………………………………………….....................................................................................
Получена оценка:

КРАЙНА ФОРМИРАЩА ОЦЕНКА:

№ по ред

Седмица

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по учебния предмет МУЗИКА за 1. клас
ПЪРВИ СРОК
Тема на урочната
единица

1

2

3

1

1 Аз съм вече
ученик

Нови знания

1. Пее според възможностите си авторски песни от училищния
репертоар.
2. Пее предпочитана песен от извънучилищния репертоар.
3. Влага лично отношение и проявява артистичност при танцово
изпълнение.

настроение

2

1 Музикално
пътешествие

Диагностика
входно ниво

1. Определя настроението, бързината и силата в подходящи музикални примери.
2. Разпознава по тембър и външен вид музикални инструменти.
3. Използва елементарен графичен запис на метрум и ритъм като
зрителна опора за изпълнението си.

музикални
понятия от
образователното съдържание
в ДГ

3

2 По пътя към
училище

Нови знания

1. Пее според възможностите си авторски песни от училищния
репертоар.
2. Разпознава песен по характерен мотив.

мелодия, песен,
звукова картина

4

2

Затвърдяване
на нови знания

1. Пее според възможностите си авторски песни от училищния
репертоар.
2. Възпроизвежда в група и самостоятелно интонацията, метрорит
миката
и установеното темпо на изпълняваните песни.

5

3 Бързо и бавно

Нови знания

1. Определя бързината в музикални примери.
2. Разпознава по тембър и външен вид музикални инструменти –
пиано.

Урочна единица за

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

4

5

6

6

3

Затвърдяване
на нови знания

1. Пее според възможностите си авторски песни от училищния
репертоар.
2. Свързва бързината и силата с характера и изразността на музиката.
3. Разпознава по тембър и външен вид музикални инструменти –
пиано.

7

4 Марш

Нови знания

1. Пее според възможностите си авторски песни от училищния
репертоар.
2. Възпроизвежда ритмичен съпровод на песен подражателно и по
графичен модел.
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пиано
бързо – бавно

марш, ударни
инструменти
умерено темпо,
равномерна

УТВЪРДИЛ
Директор:

.............................................................................................................
(Име, фамилия, подпис)

Контекст и дейности за всяка урочна единица
Компетентности
и междупрeдметни връзки

Музикален материал
за изпълнение

Музикален материал
за възприемане

Ритмична и танцова
дейност

7

Следване на указания за музикалноизпълнителска дейност. Слушане и изпълнение
на музикални произведения, свързани с
адекватно поведение сред природата.
БЕЛ, Околен свят, ФВС

8

Песни по избор от Чело коте –
извънучили- щен т. и муз.
репертоар
Д. Драганова
Здравей, първи
клас – муз.
Х. Агасян,
т. А. Жекова

Прилагане на математически понятия при
Песен по избор
осмисляне на по-важните елементи на музикалната изразност – метрум.
Брала мома, Лазаре – нар. песен
Околен свят

Двигателно
онагледяване на
съдържание на
песента
„Чело коте”

Ръченица, изпълнение на кавал

БДП, БЕЛ, Математика, Околен свят

Деца по зебрата –
муз. и т.
К. Милетков

Участие в групова учебна дейност.

Деца по зебрата – Пиленца – Г. Фрид
муз. и т.
К. Милетков
Мечка – Г. Галнин
Здравей, първи
клас –
муз. Х. Агасян,
т. А. Жекова

Обсъждане на текстове на песни. Прилагане
на математически познания при осмислянето на елементи на музикалната изразност –
темпо.
БЕЛ, ФВС,
Чужд език, Математика

Двигателно
онагледяване на
музикален образ

Чело коте –
т. и муз.
Д. Драганова

Деца по зебрата – Приспивна песен –
муз. и т.
В. Казанджиев
К. Милетков
Игра на конче –
Бързият влак –
П. И. Чайковски
муз. П. Хаджиев,
т. И. Генов

Прилагане на математически познания при Бързият влак –
осмислянето на елементи на музикалната из- муз. П. Хаджиев,
разност – мелодия, ритъм, метрум, темпо.
т. И. Генов
ТП,ФВС,БЕЛ,
Математика

Маршът на музикантите –
муз. и т.
Р. Стойнова

Сравняване, обобщаване и групиране на
музикални произведения по определен
признак

Маршът на музикантите –
муз. и т.
Р. Стойнова

Марш –
С. Прокофиев

9

Устно формиращо оценяване
от учителя

Тестово
формиращо
оценяване/ самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци
Устно формиращо оценяване от учителя

Пиленца –
Г. Фрид
Мечка –
Г. Галнин
Описване на звукови картини. Слушане и
Здравей,
пър- Звукови картини:
изпълнение на музи- кални произведения,
ви
клас
– №1 „В парка“
свързани с адекватното поведение на човека муз. Х. Агасян, №2 „На улицата“
на улицата.
т. А. Жекова
№3 „В училище“

БДП, БЕЛ, ИИ, ФВС

Методи и форми
на оценяването по Забележки
теми и/или раздели

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Устно формиращо оценяване
от учителя

Маршови
движения

Устно формиращо оценяване от учителя

Приспивна песен – Маршови
В. Казанджиев
движения

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
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№ по ред

Седмица

Тема на урочната
единица

1

2

3

Урочна единица за
4

7

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

5

6

3. Разпознава по тембър и външен вид ударни инструменти.
пулсация на 2,
4. Разпознава метрума на музика в песни от училищния репертоар в силно и слабо
размер 2/4.
метрично време
5. Разпознава основни музикални жанрове – марш, в произведения
от училищния репертоар.
6. Синхронизира изпълнението си със съпровода на песента и с
общата звучност.
7. Отчита силното метрично време при равномерната пулсация.

8

4

9

5 Есенни картини Нови знания

1. Разпознава метрума на музика в 2/4 и 3/4 в песни от училищния
репертоар.
2. Разпознава основни музикални жанрове: марш и валс в песни от
училищния репертоар.
3. Подбира подходящи словесни определения за характера на музиката.

10

5 Есенни картини Наблюдение в
извънучилищна обучаваща
среда

1. Импровизира според възможностите си танцови движения върху
характерна музика, като се ръководи от метрума.
2. Отчита равномерна пулсация на две и на три.

11

6 Ден на народни- Нови знания
те будители

1. Пее според възможностите си авторски песни от училищния репертоар.
2. Подбира подходящи детски ударни инструменти за съпровод
съобразно тембровите им възможности.
3. Разпознава мъжки гласове.
4. Дава примери за присъствието на изучаваните жанрове в бита на
хората

20

Обобщение

възможностите си авторски песни от училищния репертоар.
2. Разпознава основни музикални жанрове – марш, в произведения
от училищния репертоар.
3. Познава начините за звукоизвличане от детските ударни инструменти.
4. Проследява характерни изразни средства в подходящи инструментални творби и ги използва като слухова опора при разпознаване.
5. Свързва бързината и силата с характера и изразността на музиката.
валс, равномерна пулсация на 3

солист;
съпровод;
мъжки глас

Контекст и дейности за всяка урочна единица
Компетентности
и междупрeдметни връзки

Музикален материал
за изпълнение

Музикален материал
за възприемане

Ритмична и танцова
дейност

7

Методи и форми
на оценяването по Забележки
теми и/или раздели
8

Маршът на музикантите –
муз. и т.
Р. Стойнова

Марш –
С. Прокофиев

Прилагане на математически познания при
осмислянето на елементи на музикалната
изразност – мелодия, ритъм, метрум, темпо.

Бързият влак –
муз. П. Хаджиев,
т. И. Генов

Марш –
С. Прокофиев

Маршови движения

ТП, ФВС, БЕЛ, Математика

Маршът на музикантите –
муз. и т.
Р. Стойнова

Използване на понятия за определяне характера на музикалното произведение.
Обогатяване на речника.
Прилагане на математически понятия и закономерности. Участие в музикални дейности
по теми, посветени на различни природни
обекти и явления. Следване на указания за
музикалноизпълнителска дейност. Планиране на собствената дейност в групово
музициране. Участие в групова учебна
дейност, свързана с изява на толерантност
към различните мнения и предпочитания.
Изразяване на емоционално преживяване
при изпълнението на песни, при слушането
на музика и общуването с българския музикален и танцов фолклор.

Маршът на музикантите –
муз. и т.
Р. Стойнова

Рози от юг –
Й. Щраус-син

Валсови движения Устно формиращо оценяване от учителя

ТП, ФВС ,БЕЛ, Математика

9

стилизирани
знаци

Игра на конче –
П. И. Чайковски

Устно формиращо оценяване от учителя

Капят листата –
муз. П. Хаджиев,
т. С. Дринов

ИИ, БЕЛ, ТП, ФВС, Матема тика, Околен свят
Наблюдения на жива звукова среда при
посещение на зоопарк, градски парк.
ИИ, БЕЛ, Околен свят, ФВС

Обогатяване на речника.
БЕЛ, ИИ, Околен свят, Математика, ФВС

Капят листата – Звукова картина:
муз. П. Хаджиев,
№ 1 „В парка“,
т. С. Дринов
Клавирна пиеса
Бързият влак –
по избор на учимуз. П. Хаджиев,
теля
т. И. Генов
Рози от юг –
Й. Щраус-син
Капят листата – Химн на народнимуз. П. Хаджиев,
те будители“ –
т. С. Дринов
муз. и т. Д. Христов
(мъжки хор)
Ден на будителите –
муз. К. Милетков,
т. А. Жекова

Импровизиране
на движения върху познати песни с
жанрова определеност.

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Устно формиращо оценяване от учителя
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№ по ред

Седмица

Тема на урочната
единица

1

2

3

12

6

13

7 Тъпан бие, хоро Нови знания
играем

1. Разграничава народните инструменти от други музикални инструменти.
2. Разпознава метрума на музика в 2/4 и 3/4 в песни от училищния
репертоар.
3. Разпознава право хоро и валс в песни от училищния репертоар.
4. Разграничава марш, валс и право хоро в подходящи примери

14

7

1. Разпознава по тембър и външен вид пиано, тъпан.
2. Посочва тъпана като пример за народен инструмент.

15

8 Хайде да запеем Нови знания

1. Определя и пресъздава настроението, бързината и силата в подхо- авторска,
дящи музикални примери.
народна песен
2. Възпроизвежда в група и самостоятелно интонацията, метрорит
миката и установеното темпо на изпълняваните песни.

16

8

1. Разграничава най-общо по слух народните песни в репертоара за
пеене.
2. Изпълнява основни танцови движения на право хоро.

22

Урочна единица за
4

Обобщение

Затвърдяване
на нови знания

Затвърдяване
на нови знания

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

5

6

1. Определя и пресъздава настроението, бързината и силата в подходящи музикални примери.
2. Разпознава метрума на музика в 2/4 и 3/4.
3. Разпознава марш и валс в песни от училищния репертоар.
4. Използва елементарен графичен запис на метрум и ритъм като
зрителна опора.

право хоро,
тъпан

Контекст и дейности за всяка урочна единица
Компетентности
и междупрeдметни връзки

Музикален материал
за изпълнение

Музикален материал
за възприемане

Ритмична и танцова
дейност

7

Прилагане на математически понятия и зако
номерности при осмислянето на елементи
на музикалната изразност. Сравняване, обобщаване и групиране на музикални произведения по определен признак.

Ден на будителите –
муз. К. Милетков,
т. А. Жекова

БЕЛ, ФВС

Формулиране на мнение при възприемане
на музиката. Използване на понятия за определяне характера на музикалното произведение.
Обогатяване на речника.
Прилагане на математически понятия и
закономерности при осмислянето на по-важ
ните елементи на музикалната изразност.
Следване на указания.
Изразяване на емоционалното преживяване
при контактуването с музиката.

Методи и форми
на оценяването по Забележки
теми и/или раздели
8

Приспивна песен – Маршови движеВ. Казанджиев
ния. Импровизиране на валсови
Рози от юг –
дви- жения. РитЙ. Щраус-син
мичен съпровод с
ударни му- зикалМаршът на музи- ни инстру- менти.
кантите –
муз. и т.
Р. Стойнова

9

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Капят листата – Право хоро –
Движения на пра- Устно формим. П. Хаджиев,
изп. Орк. народни во хоро.
ращо оценяват. С. Дринов
инструменти от
не от учителя
Златарица
Дядо оре на могилка –
нар. песен

БЕЛ, ФВС, Математика
Планиране на собствената дейност в групово Дядо оре на момузициране.
гилка –
нар. песен
Математика, ФВС, ТП
Маршът на музикантите –
муз. и т.
Р. Стойнова

Подбор на понятия за определяне характера
на музикалното произведение. Обогатяване
на речника.
Планиране на дейността в групово музициране.
БЕЛ, Математика
Планиране на дейността в групово музициране.
Математика, ФВС

Дядо оре на могилка –
нар. песен
Прела баба –
муз. М. Кочев,
т. Ц. Церковски,
ар. Кр. Милетков

Марш –
С. Прокофиев
Изпълнение на
тъпан
Право хоро –
изп. орк. от народни инструменти от
Златарица
Празнична
торта –
муз. П. Льондев,
т. М. Йосифова

Движения на
Формиращо
право хоро, марш оценяване/саи валс.
мооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Устно формиращо оценяване от учителя

Прела баба –
муз. М. Кочев,
т. Ц. Церковски,
ар. Кр. Милетков
Маршът на музикантите –
муз. и т.
Р. Стойнова
Деца по зебрата –
муз. и т.
К. Милетков
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№ по ред

Седмица

Тема на урочната
единица

1

2

3

Урочна единица за

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

4

5

6

16

17

9 Гайда свири

Нови знания

1. Разпознава по тембър и външен вид гайда.
гайда
2. Определя високи и ниски тонове по слух и с помощта на графични високо – ниско
символи.
3. Проследява характерни изразни средства в подходящи инструментални творби и ги използва като слухова опора – ниски и високи
тонове.
4. Подбира подходящи определения за тембъра на изучаваните музикални инструменти – гайда.

18

9

Затвърдяване
на нови знания

1. Разграничава народните инструменти от други музикални инструменти.
2. Отчита равномерна пулсация на две.

19 10 Хайде да слуша- Нови знания
ме музика

1. Разграничава народните инструменти от други музикални инструменти.
2. Отчита равномерна пулсация на две.
1. Пее според възможностите си авторска песен от училищния репертоар.
2. Възпроизвежда в група интонацията, метроритмиката и установеното темпо на изпълняваните песни.

20 10

Затвърдяване
на нови знания

1. Разграничава вокална и инструментална музика – детски гласове.
2. Пресъздава настроението на изпълняваните песни.

21 11 Медна свирка
свири

Нови знания

1. Пее според възможностите си авторски песни от училищния редълги и кратки
пертоар.
тонови трай2. Определя кратки и дълги тонови трайности по слух и с помощта на ности
графични символи.
Разграничава по слух кратки и дълги тонови трайности и ги свързва с
графично изображение.

22 11

Затвърдяване
на нови знания

1. Определя бързината в подходящи музикални примери.
2. Разпознава метрума на музика в 2/4 в песни от училищния репертоар.
3. Съотнася кратки и дълги тонови трайности с конкретни срички в
текст на песен.

23 12 Зима

Нови знания

1. Определя и пресъздава настроението, бързината и силата в подхо- силно – тихо
дящи музикални примери.
2. Свързва бързината и силата с характера и изразността на музиката.
3. Отчита силно метрично време при равномерна пулсация

24

изпълнител,
публика,
слушател

Контекст и дейности за всяка урочна единица
Компетентности
и междупрeдметни връзки

Музикален материал
за изпълнение

Музикален материал
за възприемане

7

Ритмична и танцова
дейност

Методи и форми
на оценяването по Забележки
теми и/или раздели
8

9

Дядо оре на могилка – нар. песен
Брала мома, Лазаре – нар. песен
Формулиране на мнение при възприемане
на музиката. Участие в обсъждането на различни музикални произведения.
ИИ, БЕЛ

Прела баба –
муз. М. Кочев,
т. Ц. Церковски,
ар. К. Милетков
Хорце –
муз. П. Хаджиев,
т. И. Генов

Прилагане на математически понятия и зако- Хорце –
номерности при осмислянето
м. П. Хаджиев,
на елементи на музикалната изразност –
т. И. Генов
метрум. Търсене на понятия за определяне
характера на музикалното произведение.

Танц на неизлюпе- Двигателно онаг- Устно формините пиленца –
ледяване свирене- ращо оценяваМ. Мусоргски
то на гайда.
не от учителя
Баба Меца на разходка – А. Райчев
Музикален пример – гайда
Музикален пример – гайда
Музикален пример – тъпан

Математика

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Ден на будителите –
муз. К. Милетков,
т. Р. Киров

Кукувичка в гората – муз. К. Илиев

Устно формиращо оценяване от учителя

Слушане на музикални произведения и адек- Ден на будитеватно поведение на обществени места.
лите –
муз. К. Милетков,
БЕЛ, Околен свят
т. Р. Киров

Кукувичка в гората – муз. К. Илиев

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Подбиране на понятия за определяне харак- Хорце –
тера на музикалното произведение.
м. П. Хаджиев,
т. И. Генов
БЕЛ, Математика
Медна свирка
свири –
муз. Б. Ибришимов,
т. В. Паспалеева
Прилагане на математически понятия и зако- Медна свирка
номерности при осмислянето
свири –
на по-важните елементи на музикалната
муз. Б. Ибришиизразност – метрум.
мов,
т. В. Паспалеева
БЕЛ, Математика

Петли и кокошки –
К. Сен-Санс

Устно формиращо оценяване от учителя

етли и кокошки –
К. Сен-Санс

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Бързият влак –
муз. П. Хаджиев
т. И. Генов

Трич-трач полка –
Й. Щраус-син

Устно формиращо оценяване от учителя

Участие в групова учебна дейност, свързана
с изява на толерантност към различните
мнения и различните възможности на съучениците, търпимост, уважение и подкрепа в
процеса на груповото музициране.
Роден край, ИИ, Математика, БЕЛ

Формулиране на мнение при възприемане
на музиката. Търсене на понятия за определяне характера на музикалното произведение. Обсъждане на текстове на песни.
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№ по ред

Седмица

Тема на урочната
единица

1

2

3

Урочна единица за

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

4

5

6

23

24 12

Затвърдяване
на нови знания

1. Разпознава метрума на музика в 2/4 в песни от училищния репертоар.
2. Изпълнява песни с подходяща бързина и сила.

25 13 Коледа

Нови знания

1. Пее според възможностите си авторски песни от училищния репертоар.
2. Разпознава метрума на музика в 2/4 в песни от училищния репертоар.
3. Свързва коледуването с конкретен календарен празник.
4. Знае фолклорни обреди с участието на деца – коледуване.

26 13

Затвърдяване
на нови знания

1. Пее според възможностите си авторски песни от училищния репертоар.
2. Свързва коледарите със съответния празник.

27 14 Нова година

Нови знания

1. Пее според възможностите си авторски и народни песни от учисурвакари,
лищния репертоар.
ниско и високо
2. Определя високи и ниски тонове с помощта на графични символи.
3. Изразява своето отношение към настроението на песента.
4. Свързва сурвакари със съответния празник.

28 14 Коледноновогодишен
концерт

Наблюдение

1. Пее според възможностите си авторски и народни песни от училищния репертоар.
2. Импровизира според възможностите си танцови движения върху
характерна музика, като се ръководи от метрума.
3. Изпълнява авторски и народни песни от училищния репертоар.

29 15 Зимни картини

Нови знания

1. Определя и пресъздава настроението в подходящи музикални
примери.
2. Разпознава по тембър и външен вид цигулка, пиано.

30 15

Затвърдяване
на нови знания

1. Импровизира според възможностите си танцови движения върху
характерна музика, като се ръководи от метрума.
2. Разпознава по външен вид и тембър цигулка, пиано, тъпан, гайда.

26

коледари,
коледуване,
Боговица

цигулка,
настроение,
мелодия

Контекст и дейности за всяка урочна единица
Компетентности
и междупрeдметни връзки

Музикален материал
за изпълнение

Музикален материал
за възприемане

Ритмична и танцова
дейност

7

Околен свят, ИИ, Математика, БЕЛ

Околен свят

Околен свят, БЕЛ, ИИ, Математика

8

9

Зимно хоро –
муз. П. Ступел,
т. В. Паспалеева

Изразяване на емоционалното преживяване Зимно хоро –
при изпълнението на песни и слушането на муз. П. Ступел,
музика.
т. В. Паспалеева
Участие в обсъждане на различни музикални
произведения.

Обогатяване на речника.
Прилагане на математически понятия и
закономерности при осмислянето на по-важните елементи на музикалната изразност –
метрум. Изразяване на емоционалното
преживяване при изпълнението на песни и
слушането на музика.

Методи и форми
на оценяването по Забележки
теми и/или раздели

Зимно хоро –
муз. П. Ступел,
т. В. Паспалеева
Боговица –
муз. Д. Христов,
т. П. Р. Славейков, ар. В. Костов

Изразяване на емоционалното преживяване Боговица –
при изпълнението на песни и при слушането муз. Д. Христов,
на музика.
т. П. Р. Славейков, ар. В. Костов
Околен свят, Роден край

Трич-трач полка –
Й. Щраус-син

Устно формиращо оценяване от учителя

Зная кой е той –
муз. Moore and Bill
Fredericks,
бълг. т. Г. Златина
Малка мома двори
мете – нар. песен

Устно формиращо оценяване от учителя

Зная кой е той –
муз. Moore and Bill
Fredericks,
бълг. т. Г. Златина

Зная кой е той –
муз. Moore and Bill
Fredericks,
бълг. т. Г. Златина

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Сурвакари –
муз. Х. Агасян,
т. Д. Спасов

Устно формиращо оценяване от учителя

Слушане на музикални произведения по избор

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Участие в обсъждане на различни музикални Сурва, сурва годипроизведения. Изразяване на емоционално- на – нар, песен,
то преживяване при изпълнението на песни ар. В. Костов
и при слушането на музика.
Зимна песничка –
Околен свят, ИИ, Математика
муз. Хр. Недялков,
т. Д. Спасов

Зима – А. Вивалди Импровизиране
на движения по
Тройка –
текст на песен.
П. И. Чайковски
(пиано)

Устно формиращо оценяване от учителя

Изразяване на емоционалното преживяване Над смълчаните
при изпълнението на песни и при слушането полета –
на музика.
муз. Х. Недялков,

Тройка –
П. И. Чайковски
(пиано)

Формиращо
оценяване/самооценяване

Изразяване на емоционалното преживяване
при изпълнението на песни, при слушането
на музика и общуването с българския музикален и танцов фолклор.

Боговица –
муз. Д. Христов,
т. П. Р. Славейков, ар. В. Костов

Околен свят, БЕЛ, ИИ

Сурва, сурва година – нар, песен,
ар. В. Костов

Участие в музикални изяви, свързани с каПесни по избор
лендарните празници. Подбиране на музика
за отбелязването на български празници –
Коледа, Сурваки. Наблюдаване на музикална
творческа среда чрез посещение на концерт.
Слушане и изпълнение на музикални произведения, свързани с адекватното поведение
на човека на обществени места.
Околен свят, БЕЛ

Инструментален
ритмичен съпровод.
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№ по ред

Седмица

Тема на урочната
единица

1

2

3

Урочна единица за

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

4

5

6

31 16 „Здравословни“ Нови знания
песни

1. Определя и пресъздава настроението, бързината и силата в подходящи музикални примери.
2. Разпознава детски гласове.
3. Синхронизира изпълнението си със съпровода на песента и с
общата звучност.

бързина в музиката,
детски гласове,
настроение

32 16

Затвърдяване
на нови знания

1. Пее според възможностите си авторски песни от училищния репертоар.
2. Свързва бързината с характера и изразността на музиката.

33 17 Кукери

Нови знания

1. Свързва кукерските игри с конкретен календарен празник.
кукери,
2. Синхронизира изпълнението си с останалите участници в дейчанове
ността.
3. Използва елементарен графичен запис на метрум като зрителна
опора.
4. Разграничава двувременна и тривременна пулсация.
5. Знае някои специфични белези на обредите и на участниците в тях.

34 17

Затвърдяване
на нови знания

1. Пее според възможностите си пет авторски или народни песни по
избор от училищния репертоар.
2. Разграничава марш, валс, право хоро и ръченица в подходящи
примери.
3. Изразява свое отношение към настроението на песента.
4. Пее предпочитана песен от извънучилищния репертоар.
5. Отнася конкретни песни към съответните обреди.
6. Разграничава народните от авторските песни в репертоара за
пеене.

35 18 Нагоре-надолу

Нови знания

1. Разпознава метрума на музиката в 2/4, 3/4 в песни от училищния
репертоар.
2. Импровизира според възможностите си танцови движения върху
характер на музика, като се ръководи от метрума.
3. Отчита равномерна пулсация на две и на три.
4. Пресъздава настроението на изпълняваните песни.

36 18

Затвърдяване
на нови знания

1. Разпознава метрума на музиката в 2/4, 3/4 в песни от училищния
репертоар
2. Импровизира според възможностите си танцови движения върху
характер- на музика, като се ръководи от метрума.
3. Отчита равномерна пулсация на две и на три.
4. Пресъздава настроението на изпълняваните песни.

30

28

посока на
движение на
мелодия

Контекст и дейности за всяка урочна единица
Компетентности
и междупрeдметни връзки

Музикален материал
за изпълнение

Музикален материал
за възприемане

Ритмична и танцова
дейност

7

8

Роден край, БЕЛ

т. Д. Спасов

Зима – А. Вивалди

Търсене на понятия за определяне характера на музикалното произведение. Слушане
и изпълнение на музикални произведения,
свързани с адекватното поведение на човека
за опазване на човешкото здраве. Оценява
значението на природосъобразния начин на
живот.

З
–
муз. П. Ступел,
т. В. Паспалеева

Чай от билки –
муз. М. Шопов,
т. Д. Спасов

Едно картофче
(зеленчукова
историйка) –
муз. К. Цибулка,
т. Б. Гудев

Екопесничка –
муз. К. Милетков,
т. К. Милетков и
Габровски

Едно картофче
(зеленчукова
историйка) –
муз. К. Цибулка,
т. Б. Гудев

Екопесничка –
муз. К. Милетков,
т. К. Милетков и
Габровски

Четене и обсъждане на текстове на песни.
Обогатяване на речника.

Сурва, сурва годи
на – нар. песен

Кукерски звънци

ТП, БЕЛ

Кукери –
муз. В. Ангелска,
т. Румяна Шоселова

Прилагане на математически понятия при
осмислянето на елементи на музикалната
изразност – ритъм, метрум.

Боговица –
муз. Д. Христов,
т. П. Р. Славейков, ар. В. Костов

Околен свят, БЕЛ, ИИ
Сравняване и групиране на различни музикални произведения по определен признак.
БЕЛ

Изразяване на емоционално преживяване
при контакуването с музика.
ИИ, Математика

Методи и форми
на оценяването по Забележки
теми и/или раздели

Импровизиране
на движения по
текст на песен

Устно формиращо оценяване от учителя

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Чай от билки –
муз. М. Шопов,
т. Д. Спасов

Устно формиращо оценяване от учителя

Кукерски игри –
К. Варимезов

Ритмичен съпро
вод с детски
инструменти
(дайре, дървени
лъжици капачки и
др. материали).

Кукери –
муз. В. Ангелска,
т. Румяна Шоселова

9

чрез скала от
стилизирани
знаци

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Учени народни
песни
Търсене на понятия за определяне на характера на музикалното произведение
БЕЛ

Хорце –
м. П. Хаджиев,
т. И. Генов

Фортуна полка –
Дена – нар. песен, Й. Щраус-баща
ар. В. Костов

Изразяване на емоционалното преживяване З
–
при изпълнението на песни и при слушането муз. П. Ступел,
на музика.
т. В. Паспалеева
Прилагане на математически понятия при
осмислянето на по-важните елементи на
музикалната изразност – мелодия и метрум.

Менует в сол мажор – Й. С. Бах

Менует в сол мажор – Й. С. Бах

Фортуна полка –
Дена – нар. песен, Й. Щраус-баща
ар. В. Костов

Устно формиращо оценяване от учителя

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Математика

29

№ по ред

Седмица

ВТОРИ СРОК
Тема на урочната
единица

1

2

3

Урочна единица за
4

Компетентности като очаквани резултати от обучението
5

37 19 Контрабас

Нови знания

1. Разпознава по тембър и външен вид контрабас.
2. Изразява отношението си към настроението на песента.

38 19

Затвърдяване
на нови знания

1. Възпроизвежда ритмичен съпровод на песен подражателно и по
графичен модел.
2. Импровизира ритмичен съпровод с детски ударни инструменти.
3. Ръководи се от метрума и темпото при изпълнение на съпровода.
4. Разграничава марш в подходящи примери.

39 20 Баба Марта

Нови знания

1. Разпознава метрума на музика в 3/4 и 7/8 в песни от училищния
репертоар.
2. Пресъздава настроението на изпълняваните песни.
3. Отчита равномерна пулсация на две и на три и неравномерна
пулсация на три.

40 20

Затвърдяване
на нови знания

1. Разпознава метрума на музика в 3/4 и 7/8 в песни от училищния
репертоар.
2. Разпознава по тембър и външен вид ударни музикалните инструменти
3. Изпълнява подражателно кратки и дълги тонови трайности с детски ударни инструменти.
4. Изпълнява основни танцови движения на право хоро и ръченица.

41 21 Национален
празник

Нови знания

1. Разграничава вокална и инструментална музика – хор и оркестър,
детски хор.
2. Подбира подходящи словесни определения за характера на музиката.
3. Разграничава марш в подходящи примери

42 21 Празник на
моята Родина

Наблюдение

1. Разграничава вокална и инструментална музика, мъжки и женски
гласове, хор и оркестър.
2. Пресъздава с движения характера и жанровата специфика на музиката.
3. Подбира подходящи словесни определения за характера на музиката.

30

Нови понятия
6

контрабас,
мелодия

ръченица

оркестър,
диригент,
настроение

Контекст и дейности за всяка урочна единица
Компетентности
и междупрeдметни връзки

Музикален материал
за изпълнение

Музикален материал
за възприемане

Ритмична и танцова
дейност

7

Търсене на понятия за определяне характера на музикалното произведение.
БЕЛ, ТП

8

Медна свирка
свири –
муз. Б. Ибришимов,
т. В. Паспалеева

Старинна
френска песен –
П. И. Чайковски
(контрабас и
пиано)

Горска
дискотека –
муз. Ж. Янкулова,
т. М. Дългъчева

Музикален пример – контрабас

Сравняване, обобщаване и групиране на
Горска
различни музикални произведения по опре- дискотека –
делен признак.
муз. Ж. Янкулова,
т. М. Дългъчева
ИИ

Методи и форми
на оценяването по Забележки
теми и/или раздели
9

Устно формиращо оценяване от учителя

Марш –
П. Хаджиев (контрабас и пиано)
Зима – А. Вивалди ритмичен съпровод, танцови
Старинна
движения – ръфренска песен –
ченица и право
П. И. Чайковски
хоро
(контрабас и
пиано)

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Марш –
П. Хаджиев (контрабас и пиано)
Изразяване на емоционалното преживяване Дена – нар. песен,
при изпълнението на песни, при слушането ар. В. Костов
на музика и общуването с българския музикален и танцов фолклор.
Бабо Марто,
я кажи –
ИИ, Математика, БЕЛ
муз. Д. Христов,
т. В. Лаврентиев
Изразяване на емоционалното преживяване
при изпълнението на песни, при слушането
на музика и общуването с българския музикален и танцов фолклор.

Бабо Марто,
я кажи –
муз. Д. Христов,
т. В. Лаврентиев

Следване на указания за музикалноизпълнителска дейност.
Участие в обсъждането на различни музикал- Маршът на музини произведения.
кантите –
муз. и т.
Изразяване на емоционално преживяване
Р. Стойнова
при изпълнението на песни и при слушането
на музика.
Трети март –
муз. В. Костов,
Околен свят, БЕЛ
т. А. Жекова
Формулиране на мнение при възприемане
на музиката.
Участие в музикални изяви, свързани с националния празник.
ИИ, Околен свят

Трети март –
муз. В. Костов,
т. А. Жекова

Ръченица – за нар.
оркестър

Устно формиращо оценяване от учителя

Щъркел и деца –
муз. и т. Д. Христов

Щъркел и деца –
муз. и т. Д. Христов

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Ръченица – за нар.
оркестър

Тих бял Дунав (за
духов оркестър),
муз. И. Караджов

Химн на РБ –
муз. и т. Цветан
Радославов
Тих бял Дунав (за
духов оркестър),
муз. И. Караджов

Устно формиращо оценяване от учителя

маршируване

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци
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№ по ред

Седмица

Тема на урочната
единица

1

2

3

Урочна единица за
4

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

5

6

43 22 Празникът на
мама

Нови знания

1. Определя и настроението, бързината и силата
солист,
в подходящи музикални примери.
женски глас
2. Разграничава вокална и инструментална музика – мъжки, женски и
детски гласове; хор и оркестър.
3. Подбира подходящи словесни определения за характера на музиката.

44 22

Затвърдяване
на нови знания

1. Възпроизвежда ритмичен съпровод на песен, подражателно и по
графичен модел.
2. Импровизира танцови движения върху характерна музика, като се
ръководи от метрума.
3. Ръководи се от метрума и темпото при изпълнение на съпровода.

45 23 Музикални
картини и
настроения

Нови знания

1. Определя настроението в подходящи музикални примери.
2. Подбира подходящи словесни определения за характера на музиката.
3. Разпознава по тембър и външен вид музикалния инструмент
цигулка.

46 23

Затвърдяване
на нови знания

1. Използва елементарен графичен запис на метрум като зрителна
опора при изпълнанието си.
2. Разпознава метрума на музика в 2/4, 3/4 и 7/8? в песни от училищния репертоар.
3. Отчита равномерна пулсация на две и на три и неравномерна
пулсация на три.
4. Разпознава основни музикални жанрове – ръченица в песните от
училищния репертоар.

47 24 Вече мога да
чета

Нови знания

1. Разграничава вокална и инструментална музика.
силно,
2. Проследява характерни изразни средства в подходящи инструтихо,
ментални творби и ги използва като слухова опора при разпознава- настроение
не.
3. Свързва бързината и силата с характера и изразността на музиката.

48 24

Затвърдяване
на нови знания

1. Разпознава три характерни откъса от музикални творби от репертоара за слушане, от които два инструментални.
2. Проследява характерни изразни средства в подходящи инструментални творби.
3. Изразява свое отношение към настроението на песента

32

настроение,
звукова картина

Контекст и дейности за всяка урочна единица
Компетентности
и междупрeдметни връзки

Музикален материал
за изпълнение

Музикален материал
за възприемане

Ритмична и танцова
дейност

7

8

Търсене на понятия за определяне на харак- Бабо Марто,
тера на музикалното произведение.
я кажи –
муз. Д. Христов,
Четене и обсъждане на текстове на песни.
т. В. Лаврентиев

Мама из „Детски
Албум“ –
муз. П. И. Чайковски

Изразяване на емоционалното преживяване Братче и сестрипри изпълнението на песни и при слушането че – популярна
на музика.
мелодия,
т. Й. Стубел
Околен свят, БЕЛ, ИИ

Люлчена песен –
Шуберт

Търсене на понятия за определяне на харак- Дена – нар. песен, Трич-трач полка – ритмичен съпротера на музикалното произведение.
ар. В. Костов
муз. Й. Щраус-син вод,
танцова дейност
Участие в музикални изяви, свързани с каБратче и сестри- Фортуна полка –
лендарните празници, отбелязвани
че – популярна
муз. Й. Щраус-бав класната стая и в училището.
мелодия,
ща
т. Й. Стубел
Околен свят, ИИ
Описване на звукови картини.
Формулиране на мнение при възприемане
на музиката.

Братче и сестриче – популярна
мелодия,
т. Й. Стубел

Търсене на понятия за определяне на харак- Пролетна песен –
тера на музикалното произведение.
муз. В. Джамбазов,
т. М. Стоянова
БЕЛ, Математика
Прилагане на математически понятия при
осмислянето на по-важните елементи на
музикалната изразност – метрум.

Методи и форми
на оценяването по Забележки
теми и/или раздели

Пролет (І част)
из Годишните
времена –
муз. А. Вивалди

9

Устно формиращо оценяване от учителя

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Устно формиращо оценяване от учителя

Дългоухият персонаж из Карнавал
на животните –
муз. Сен-Санс

Капят листата – Зима из Годишмуз. П. Хаджиев,
ните времена –
т. И. Генов
муз. А. Вивалди
Бабо Марто, я
кажи –
муз. Д. Христов,
т. В. Лаврентиев

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Зимно хоро –
муз. П. Ступел,
т. В. Паспалеева
Участие в обсъждането на различни музикал- Здравей, първи
ни произведения.
клас –
муз. Х. Агасян,
Изразяване на емоционално преживяване
т. А. Жекова
при изпълнението на песни, при слушането
на музика.
Сбогом, букварче –
муз. В. Костов,
БЕЛ,
т. В Кръстев
Математика

Устно формиращо оценяване от учителя

Сбогом, букварче – Баба Меца на размуз. В. Костов,
ходка – Ал. Райчев
т. В Кръстев
Сравняване, обобщаване и групиране на
Дългоухият персоразлични музикални произведения по опренаж из Карнавал
делен признак.
на животните –

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Постепенно обогатяване на речника на
учениците.
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№ по ред

Седмица

Тема на урочната
единица

1

2

3

Урочна единица за

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

4

5

6

48

49 25 Тромпет

Нови знания

1. Пее според възможностите си авторски песни от училищния
репертоар.
2. Използва елементарен графичен запис на метрум и ритъм в 2/4
като зрителна опора за изпълнението си.
3. Пресъздава с движения характера и жанровата специфика на
музиката.

50 25

Затвърдяване
на нови знания

1. Разпознава по външен вид и тембър пиано, цигулка, контрабас,
тромпет, гайда, тъпан.
2. Подбира подходящи определения за тембъра на изучаваните
музикални инструменти.

51 26 Лазаровден

Нови знания

1. Разпознава по външен вид и тембър пиано, цигулка, контрабас,
тромпет, гайда, тъпан.
2. Подбира подходящи определения за тембъра на изучаваните
музикални инструменти.
1. Разпознава метрума на музика в 7/8 в песни от училищния репертоар.
2. Разпознава основни музикални жанрове: марш, валс, право хоро,
ръченица в песни от училищния репертоар.
3. Отнася конкретни песни към съответните обреди.
4. Знае някои специфични белези на обредите и участниците в тях.

52 26 Лазаровден

Наблюдение

1. Свързва лазарки със съответния празник.
2. Знае фолклорни обреди с участието на деца

34

тромпет

Лазаровден,
лазаруване,
лазарки,
Цветница

Контекст и дейности за всяка урочна единица
Компетентности
и междупрeдметни връзки

Музикален материал
за изпълнение

Музикален материал
за възприемане

Ритмична и танцова
дейност

7

Методи и форми
на оценяването по Забележки
теми и/или раздели
8

9

К. Сен-Санс
Танц на неизлюпените пиленца –
М. Мусоргски
Петли и кокошки
из Карнавал на
животните –
К. Сен-Санс
Търсене на понятия за определяне характера на музикалното произведение. Следване
на указания за музикалноизпълнителска
дейност.
ИИ, БАЛ, Математика
Формулиране на мнение при възприемане
на музиката.
Околен свят

Изразяване на емоционалното преживяване
при изпълнението на песни, при слушането на музика и общуването с българския
музикален и танцов фолклор. Участие в
музикални изяви, свързани с календарните
празници, отбелязвани в класната стая и в
училището.
БЕЛ, Околен свят, ИИ

Пролетна песен – Неаполитански
муз. В. Джамбазов, танц –
т. М. Стоянова
муз. П. И. Чайковски (за тромпет и
Крокодил –
оркестър)
муз. Х. Агасян,
т. Ю. Каракашева

ритмичен съпровод, импровизиране на танцови
движения

Устно формиращо оценяване от учителя

Крокодил –
муз. Х. Агасян,
т. Ю. Каракашева

0ткъси от 6
звучали музикални примера за
инструменти:
Пример – гайда;
Старинна
френска песен –
П. И. Чайковски;
за контрабас,
Тройка – П. И. Чайковски;
за пиано – Зима из
Годишните времена – А. Вивалди;
Дядо оре на
могилка – нар.
песен (съпровод
тъпан);
Неаполитански
танц – П. И. Чайковски, за тромпет
и пиано

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Лазарка –
муз. В. Ангелска,
т. Д. Габе

Изгреяло ясно
слънчице – народна песен

Устно формиращо оценяване от учителя

Произведения по
избор

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Братче и сестриче – популярна
мелодия,
т. Й. Стубел

Участие в музикални изяви, свързани с каКонцерт от песни
лендарните празници, отбелязвани
по избор
в класната стая и в училището. Подбиране на
музика за отбелязването на български празници, свързани с обредния календар (лазарки). Самостоятелно събиране и използване
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Седмица

Тема на урочната
единица

1

2

3

Урочна единица за

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

4

5

6

52

53 27 Великден

Нови знания

Разпознава метрума на музика в 2/4, 3/4 и 7/8 в песни от училищния
репертоар.
2. Възпроизвежда в група и самостоятелно интонацията, метрорит
миката и установеното темпо на изпълняваните песни.

54 27

Затвърдяване
на нови знания

1. Свързва коледуването, сурвакането, кукерските игри и лазаруването с конкретен календарен празник.
2. Разграничава народните от авторските песни в репертоара за
пеене.

55 28 Танцувам, марширувам, пея

Нови знания

1. Разпознава метрума на музика в 2/4, 3/4 и 7/8 в песни от училищ- марш, валс
ния репертоар.
2. Импровизира според възможностите си танцови движения върху
характерна музика, като се ръководи от метрума.
3. Реагира на указанията и жестовете на учителя.
4. Изразява свое отношение към настроението на песента.

56 28

Затвърдяване
на нови знания

1. Разпознава основни музикални жанрове: марш, валс, право хоро,
ръченица в песни от училищния репертоар.
2. Разграничава двувременна и тривременна пулсация.
3. Отразява метрума двигателно и го свързва с графичен модел

57 29 Пеем заедно

Нови знания

1. Разграничава вокална и инструментална музика – мъжки, женски и хор,
детски гласове; хор и оркестър, детски хор.
детски хор,
2. Разпознава детски, женски и мъжки гласове.
солист
3. Разпознава хор и оркестър.
4. Разпознава звучността на детски хор.

58 29

Затвърдяване
на нови знания

1. Пее според възможностите си авторски песни по избор от училищния репертоар.
2. Разграничава двувременна и тривременна пулсация.
3. Отчита силното метрично време при равномерната пулсация.
4. Разграничава марш, валс, право хоро и ръченица в подходящи
примери.

36

Великден

Контекст и дейности за всяка урочна единица
Компетентности
и междупрeдметни връзки

Музикален материал
за изпълнение

Музикален материал
за възприемане

Ритмична и танцова
дейност

7

Методи и форми
на оценяването по Забележки
теми и/или раздели
8

9

на информация при поставени задачи в дейности в изнесена обучаваща среда – звуците
в природата. Посещение на репетиция на музикална формация/ концерт.
Околен свят, БЕЛ
Подбиране на музика за отбелязването на
български празници, свързани с обредния
календар.

Лазарка –
муз. В. Ангелска,
т. Д. Габе

Празнични камбани

Устно формиращо оценяване от учителя

БЕЛ, Околен свят, ИИ

Великденски
яйца – муз. и т.
Н. Кючукова

Подбиране на музика за отбелязването на
български празници, свързани с обредния
календар.

Изучавани песни,
свързани с празниците Лазаровден, Коледа,
Великден, Сурва,
Баба Марта

Музикален материал от фолклорните празници.

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Четене и обсъждане на текстове на песни.
Маршът на музиСледване на указания за музикалноизпълни- кантите –
телска дейност.
муз. и т.
Р. Стойнова
ФВС
Капитан Рачо,
муз. П. Льондев,
т. Р. Киров

На хубавия син
Дунав –
Йохан Щраус-син

Прилагане на математически понятия и зако- Капитан Рачо –
номерности при осмислянето на по-важните муз. П. Льондев,
елементи на музикалната изразност – мело- т. Р. Киров
дия, ритъм, метрум, темпо.

Бабо Марто, я
кажи – муз. Д. Христов, т. В. Лаврентиев;
Право хоро – орк.
народни инструменти;
Капят листата –
муз. П. Хаджиев,
т. С. Дринов;
Марш – С. Прокофиев
Химн на сътворението –
муз. В. Чучков,
бълг. т. Л. Вучкова

Околен свят, БЕЛ

Математика

Постепенно обогатяване на речника на
учениците. Формулиране на мнение при възприемане на музиката. Търсене на понятия
за определяне характера на музикалното
произведение. Четене и обсъждане на текстове на песни.

Продавач на
надежда –
муз. П. Ступел,
т. Дж. Родари,
бълг. т. В. Петров

Братче и сестриИИ, БЕЛ
че – популярна
мелодия,
т. Й. Стубел
Планиране на собствената дейност в групово Продавач на
музициране. Сравняване, обобщаване и
надежда –
групиране на различни музикални произве- муз. П. Ступел,
дения по определен признак.
т. Дж. Родари,
бълг. т. В. Петров

импровизирани
движения върху
марш и валс

Устно формиращо оценяване от учителя

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Устно формиращо оценяване от учителя

Химн на Европа
(солист и детски
хор)
Приспивна песен –
муз. Ф. Шуберт
(женски глас);
Братче и сестриче – популярна
мелодия,

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци
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58

59 30 Годишните
времена

Нови знания

1. Възпроизвежда ритмичен съпровод на песен по графичен модел. музикални
2. Изразява свое отношение към настроението на песента.
картини
3. Следва жестовете и указанията на учителя.

60 30 Музикална
приказка

Нови знания

1. Разпознава по тембър и външен вид музикалните инструменти – музикална
пиано, контрабас, тромпет.
приказка
2. Пее според възможностите си авторски песни по избор от училищния репертоар.
3. Определя кратки и дълги тонови трайности, високи и ниски тонове, възходящо и низходящо движение на мелодията с помощта на
графични символи.
4. Разграничава възходящо и низходящо движение.

61 31 24 май

Нови знания

1. Пее според възможностите си авторски песни по избор от училищния репертоар.
2. Изразява свое отношение към настроението на песента.
3. Разпознава детски, женски гласове.

62 31 24 май

Наблюдение

1. Разпознава характерни откъси от музикални творби от репертоара за слушане.
2. Подбира подходящи словесни определения за характера на музиката.

38

марш,
настроение,
авторска песен

Контекст и дейности за всяка урочна единица
Компетентности
и междупрeдметни връзки

Музикален материал
за изпълнение

Музикален материал
за възприемане

Ритмична и танцова
дейност

7

Горска дискотека – муз. Ж.
Янкулова,
т. М. Дългъчева

Четене и обсъждане на текстове на песни.
Планиране на собствена дейност в групово
музициране.
ИИ, БЕЛ, Околен свят

Търсене на понятия за определяне характера на музикалното произведение. Участие
в обсъждането на различни музикални
произведения.
БЕЛ, ИИ

Методи и форми
на оценяването по Забележки
теми и/или раздели
8

9

т. Йордан Стубел
(детски глас);
Химн на народните будители –
муз. и т. Д. Христов
(мъжки гласове);
Химн на сътворението –
муз. В. Чучков,
бълг. т. Л. Вучкова
(детски хор)

Четирите елеЛято и Есен из
мента –
Годишните времемуз. М. Шоселова, на – А. Вивалди
т. М. Дългъчева

Устно формиращо оценяване от учителя

Крокодил –
муз. Х. Агасян,
т. Юлия Каракашева
Утринна гимнастика из Вълкът и седемте
козлета – муз. А.
Владигеров,
т. Д. Димитров

Вълкът и седемте драматизиране
козлета –
муз. и ар. Р. Попов,
т. Ж. Кюлджиева

Устно формиращо оценяване от учителя

Химн на св. св. Кирил и Методий –
муз. П. Пипков,
т. С. Михайловски

Устно формиращо оценяване от учителя

Здравей, училище –
муз. Х. Агасян,
т. А. Жекова;

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Четирите елемента,
муз. М. Шоселова,
т. М. Дългъчева
Формулиране на мнение при възприемане
на музиката. Търсене на понятия за определяне характера на музикалното произведение. Четене и обсъждане на текстове на
песни.
Постепенно обогатяване на речника на
учениците.
БЕЛ, ИИ
Слушане и изпълнение на музикални произведения, свързани с адекватното поведение
на човека на обществени места.
Използване на дигитална звуковъзпроизвеждаща техника. Сравняване и групиране
на различни музикални произведения по
определен признак.
БЕЛ, Околен свят

Златни букви,
музика –
муз. К. Милетков,
т. А. Жекова
Сбогом, букварче –
муз. В. Костов,
т. В. Кръстев
Здравей, училище –
муз. Х. Агасян,
т. А. Жекова

Златни букви –
Златни букви –
муз. Кр. Милетков, муз. Кр. Милетков,
т. А. Жекова
т. А. Жекова;
Сбогом, букварче – Сбогом, букварче –
муз. В. Костов,
муз. В. Костов,
т. В. Кръстев
т. В. Кръстев
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62

63 32 Диагностика

Изходящо ниво 1. Пее според възможностите си пет авторски или народни песни
по избор от училищния репертоар.
2. Разпознава по външен вид и тембър пиано, цигулка, контрабас,
тромпет, гайда, тъпан.
3. Разграничава възходящо и низходящо движение.
4. Разпознава основни музикални жанрове: марш, валс, право хоро,
ръченица.
5. Възпроизвежда в група и самостоятелно интонацията, метрорит
миката и установеното темпо на изпълняваните песни.
6. Разграничава високи и ниски тонове в леки примери.

64 32 Здравей,
ваканция

Обобщение

40

1. Пее според възможностите си пет авторски или народни песни по
избор от училищния репертоар.
2. Разграничава марш, валс, право хоро и ръченица в подходящи
примери.
3. Изразява свое отношение към настроението на песента.
4. Пее предпочитана песен от извънучилищния репертоар.
5. Отнася конкретни песни към съответните обреди.
6. Разграничава народните от авторските песни в репертоара за
пеене.

Контекст и дейности за всяка урочна единица
Компетентности
и междупрeдметни връзки

Музикален материал
за изпълнение

Музикален материал
за възприемане

7

Ритмична и танцова
дейност

Методи и форми
на оценяването по Забележки
теми и/или раздели
8

9

Марш на музикантите –
муз. и т.
Р. Стойнова;
Лазарка –
муз. В. Ангелска,
т. Д. Габе
Сравняване, обобщаване и групиране на
различни музикални произведения по определен признак. Участие в групова учебна
дейност, свързана с изява на толерантност
към различните мнения и предпочитания,
толерантност различните възможности на
съучениците, търпимост, уважение към и
подкрепа в процеса на груповото музициране.
БЕЛ, Математика, Околен свят

Здравей, училище –
муз. Х. Агасян,
т. А. Жекова;

Боговица –
муз. Д. Христов,
т. П. Р. Славейков,
ар. В. Костов

Тестово
формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Пее песен по
избор

Формиращо
оценяване/самооценяване
чрез скала от
стилизирани
знаци

Дена – народна
песен,
ар. В. Костов
Дядо оре на могилка – нар. песен
Марш на музикантите – муз. и т.
Р. Стойнова
Бързият влак –
П. Хаджиев,
т. Ив. Генов

Сравняване, обобщаване и групиране на
различни музикални произведения по определен признак. Участие в музикални изяви,
свързани с календарните празници, отбелязвани в класната стая и в училището: коледни,
новогодишни, пролетни празници, патронен
празник на училището, годишно утро за
завършване на учебната година. Слушане
и изпълнение на музикални произведения,
свързани с адекватното поведение на човека
в природата, на улицата, у дома и на обществени места за опазване на човешкото здраве,
оценява значението на природосъобразния начин на живот.
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МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ
Тема: Аз съм вече ученик
Урок за нови знания (с. 3)
Опорни думи/изрази: настроение
в музиката
Въвеждаща част:
1. Малката картинка с училищния звънец насочва
към беседа за първия учебен ден. Основна дейност
в този етап на урока е изпяване на познати за децата песни. Очаква се учителят да им помогне да
намерят отговор на въпроса „Какво ще правим в
часовете по музика в първи клас?” Вниманието им
се насочва към дейностите, които ще бъдат основни – пеене, възприемане, свирене с детски музикални инструменти, музикални движения и танцова дейност.
Основна част:
2. С разучаването на песента „Здравей, първи
клас” (музика Хайгашод Агасян, текст Ангелина Жекова) се поставя началото на една от съществените дейности в учебното съдържание по музика
в първи клас, свързана с определяне на настроение.
3. Това, което е различно, е предложението за
онагледяване на емоциите и състоянията чрез
стилизирани знаци – ноти. В този урок това са
весело, тъжно, сериозно, забавно. Очаква се децата да свържат настроението на песента с тази
емоция, която е най-близка до тях (вероятно весело и забавно). Чрез тази задача е предоставен

Беседа за първия
учебен ден.
Изпяване на
познати песни

Емоции и
състояния –
оцветяване

1

4. Песента „Чело коте” (музика и текст Дора
Драганова) е предвидена за възприемане, но тя е
позната на децата и нейното изпълнение зависи
от тяхното желание.
5. Импровизирането на движения към нея предоставя възможности за стимулиране на детските творчески способности и артистичност.
Заключителна част:
Ролята на този етап е да се осъществи обратна връзка от учениците към учителя. В
кратка беседа с негова помощ първокласниците
могат накратко да възпроизведат и опишат основните дейности в урока, да назоват заглавията и авторите на музикалните творби, включени в него, като по този начин учителят ще
получи информация за съхранението на музикалнослуховите им представи и за натрупания опит.
Добре би било децата да споделят впечатления
от проведения час.

АЗ СЪМ ВЕЧЕ УЧЕНИК

Здравей, първи клас
музика Хайгашод Агасян
текст Ангелина Жекова

2
3

4
Оцвети рисунката, която
показва настроението на
песента.

Танцова
импровизация
върху „Чело коте“

инструмент, с помощта на който учителят ще
може да се доближи до емоционалното състояние
на своите ученици още в първия час и да работи
пълноценно върху емоционалната им интелигентност. Създадена специално за настоящия учебник,
песента „Здравей, първи клас“ притежава запеваема мелодия и достъпен текст. Това я превръща в
подходящ поздрав към първокласниците, както и в
основа за беседа, свързана с правата и задълженията им в училище.

5

Разучаване
на песента
„Здравей,
първи клас”
Песен за
възприемане
„Чело коте“

Чело коте – Д. Драганова

Опитай се да съчиниш
движения към думите на
песента и ги изиграй.
3
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Тема: Музикално пътешествие
Урок за диагностика на входното 
ниво (с. 4 – 5)
Основни дейности:
Във времевите граници на един учебен час първокласниците попълват диагностична форма, съдържаща 6 задачи, всяка от които предполага установяване
на постигнат очакван резултат към конкретно образователно ядро от програмата по музика за детската градина. На тази основа се установява нивото
на владеене на основни знания и умения, свързани с
музиката, които са отправна точка за музикалнообразователното им развитие. Задачите са отнесени към едно от шестте познавателни нива на широко използвана в педагогическата практика Класификация на Б. Блум и колектив (описани в таблица).
Конструирането на диагностичната форма е съобразено с възрастовите особености на малките
ученици. Присъствието на писмени инструкции на
задачите е за улеснение на учителя, който най-напред
прочита всяка, след което оставя необходимото
време за решение. Надяваме се, че това ще бъде полезно и за родителите, които биха искали да знаят
повече за дейностите в този час.
Музикалният материал към задачите съдържа произведения, които присъстват в образователното съдържание по музика в детската градина.

1. Чрез задачата „Запей любима песен и нарисувай нейното настроение“ се цели да се
наблюдават уменията и отношенията на първокласника в изпълнителска дейност (музикална емпатийност):
Очакван резултат: Влиза в ролята на певец,
музикант и слушател.
Образователно ядро: Възпроизвеждане.
2. Задачата „Огради картинката, с която е
свързана песента „Брала мома, Лазаре“ предполага
разбиране на съдържанието на песен и свързването є с подходяща илюстрация на познат за децата
народен обичай – Лазаруване.
Очакван резултат: Свързва посочено познато
музикално произведение със съответното заглавие.
Образователно ядро: Възприемане.
Музикален материал: Брала мома, Лазаре, народна
песен.
3. Задачата „Огради инструмента, който изпълнява Ръченица“ има за цел слухово и визуално
разпознаване на кавал.
Очакван резултат: Разпознава по тембъра (звучността) кавал в солово изпълнение.
Образователно ядро: Възприемане.
Музикален материал: Ръченица, изпълнение
на кавал.

Таблица на задачите, включени в диагностика в началото на първи клас
№ на задачата

1

2

Очакван резултат към конкретно образователно
ядро от програмата по музика за детска градина

Влиза в ролята на певец, музикант
и слушател.

Свързва посочено познато музикално произведение със съответното заглавие

Образователно ядро

възпроизвеждане

възпроизвеждане

Познавателно ниво

оценка

разбиране

Критерии и показатели за оценка

Отношение в изпълнението (музикална емпатийност):
• положително – 2 т.
• индиферентно – 1 т.
• отрицателно – 0 т.
Изпълнителски умения – пеене без
подкрепа
• точно – 2 т.
• приблизително –1 т.
• неточно – 0 т.

Правилност на отговорите:
• верен отговор – 1 т.
• грешен отговор – 0 т.
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Скала за оценяване постиженията на учениците чрез получен
тестов бал:
Максимален брой точки: 10 т.
8 – 10 т. – отлично представяне
5 – 7 т. – добро представяне
2 – 4 т. – задоволително представяне
0 – 1 т. – слабо представяне
Скала за самооценяване от учениците:

4. „Огради групата музикални инструменти, които ще добавиш към изпълнението на ръченицата“
е задача, чрез която се установява свързването на
ръченица с метрум и характерен инструмент.
Очакван резултат: Разпознава ръченица чрез
метрум и характерен тембър.
Образователно ядро: Възприемане.
Музикален материал: Ръченица, изпълнение на
кавал.
5. Задачата „Оцвети фигурите, с които свързваш тази ръченица“ създава възможност за установяване на нивото на умение за разграничаване на основни жанрове – марш, валс, ръченица чрез нагледни
опори.
Очакван резултат: Разпознава марш, валс, хоро
и ръченица.
Образователно ядро: Възприемане.
Музикален материал: Ръченица, изпълнение на
кавал.
6. „Чуй музикалните произведения и нарисувай
подходящите герои в празните места на дървото“ е задача, свързана с разпознаване на ниски и високи тонове.
Очакван резултат: Разграничава високи и ниски
тонове.
Образователно ядро: Елементи на музикалната
изразност.
Музикален материал: Пиленца – Г. Фрид, Мечка –
Г. Галнин.

3

МУЗИКАЛНО ПЪТЕШЕСТВИЕ – ВХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА
Огради групата музикални инструменти, които
използваш при изпълнението на ръченицата.

Оцвети фигурите, с които свързваш
това произведение.

Запей любима песен и нарисувай нейното настроение.
Огради картинката, с която е свързана песента „Брала мома, Лазаре”.

Чуй музикалните
произведения и нарисувай
подходящите герои
в празните места
на дървото.

Огради инструмента, който изпълнява „Ръченица”.

4

5

Ключ на отговорите:
Зад. 2: картинка, изобразяваща лазарката.
Зад. 3: кавал.
Зад. 4: трупата на дайретата.
Зад. 5: картинка, изобразяваща танцьори на ръченица.
Зад. 6: в клоните на дървото птици, в хралупата – мече или други подходящи персонажи в същото отношение.

4

5

6

Разпознава по тембъра
(звучността) кавала в солово
изпълнение

Разпознава ръченица чрез
метрум и характерен тембър

Разпознава марш, валс, хоро и Разграничава високи и ниски
ръченица.
тонове.

възприемане

възприемане

възприемане

елементи на музикалната
изразност

разбиране

разбиране

разбиране

анализ

Правилност на отговорите:
• верен отговор – 1 т.
• грешен отговор – 0 т.

Правилност на отговорите:
верен отговор – 1 т.
грешен отговор – 0 т.

Правилност на отговорите:
• верен отговор – 1 т.
• грешен отговор – 0 т.

Правилност на отговорите:
• два вярно подбрани и
изобразени персонажи – 2 т.
• един вярно подбран и
изобразен персонаж – 1 т.
• два грешно подбрани и
изобразени персонажи или
липсващи такива – 0 т.

7 – 10 т. – успях да се справя без помощ – усмихнат въпросителен знак
3 – 6 т. – справих се с малко помощ – сериозен въпросителен
знак
0 – 2 т. – справих се, но ми беше трудно – тъжен въпросителен
знак

45

Тема: По пътя към училище
Урок за нови знания (с. 6)
Нови понятия: мелодия, песен
Опорни думи/изрази: звукова картина

4. Нова възможност за осмисляне на понятието
„мелодия” е възприемането на инструменталния
съпровод на песента с поставената задача „Открий какво липсва в това, което слушаш”. Очакваният отговор е, че липсващият елемент от нея е
текстът.

Въвеждаща част:
1. Задача за разпознаване и разпяване с песента,
изучена в предходния час, „Здравей, първи клас”, чрез
игровото упражнение „Папагал”. Учителят отмерва
ритъма в първата фраза на песента. Целта на това
игрово упражнение е развитие на музикалнослуховите представи на децата по отношение на основни
музикалноизразни средства – ритъм и темпо.
Основна част:
2. Разучаване на песента „Деца по зебрата” (музика К. Милетков, аранжимент Б. Чакъров, текст А.
Жекова). Съдържанието предполага междупредметни
връзки с теми от обучението по Околен свят (ОС) и
часовете на класния ръководител, свързани с безопасно движение по пътищата. Неговото овладяване е
съпроводено с кратка беседа за основните елементи
на песента – музика и текст.
3. Изпяването песента без текст, само с „-на”, има
за цел да предостави практическа основа за запознаване с понятието „мелодия”.

„Здравей, първи
клас” – разпознаване
и разпяване с игрово
упражнение „Папагал”

5. Възприемането на звуковите картини – природна, градска и училищна – създава възможност на учителя да потърси опора в слуховия опит на децата.
Разпознаването им не би затруднило първокласниците, а изписването на цифрите в празните кръгове
е междупредметна връзка с математиката. Необходимо е то да се съобрази с последователността на
прозвучаване, която е по преценка на учителя. Възможно е да се проведе беседа за назоваване на подходящата звукова картина за пътя им до училище.
Малките илюстрации за всяка една звукова картина
са основа, върху която децата могат да изразят мнението си за поведението, което трябва да имат в
съответната среда – природна, училищна, на улицата.
Заключителна част:
В кратка беседа първокласниците могат да опишат накратко основните дейности и понятията, с
които са се запознали в часа. Да изведат чрез няколко
изречение, основното, което са научили в него.

ПО ПЪТЯ КЪМ УЧИЛИЩЕ

1

Деца по зебрата
музика и текст Красимир Милетков

2
Изпяване на песента
„Деца по зебрата”
без текст, с „-на“

3

4
Изпей песента без текст,
само с „на”.

Възприемане на
звукови картини:
№1 „В парка“
№2 „На улицата“
№3 „В училище“
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Чуй песента „Деца по
зебрата”. Открий какво
липсва в изпълнението.

Чуй звуковите картини по пътя на първокласника
до училище. Означи последователността им.

5
6

Разучаване
на песента
„Деца по
зебрата”
Отговор:
Липсва
текстът.

Тема: По пътя към училище
Урок за затвърдяване на знанията (с. 7)
Въвеждаща част:
1. В началото може да се направи актуализиране на знанията на първокласниците за ролята на
пешеходната пътека в уличното движение и разпознаване на песента „Деца по зебрата” чрез гатанката:
„Зебра казваме є всички, но дали е зебра тя?
Или с черно-белите чертички ни спасява от
беда.”
Що е то? (пешеходна пътека) (Янчева, Т., З.
Кацарова. На улицата е опасно. – В: Педагогика,
2012, № 1, с. 178)
2. След това е подходящо да се премине към
разпяване с песента „Деца по зебрата”. Целта
е възпроизвеждане на музикална представа чрез
словесен стимул и реализиране на междупредметна връзка с български език и литература (БЕЛ) и
безопасност на движението по пътищата (БДП).
(Липсва като изображение в учебника, но съществува в реализацията на урока.)
Основна част:
3. Освен песента за разпяване, първокласниците си припомнят „Здравей, първи клас” и пиесите

„Деца по
зебрата” –
разпознаване чрез
гатанка

Възприемане на
пиесите „Пиленца“ и
„Мечка“ и оцветяване

„Пиленца” на Г. Фрид и „Мечка” на Г. Галнин. Оцветяват дъгите около картинките само на песните
с цел затвърдяване на това понятие и за проверка
доколко разграничават инструментална музика.
4. Понятието мелодия се затвърдява чрез представяне с движения на музикалните образи в посочените инструментални творби – „Пиленца” от Г.
Фрид и „Мечка” от Г. Галнин.
5. Задачата има за цел определяне на характера
на мелодията на песента „Чело коте книжки” чрез
показване с ръка и с помощта на нагледни опори.
Очаква се първокласниците да я свържат с илюстрацията на подскачащия врабец.
Заключителна част:
В кратка беседа първокласниците могат да опи-
шат накратко основните дейности и понятията
песен и мелодия, които са затвърдени в часа. Да
назоват произведенията, които се изпълняват и
възпроизвеждат, с цел натрупване на музикален
опит.
Накрая учениците могат да се самооценят.

УПРАЖНЕНИЕ

1

Припомни си „Здравей, първи клас”, „Пиленца”,
„Мечка” и „Деца по зебрата”.
Оцвети дъгите около
рисунките само на песните.

3

2

Разпяване
с „Деца по
зебрата”

4

Импровизация

Представи с движения героите
на тези творби, които имат
само мелодия, а нямат текст.

Показване с
движение на
ръката

Покажи с движение на ръката каква е мелодията в
песента „Чело коте”. Помогни си с рисунките.

5
7
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Тема: Бързо – бавно
Урок за нови знания (с. 8)
Нови понятия: пиано
Опорни думи/изрази:
бързо – бавно в музиката

Въвеждаща част:
1. Разпознаване чрез игрово упражнение „Познай
песента” по откъс от съпровод на „Деца по зебрата” и разпяване с нея. Целта на това игрово упражнение е развитие на музикалнослуховите представи на първокласниците.
Основна част:
2. Разучаване на песента „Бързият влак” (музика
Парашкев Хаджиев, текст Иван Генов, аранжимент
Валери Костов). Целта е чрез темповите промени
в нея, изразени в изпълнение на последния куплет със
забавяне, да се овладеят основни разновидности на
темпото в музиката – бързо и бавно.
3. Онагледяването им чрез илюстрации е за улеснение на първокласниците. Очаква се те да свържат първия и втория куплет с илюстрацията за
бързо темпо, а третия – с тази за бавно.

„Деца по зебрата” –
разпознаване чрез
игрово упражнение
„Познай песента” и
разпяване

Възприемане на
пиесите за пиано
1) „Приспивна
песен” и
2) „Игра на конче”
и свързване с
картинките

Заключителна част:
Осъществява се чрез обратна връзка, която
предполага накратко да се опишат основните
дейности в часа и да се назове новото понятие
пиано.

1

БЪРЗО – БАВНО

Бързият влак
музика Парашкев Хаджиев
текст Иван Генов

Свържи движението
на влака във всеки от
куплетите на песента с
подходящата рисунка.

4

1
2
3

Приспивна песен – В. Казанджиев
Игра на конче – П. И. Чайковски

1

8
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4. С възприемането на двете контрастни клавирни пиеси („Приспивна песен” от Васил Казанджиев и „Игра на конче” от Пьотр Й. Чайковски)
се създава възможност за запознаване с тембъра на
пианото – ново понятие. Свързването им с цифрата на съответната илюстрация е в зависимост
от последователността им на прозвучаване, която е по преценка на учителя. Съществен момент
е изграждането на асоциативната връзка между
нагледните опори и звучащите произведения.

Свържи рисунките на двете
музикални творби с цифрата.
Кой инструмент ги изпълнява?

2

2

Разучаване
на песента
„Бързият влак“

3

Свързване на
куплети на песента
с картинки

Тема: Бързо – бавно
Урок за затвърдяване на знанията (с. 9)
Въвеждаща част:
1. Разпяване с песента „Бързият влак”, предхождано от игрово упражнение „Верижка” – учителят
казва първите три думи от текста на песента, продължава един ученик с още една-две думи, при знак
„стоп”, продължава втори и т.н. Чрез упражнението не само се осъществява междупредметна връзка
с БЕЛ по отношение овладяване на текста, но то
е подходящо и за развитие на концентрацията на
малките ученици.
Основна част:
2. Актуализиране на знанията и уменията за разпознаване на основни темпа – бързо и бавно, както
и на тембъра на пианото в клавирните пиеси „Приспивна песен” (Васил Казанджиев) и „Игра на конче”
(Пьотр Й. Чайковски) от урока за нови знания. С
използването на игрови похват „решаване на лабиринт” се цели свързването им с подходяща илюстрация с цел затвърдяване на тези знания.
3. Музикална загадка, която е представена чрез
игровото упражнение „Беззвучен телевизор” – учителят произнася без глас, само с движение на устните, първите две строфи от текста на песента

Игрово упражнение
„Верижка” и
разпяване с песента
„Бързият влак”

„Здравей, първи клас”. Необходимо е децата да я
познаят и да я изпеят. Целта е натрупване и възпроизвеждане на музикалнослухови представи за
позната песен чрез текстов стимул.
4. Затвърдено по отношение на тембъра, новото понятие пиано в тази задача е свързано с
разпознаване на инструмента по външен вид чрез
изразяване и залепване на стикер.
5. Последната задача има за цел затвърдяване на основни темпа в музиката чрез двигателна
дейност на основата на песента „Бързият влак”.
Хванати един за друг в колона, както е показано на
снимката, първокласниците синхронизират движенията си с музиката. Акцентът в дейността е както върху бързото и бавното темпо в куплетите,
така и върху забавянето, осъществяващо преход
между тях.
Заключителна част:
Чрез кратка беседа учителят може да осъществи обратна връзка с учениците по отношение на основни дейности и понятия, затвърдени в часа.
Накрая учениците могат да се самооценят.

1

„Приспивна песен”

2

Решаване
на лабиринт:
„Приспивна песен”
– бавното куче;
„Игра на конче” –
тичащото

4

Разпознаване от
приложението,
изрязване и
залепване на
пианото

„Игра на конче”
Игрово упражнение
„Беззвучен
телевизор“ – песента
„Здравей, първи клас“

Синхронизиране
на движения
с музиката
на песента
„Бързият влак“

3

5
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Тема: Марш
Урок за нови знания (с. 10)
Нови понятия: марш, ударни инструменти
Опорни думи/изрази: умерено темпо,
равномерна пулсация на 2, силно и слабо
метрично време
Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с разпознаване на песента „Бързият влак” чрез изпяване от учителя на първата фраза от мелодията с неутрална сричка, например „-на”.
Основна част:
2. Разучаване на песента „Маршът на музикантите” (музика и текст Рая Стойнева), написана специално за учебника. Чрез тази песен първокласниците
се запознават с ново понятие – марш. Текстът на
песента насочва към музикални инструменти, които най-често се свързват с този жанр, и разширява
речниковия запас на малките ученици, като по този
начин се осъществява междупредметна връзка с БЕЛ.
Разглеждан като комплекс, чрез марша първокласниците могат да осмислят няколко взаимно обвързани
музикалноизразни средства.
3. Задачата, при която децата пляскат с ръце,
предоставя възможност за възприемане и осмисляне
на равномерна пулсация на 2 и силно и слабо метрично
време.
„Бързият влак” –
разпознаване и
разпяване

Броене на две

Възприемане на
пиесата „Марш“.
Оцвети
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4. Чрез задачата, свързана с определяне на начина
на броене, когато се марширува, не само се осъществява междупредметна връзка с физическото възпитание и спорт (ФВС), но се предоставя възможност за
отговор чрез практическа дейност.
5. Осмислянето на ключовото музикалноизразно
средство за марша – умереното темпо, е чрез илюстрации. Очаква се те да го свържат с ходещото коте.
6. Овладяването на новото понятие – марш се
осъществява и чрез клавирната пиеса на Сергей Прокофиев – Марш, оп. 65, № 10, но с нова функция – художествена. Чрез избиране на първата илюстрация,
чийто кръг е необходимо да се оцвети, с помощта на
учителя първокласниците достигат до обобщението, че има маршове, които могат да чуят по време
на военен парад, и други – само в концертна зала.
7. Задачата за изпълнението на песента е свързана
с второто ново понятие – ударни музикални инструменти. Акцентът е върху ударни детски инструменти чрез визуално и темброво запознаване с тях и
включването им в практическа музикална дейност.
Добре е учителят да покаже всеки един от инструментите и да демонстрира звуковите им качества.
Очаква се да подберат барабанчето и кончето като
подходящи за песента „Маршът на музикантите”.
Заключителна част:
Очаква се първокласниците да възпроизведат основните музикалноизразни средства, характерни за
марша.

1

3

2

Разучаване
на песента
„Маршът на
музикантите“

4

Броене и
маршируване

5

Определяне на
умерено темпо –
котето

7

Свързване на
песента „Маршът
на музикантите“ с
барабанче и конче

6

Тема: Марш
Урок за обобщение (с. 11)

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с актуализиране на
знанията за марш чрез отговор на въпроса: „На
коя от изучените песни можем да маршируваме?”
и разпяване с познатата песен „Маршът на музикантите”.
Основна част:
2. Затвърдяването на понятията марш и ударни инструменти се осъществява чрез задача, в
която първокласниците трябва да изберат реда с
двете барабанчета с палки като подходящи за съпровод на песента за разпяване.
Мисловни връзки в тази задача са следните:
−−двете барабанчета, защото в марша пулсацията е равномерна на 2;
−−двете барабанчета, защото те са инструменти с подходящ тембър за марша;
−−двете барабанчета с палки, защото чрез последните се осъществява звукоизвличането.
Тази тройна връзка е в съответствие с вида на
урока – за обобщение.

1

_ _
_

3

_ _

2

3

Заключителна част:
Чрез фронтална беседа учителят осъществява
обратна връзка с учениците по отношение на отговорите на задачите, като подпомага уменията
им за аргументация.
Накрая учениците могат да се самооценят.

ОБОБЩЕНИЕ
Огради цифрата на инструментите, които можеш да използваш
при изпълнение на песента „Маршът на музикантите”.

1

Свързване

3. Задачата за свързване на произведенията с
цифрата, отговаряща на последователността им
на прозвучаване, има за цел да се обобщи наученото за основни темпа в музиката.
Очаква се първокласниците да свържат клавирните пиеси:
−−„Игра на конче” (Пьотр И. Чайковски) с бързо
темпо;
−−„Марш” (Сергей Прокофиев) – с умерено;
−−„Приспивна песен” (Васил Казанджиев) – с бавно.

_

„Маршът на
музикантите“ –
разпяване

За разлика от урока за затвърдяване на знания,
в този – за обобщение – овладяването на знанията и уменията е необходимо да се осъществи чрез
по-високо ниво на познавателност, с акцент върху
най-важните опори в него.

2

Свързване на
марш с ударни
инструменти

Чуй „Марш”, „Приспивна песен” и „Игра на конче”.
Свържи номера на реда на прозвучаването им с
подходящата рисунка.

„Игра на конче”

„Маршът на музикантите”

„Приспивна песен”
11
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Тема: Есенни картини
Урок за нови знания (с. 12)
Нови понятия: валс
Опорни думи/изрази: равномерна пулсация на 3
Въвеждаща част:
1. Чрез разпяване с песента „Маршът на музикантите” се припомня метричната схема, която
учителят може да представи на дъската. Това е
възможно да се осъществи чрез следната задача:
Избери схемата, която показва на колко се брои :
а)				б)
Основна част:
2. С разучаването на песента „Капят листата”
(музика Парашкев Хаджиев, текст Стоян Дринов)
се цели формиране на представа за новото понятие валс, което (както при марша) също се разглежда като съдържателен комплекс.
3. Въпросът „За кой сезон се пее в песента” насочва към текста, изясняване на непознати думи,
ако има такива. Осъществява междупредметна
връзка БЕЛ и с ОС, описват се промените в природата през есента.
4. Определянето на метрума в песента чрез снимки създава възможност за практическо запознаване с
равномерна пулсация на 3 и ролята й като едно (но не
единствено) музикалноизразно средство, формиращо представа за валс. Добре е учителят да се базира
„Маршът на
музикантите” –
разпяване. Броене
на две

Беседа върху
текста на
песента
Равномерна
пулсация на три
Определяне
настроението
на песента –
тъжната нота
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върху музикалния опит на децата, тъй като началото на този процес е поставено в детската градина.
5. Със стилизираните ноти се определя настроението на песента чрез изпяване на мелодията с „-на”.
Очаква се те да свържат настроението й с тъжната нота (в средата). Възможно е някои от малките
ученици да оцветят други ноти на основата на свои
лични преживявания, свързани с този сезон. Бихме
препоръчали на учителя да не определя тези отговори като грешни, а да потърси аргументирането
им. Така продължава работата върху разширяване
на емоционалния спектър на ученика, линия, която е
представена още в началото на книгата за учителя.
6. В задачата за определяне на темпото на песента са използвани познати илюстрации с цел използване на слуховия и на зрителния опит на малките ученици, поставен на тази основа в предходните часове.
Очаква се те да свържат умереното темпо с третата картинка (момичето и кученцето).
7. При възприемането на валса „Рози от юг” от
Йохан Щраус-син се обръща внимание на музикалноизразните средства – равномерна пулсация на 3, но със
светло, танцувално, радостно настроение и бързо
темпо.
Заключителна част:
Необходимо е да се акцентира върху музикалноизразните средства, които са жанрови белези на валса,
и да се назоват произведенията, на чиято основа те
са наблюдавани и анализирани през учебния час.

1

ЕСЕННИ КАРТИНИ

капят листата
музика Парашкев Хаджиев
текст Стоян Дринов

3

За кой сезон се пее в песента?
Открий на колко се брои в
песента, като си помогнеш
със снимките.

4

Изпей с „на” мелодията на
песента. Оцвети подходящата
за настроението и’ рисунка.

5
12

2

Разучаване на
песента „Капят
листата“ – валс

6

Свързване
темпото на
песента

7

Свързване
равномерна пулсация
на три с танца валс

Огради рисунката, която е
подходяща за бързината на
песента.

Рози от юг – Й. Щраус-син
Какви движения са подходящи за
тази музика? Отбележи с 3.

Тема: Есенни картини
Урок за наблюдение в извънучилищна среда
(с. 13)
По учебна програма първокласниците трябва да
направят първото си наблюдение в извънучилищна
природна среда. В случай, че това не може да се
осъществи, на с. 13 от учебника е предложен алтернативен урок, покриващ темата.
Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с беседа с помощта
на илюстрацията от учебника за промените в
природата през есента – междупредметни връзки
с ОС и ИИ. Първокласниците възприемат отново
звуковата картина „В парка” и разказват какво се
е променило в природата през есента.
Основна част:
2. Отговорът на въпроса „Коя песен пеят децата от илюстрацията в учебника“ предполага назоваване на „Капят листата”, разучена в предходния
час.
3. В помощ на учениците са и илюстрациите от
следващата задача, които е необходимо да се свържат с познати песни – „Капят листата” и „Бързият влак”. След това песните трябва да бъдат
изпълнени. Учителят поощрява учениците да изразят своето отношение към настроението в тях.
Беседа за есента
с помощта на
илюстрацията

Свързване на
илюстрациите с
песните „Капят
листата“ и
„Бързият влак“.
Изпълнение

4. Оцветяването на пианото създава възможност за разпознаване на пиано по външен вид и
тембър и е още една възможност за междупредметна връзка с ИИ. Към тази задача по разпределение
е предвидено възприемане на клавирна творба по
преценка на учителя.
5. Чрез задачите „Изпей песента, на която може
да се танцува валс и съчини движения към нея. На
коя изучена пиеса може да се танцува по същия начин?“ се създава възможност за затвърдяване на
понятието валс чрез танцова дейност, развиваща
емоционалността и артистичността на първокласниците на основата на песента „Капят листата” и валса „Рози от юг”.
Заключителна част:
С помощта на беседа първокласниците и учителят обобщават основните дейности в часа, които са алтернатива на наблюдението – осъзнават
осмислянето на понятието валс чрез танцова дейност, възстановяват музикалнослухови представи
за познати произведения (песните „Капят листата”, „Бързият влак”, валса „Рози от юг”) .
Накрая учениците могат да се самооценят.

1

НАБЛЮДЕНИЕ

Разкажи какво правят децата
от рисунката. Коя песен
според теб пеят?

2

Разпознаване на
песента „Капят
листата“

4

Разпознаване
на пианото.
Оцветяване

Оцвети музикалния инструмент.
Как се нарича?

С кои музикални произведения свързваш рисунките?

3
5
Изпей песента, на която може да се танцува валс, и
съчини движения към нея. На коя изучена пиеса може
да се танцува по същия начин?

Свързване на
валса с песента
„Капят листата“
и припомняне на
пиесата „Рози от
юг“

13
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Тема: Ден на народните будители
Урок за нови знания (с. 14)
Нови понятия: солист, съпровод
Опорни думи/изрази: мъжки глас
Въвеждаща част:
1. Разпяването с песента „Капят листата” е тематично свързано с есента. Така се осъществява
логически преход към честване на Празника на народните будители.
Основна част:
2. Тематична е основната песен за разучаване
„Ден на будителите ”(музика Красимир Милетков,
текст Ангелина Жекова).
3. На базата на междупредметната връзка с
БЕЛ, реализирана чрез звуковия модел на думата
„будители“ и попълване на буквите на гласните в
него, се очаква първокласниците да получат повече
познавателни опори, с които в бъдеще да свързват
този празник.
4. Формиране на понятието съпровод се осъществява чрез подбор на детски музикални инструменти, познати от детската градина, подходящи
за изпълнение на песента. Очаква се първокласни-

„Капят
листата” –
разпяване

Звуков модел
„будители“

Съпровод – всички
без дайрето
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ците да посочат като съответстващи на характера на тази песен повечето инструменти, с изключение на дайрето, чийто остър тембър не е
подходящ за меката звучност на песента.
5. Задачите „Кой изпълнява песента? Оцвети
кръговете над подходящите картинки” предоставят възможност за изграждане на понятията
солист и съпровод. Подходящите за изпълнението
на песента са илюстрациите на пеещото дете със
съпровождащ пианист и тази на детската вокална
група с момчето солист.
6. Разпознаването на мъжки гласове, включено
в учебната програма като очакван резултат, се
осъществява чрез възприемане на „Химн на народните будители” (музика и текст Добри Христов).
Заключителна част:
Обратната връзка от учениците е по посока на
възприемането на понятията, формирани в урока,
и музикалните произведения, включени в него.

1

3

Б У Д И Т

2

Разучаване на
песента „Ден на
будителите“

5

Кой изпълнява
песента

6

Разпознаване на
мъжки гласове

Л

4

Тема: Ден на народните будители
Урок за обобщение (с. 15)
Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне чрез изпълнителска
дейност, свързана със затвърдяване на понятието
солист, чрез песента „Ден на будителите”.
Основна част:
2. Обобщението на знания, свързани с изучени
метруми, темпа, жанрове е осъществено чрез задача, в която първокласниците е необходимо да
свържат предложените музикални произведения с
подходящи характеристики. Логическите връзки в
тази задача, които трябва да се получат, са следните:

3. „Маршът на музикантите” – умерено темпо
(картинката със спокойно движещите се дете и
кученце), марш (маршируващи войници), равномерна пулсация на 2, барабан като подходящ тембър за
жанра (картинката с двете барабанчета);

1. „Приспивна песен” – бавно темпо (картинката с дърпащо се кученце), изпълнена на пиано (последната картинка на трети ред);

Заключителна част:
Обратна връзка с учениците по отношение на
отговорите на задачите може да се осъществи
чрез фронтална беседа, като учителят подпомага
уменията им за аргументация.
Накрая учениците могат да се самооценят.

2. „Рози от юг” – бързо темпо (картинка с тичащи дете и куче), валс (танцуваща двойка), равномерна пулсация на 3, триангел като подходящ тембър за жанра (картинката с трите триангела);

„Ден на
будителите“ –
разпяване

1

ОБОБЩЕНИЕ
Изберете солисти за песента
„Ден на будителите” и я изпейте.

Чуй „Приспивна песен”, „Рози от юг”
и „Маршът на музикантите”. Напиши номерата на
музикалните произведения до съответните рисунки.

1

2

1

3

2

3

Свързване

1. „Приспивна
песен“

2

2. „Рози от юг“
3

2

2

3

3. „Маршът на
музикантите“

1

15
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Тема: Тъпан бие, хоро играем
Урок за нови знания (с. 16)
Нови понятия: право хоро, тъпан
Опорни думи/изрази: равномерна пулсация
на 2, силно и слабо метрично време
Въвеждаща част:
1. Разпяването с песента „Капят листата”
и импровизирането на движения към нея, което
предполага двигателно осъзнаване и затвърдяване
на жанра валс, е необходим като логически преход
за запознаване с още един танцувален жанр – право
хоро.
Основна част:
2. Разучаване на народната песен „Дядо оре на
могилка”, чрез която се формират двете нови понятия – право хоро и тъпан. Подходът при този
урок е аналогичен с уроците за формиране на понятията марш и валс. Правото хоро също се разглежда като комплекс от взаимно обвързани музикалноизразни средства, които обуславят неговото
съдържание. Определянето им се осъществява на
практическа основа – последователно чрез задачите, свързани с песента.
3. Встъплението на песента, в което ясно се
чува тъпан, е свързано с оцветяване на картинката в първата задача и с формиране на понятие за
този инструмент чрез музикална и изобразителна
дейност (междупредметна връзка с ИИ).
„Капят
листата” –
разпяване,
импровизирани
движения

Тъпан –
оцветяване

Равномерна
пулсация на две

Сравнение и
логическа връзка –
тъпан за „Право
хоро“ и „Дядо оре
на могилка“
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4. С цел повишаване нивото на познавателност,
разграничението на равномерна пулсация на 2 и на
силно и слабо метрично време в нея е представено с метрични схеми – геометричните фигури с
по-плътни очертания на първата фигура.
5. Осмислянето на темпото като ключово музикалноизразно средство за правото хоро се осъществява чрез илюстрации, тематично свързани
с песента. Очаква се първокласниците да го свържат с картинката на по-бързия от обектите –
кончето.
6. Чрез възприемането на „Право хоро” (изпълнено от оркестър от народни инструменти) се
създава възможност за натрупване на слухов опит
по отношение на новите понятия.
7. Определянето на метрума чрез оцветяване
на първата група от цифри предполага сравнение – новата песен „Дядо оре на могилка” и произведението за възприемане си приличат по това,
че са в жанра на право хоро, за който характерен
инструмент е тъпанът.
Заключителна част:
Очаква се първокласниците да назоват произведенията, с които са се запознали в часа, както и
тези, които са си припомнили. Да възпроизведат
основните музикалноизразни средства, характерни за жанра право хоро.

1
2

Разучаване на нова
песен „Дядо оре
на могилка“

5

Свързване

6

„Право хоро –
възприемане
и определяне
на метрума,
оцветяване

3
4

7

Тема: Тъпан бие, хоро играем
Урок за затвърдяване на знания (с. 17)

Въвеждаща част:
1. Разпяването с песента „Дядо оре на могилка”
актуализира и знания за право хоро.
Основна част:
2. Затвърдяването на новото понятието (право хоро) се осъществява чрез задача от по-високо
познавателно ниво, в която първокласниците прилагат наученото в предходните часове и сравняват песните „Дядо оре на могилка” и „Маршът на
музикантите”. Очаква се връзките, които трябва
да изградят първокласниците, да съдържат следните елементи: песента „Дядо оре на могилка”
се свързва с картинката на двата тъпана, защото това е характерен инструмент за този жанр,
притежава равномерна пулсация на 2, илюстрирана
чрез тях, както и с двете деца, показващи захващането при право хоро; песента „Маршът на музикантите” се свързва с двете барабанчета – характерни инструменти за марша, илюстриращи и
равномерната пулсация на 2, както и с маршируващите войници.
3. Задачата на основата за възприемане на
„Марш” (Сергей Прокофиев) и музикален пример с
изпълнение на тъпан има за цел визуално и слухово
„Дядо оре на
могилка“ – разпяване

1

разпознаване на изучени музикални инструменти –
пиано и тъпан. Очаква се първокласниците да изрежат стикера на последния от приложението, да
го залепят на празното място и да го отбележат
като представител от групата на народните инструменти.
4. Последната задача, свързана с танцова дейност, предполага изпълнение на основни движения
в „Право хоро” в изпълнение на оркестър от народни инструменти, което е включено като очакван
резултат в учебната програма.
Заключителна част:
Чрез фронтална беседа учителят осъществява
обратна връзка с учениците по отношение на отговорите на задачите, като подпомага уменията
им за аргументация. Акцентира се върху сравнението на жанровете марш и право хоро на основата на включения музикален материал. Поощряват
се първокласниците, включили се в дейностите в
часа.
Накрая учениците могат да се самооценят.

УПРАЖНЕНИЕ
Помогни на всяка песен да открие своите рисунки.
Свържи ги.

2

„Маршът на музикантите” –
двете барабанчета и войниците

Свързване
на песните

„Дядо оре на могилка” – два
тъпана и двете деца
Чуй двата музикални примера. Изрежи липсващия
инструмент от приложението и го залепи.
Отбележи с 3 народния.

Танцова дейност
– право хоро

5

3

4
Направете в клас състезание по танци. Разделете се на групи
и се опитайте да изиграете правото хоро, което чувате.

Възприемане –
„Марш“ (Прокофиев)
и изпълнение на
тъпан
Разпознаване от
приложението,
изрязване и
залепване на тъпана

17
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Тема: Хайде да запеем
Урок за нови знания (с. 18)
Нови понятия: авторска песен, народна
песен

трации. Чрез тях са пресъздадени отделните епизоди в съдържанието на песента, които първокласниците трябва да свържат в сюжетна линия, като
поставят цифри. Очаква се последователността им
от ляво на дясно да отговаря на цифрите 3, 1, 4, 2.
3. С помощта на цифри 1 и 2 (междупредметна
връзка с математика) малките ученици разграничават авторска и народна песен, като свързват
песните с подходящи изпълнителски състави и съпровождащи инструменталисти.
4. Възприемането на „Празнична торта” по музика на Петър Льондев, а и евентуалното изпяване,
тъй като песента е позната, е поредна възможност за определяне на настроение чрез стилизирани знаци. Очаква се първокласниците да изберат
втората и четвъртата нота, изразяващи весело
и забавно настроение.
5. Задачата за предложение и на други рисунки за
настроението на песента има за цел развитие на
емоционалния речник и асоциативното мислене на
първокласниците.
Заключителна част:
В кратка беседа с помощта на учителя първокласниците могат да опишат основните дейности
и да изведат кратки изводи за новите понятия –
авторска и народна песен, с които са се запознали
в часа.

Идеята на урока е освен овладяване на новите
понятия авторска и народна песен, да се предложи
популярен подход в обучението по език за откриване на логически връзки в текст – слушане с разбиране.
Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с разпознаване чрез
игровото упражнение „Папагал” и с разпяване с
песента „Дядо оре на могилка”. Учителят отмерва ритъма в първата фраза на песента. Целта на
това игрово упражнение е натрупване на музикалнослухови представи на децата по отношение
на основни музикалноизразни средства – ритъм и
темпо, както и развитие на метроритмичния им
усет.
Основна част:
2. Разучаване на песента „Прела баба” – музика Михаил Кочев, текст Цанко Церковски, аранжимент Красимир Милетков. Овладяването на
съдържанието на песента предполага междупредметни връзки с български език и литература и с
чужд език, свързани с подход за установяване на
логически връзки в текст на основата на илюс-

„Дядо оре на
могилка” –
разпознаване
и разпяване
с игрово
упражнение
„Папагал”

Народна и авторска
песен. Отбелязване

ХАЙДЕ ДА ЗАПЕЕМ

прела баба

1

музика Михаил Кочев
текст Цанко Церковски

2

Разучаване на
песента „Прела
баба”. Съвързване на
сюжетната линия:
3, 1, 4, 2

5

Рисуване

3
Подреди последователно рисунките към песента.
Напиши 1 на рисунките, които отговарят
на народна песен, и 2 – на авторска песен.

„Празнична
торта“ –
възприемане.
Определяне на
настроение

Дядо оре на
могилка

2

1

2

Прела баба

4

Празнична торта – П. Льондев

Какво е настроението на песента?

18
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1

Предложи още рисунки за
характера на песента.

Тема: Хайде да запеем
Урок за затвърдяване на знанията (с. 19)
Въвеждаща част:
1. Урокът може да за започне с откриване на песента „Прела баба” чрез възпроизвеждане на строфа от текста с разбъркан ред на думите, например – недели, три, баба, прела, прела, и разпявяне
с нея.
Основна част:
2. Задачата за оцветяване има за цел затвърдяване на понятията авторска и народна песен
чрез музикална дейност. Освен песента за разпяване, първокласниците си припомнят като изпяват
„Маршът на музикантите”, „Деца по зебрата” и
„Дядо оре на могилка”, и възприемат „Брала мома,
Лазаре”, която може да е позната за някои от тях,
тъй като е включена в музикалния материал на някои програмни системи в детската градина.
3. Понятията солист и съпровод се упражняват
чрез изпяване на „Маршът на музикантите” със солисти и съпровод, и с подбор на подходящи инструменти. Очаква се малките ученици да предложат
картинката с двете барабанчета, тъй като те
са подходящи в темброво отношение, а броят им
показва, че песента е с равномерна пулсация на 2.
4. Последната задача е свързана с танцова дейност и предполага изпълнение на основни движения
на право хоро в песента „Дядо оре на могилка ” с по„Прела баба“ –
откриване на
песента чрез
разбъркани думи в
текста и разпяване

Упражняване на
солист и съпровод
с изпяване на
„Маршът на
музикантите“

1

3

мощта на илюстрации, вярната от които е тази,
в която децата са се хванали за ръце. Добре е учителят да помогне на учениците да свържат първата картинка с друг народен танц – ръченица, с
който ще се запознаят допълнително.
Заключителна част:
В кратка беседа с помощта на учителя първокласниците могат да опишат основните дейности и понятията – авторска песен и народна песен,
които са затвърдени в часа. Да назоват произведенията, които се изпълняват и възпроизвеждат с
цел натрупване на музикален опит.
Накрая учениците могат да се самооценят.

УПРАЖНЕНИЕ
Оцвети триъгълниците на народните песни
в синьо, а на авторските – в червено.

2

Оцветяване –
примери с авторска
и народна песен

4

Танцова
дейност.
Право хоро

Изпей песента „Маршът на музикантите” със солисти
и съпровод, като си избереш инструменти.

Изиграй заедно със съучениците си песента, която
е право хоро. Една от рисунките ще ти помогне.
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Тема: Гайда свири
Урок за нови знания (с. 20)
Ново понятие: гайда
Опорни думи/изрази: високо, ниско
Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с песента за разпяване „Прела баба” (музика Михаил Кочев, текст Цанко
Церковски). Очаква се възпроизвеждане на интонацията, метроритмиката и установеното темпо
на песента. Целта е актуализиране на музикалнослуховите представи на учениците и знанията
им за основни музикалноизразни средства – ритъм
и темпо.
Основна част:
2. С разучаване на песента „Хорце“ (музика Парашкев Хаджиев, текст Иван Генов) вниманието
се насочва към осъзнаване и имитиране звуците на
новия инструмент в урока – гайда, като се акцентира върху текста на песента.
3. Със задачата „Високи или ниски тонове чувате в песента?“ се цели да се постигне разграничаване и осъзнаване на високо и ниско в музиката чрез
текста за свиренето на гайдата в песента.
4. Чрез водещата картина с птичката, звънчето, камиона и мечката се цели учениците да открият високи и ниски звуци в природата и в градска
среда. Верният отговор е: високо – птичка и звънче, ниско – камион и мечка.

„Прела баба” –
разпяване

Високо –
ниско

5. Задачата за възприемане на музика е базирана
на пиесите за пиано „Танц на неизлюпените пиленца“ (Модест Мусоргски) и „Баба Меца на разходка“ (Александър Райчев). Целта е разграничаване
и откриване на ниски и на високи тонове в тези
произведения. Така учениците се насочват към внимателно възприемане на музикални произведения с
определена задача, като си припомнят и тембъра
на вече познатия инструмент пиано.
6. Със задачата за оцветяване на балоните се
цели съотнасяне на звуци към съответни животни, като за опора се използва междупредметна
връзка с изобразително изкуство. Верният отговор е: балонът над пиленцата се оцветява в жълто
и съответства на високо, а балонът над мечката в
кафяво и съответства на ниско.
7. При задачата „Какви звуци издават животните от картината?“ се търси осъзнаване на ниски
и на високи звуци чрез опори в слуховия опит на
учениците.
Заключителна част:
В кратка беседа с помощта на учителя първокласниците могат да опишат основните дейности и понятията ниско, високо, гайда, с които са се
запознали в часа с помощта на песните за пеене и
произведенията за възприемане. Те могат да изведат със свои думи основното, което са научили в
него.

1

високо
жълт

60

4

Разграничване:
високо – птичка
и звънче; ниско –
камион и мечка

3
ниско
кафяв

Възприемане „Танц
на неизлюпените
пиленца“ и „Баба
меца на разходка“

2

Разучаване на
песента „Хорце”.
Имитиране звуците
на гайда

5

6

Оцветяване
на балоните

7

Какви звуци
издават мечката
и пиленцата

Тема: Гайда свири
Урок за затвърдяване на знанията (с. 21)

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с песента за разпяване „Хорце“ (музика Парашкев Хаджиев, текст Иван
Генов). Целта е затвърдяване на слухови представи и понятия за високо и ниско в музиката.

4. Възприемането на примерите „Гайда“ и „Тъпан“ се базира на знанията за гайда и тъпан и разпознаването им по тембър.
5. Със задачата „Отбележи с 1 музикалния инструмент, който чуваш първи…“ се цели да се
разграничат тембрите на гайда и тъпан и да се
свърже тембърът на инструмента с конкретното
изображение.

Основна част:
2. При задачата „На колко се брои песента „Хорце“ чрез избиране на отговора учениците трябва
да открият метрума. Верният отговор на знаците за равномерна пулсация на две.

6. Задачата с лабиринта дава възможност при
познаване на постановката, с която се свири на съответния музикален инструмент, и проследяване
на отворения път до верния инструмент учениците сами да достигнат до един от възможните
три отговора (пиано, тъпан, гайда). Верният отговор е гайда. В тази задача е заложена междупредметна връзка с ИИ.

3. Чрез задачата „Открий гайдата в приложението…“ учениците трябва да разпознаят по външен вид музикалния инструмент гайда, да го изрежат и да го залепят на съответното място.

Заключителна част:
В края на часа учителят може да насочи учениците да опишат основните дейности в часа.
Накрая учениците могат да се самооценят.

„Хорце“ –
разпяване,
високо ниско

1
2

1

Лабиринт –
верен отговор
е: гайда

6

На колко се брои
„Хорце“

3

Разпознаване от
приложението,
изрязване и залепване
на гайдата

4

Възприемане на
примери с гайда и
тъпан

5

Разпознаване
по тембър,
отбелязване

2
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Тема: Хайде да слушаме музика
Урок за нови знания (с. 22)
Нови понятия: публика, слушател,
изпълнител
Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с песента за разпяване „Ден на будителите” (музика Красимир Милетков, текст Ангелина Жекова). Целта е чрез
певческа дейност учениците да влязат в ролята
на изпълнители и на публика. Така се търси формиране на понятията публика и изпълнител, тяхното
разграничаване и правилното им назоваване, а при
работата с текста на песента постепенно се обогатява активният речник на учениците. Не се разучава нова песен.
Основна част:
2. Задачата „Оцвети ръката, която съответства на твоята роля“ дава възможност
на децата чрез изборен отговор всеки ученик да
определи своята собствена роля – изпълнител или
слушател.

„Ден на
будителите” –
разпяване

Разделяне на групи:
изпълнители –
слушатели, публика

3. В задачата „Какви са героите от картинките“ учениците трябва да разграничат слушател,
изпълнител, публика, като се опират на илюстративния материал. Верният отговор е: птичката
е изпълнител, заекът със слушалките – слушател,
животните, седнали на дървото – публика.
4. Последната задача в урока е за възприемане.
Учениците слушат пиесата за пиано „Кукувичка в
гората“ (музика Константин Илиев). Целта е те
да открият звуците, асоцииращи се с тези на кукувичката в музикалното произведение, да разпознаят изображението на тази птица и да го оградят.
Акцентира се върху звукоизобразителния характер
на музиката. Задачата насочва към междупредметна връзка с ОС.
Заключителна част: 
В беседа с помощта на учителя първокласниците
могат да опишат накратко основните дейности
(с помощта на песента „Ден на будителите“ и музикалното произведение „Кукувичка в гората“) и
понятията, с които са се запознали в часа – публика, слушател, изпълнител. Те трябва да изведат със
свои думи основното, което са научили в него.

ХАЙДЕ ДА СЛУШАМЕ МУЗИКА

1

Разделете се на две групи –
първата да пее, а втората да
слуша „Ден на будителите“.

1

Какви са героите от
рисунките? Свържи.
слушател

изпълнител

3

Разграничаване и
свързване:
птичка – изпълнител;
заек – слушател;
животни на
дървото – публика;

4

Кукувичка в
гората – за пиано.
Разпознаване и
ограждане

публика

Оцвети ръката, която
съответства на твоята роля.

Оцветяване
на ръката –
изпълнител или
слушател

Чуй музиката. Отгатна ли коя
е птичката, която пее?
Огради я.

2
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Тема: Хайде да слушаме музика
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 23)

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с разпяване с песента
„Ден на будителите” (музика Красимир Милетков,
текст Ангелина Жeкова). Учениците трябва да влязат в ролята на изпълнители. Чрез това се търси
затвърдяване и осмисляне на понятието изпълнител; разграничаване и правилното назоваване на
понятията публика и слушател с помощта на рисунките.
Основна част:
2. Подходяща за развиването на способността
за възприемане на музика с определена задача е пиесата за пиано „Кукувичка в гората“ (Константин
Илиев). С опора върху чутия музикален материал и
рисунката, учениците трябва да изберат отговор
от две възможности. Верният отговор е ограждането на рисунката с кукувичка.

„Ден на будителите“
– разпяване.
Влизане в роля
на изпълнители.
Разпознаване от
приложението,
изрязване и залепване

1

Разпознаване на
пиесата „Кукувичка в
гората“ и свързване
с рисунка

2

Разпознаване на
инструмента
пиано

3. Откриването на отговора на задачата „Кой
музикален инструмент го изпълнява“ актуализира
знанията за изучените музикални инструменти тъпан, пиано, гайда. Верният отговор е пиано.
4. Чрез задачата „Как трябва да се държим в
концертна зала“ и беседа учителят насочва учениците да достигнат до общоприетите правила за
поведение в концертна зала. Добре би било да се
мотивира избраният отговор.
Заключителна част:
В обобщенето на наученото в часа е желателно
да се разграничат основните опорни думи изпълнител, публика и слушател.
Накрая учениците могат да се самооценят.

УПРАЖНЕНИЕ
Изпейте песента „Ден на будителите“. В каква роля
влезе класът при изпълнението и’? Намери подходящо
изображение от приложението и го постави тук.

Кое е музикалното произведение,
което чуваш?
Отбележи с 3.

Кой музикален инструмент го свири?

3

Как трябва да се държим в концертна зала?
Отбележи с 3.

4

Беседа „Как трябва
да се държим
в концертна
зала“. Посочване
на картинка и
обосноваване
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Тема: Медна свирка свири
Урок за нови знания (с. 24)
Oпорни думи/изрази: дълги и кратки
тонови трайности

5. Задачата „Изпей песента, като пляскаш с ръце
на думите „хей-брей“, изисква от децата двигателно
да представят дългите срички от припева на песента.

Въвеждаща част:
1. В началото на урока може да се използва песента за разпяване „Хорце“ (музика Парашкев Хаджиев,
текст Иван Генов). Чрез играта „Беззвучен телевизор“ учителят „изпява“ песента без глас, а учениците
трябва да я отгатнат. Новият елемент е откриване
от учениците на дълги и кратки тонови трайности
чрез дълги и кратки срички в началото на песента и
тяхното съпоставяне.
Основна част:
2. При разучаване на песента „Медна свирка свири“ (музика Борис Ибришимов, текст Веса Паспалеева) вниманието на учениците може специално да се
насочи отново върху кратките и дългите срички в
текста на песента. При изпълнението на песента са
удачни импровизирани движения, имитиращи свиренето на „медната свирка“.
3. Чрез задачата „Кой инструмент „свири и говори“ в песента“ се открива музикалният инструмент
в текста. Верният отговор е „медна свирка”.
4. Задачата „Кои са дългите срички? Оцвети ги“
има за цел формиране на умения за разпознаване на
кратки и дълги срички с опора върху елементарен графичен запис. Междупредметна връзка с ИИ.
„Хорце” –
разпяване
с игрово
упражнение
„Беззвучен
телевизор“

1

Заключителна част:
В кратка беседа с помощта на учителя първокласниците могат да опишат накратко основните дейности и понятията, с които са се запознали в часа
чрез песните „Хорце“ и „Медна свирка свири“, и пиесата „Петли и кокошки”, като идеята е осъзнаване
на дългите и кратките тонови трайности.

МЕДНА СВИРКА СВИРИ

Медна свирка свири
музика Борис Ибришимов
текст Веса Паспалеева

4

Оцветяване

6. Следващата дейност в урока е за възприемане
– използва се пиесата за пиано „Петли и кокошки“ (Камий Сен-Санс). При решаването на задачата „Открий
вярното и оцвети“ се очаква децата да открият
поредица от кратки и дълги тонови трайности в
произведението „Петли и кокошки“ и да ги свържат
с елементарен графичен запис и с характеристика на
съответната птица. Чрез оцветяване на избраното
като отговор квадратче се залага използването на
знания от ИИ. Графичното изображение се отнася за
началото на музикалното произведение. Верният отговор е четирите къси чертички под изображението
на кокошките, съответстващи за кратки тонови
трайности.

Кой инструмент „свири и говори“ в песента?
Кои са дългите срички? Оцвети ги.
МеД-

Пляскане на „хейбрей“ на дългите
срички в припева

5

свиР-

ка

сви-

Ри

3

Беседа върху текста

6

Възприемане на пиесата
„Петли и кокошки“.
Свързване: кокошки –
четири къси чертички;
петли – къса – дълга – къса

Изпей песента, като пляскаш с ръце на думите „хей - брей“.
Петли и кокошки – К. Сен-Санс
Открий вярното за музиката, която чуваш,
и оцвети квадратчето.
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на

2

Разучаване на песента
„Медна свирка свири“,
импровизирани
движения

Тема: Медна свирка свири
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 25)

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с песента за разпяване „Медна свирка свири” (музика Борис Ибришимов и текст Веса Паспалеева). Очаква се децата да
възпроизведат интонацията, метроритмиката и
установеното темпо на песента. Те трябва да определят кратките и дългите тонови трайности.
Основна част:
2. В началото на урока може да се постави задачата „Свържи изображението с подходящите картинки. Огради на колко се брои“. В нея има двойна
връзка – отчитане на равномерна пулсация на две
като избор от две възможности и откриване на
темпото на песента като избор от три възможности. Верният отговор е две бръмбарчета – за
метрум, и момиченце с куче – за темпо. Залага се
на междупредметна връзка с математиката.
3. Задачата „Нарисувай яйца в гнездото на този,
който ги мъти“ се изпълнява след възприемане на
произведението „Петли и кокошки“(Камий Сен-Санс)

„Медна свирка свири“
– разпяване.
На колко се брои –
равномерна пулсация
на две

1

Свързване

2

Изпей „Медна свирка свири“.
На колко се брои? Огради.

и по забавен начин се актуализират знания за животни, като се залага на междупредметна връзка
с ИИ.
4. Чрез задачата „Напиши вярната цифра до
песните, като си помогнеш с означението на сричките“ учениците повторно възприемат песните
„Прела баба“, „Хорце“ и „Медна свирка свири“ и по
графичен запис на дълги и кратки тонови трайности на тяхното начало се очаква да открият
съответните песни. По този начин се постига осмисляне на кратките и дългите трайности. Верният отговор е: № 1 – „Хорце“, № 2 „Медна свирка
свири“, № 3 „Прела баба“.
Заключителна част:
С помощта на беседа първокласниците и учителят могат да обобщят основните дейности в часа,
като разграничат основните опорни изрази – кратки и дълги трайности.
Накрая учениците могат да се самооценят.

УПРАЖНЕНИЕ
Припомни си „Петли и
кокошки“.
Нарисувай яйца в гнездото на
този, който ги мъти.

3

Свържи изображението и’ с
подходящата рисунка.

Възприемане на
пиесата „Петли и
кокошки“. Свързване
чрез рисуване

умерено темпо

Писане на
вярната
цифра

Напиши вярната цифра до рисунките на
песните, като си помогнеш с означението
на сричките.

4

1
3
2
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Тема: Зима
Урок за нови знания (с. 26)
Нови понятия: силно, тихо

4. Целта на задачата „Открий на колко се брои
песента…“ е разпознаване на двувременен и тривременен метрум в песен от училищния репертоар.
Верният отговор е ограждането на двете шейни.

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с песента за разпяване „Бързият влак“ (музика Парашкев Хаджиев,
текст Иван Генов). Целта е да се актуализират музикалнослуховите представи на учениците и знанията им по отношение на основни музикалноизразни
средства – ритъм и темпо.

5. С „Трич-трач полка“ (Йохан Щраус-син) се реализира дейност за възприемане. Задачата е насочена към овладяване на умения за разграничаване и
отчитане на равномерна пулсация на две чрез двигатална активност – подчертаване на силното
време с пляскане с длани и на слабото с юмруци.

Основна част:
2. При разучаването на песента „Зимно хоро“
(музика Петър Ступел, текст Цветан Ангелов) в
началото на съпровода прозвучават звуци на тих
вятър, които се усилват до звуци на силен вятър.
Вниманието е желателно да бъде насочено към
сравнението „тихо“ и „силно“.
3. Чрез задачата „Кой вятър чуваш първо?“
учениците трябва да сравнят „тихия“ и „силния“
вятър и да могат, съпоставяйки ги, да изберат.
Верният отговор е „тихият вятър“. Рисуването
на пътя от момчето вляво до „тихия“ вятър се
опира на междупредметна връзка с ИИ.

„Бързия влак” –
разпяване

Заключителна част:
В кратка беседа с помощта на учителя първокласниците могат да опишат основните дейности и понятията чрез песните „Бързият влак“,
„Зимно хоро“ и произведението „Трич-трач полка“,
с които са се запознали в часа. Да изведат със свои
думи основното, което са научили за силно и тихо.

1

Разпознаване
на двувременен
метрум. Отговор:
двете шейни

4

Възприемане на
пиесата „Трич-трач
полка“ – равномерна
пулсация на две,
показване с ръце и с
юмруци

5
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6. Изпълнението на задачата „Как ще използваш
предметите на снимките, за да чуеш шума на силен
и тих вятър“ активизира креативността на учениците, за да възпроизведат от подръчни материали
(празна бутилка и найлонова торбичка) шумът на
„силен“ и на „тих“ вятър. По този начин първокласниците осмислят понятията силно и тихо.

2

Разучаване на песента
„Зимно хоро“

3

Свързване на момчето
с тих или със силен
вятър – отговор: тих
вятър

6

Възпроизвеждане
на тих и силен
вятър

Тема: Зима
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 27)
Въвеждаща част:
1. Урокът може да се започне с песента за разпяване „Зимно хоро“ (музика Петър Ступел, текст
Цветан Ангелов). За да се осъзнаят и осмислят понятията силно и тихо може да се използва играта
„Ехо“. Класът се разделя на две групи, а песента
се изпява на части, като всяка част се повтаря –
първият път в силна динамика, а вторият –
в тиха.

3. Задачата „Свържи силно със силно и тихо с
тихо“ цели откриване и осмисляне на понятията
силно и тихо в природата, в животинския свят и в
градската среда. Логичната връзка за силно – гръмотевицата, ревящият лъв и „пуфтящият“ камион, а за тихо – дъждът, пчелата и шейната, която
се движи тихо по снега. Желателно е да се направи
връзка с ОС.

Основна част:
2. За възприемане е предложена „Трич-трач полка“ (Йохан Щраус-син). Задачата е да се съотнесе
бързината на музиката към двете илюстрации, показващи бързо и бавно темпо.
Верният отговор е – Дядо Коледа с шейната.

Заключителна част:
С помощта на учителя първокласниците могат
да обобщят основните дейности в часа, като разграничат понятията бързо и бавно темпо.
Накрая учениците могат да се самооценят.

„Зимно хоро“ –
разпяване чрез игра
„Ехо“, силно – тихо
Възприемане
на пиесата
„Трич-трач
полка“. Бързо –
бавно темпо.
Верен отговор:
Дядо Коледа с
шейната

УПРАЖНЕНИЕ
Разделете се на две групи и изпейте песента „Зимно хоро“,
като втора група бъде ехо.

1

2

3

Възприемане на
пиесата „Петли и
кокошки“. Свързване
чрез рисуване

4

Свързване:
гръмотевица – лъв –
камион;
дъжд – пчеличка –
шейна

Чуй „Трич-трач полка“. Свържи танцьорите с рисунката,
която отговаря на бързината на музиката.

Свържи „силно“ със „силно“ и „тихо“ с „тихо“.

27
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Тема: Коледа
Урок за нови знания (с. 28)
Опорни думи/изрази: коледари, коледуване,
боговица
Въвеждаща част:
1. Свързана със сезона, подходяща за разпяване е песента „Зимно хоро“ (музика Петър Ступел,
текст Цветан Ангелов). Учителят запява песента с
неутрална сричка, а учениците трябва да довършат
мелодията, като познаят изучената песен. Целта
е да се актуализират стари музикалнослухови представи и да се работи за изграждане на усет за завършеност на мелодия.
Основни дейности в урока:
2. Песента за разучаване е тематично свързана с
Коледа – „Боговица“ (музика Добри Христов, текст
Петко Р. Славейков). Съдържанието предполага използването на знания от теми по ОС. Обогатява
се речникът на учениците. Децата могат да направят връзка между знанията си за коледарите и съответния празник, да съотнесат песента към обреда
и да разширят представите си за специфичните
му белези. На тази основа се формира понятието
коледари.

„Зимно хоро” –
разпяване чрез
познаване на
мелодията

На колко
се брои –
на две

3. За решаването на задачата „Оцвети неоцветената фигура, за да разбереш какво означава
заглавието на песента“ се използват знанията на
учениците и уменията им по ИИ и ОС.
4. Със задачата „На колко се брои…“ се цели отчитане на равномерна пулсация на две и разграничаването от тази на три. Тук може да се използва
междупредметната връзка с математика.
5. За възприемане на автентичната песен „Малка мома двори мете“ и популярната английска
коледна песен „Зная кой е той“ първокласниците
трябва, след като ги чуят, да ги свържат с изображението на героите от страницата. Верният отговор е Дядо Коледа със „Зная кой е той“ и коледарят с „Малка мома двори мете“.
Заключителна част:
В кратка беседа с помощта на учителя първокласниците могат да опишат накратко основните дейности и понятията, като ги свържат с
песните, с които са се запознали в часа. В няколко
изречения трябва да изведат основното, което са
научили в него – свързване на коледуването с конкретен календарен празник и придобиване на знания за фолклорен обред с участието на деца.

КОЛЕДА

1

Боговица
музика Добри Христов
текст Петко Р. Славейков

4

Малка мома двори мете – народна песен
Зная кой е той – популярна английска песен
С коя снимка свързваш всяка от песните, които чуваш?
Сложи 1 за тази, която чу първа, и 2 за тази, която чу втора.

2

5
28
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3

Оцветяване на
питката

Оцвети рисунката, за да разбереш какво
означава заглавието на песента.
На колко се брои песента?
Огради вярното.

Свързване на песента
„Малка мома двори
мете“ с коледаря;
„Зная кой е той“ с
Дядо Коледа

2

Разучаване
на песента
„Боговица“

1

Тема: Коледа
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 29)

Въвеждаща част:
1. Подходяща за разпяване е песента „Боговица“
(музика Добри Христов, текст Петко Р. Славейков). Учителят трябва да поощри учениците да
изразят своето отношение към настроението на
песента и да насочи вниманието им към разбиране
смисъла на коледарското наричане (което е изведено като говор в песента).
Основа част:
2. Задачата в началото на страницата е ориентирана към осмисляне на думата „боговица“.
Целта е децата да разберат какво е мястото на
коледните песни при обреда „Коледуване”. За да
я решат, учениците трябва да изберат една от
трите снимки. Верният отговор е третата снимка – коледната питка.
3. Възприемането на популярната коледна песен „Зная кой е той“ се реализира с решаването на

задачата„Попълни липсващите букви и ще откриеш
за кого се пее в песента”. Целта на задачата е децата да открият главния герой в текста на песента и
да изпишат името му по зададени букви. Така се работи върху изграждането на умение за възприемане
с определена задача и се осъществява връзка с БЕЛ.
4. Със задачата „Какво носи коледарчето? Оцвети в кафяво. Какво носи Дядо Коледа? Оцвети в червено“ се цели децата да се ориентират в елементите на облеклото на коледарчето и на Дядо Коледа
и в техните основни атрибути. При решаването
на тази задача опората е във връзката с ИИ и с ОС.
Верният отговор е шапката.
Заключителна част:
Желателно е в края на часа да се обобщи темата, като се изведат знанията за Коледа.
Накрая учениците могат да се самооценят.

УПРАЖНЕНИЕ

„Боговица“ –
разпяване

Изпей песента „Боговица“. Кое е боговица?
Нарисувай снежинка над нея.

1
3

Разпознаване
на коледната
питка

2

Попълни липсващите букви и ще откриеш
за кого се пее в песента „Зная кой е той“.

Възприемане на
пиесата „Зная кой е
той“ и откриване
на главния герой
чрез задача с букви

ДЯДО
к ОЛ ЕДА
Какво носи коледарчето? Оцвети в кафяво.
Какво носи Дядо Коледа? Оцвети в червено.

4
29

Свързване
(оцветяване):
коледарчето –
торбичка, калпак,
цървулки;
Дядо Коледа – шапка,
ботуши, чувал с
подаръци
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3. На задачата „Какви са момчетата от картината?“ верният отговор е сурвакари. Отговорът на
задачата осъществява междупредметна връзка с БЕЛ
и с ОС.

Тема: Нова година
Урок за нови знания (с. 30)
Опорни думи/изрази: сурвакари, ниско,
високо
Въвеждаща част:
1. Удачно е урокът да започне с разпяване, като
отново се използва песента „Боговица“ (музика Добри
Христов, текст П. Р. Славейков), която е връзка към
следващия фолклорен празник „Сурва“/Нова година.
Метроритмичният усет на учениците може да бъде
активиран с играта „Кълвач“, при която учителят
отмерва ритъма в първата фраза на песента, а първокласниците отгатват учената песен по ритъма.
Целта е да се развият музикалнослуховите представи по отношение на основни музикалноизразни средства – ритъм и темпо.
Основна част:
2. Чрез беседа учителят поставя акцент върху
разширяването на знанията за обичая „Коледуване“
и запознава децата с обичая „Сурвакане“, свързва ги
с конкретен календарен празник и песни. Необходимо
е децата да се запознаят с някои специфични белези
на обичаите и участниците в тях. Съдържанието на
песента за разучаване „Сурва, сурва година“ (народна
песен, аранжимент Валери Костов) предполага междупредметни връзки с ОС и БЕЛ.

„Боговица” –
чрез играта
„Кълвач“

Отговор на
въпроса – сурвакари

Оцветяване,
следва посоката
на мелодията на
песента

1
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5. Песента „Сурвакари“ (музика Хайгашод Агасян,
текст Даниел Спасов) освен че тематично продължава темата, тя е подбрана за развиване на способността за внимателно слушане на музикално произведение с определена задача, която изисква избор на
подходящи инструменти за съпровод. По този начин
учителят подкрепя личната инициатива при предлагане на подходящи за съпровод ДМИ.
6. Задачата „Свържи картинките, между които
има връзка“ цели разграничаване на понятията коледари и сурвакари чрез правилното им назоваване и
свързване със съответния празник визуално.
Заключителна част:
В кратка беседа с помощта на учителя първокласниците могат да опишат накратко основните дейности и понятията, с които са се запознали в часа;
да изведат чрез няколко изречения, основното, което
са научили в него, и да достигнат до разпознаване и
разграничаване на някои специфични белези на обреда
„Коледуване“ и празника „Сурва“.

НОВА ГОДИНА

сурва, сурва година
народна песен

2

Разучаване на
песента „Сурва,
сурва година“.
Беседа за
празниците

6

Разграничаване на
понятията „коледари“
и „суравкари“ чрез
свързване

3
Какви са момчетата от рисунката?
Оцвети в червено за ниските
тонове и в синьо – за високите.

4

СУР - ВА

Възприемане
на песента
„Сурвакари“ и
ритмична дейност
с ДМИ по избор

4. В задачата „Оцвети в червено за ниските тонове и в синьо за високите“ е заложено откриване от
учениците на ниски и високи тонове в мелодията в началото на песента. Междупредметната връзка с ИИ.

СУР - ВА

Сурвакари – Х. Агасян
Избери и огради подходящите
инструменти за съпровод на
песента „Сурвакари“.

5

30

Свържи рисунките, между
които има връзка.

Тема: Коледно-новогодишен концерт
Урок за наблюдение (с. 31)

По учебна програма учениците трябва да посетят концерт в тяхното населено място или сами
да направят такъв в училището или в класа си. В
случай, че това не може да се осъществи, на страница 31 от учебника е предложен алтернативен
урок, който покрива темата.
Въвеждаща част:
1. Чрез беседа учителят насочва учениците какви музикални, литературни и танцови номера биха
били удачни за включване в коледно-новогодишен
концерт.
Основна част:
2. С помощта на учителя учениците правят
опит да съставят конкретна програма за коледно-новогодишен концерт на класа от песни от
училищния и извънучилищния репертоар. Целта е
децата да направят подбор на музика и танци за
коледен празник.
3. Мотивиране избор на подходящи песни за
включване в концертна програма от предложени-

Беседа за
програмата
на коледноновогодишен
концер

те в учебника. Разпознаването е по техните картини. Целта е подкрепяне на личната инициатива
при участие в музикални изяви, свързани с календарен празник, отбелязан в училището/класната
стая.
4. Чрез беседа учениците изразят мнението си
за поведението, което трябва да имат, когато са
на концерт.
5. Изпълнение на концертната програма. Целта
е насърчаване емоционалното преживяване при изпълнение на песни, слушането на музика и общуването с българския музикален и танцов фолклор
Заключителна част:
В края на урока учителят насочва учениците да
направят самооценка на дейността си и да споделят свои впечатления от този празник на базата
на опита от предучилищното обучение и т.н.

НАБЛЮДЕНИЕ

коЛеДно-новоГоДиШен конЦеРт

1

2

Опитай се да направиш програма за коледния концерт на
класа, като отбележиш със знак 3 подходящите песни.

Съставяне на
програма от избрани
песни. Свързване с
празничния календар
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Тема: Зимни картини
Урок за нови знания (с. 32)
Ново понятие: цигулка
Опорни думи: настроение, мелодия
Въвеждаща част:
1. Песента за разпяване „Сурва, сурва година“
(народна песен, ар. Валери Костов) може да бъде
въведена по-занимателно чрез игра. Учителят
запява песента без глас, като използва играта
„Беззвучен телевизор“, а учениците трябва да отгатнат песента. Целта е отгатване на песен по
артикулация. С учената песен се затвърдяват и
уменията на учениците да запяват едновременно
след интродукцията.
Основна част:
2. Разучаването на „Зимна песничка“ (музика
Христо Недялков, текст Димитър Спасов) може
да бъде свързано със задачата „Опиши за какво се
разказва в песента…“. Съдържанието на песента
предполага междупредметни връзки с теми от
обучението по ОС и БЕЛ. Акцентира се пресъздаването с импровизирани движения на характера
на музиката и текста на песента. С помощта на

„Сурва, сурва година”
– разпяване чрез
играта „Беззвучен
телевизор“

Определяне на
настроение чрез
оцветяване – първо
личице
Произведения за
възприемане: „Тройка“
за пиано и „Зима“
(из „Годишните
времена“) за цигулка
и струнен оркестър.
Разпознаване на
тембри

1

Заключителна част:
В края на часа първокласниците могат да опишат накратко основните дейности и новото понятие цигулка, с което са се запознали. Да разграничат пиано и цигулка по вид и тембър.

ЗИМНИ КАРТИНИ

Зимна песничка
музика Христо Недялков
текст Димитър Спасов

2
3

Разучаване на песента
„Зимна песничка“.
Описване на зимната
картина в текста

Опиши за какво се разказва в песента, като си
помогнеш с илюстрацията.
Оцвети рисунката, която
показва настроението на
песента.

Кой инструмент ще се получи,
като свържеш прекъснатата
линия?

5

4

Тройка - П. И. Чайковски
Зима – А. Вивалди
Кой музикален инструмент чуваш в
първата творба и кой – във втората?
Отбележи с цифри.

2
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учителя учениците биха могли да откриват незавършеност в непозната мелодия (в различни части
от песента).
3. В задачата „Оцвети картинката, която показва настроението на песента“ се залага на междупредметна връзка с ИИ.
4. Задачата за възприемане на музикалните
произведения – пиесата за пиано „Тройка“ (муз.
Пьотр И. Чайковски) и произведението за цигулка
и струнен оркестър „Зима“ из „Годишните времена“ (А. Вивалди), изисква учениците да разпознаят
тембрите на пиано и цигулка и да ги разграничат
в поредност на прозвучаване. Отбелязването на
верния отговор с цифра използва междупредметна
връзка с математиката. В помощ е и визуалната
опора.
5. При задачата „Кой инструмент ще се получи,
като свържеш прекъснатата линия?“ се цели разпознаването по външен вид на музикалния инструмент цигулка чрез връзка с ИИ.

1

Свързване на
прекъснатата линия на
цигулката

Тема: Зимни картини
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 33)

Въвеждаща част:
1. Разпяването може да започне с песента „Зимна песничка“ (музика Христо Недялков, текст Даниел Спасов). Желателно е учителят да провокира
първокласниците да изразят своето отношение
към настроението на песента.
2. Със задачата „Подбери инструменти за съпровод на песента“ се акцентира върху личната
инициатива за избор на ДМИ.
Основна част:
3. Задачата „Сложи от приложението новия инструмент в ръцете на подходящия изпълнител“
има за цел да се затвърдят знанията за музикалния
инструмент цигулка и да се актуализират знанията за останалите изучавани до този момент музикални инструменти. Търси се разграничаването й
по външен вид от тъпан, пиано и гайда.

„Зимна
песничка“ –
разпяване

1

4. За възприемане предлагаме пиесата за пиано
„Тройка“ (Пьотр И. Чайковски), въведена в предишния час. С нея е свързана задачата – „Коя картина
би избрал за музикалната творба „Тройка“, ако си
художник? Нарисувай над нея снежинка“. Изисква
се да се активира личното мнение на учениците за избор между три картини с по три обекта
във всяка – децата имат възможност да свържат
музикалната творба с подходящата картина.
При отбелязването се използват знанията по ИИ.
Очаква се да направят връзка между заглавието и
музиката на пиесата и музиката и картината с
трите кончета.
Заключителна част
Урокът може да завърши с беседа на тема зимни картини и познатия музикален материал. Да се
направи връзка между музиката и ИИ.
Накрая учениците могат да се самооценят.

УПРАЖНЕНИЕ
Изпей „Зимна песничка“. Подбери инструменти
за съпровод на песента и ги огради.

Сложи от приложението подходящия инструмент в ръцете
на момичето. Кажи наименованията на останалите.

Посочване на
инструменти за
„Зимна песничка“

2

Коя картина ще избереш за музикалната творба „Тройка“,
ако си художник? Нарисувай над нея снежинка.

3

Разпознаване от
приложението,
изрязване и залепване
на цигулка

4

Възприемане на
пиесата „Тройка“ за
пиано и свързване с
подходяща картина
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Тема: „Здравословни“ песни
Урок за нови знания (с. 34)
Нови знания/опорни думи – бързина в
музиката, детски гласове, настроение
Въвеждаща част:
1. За да се привлече вниманието на учениците,
урокът може да започне с песента за разпяване
„Зимно хоро“ (музика Петър Ступел, текст Веса
Паспалеева), представена чрез играта „Беззвучен
телевизор“. Учителят я „изпява“ без глас, а учениците трябва да я отгатнат.
Основна част:
2. Песента за разучаване „Едно картофче“
(зеленчукова историйка) (музика Кирил Цибулка,
текст Богомил Гудев) е свързана с темата „Живея
здравословно“. Чрез беседа върху текста, учениците достигат до знанията за здравословно хранене.
Учителят насочва вниманието върху определяне
настроението на различните части на песента
спрямо текста.
3. Целта на задачата „Кой е мълчаливият герой
в зеленчуковата историйка? Огради го“ е свързана
с откриване на главния герой в песента върху рисунката от учебника. Верният отговор е картофчето – вляво.
4. Чрез задачата „Оцвети тенджерката, която показва бързината на песента“, трябва да се

„Зимно хоро” –
разпяване, игра
„Беззвучен телевизор“

Кой е мълчаливият
герой? –
картофчето,
ограждане

1

6. Чрез беседа учениците, подпомагани от учителя, слушат и възприемат „Екопесничка“ (музика
Красимир Милетков, текст К. Милетков и Габровски) и достигат до основни екологични норми на
поведение в природна среда и около нас.
7. Следващата задача „Отбележи с V изпълнителите на песента“ има за цел учениците да актуализират знания си за звученето на различни гласове –
мъжки, женски и детски. Отговорът е отбелязване
на рисунката с децата.
Заключителна част:
В кратка беседа с помощта на учителя първокласниците могат да опишат накратко основните дейности и понятията, с които са се запознали
в часа чрез песните „Едно картофче“, „Чай от билки“ и „Екопесничка“. Идеята е децата да се насочат към формиране на разбирането за здравословен начин на живот.

„ЗДРАВОСЛОВНИ“ ПЕСНИ
музика Кирил Цибулка
текст Богомил Гудев

2
3
Кой е мълчаливият герой в зеленчуковата историйка?
Огради го.
Екопесничка – К. Милетков
Отбележи с 3 изпълнителите
на песента.

Определяне на
бързината на
песента – оцветяване
на средната
тенджерка
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5. Следващата дейност в урока е насочена към
възприемането на песен. Предложението е „Чай
от билки“ (музика Михаил Шопов, текст Димитър
Спасов). Целта е първокласниците да определят
настроението на различните части на песента
спрямо текста и да оцветят съответната част
от рисунката.

едно картофче (зеленчукова историйка)

Оцвети рисунката, която
показва бързината на песента.

Възприемане на
песента „Чай от
билки“. Оцветяване

актуализират знанията за изразните средства в
музиката. Чрез оцветяване на изображението на
втората тенджерата учениците показват бързината на песента.

4
5

Разучаване на песента
„Едно картофче“. Беседа
върху текста на песента
и темата „Живея
здравословно“

6

Възприемане на „Еко
песничка“. Беседа върху
екологични норми на
поведение

7

Разграничаване на мъжки,
женски и детски гласове

Чай от билки – М. Шопов
Оцвети веселото и
тъжното лице на чайника
в цвят, съответстващ на
настроението на песента.
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Тема: „Здравословни“ песни
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 35)
Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с песен за разпяване – „Едно картофче“ (зеленчукова историйка)
(музика Кирил Цибулка, текст Богомил Гудев). Учителят провокира учениците да изразят своето
отношение към настроението на песента и съдържанието на текста.
Основна част:
2. Работата със задачата „Огради на колко се
брои“ цели разграничаване на двувременна и тривременна пулсация и отчитане на равномерна пулсация на две, като се избере отговор между два
възможни. Верният отговор е картинката с двете
картофчета. Изобразяването на отговора от учениците предполага използването на умения, придобити при обучението по ИИ.
3. С песните за възприемане „Чай от билки“,
„Екопесничка“ и „Едно картофче“ се активира вниманието на учениците да открият поредността
им на прозвучаване. Идеята на тази задача е раз-

„Едно
картофче“ –
разпяване

Пулсация на две

виване способността на учениците за внимателно
слушане на музика с определена задача. Представянето на отговора от учениците предполага прилагане на знания от областта на математиката.
4. При последната задача „Реши кръстословицата и разбери кое е най-голямото богатство на
човека“ децата актуализират знанията си за изучените музикални инструменти гайда и пиано. Отговорът на учениците предполага и обогатяване на
активния речников запас.
Заключителна част:
В края на часа могат да бъдат обобщени основните дейности и понятия, като с помощта
на учителя първокласниците се опитат да ги опишат – откриване на елементарен графичен запис на двувременен равномерен метрум, развиване
способността за възприемане на музикално произведение с определена задача и чрез попълване на
липсващите букви в кръстословицата, както и да
достигнат до разбирането, че здравето е най-голямото богатство, което се поддържа със здравословно хранене и здравословен начин на живот.
Накрая учениците могат да се самооценят.

1

УПРАЖНЕНИЕ
Изпей песента
„Едно картофче“
и огради на колко
се брои.

2

Определи реда на
песните, които чуваш,
с цифри от 1 до 3.

3

1
2

3

Определяне на реда
на песните

4

Кръстословица

Реши кръстословицата и ще разбереш кое е най-голямото
богатство на човека.

за е
г а й да
м о р ко
п и а но
в л а
е л е

к
в
к
н
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Тема: Кукерски празник
Урок за нови знания (с. 36)
Опорни думи: кукери, чанове

Въвеждаща част:
1. В началото на урока може да се започне с разпознаване по картинката и разпяване с песента
„Сурва, сурва година” (народна песен, аранжимент
Валери Костов). Чрез нея се търси връзка и с фолклорните празници. С помощта на учителя учениците отнасят конкретната песен към вече
познат зимен обред „Сурвакане”.
Основна част:
2. Тази част от урока е насочена към възприемане и разучаване на песента „Кукери” (музика Ваня
Ангелска, текст Румяна Шоселова). Учителят представя същността на кукерския обичай чрез междупредметна връзка с БЕЛ. Насочва вниманието на
учениците към елементите в облеклото на кукерите и конкретно към чановете с въпроса „Дали
някое дете знае как се казват?“.

ниците да развиват умение да откриват равномерна метрична пулсация на 2 или 3 чрез картинни
опори. Отговорът е на 2.
4. Следващата дейност е насочена към възприемане на изпълнението само на кукерски звънци.
Целта е учениците да получат точна слухова представа за гласа на чановете. Открояването на звука
на чановете и на вече познатия инструмент гайда
е в изпълнение на Константин Варимезов. С тази
задача се работи и за развитие на тембровия слух
на първокласниците.
5. С решаване на кръстословицата се затвърдяват знанията. Съпровождащият инструмент,
освен чановете, е гайдата.
Заключителна част:
В кратка беседа с учителя първокласниците
описват с кой обред са се запознали, какво е чан и
как танцуват кукерите?

3. Учителят поставя задачата „Коя група звънци
отговаря на броенето в песента?”. Целта е уче-

„Сурва, сурва година” –
разпяване

1

КУКЕРСКИ ПРАЗНИК

кукери
музика Ваня Ангелска
текст Румяна Шоселова

Разучаване на песента
„Кукери“. Беседа върху
облеклото на кукерите и
чановете на кръста им

2
Възприемане на
музикални примери:
„Кукерски звънци“
и „Кукерски игри“.
Разграничаване на
чанове и гайда

Виждали ли сте как се движат кукерите?
Какво носят на кръста си?

4

Открий коя група чанове отговаря на броенето
в песента и я огради.

Кукерски звънци
Кукерски игри – К. Варимезов
Опитай се да познаеш какво чуваш
в музикалните примери с кукери.
Кой инструмент, освен
чановете, съпровожда
кукерския танц?
Попълни липсващите букви.
36
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5

Равномерна
пулсация на
две

Кръстословица

Тема: Кукерски празник
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 37)
Опорни думи – дълги и кратки тонове
Въвеждаща част:
1. Урокът започва с разпяване с песента „Боговица” (музика Добри Христов, т. Петко Р. Славейков).
Учениците се разделят на две групи. Всеки куплет
се изпява по два пъти. Първата група изпява тихо
куплета, втората силно (или в обратен ред). Четвъртият куплет се изпява четири пъти, като след
повторението има малка интродукция и се повтаря още два пъти. Последните две изпявания могат
да бъдат в силна динамика – всички заедно. С тази
задача се цели развиване на умението учениците
да пеят в различна динамика.
Основна част:
2. Изпълнение на песента „Кукери” (музика Ваня
Ангелска, текст Румяна Шоселова) с ритмичен съпровод, като учениците използват графично изображение на ритъма (картинки) като зрителна
опора на изпълнението си. Предложени са два инструмента, които ще свирят в различните части
от песента. Дайрета свирят на инструменталите и на припевите („Хей, брей...“) на всяко първо
време – 1 път в такта, като броенето е на 2.
Лъжиците чукат на всяко време, тоест два пъти

„Боговица“ –
разпяване на
групи, тихо и
силно

Изпълнение на
песента „Кукери“
с ритмичен
съпровод

1

Припомнете си и изпейте
песента „Боговица“ на групи,
тихо и силно.

в такт на куплетите. Целта на тази задача е да
развива ритмичния слух на учениците.
3. Ритмичната дейност може да продължи с
двигателно представяне на кукерския танц – импровизация на движения, като учениците предваритено са си избрали (по препоръка на учителя) различни звънци, ударни инструменти и други
дрънкащи предмети.
4. Оцветяване на кукерски маски.
5. Последната дейност в урока е насочена към
разпознаване на учени песни по характерните им
рисунки и разграничаване на авторска песен от народна песен. Представени са 3 песни: „Сурва, сурва” (народна песен), „Прела баба” (музика Михаил
Кочев, текст Цанко Церковски, аранжимент Красимир Милетков) и „Дядо оре на могилка” (народна
песен). Учителят трябва да помогне на учениците
при избора, като им обясни, че някои песни които
имат автор, могат да звучат като народни.
6. Изпяване на народните песни
Заключителна част:
В края на урока учениците могат да отговарят
на въпроса „Как се справих с пеенето, свиренето и
танцуването?“.
Накрая учениците могат да се самооценят.

УПРАЖНЕНИЕ
Имитирай танца на
подскачащите кукери.

4

Изпей песента „Кукери“ и съпровождай с
инструменти, като следваш картинките.

Оцветяване

2

Разпознай песните по рисунките.
Отбележи с 3 кои са народните.

Изпяване на
песните

Ритмична дейност
– подскачащи
кукери

3

Оцвети кукерските маски.

5

6

Разпознаване на
народни песни по
рисунки

Позна ли ги? Хайде да ги запеем.
37
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Тема: Нагоре-надолу
Урок за нови знания (с. 38)
Опорни думи/изрази: посока на движение
на мелодия
Въвеждаща част:
1. Часът може да започне с разпяване – песента
„Хорце” (музика Парашкев Хаджиев, текст Иван
Генов). Целта е затвърдяване на представите на
учениците за високи и ниски тонове и умения за
тяхното разграничаване. Така ще се направи връзка с новото знание – разграничаване на посоката
на движение на мелодията.
Основна част:
2. При разучаването на песента „Дена” (народна песен, аранжимет Валери Костов) може да се коментира каква е момата в песента и какви трябва
да бъдем ние (чисти, спретнати, учтиви, работливи).
3. Целта е учениците, с помощта на учителя, да
открият посоката на движение на мелодията (разграничаване на възходящо от низходящо движение).
Учителят е добре да използва метода на визуали-

„Хорце” – разпяване,
посока на движение
на мелодията

1

зация – показване на движението на мелодията с
ръка, за да могат в следващата задача първокласниците да свържат мелодическото движение с графичния модел. 
Това ще съдейства за точното заучаване на мелодията на песента.
4. След това се работи за възприемане на „Менует” (Йохан Себастиан Бах) и „Фортуна полка”
(Йохан Щраус-баща). Учителят отново трябва да
подпомогне учениците, показвайки движението на
мелодията с ръка при слушане.
5. Със задачата за свързване на цветята с линия
учениците определят рисунката, която отговаря
на мелодичното движение на всяко произведение.
Верните отговори са: за „Менует” – рисунката с
жълтите цветя (мелодията скача от високия тон
и след това тръгва нагоре); за „Фортуна полка” –
рисунката с червените рози (мелодията тръгва нагоре).
Заключителна част:
Учениците заедно с учителя обобщават, че в
музиката мелодията може да се движи в различни
посоки. В този час междупредметните връзки са с
БЕЛ и с ИИ.

НАГОРЕ-НАДОЛУ

Дена
народна песен

2
Определяне
мелодията на
песента „Дена“
Възприемане на
пиесите „Менует“
и „Фортуна
полка“. Определяне
посоката на
мелодията,
съврзване с
картинка
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3
Отбележи с 3 накъде тръгва
мелодията на песента.

•
•
•

Менует – Й. С. Бах
Фортуна полка – Й. Щраус-баща

4

Коя рисунка подхожда на
музиката, която слушаш?

38

Свържи цветята. Отбележи
с 1 и 2 по реда на слушане
посоката на движение на
мелодията на всяка пиеса.

5

Разучаване на песента
„Дена“. Беседа върху
текста на песента
Определяне посоката
на движение на
мелодията.
„Менует“ – жълти
цветя;
„Фортуна полка“ –
червени цветя

Тема: Нагоре-надолу
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 39)
Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с разпознаване на песента „Зимно хоро” (музика Петър Ступел, текст
Веса Паспалеева) по графичен модел – рисунката
с шейничките – и разпяване с нея. Това става на
основата на музикалнослуховата представа за песента. Целта е развиване на умението на учениците за проследяване и разграничаване посоката на
движение на мелодията и свързването й с графичен
модел. Разграничаване на кратки и дълги тонови
трайности.
Основна част:
2. Изпълнението на песните „Зимно хоро” и
„Дена” е подходяща задача за откриване метричната пулсация – равномерно на 2, и оцветяване на
схемата. Рисунката с различната големина на цифрите съдейства за затвърдяване на усета за силното
метрично време в равномерната пулсация.
3. Следващата дейност е насочена към възприемане – повторно слушане на „Менует” и „Форту-

„Зимно хоро“ –
разпяване чрез
откриване на
позната песен,
представена
с графичен
модел „шейни“,
свързване с
рисунка

„Зимно хоро“ и
„Дена“ – изпълнение,
откриване
раномерна пулсация
на две

1

на полка” със задачите: да се открие метричната
пулсация на всяка пиеса („Менует” на 3, „Фортуна
полка” на 2) и да се определи характерът на мелодията: в „Менует” – спокойна и плавна, във „Фортуна полка” – игрива и весела.
4. Последната задача в урока е свързана с танцова дейност. Целта е учениците да усвоят и да
развиват уменията си да импровизират танцови
движения под звуците на музиката на двете пиеси.
Да се научат да отразяват метрума двигателно и
да го свързват с графичен модел.
Заключителна част:
Учениците, заедно с учителя, обобщават наученото през часа: откриват посоката на движение на мелодията в кратки и дълги тонови трайности; отчитат равномерна пулсация на 2 и на 3
и я отразяват двигателно в импровизиран танц.
Накрая учениците могат да се самооценят.

УПРАЖНЕНИЕ
Припевът на коя позната песен е показан с шейните?
Постави 3 до съответстващата и’ рисунка.
Изпей песента.

2

Припомни си и изпей песните „Зимно хоро“ и „Дена“.
Отбележи на колко се броят изпетите песни,
като оцветиш вярната група от цифри.

4
„Менует“ и „Фортуна
полка“ – възприемане
и определяне на
характера на
мелодията

Танцова дейност

Чуй „Менует“ и „Фортуна полка“
и потанцувай.

3

Коя от горните схеми подхожда на всеки танц?
В коя от творбите музиката е игрива
и весела, а в коя – спокойна и плавна?
39

79

Тема: Контрабас
Урок за нови знания (с. 40)
Ново понятие: контрабас
Опорни думи: мелодия
Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне чрез разпяване с песента „Медна свирка свири” (музика Борис Ибришимов, текст Веса Паспалеева). Тя е избрана, защото
чрез нея лесно се прави връзка със свирката като
музикален инструмент, а в часа ще се запознаят с
нов инструмент – контрабас.
Би могло учениците да съпровождат припева
на песента с дайре, което да свири само на първо
време при броене на две (съпроводът не е даден в
учебника).
Основна част:
2. При разучаването на песента „Горска дискотека” (музика Жанина Янкулова, текст Мая Дългъчева) учителят може да насочи учениците да проследят в текста кое животно на кой инструмент
свири.
3. След това се работи за възприемане. Първокласниците слушат пиесата „Старинна френска
песен” (Пьотр Илич Чайковски) в две изпълнения:
първо – само от контрабас, за да могат учениците
да възприемат тембъра на новия инструмент, и
второ – от контрабас и пиано.

„Медна свирка
свири” – разпяване

1

4. Задачата „Познат ли ви е инструментът,
който звучи?” цели развиване на тембровия слух на
учениците – умение да различават гласа на различните инструменти. Учителят може да разкаже за
новия инструмент и след това децата да го оградят на страницата.
5. Първокласниците слушат пиесата „Марш” (Парашкев Хаджиев) – изпълнена от контрабас и пиано.
Учителят трябва да обърне внимание, че контрабасът е съпровождан от друг познат инструмент,
който да бъде разпознат. Добре е да си припомнят
и на колко се брои маршът – така се затвърдява
знанието за равномерна пулсация на две.
6. Задачата за сравняване на двете пиеси по
характер на движение на мелодията дава възможност на учителя да прецени степента на овладяване на знанията. С 1 се отбелязва рисунката с
плавно движение, защото отговаря на „Старинна
френска песен”, а с 2 – рисунката с по-насечена линия, отговаряща на „Марш”.
7. В края на урока се изпълнява задачата „На коя
от двете пиеси отговаря рисунката с таралежчетата?“. Верният отговор е – на марша.
Заключителна част:
С кратка беседа с помощта на учителя може да
се обобщи наученото в урока под формата на въпроси и отговори: „Какво ново научих в този час?“,
„Кои песни изпях и изпълнението на кой нов инструмент слушах?“.

КОНТРАБАС

Горска дискотека
музика Жанина Янкулова
текст Мая Дългъчева

Разучаване на песента
„Горска дискотека“

2
Възприемане
на „Старинна
френска песен“ в
две изпълнения
– контрабас;
контрабас и пиано;
ново понятие:
„контрабас“
Разграничаване
тембъра на
инструменти.
Ограждане на
контрабас

5

3
Кое животно на какъв инструмент свири?
Старинна френска песен –
П. И. Чайковски

6
Кой е инструментът, който
чуваш? Огради го.

4
40
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Марш – П. Хаджиев
В коя от двете творби
мелодията се движи по-плавно
и в коя – по-насечено?

Коя от тях
свързваш с
рисунката?

7

Възприемане на
пиесата „Марш“ за
контрабас и пиано –
равномерна пулсация
на две
Сравняване на пиесата
„Марш“ със „Старинна
френска песен“ и
определяне посоката
на движение
Свързване с пиесата
„Марш“

Тема: Контрабас
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 41)

прозвучаването им с 1 и 2. Така се активират слуховите им представи за тембъра на конкретните
инструменти (развива се тембровия слух).

Въвеждаща част:
1. Учителят насочва чрез беседа учениците да
си припомнят различни инструменти, които познават, и конкретно този, за който са учили в
предния час – контрабас.

5. При задачата за свързване на музикалния инструмент с животно/птица, отново се работи
за разпознаване на тембъра. Учениците трябва да
бъдат стимулирани да се опитат да обяснят своя
избор. Учителят е желателно да ги насочи да подберат подходящи определения за тембъра на конкретните инструменти.

Основна част:
2. Първоначалната дейност в урока предполага
пеене – затвърдяване на песента „Горска дискотека” (музика Жанина Янкулова, текст Мая Дългъчева). Интересна задача може да бъде учениците
да имитират начина на свирене на музикалните
инструменти, споменати в песента.
3. След това те трябва да изберат, изрежат и
залепят подходящите музикални инструменти на
празните места, ръководейки се от представата
за техния вид (цигулка и контрабас). Чрез тази задача учениците затвърждават представата си за
учени музикални инструменти и за начина на свирене на тях.
4. Следващата дейност в урока е свързана с развиване на уменията за възприемане. Учениците
слушат познати произведения – „Зима” (Антонио
Вивалди) и „Старинна френска песен” (Пьотр И.
Чайковски), с цел да разпознаят главния инструмент във всяка от тях и да отбележат реда на
„Горска дискотека“ –
разпяване, имитиране
свиренето на
музикални
инструменти

2

6. На следващия етап от работа в урока учениците повторно слушат пиесата „Марш”. Разграничават равномерна пулсация на две, като един от белезите на марша. Съпровождат с барабанче, водейки
се от графичен запис като зрителна опора. В тази
задача учениците развиват ритмичния си усет и
двигателни умения за отразяване на метрума.
7. Последната задача е да сравнят и групират инструментите по определен признак – избират от
показаните само тези, които имат струни (цигулка
и контрабас).
Заключителна част:
Желателно е в кратка беседа с помощта на учителя учениците да обсъдят наученото за музикалните инструменти.
Накрая учениците могат да се самооценят.

УПРАЖНЕНИЕ
Изпей песента „Горска дискотека“ и имитирай с ръце
как свирят животните на различните инструменти.
Изрежи от приложението инструментите,
на които свирят музикантите,
и ги залепи на подходящите места.

1

Беседа върху
изучавани
инструменти и
новия инструмент
„контрабас“

4

Възприемане на
пиесите „Зима“ и
„Старинна френска
песен“ и разпознаване
на инструменти,
отбелязване с 1 и 2

6

„Марш“. Съпровод
с барабанче

7

Разграничаване на
инструменти със
струни

2

1

Разпознаване от
приложението,
изрязване и
залепване на цигулка
и контрабас

Свързване

3
Чуй отново „Зима“ и „Старинна френска
песен“. Отбележи в квадратчето с 1 и 2
кой е главният инструмент в първата и
кой – във втората творба.

5

Свържи тромавата мечка
и сладкопойната птичка
с инструментите, които
им подхождат.

Съпровождай пиесата „Марш“
с барабанче.

Огради музикалните
инструменти, които имат
струни.
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Тема: Баба Марта
Урок за нови знания (с. 42)
Нови понятия: ръченица

телят е желателно да обясни, че на това броене
се играе най-популярният български народен танц
ръченица.
4. Със задачата за възприемане се развива умението на учениците да слушат музика с определени задачи. Слушат „Ръченица” в изпълнение на
оркестър от народни инструменти и песента
на Добри Христов – „Щъркел и деца”. Последната задача на децата е да открият различното и
общото в двете изпълнения („Ръченица” и „Щъркел и деца” на Добри Христов). Чрез тази задача
се развива умението да се разграничи вокалното
от инструменталното изпълнение („Ръченицата”
се свири, а „Щъркел и деца” се пее). Верните отговори са два и са свързани с извеждане на общото
между тях: б) неравномерно броене на три; а) и на
двете може да се танцува ръченица.
Добре е учителят да обърне внимание, че ръченицата е танц, който се играе солистично или по двойки, за разлика от другите хора. Картинката показва
това. По този белег те ще разпознаят в следващия
урок и на други места кои танцьори играят ръченица.

Въвеждаща част:
1. Урокът е добре да започне с разпяване. За целта може да се използва народната песен „Дена”. Тя е
избрана, за да се направи връзка с народното звучене
в новата песен „Бабо Марто, я кажи” (музика Добри
Христов, текст В. Лаврентиев), и да се постигне
основната цел – съпоставяне на равномерната пулсация на 2 с новата неравномерна пулсация на 3. На
тази основа може лесно да се въведе новото понятие ръченица.
Основна част:
2. Чрез беседа на тема „Какво отбелязваме на Първи март?“ и обсъждане на въпроси от вида „Защо
връзваме мартенички?“ и т.н. учениците актуализират знанията си за празника и разказват за преживяванията си. След като чуят песента, те оцветяват
мартеничките.
Следващата задача на учителя е да представи песента „Бабо Марто, я кажи” и да предложи заедно да
я разучат.

Заключителна част:
С помощта на учителя първокласниците обобщават с кой много популярен български народен танц
са се запознали, на колко се брои, кои научени песни
звучат в ритъма на този танц?

3. При задачата учениците трябва да открият неравномерната пулсация на 3. Чрез въпроса
„На колко се брои в песента“ се използва и връзка с
ИИ – учениците трябва да оградят подходящата
рисунка (две малки и едно голямо листенце). Учи-

„Дена” – разпяване,
съпоставяне на
равномерна пулсация на
две и неравномерна на
три (ръченица)

1

БАБА МАРТА

Бабо Марто, я кажи
музика Добри Христов
текст Владимир Лаврентиев

Разучаване на песента
„Бабо Марто, я
кажи“. Беседа „Как
отбелязваме първи
март?“

2

3

За кого се пее в песента? Оцвети мартеничките.

Възприемане на
ръченица (народен
оркестър) и
песента „Щъркел и
деца“. Ограждане

Коя рисунка подхожда на броенето в песента?
Огради.

Ръченица – народен оркестър
Щъркел и деца – Д. Христов
Кое е общото в
двете произведения,
които чуваш? Огради
правилните букви.
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Неравномерна
пулсация на три –
ръченица

Тема: Баба Марта
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 43)
Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с изпълнение и затвърдяване на песента „Бабо Марто, я кажи” (музика Добри Христов, текст В. Лаврентиев). Със
задачата се цели да се определи настроението
на героинята (мрачно, тя е сърдита). Учениците
трябва да се опитат да го пресъздадат в своето
изпълнение.

нието е в първата фраза да започнат дайрета – 2
такта, после им отговарят клавеси – 2 такта, а
при втората фраза, обратното – първо клавеси, на
които отговарят дайрета.
3. Следващата дейност е за възприемане – учениците слушат „Ръченица” и „Право хоро” в изпълнение на оркестър от народни инструменти и
изпълняват задачата да определят пулсацията (неравномерно броене на 3 и равномерно броене на 2),
като свържат танците със схемите от цървулки.

Основна част:
2. Следващата дейност в урока е свързана с изработване на ритмичен съпровод към песента „Щъркел и деца” (музика Добри Христов), следвайки схемите с музикалните инструменти. С помощта на
учителя учениците си припомнят на колко се брои
в песента и кой танц може да се танцува на нея.
С дейността ритмичен съпровод учениците научават начина на звукоизвличане при различните ДМИ.
Музицирайки, развиват ритмичния си слух и двигателните си умения.

4. Последната дейност в урока е за развиване
на танцови умения. С помощта на учителя учениците изпълняват основни танцови движения на
ръченица и право хоро. Целта е да се постигнат
артистичност и лично отношение при танцовото изпълнение.

Учителят дава указания за ритмичния съпровод.
Музикалната форма на песента се състои от две
фрази, всяка от които се повтаря. Предложени са
само два инструмента, за да бъде по-лесно за учениците – дайре и клавеси. Ако липсват конкретните инструменти, те могат да се заменят с други
по преценка на учителя и на учениците. Предложе„Бабо Марто, я
кажи“ – разпяване,
определяне на
настроение чрез
оцветяване на
средната нота
Ритмичен
съпровод.
Следване на
схемата

1

Заключителна част:
С помощта на учителя първокласниците трябва
да опишат какво са правили и научили в този час –
пеене, свирене и танцуване в ритъма на ръченица и
на право хоро.
Накрая учениците могат да се самооценят.

УПРАЖНЕНИЕ
Изпей песента „Бабо Марто, я кажи“
и определи какво е настроението
на главната героиня. Оцвети.

Съпровождай песента „Щъркел и деца“, както е показано.

2
3

Чуй „Ръченица“ и „Право хоро“. Свържи рисунките им с
цървулките, които показват броенето в тези танци.

1

2

1

2

3

Изиграй ръченица и право хоро.

43

4

„Ръченица“ и
„Право хоро“ –
възприемане.
Свързване на
танците с
цървулките

Танцова
дейност –
ръченица и
право хоро
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Тема: Национален празник
Урок за нови знания (с. 44)
Нови понятия: оркестър, диригент
Опорни думи: настроение
Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с разпяване с песента „Маршът на музикантите” (музика и текст Рая
Стойнева). Целта е затвърдяване на знанията на
учениците за определяне на жанровите белези на
марша (метрична пулсация на 2, стегната мелодия).
Учителят насочва децата към емоционално и бодро
изпълнение в маршов ритъм.
Основна част:
2. Първата дейност е насочена към разучаване
на песента „Трети март” (музика Валери Костов,
текст Ангелина Жекова). С нея тематично е свързана кратка беседа, насочена към националния празник.
Разглежда се и се обсъжда един от символите на свободата – връх Шипка – снимка в учебника.
3. Следващата задача е насочена към определяне
на настроението на песента (тържествено и възторжено). Учителят трябва да ръководи пеенето,
като целта е да се постигане емоционално изпълнение, синхронизирано със съпровода на песента и
с общата звучност.

„Маршът на
музикантите” –
разпяване
Определяне
настроението
на песента:
тържествено,
възторжено
Възприемане
на марша „Тих
бял Дунав“.
Запознаване
с духов
оркестър
Подчертаване на
„тържествено“

1

4. Следват дейности за възприемане на музикално произведение – маршът „Тих бял Дунав”. Целта
е запознаване със звучността на оркестъра (духов).
5. Задачата е учениците да определят характера на музиката (тържествено, маршово). Тук
с помощта на учителя, те трябва да свържат
тържествения характер на марша с тържествения характер на песента, и двете – с националния
празник. Логично е да бъде направен изводът, че
и двете произведения подхождат за Трети март.
6. Тематично свързана кръстословица.
Заключителна част:
В края на урока с решаването на кръстословица
та (оркестър, диригент) децата затвърдяват новите понятия. С помощта на учителя те обобщават
наученото за Трети март и за музиката, която подхожда за празника.

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

трети март
музика Валери Костов
текст Ангелина Жекова
Трети март! Преславен ден!
Празник скъп на свободата!
Нека погледи сведем
и целунем знамената.

3

4

Какво празнуваме на 3 март?
Как трябва да се изпее песента?

Попълни липсващите букви,
като отговориш на въпросите.

Тих бял Дунав – И. Караджов

Кой изпълнява музиката?
Кой ръководи музикантите?

Кои думи подхождат на
характера на музиката в
марша? Подчертай:

5

тъжно

тържествено

спокойно

Кой е инструментът на
диригента? Той свири ли?
44
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Чрез беседа по картинките се въвеждат новите
понятия – оркестър и диригент. Може да се поставят въпроси като: „Защо музикантите трябва да засвирят едновременно, да свирят с еднаква бързина?“,
„Усещат ли контрастите – силно и тихо?“ и т.н. За
демонстрация учителят може да предложи на учениците да запеят без негова команда – ще се получи
хаос от звуци.
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Разучаване на песента
„Трети март“. Беседа
за празника

6

Кръстословица

Тема: Национален празник
Урок за наблюдение (с. 45)
По учебна програма учениците трябва да посетят паметник, свързан с българската история, и
да положат цветя. Предварителната беседа извън
училище може да бъде свързана с посещение на исторически обект, като се разкаже накратко за неговото значение за българската история. В нея могат
да се включат подходящи въпроси, свързани с песните, които звучат на Трети март, с българския химн,
кога се изпълнява и т.н.
В случай, че това не може да се осъществи, на с.
45 от учебника е разработен алтернативен урок,
които покрива темата. Всички дейности в него целят възпитаване на чувство за принадлежност към
българския род и гордост от славната история на
България.
Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с беседа на тема „Как
празнуваме Националния празник?“
Друг подходящ въпрос е „На кои паметници се
поставят цветя?“. Желателно е да се провокира
желанието учениците сами да кажат коя песен задължително звучи на Трети март? (химнът).

Как се празнува
Трети март –
беседа

Възприемане на
химна на Република
България. Как се
слуша – отбележи

Беседа

1

Опиши как се празнува 3 март
в родното ти селище.

Основна част:
2. Работата по темата включва възприемане на
химна на Република България. След това е подходящо
да се обсъди как се слуша българският химн – изправен, мирно. Учителят може да предложи на учениците да покажат това.
3. Целта на следващата задача е първокласниците да разберат и да осмислят в кои други случаи се
изпълнява химнът.
4. След беседа се изпълнява песента „Трети
март” (музика Валери Костов, текст Ангелина Жекова). Учениците определят нейния метрум. Вниманието трябва да бъде насочено към емоционално изпълнение на песента.
5. Следващата задача е за развиване на метроритмичен усет чрез маршируване под звуците на
„Тих бял Дунав” (може и прави на място). Всички задачи в урока целят разширяване на социалния и на
музикалния опит на децата. Развиват се уменията
за слушане и за изпълнение на музикална творба с
поставена задача.
Заключителна част:
В края на урока децата могат да обсъдят коя е
най-важната песен на всяка държава и как се слуша.

НАБЛЮДЕНИЕ
Коя песен звучи задължително
на този ден?

На кои паметници
се поставят венци?

2

3

Чуй Химн на Република България на Цветан Радославов.
Как се слуша химнът? Отбележи.

В какви други случаи се изпълнява
химнът?

4

Изпълнение на
„Трети март“

5

Възприемане
на„Тих бял Дунав“ с
маршируване

Изпей „Трети март“ и чуй „Тих
бял Дунав“. На коя от двете
творби може да се марширува?

45

85

Тема: Празникът на мама
Урок за нови знания (с. 46)
Нови понятия: солист
Опорни думи: женски глас
Въвеждаща част:
1. Подходяща за разпяване е песента „Бабо Марто, я кажи”. Тематично тя е свързана както със наскоро отминалия празник, в който главната героиня е
жена, така и с настъпващата пролет.
В кратка беседа учениците могат да кажат какъв
празник е 8-и март.
Основна част:
2. Работата в основната част на урока започва с
разучаване на новата песента „Братче и сестриче”
(популярна мелодия, текст Йордан Стубел).
3. Учителят насочва учениците към настроението, което носи песента, чрез изпълнението
на задачите, като припомня понятията „силно –
тихо” и развива умението да разграничават видовете мелодическо движение. С рисунката на медуза
и жабка са илюстрирани плавна и скоклива.

„Бабо Марто, я
кажи” – разпяване
Изпълнение
на песента –
проследяване на
динамиката и
движението в
мелодията
Възприемане на
пиесата „Мама“
за пиано –
настроение
Възприемане
на „Люлчена
песен“, понятия:
„солист“ и
„женски глас“
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1

4. Произведенията за слушане са: клавирната пиеса „Мама” (Пьотр И. Чайковски) и „Люлчена песен”
(Франц Шуберт). Тук целта е да се изгради образът
на мама като нежна, любяща и грижовна и това да
се свърже с музикалното произведение. В беседа
учениците могат да опишат каква е „мама”, като
слушат произведенията.
5. Чрез „Люлчена песен” са работи и за новите
понятия солист и женски глас.
Задачите „Колко певци изпълняват?” и „Мъжки
или женски глас чуваш” целят да се развият музикалният и тембровият слух на учениците и умението
да разграничават солово от групово пеене и женски
от мъжки глас.
6. Последната задача е отново свързана с определяне на настроението, което носи певческото
изпълнение.
Заключителна част:
Урокът може да завърши с беседа, в която децата
да опишат основните дейности и понятията, с които са ги запознали в часа.

ПРАЗНИКЪТ НА МАМА

Братче и сестриче
популярна мелодия
текст Йордан Стубел

Разучаване на песента
„Братче и сестриче“

2

3
Как ще изпееш песента?
Подчертай.

силно

Огради рисунката, която
отговаря на движението на
мелодията.

тихо

Мама – П. И. Чайковски
Какво настроение създава
пиесата „Мама“? Подчертай.

4

спокойно

игриво

тъжно

Люлчена песен – Ф. Шуберт
Колко певци изпълняват
„Люлчена песен“? Отбележи.

5

Как звучи гласът на
изпълнителя? Подчертай.
46

Опиши каква е за теб мама,
като използваш някои от
думите: грижовна,

любяща, нежна.
Мъжки или женски глас чуваш?
Отбележи.

строго нежно приспивно игриво

5

Понятия „мъжки
глас“ и „женски
глас“

6

Подчертай
настроението

Тема: Празникът на мама
Урок за упражнение (с. 47)
Въвеждаща част:
1. В кратка беседа, учениците си припомнят какво е солист и кой може да стане солист, така се
затвърдява понятието солист. Избира се солист и
се изпълнява народната песен „Дена”.

Слушат отново „Трич-трач полка” (Йохан Щраус-син) и „Фортуна полка” (Йохан Щраус-баща). Учениците може да бъдат насочени към кратка беседа за тези произведения и дали те са подходящи за
празничен поздрав.

Основна част:
2. Чрез задачата за пеене се затвърдява песента
„Братче и сестриче”, като се прибавя ритмичен съпровод. Учениците се ръководят от графичен запис
на метрума като зрителна опора при изпълнението
си. Чрез тази задача се развива метроритмичният
усет. В беседа учениците изразяват мнението си за
настроението на музика, което подхожда за празника на мама. Избират от предложени определения и
аргументират избора си.

4. Следват дейности за развиване на танцовите умения. Под звуците на двете полки учениците
импровизират танцови движения, като проявяват своята артистичност (може да танцуват и
пеят на тържество за мама).
5. Чрез попълване на кръстословицата в края на
часа се прави обобщаване на затвърдените знания
в часа – понятията солист, диригент и оркестър.
Заключителна част:
Възможен творчески финал на темата за мама
е учениците да нарисуват букет за мама (връзка с
ИИ).
Накрая учениците могат да се самооценят.

3. Следващата дейност е свързана с развиване
на уменията за възприемане на музика с поставена
задача.

„Дена“ –
разпяване
със солист
Изпълнение на
песента „Братче
и сестриче“
с ритмичен
съпровод,
настроение

1

УПРАЖНЕНИЕ
Изпейте заедно песента „Дена“, като си изберете солист.
Кой може да стане солист?
Изпей песента „Братче и сестриче“, като съпровождаш
с ръце или инструмент. Рисунките ще ти помогнат.

2

Каква музика подхожда за празника на мама:
тъжна, весела, приспивна, танцувална?
Припомни си „Трич-трач полка“ и „Фортуна-полка“ и отговори
можеш ли с тях също да поздравиш мама за празника.

3

Възприемане на
„Трич-трач полка“ и
„Фортуна-полка“ и
свързване с темата
за мама

4

Танцова дейност

Танцувай на тази музика.
Какво още научи за изпълнителите?
Попълни липсващите букви в
кръстословицата. Какво получи
в цветните квадратчета?

с

о

Кръстословица

л
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5
Нарисувай букет
за мама.

Рисуване букет
за мама
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Тема: Музикални картини и настроения
Урок за нови знания (с. 48)
Опорни думи: настроение, звукова
картина

Въвеждаща част:
1. В началото на урока децата могат да се разпеят с песента „Братче и сестриче”. Тя е подходяща,
защото е свързана с пролетните празници.
Основна част:
2. Разучаване на „Пролетна песен” (музика Владимир Джамбазов, текст М. Стоянова).
3. Вниманието на учениците се насочва към определяне на настроението є чрез избор на подходящите определения и оцветяване на балончетата около
цигулката. Зрителна опора е пролетната рисунка на
страницата. Тази задача съдейства и за обогатяване
на речника на учениците.
4. В частта от урока, която е ориентирана към
развиване на уменията за слушане, предложението

„Братче и
сестриче” –
разпяване

е откъс от „Пролет” из „Годишните времена“ от
Вивалди. Задачите на учениците, докато слушат
музиката, са: да открият познати звуци (чуруликане
на птички); да проследят музиката и да я свържат с
рисунката – дърветата с огънати от вятъра клони;
да разпознаят изобразяването на пролетна буря и да
опишат с думи звуковата картина.
5. Звукоизобразяваща е и следващата задача за
възприемане –„Дългоухият персонаж” (Камий СенСанс). Учениците сами трябва да открият как музиката звукоизобразява – например наподобява гласа на магарето.
Слушането на музика с определени задачи развива емоционалната отзивчивост у учениците. За
по-музикалните, и ако учителят прецени, може да
насочи вниманието на децата към това да определят какъв инструмент свири и дали е струнен.
(Отговорът е цигулка, която звучи ту високо, ту
ниско.)
Заключителна част:
В края на урока чрез кратка беседа с учителя учениците обобщават изразните възможности на музиката: да весели, да рисува картини, да успокоява, да
вълнува и т.н.

1
Разучаване на песента
„Пролетна песен“

2
Оцветяване на
балончетата
около цигулката

Възприемане
на „Пролет“
из „Годишните
времена“ и
свързване с
рисунката за
пролетна буря
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3

4
5

Свързване на
дългоухият
персонаж от
пиесата с
картинките

Тема: Музикални картини и настроения
Урок за затвърдяване на новите знания
(с. 49)

тази музика?“. Такава задачата съдейства за натрупване на музикалнослухов опит и развиване на музикалната памет.
4. Темата е подходяща за работа върху изпълнителската дейност на децата. Може да им се предложи да изберат и да изпеят учени песни, свързани с
различни сезони. Чрез картинни опори те трябва да
разпознаят две от песните – „Зимно хоро” и „Бабо
Марто, я кажи”.

Въвеждаща част:
Целта на урока е чрез песни и музикални произведения да се опитат децата да нарисуват различните сезони.
1. Разпяването в началото може да се извърши
с песента „Капят листата” (музика Парашкев Хаджиев, текст Иван Генов). Учениците трябва да я
разпознаят по рисунката и да я съотнесат към определен сезон (есента), като по този начин се активизират музикалнаслуховите представи за нея.

5. Следващата задача в урока е ориентирана
към определяне и сравняване на пулсация. За всяка
от двете песни трябва да се определи „на колко се
брои” и да се свърже заглавието й с точната схема.
Тук целта е да се затвърди умението за разграничаване на равномерна от неравномерна метрична
пулсация. Може да се припомни кои народни танци са с равномерна на 2 и кои с неравномерна на 3
(това не е показано в учебника).

2. Задачата да подредят сезоните в годишния
календар, като ги свържат с природни картини,
разширява познанията за природата и дава възможност за развиване на уменията да се изказват.
Основна част:
3. За развиване на уменията за възприемане на
музика се работи чрез слушане на откъса от „Пролет” (Антонио Вивалди), без да се обявява произведението. Задачата е учениците да го разпознаят,
като отговорят на въпроса „Кой сезон представя

„Капят
листата“ –
разпяване,
разпознаване
на песента по
картинката,
свързване с
есента

Заключителна част:
В края на урока децата могат да обсъдят своите
предпочитания за музиката, която са слушали в урока, като отговорят на въпроса: „Коя музика в този
час най-много ми хареса и защо?“
Накрая учениците могат да се самооценят.

1

УПРАЖНЕНИЕ
Как следват сезоните в
природния календар? Номерирай
имената и рисунките.

Коя песен изобразява
рисунката? Изпей я.
С кой сезон я свързваш?

3

2

2

Природен календар

4

Свързване на
рисунките с песните
„Зимно хоро“ и „Бабо
Марто, я кажи“

Лято
1. Пролет
Зима

Разпознаване
на музикална
картина –
„Пролет“ из
„Годишните
времена“

Определяне на
колко се брои

1

4

Есен

3

Чуй откъс от „Годишните времена“.
С кой сезон свързваш музиката, която чуваш?
Кои песни за сезоните знаеш?
Изпей двете песни, показани на рисунките.
Определи настроението им.

5

Открий на колко се брои в песните. Свържи.
„Бабо Марто, я кажи“
„Зимно хоро“

123
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Тема: Вече мога да чета
Урок за нови знания (с. 50)
Опорни думи: силно, тихо, настроение
Въвеждаща част:
1. За разпяване е предвидена песента „Здравей,
първи клас” (музика Хайгашод Агасян, текст Ангелина Жекова). Прави се смислова връзка с началото на
учебната година, когато малкият ученик пристъпва
прага на знанието и за първи път се среща с буквара.
А сега, научил много, се сбогува с него. Вниманието
се насочва към художествено и емоционално изпълнение на песента. Учителят ръководи изпълнението за
постигане на синхрон между певците и инструменталния съпровод.
Основна част:
2. За слушане и разучаване е предложена песента
„Сбогом, букварче” (музика Валери Костов, текст Валентин Кръстев). Задачата е учениците да открият
има ли солист в изпълнението. Така още веднъж се
затвърдява понятието солист. При наличие на изявени певци в класа песента може да се изпълни и със
солист.
Работата в урока може да продължи с дейности,
свързани с възприемане на музикални произведения.
И трите предложения за слушане – двете клавирни
пиеси и песента, са посветени на приказни герои. Насочени са към внушението, че четящото дете може
„Здравей,
първи клас“ –
разпяване

да пътува из приказни светове и да се среща с много
и различни герои.
3. При клавирната пиеса „Храбрият оловен войник” (Борткевич) изпълняват задачите: а) определят характера на музиката, като избират от
направените предложения – верните отговори са
бодро и маршово; б) проследяват с помощта на
учителя и определят еднаква по сила ли е музиката
в цялата пиеса – верният отговор е „не”, тя се
променя, редуват се по-силни и по-тихи епизоди,
наподобяват ехо.
4. При клавирната пиеса „Котаракът с чизми”
(Красимир Милетков) трябва да определят „Какъв
е котаракът?” Учениците трябва да подберат
подходящото определение от предложените в
учебника. Верният отговор е игрив.
5. При песента „Пипи Дългото чорапче” откриват пулсацията в музиката (на колко се брои) и
избират подходящата схема с чорапчета. Верният отговор е двете чорапчета – на 2. Песента е
много мелодична и запомняща се и при желание от
страна на децата може да се научи да се пее.
Заключителна част:
Учениците могат да изразят своето мнение за
произведенията, които са слушаните или изпели
в часа, и да определят това, което най-много им е
харесало. Добре е да се опитат да мотивират своя
избор.

1

ВЕЧЕ МОГА ДА ЧЕТА

сбогом, букварче
музика Валери Костов
текст Валентин Кръстев

2
„Храбрият
оловен
войник“ –
възприемане
на пиесата
със задача
определяне
на нейния
характер:
бодро и
маршово;
тихи и силни
епизоди

Разпознай дали в изпълнението на песента
има солист.

3

Котаракът с чизми –
К. Милетков

Как звучи музиката: приспивно,
бодро, игриво, маршово?
Еднакво силна ли е отначало
до край?

Какъв е котаракът в
музикалната творба:

4

хищен, мързелив, игрив?

Пипи Дългото чорапче – В. Казасян

„Котаракът с чизми“ –
възприемане на пиесата
със задача да бъде
подбрано определение –
игрив

Огради рисунката, която показва на колко
се брои в песента за Пипи.

50
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Храбрият оловен войник –
С. Борткевич

Разучаване на песента
„Сбогом, букварче“.
Разпознаване на солист

5

Песен „Пипи Дългото
чорапче“. Възприемане,
определяне на колко се
брои

Тема: Празник на буквите
Урок за упражнение (с. 51)
Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с гатанката – отговорът е буквите. Рисунката тук е различна от
тази към песента „Сбогом, букварче” в предходния
урок, но е достатъчно говореща. Тя съдейства за
обогатяване на образното мислене на учениците
чрез нови мисловни връзки.
Основна част:
2. Първата задача в урока е свързана с изпълнителска дейност на учениците. Тя е за изпяване на
песента „Сбогом, букварче”. По преценка на учителя може да бъде със или без солист на куплетите.
Необходимо е да се търси точна интонация и емоционално изпълнение. То е съпроводено и с отговора на въпроса „За какво се пее в нея?”.
3. Следващата задача е за възприемане. Учениците слушат познати вече произведения с цел да
открият героите в тях и да отбележат реда на
прозвучаването им. Целта е провокиране на музикалната памет и възпроизвеждане на музикални представи за слушани произведения. Пиесите,
които звучат, са: „Танц на неизлюпените пиленца”

Гатанка –
буквите

(Модест Мусоргски), „Дългоухият персонаж” (Камий Сен-Санс), „Баба Меца на разходка” (Александър
Райчев), „Петли и кокошки” (Камий Сен-Санс).
В беседа децата могат да разкажат, ако са чели,
приказки за тези герои. Тук се прави междупредметна връзка с БЕЛ. Задачата спомага за развитие на речевите уменията на първокласниците и
умения за творческа изява.
4. В края на урока чрез решаване на кръстословица се затвърдяват изучени понятия. Тази задача
провокира образното мислене и музикалните представи на учениците. Вертикално се получава БУКВАР. Хоризонтално думите са: Баба Марта, ученик,
кукер, валс, азбука, ръченица.
Заключителна част:
Учителят може да насочи всеки ученик сам да
оцени как се е справил със задачите в урока, като
отговори на въпросите: „Пях ли добре?“, „Разпознах ли музикалните герои?“, „Реших ли кръстословицата?“.
Накрая учениците могат да се самооценят.

1

УПРАЖНЕНИЕ

2

Строят ли се в редици –
запяват като птици.
Що е то?

Свързване с
картинките
по реда на
прозвучаването:
1) „Танц на
неизлюпените
пиленца”
2) „Дългоухият
персонаж”
3) „Баба Меца на
разходка”
4) „Петли
и кокошки”

Изпълнение на
„Сбогом, букварче“

Припомни си песента
„Сбогом, букварче“ и отговори
за какво се пее в нея.
Чуй музикалните творби.
Открий героите в тях. Отбележи в квадратчетата
с цифри реда на прозвучаването им.

3

2

3

4

1

Чел ли си приказки за тези герои? Разкажи.
Ако попълниш вярно думите хоризонтално,
ще получиш отвесно първата книга на ученика.
Рисунките ще ти помогнат.
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Тема: Тромпет
Урок за нови знания (с. 52)
Ново понятие: тромпет

политански танц“ (Пьотр Илич Чайковски). Цели се
развиване на способността за внимателно слушане
на музикално произведение с определена задача – разпознаване по тембър и по външен вид на тромпет.

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с разпяване с „Пролетна песен“ (музика Владимир Джамбазов, текст М.
Стоянова). Работи се специално за възпроизвеждане
в група и самостоятелно на интонацията и звукоподражателните срички. Акцент е припомнянето
на познати инструменти, като учителят предлага
на учениците да имитират свирене на въображаема
цигулка и пиано заедно с изпълнението на песента.

6. За да изпълнят задача „Отбележи кои инструменти чуваш“, децата слушат последователно
музикални откъси, но не по реда на картинките, а
например: 1) Музикален пример с гайда; 2) началото
на „Неаполитански танц“; 3) „Тройка“ за пиано (П.
И. Чайковски). Целта е да се разграничи тембърът
на тромпета от този на пианото и гайдата.
7. Върху музиката на „Неаполитански танц“ се
осъществява ритмическа дейност – „Отмервай
танца с пляскане на две“.

Основна част:
2. Разучаването на песента „Крокодил“(музика
Хайгашод Агасян, текст Юлия Каракашева) е свързано с коментар върху текста на песента и илюстрацията. Учениците се запознават с външния вид на
новия инструмент – тромпет.

8. Импровизиране с танцови движения върху музиката. Акцентът е върху усъвършенстване на импровизационните умения на учениците да изпълняват според възможностите си танцови движения
върху „Неаполитански танц“, като се ръководят
от метрума и изразяват лично отношение към характера на музиката.

3. Работата по задачата „Открий инструмента, на който свири крокодилът, и го оцвети“ насочва вниманието на учениците към външния вид
на новия инструмент.

Заключителна част:
В кратка беседа с помощта на учителя първокласниците могат да опишат накратко основните дейности, които са изпълнявали в часа, да достигнат до
разпознаване и разграничаване по външен вид и тембър на тромпета от учените инструменти пиано и
гайда.

4. Задачата „Влез в ролята на крокодила и покажи как той свири на тромпет“ има за цел чрез импровизирани танцови движения да се имитират
героят от песента и спецификата при свиренето
на тромпет.
5. Следващата дейност в урока е свързана с формиране на умения за възприемане на музика – „Неа„Пролетна
песен“ –
разпяване,
свирене на
въображаема
цигулка и пиано

Оцветяване
Имитиране
свирене на
тромпет

1

ТРОМПЕТ

крокодил
музика Хайгашод Агасян
текст Юлия Каракашева

Открий инструмента, на който свири крокодилът,
и го оцвети.
Влез в ролята на крокодила и покажи как той свири на тромпет.

4

Неаполитански танц –
П. И. Чайковски

5

7

Ритмическа дейност –
„Неаполитански танц“

8

Танцова дейност

Отбележи кои инструменти
чуваш.

3

Отмервай танца с пляскане на 2.

12

1

Импровизирай с танцови
движения върху музиката.
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6

Свързване:
1) Музикален пример
с гайда; 2) началото
на „Неаполитански
танц“; 3) „Тройка“ за
пиано

3

2

Възприемане
на пиесата
„Неаполитански
танц“. Разпознаване
на инструмента

2

Разучаване на песента
„Крокодил“.
Ново понятие
„тромпет“

Тема: Тромпет
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 53)
Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с песен за разпяване
„Крокодил“ (музика Хайгашод Агасян, текст Юлия
Каракашева). Целта е припомняне на инструмента
тромпет и изразяване на собствено отношение
към настроението на песента.
Основна част:
2. Чрез задачата „Избери подходящия музикален
инструмент от приложението и го залепи на снимката“ учениците се насочват да разпознаят тромпета по външен вид и по начина му на изпълнение и
да го поставят на мястото му на снимката.
3. В задачата „Кои са музикалните инструменти, които чуваш? Отбележи ги с цифра от 1 до 6
по реда на прозвучаването им“ ориентир в поредността на прозвучаването на познати музикални
примери и връзката със следващата задача е № 1 –
тромпет. Звуковите примери могат да прозвучат
в следния ред:
−−1) „Неаполитански танц“ (Пьотр Илич Чайковски) – тромпет;
−−2) Музикален пример – гайда;
−−3) Музикален пример – контрабас;
−−4) „Пролет“ из „Годишните времена“ (Антонио
Вивалди) – цигулка;
−−5) „Дядо оре на могилка“ (народна песен – съпровод на тъпан;
−−6) „Приспивна песен“ (Васил Казанджиев) – пиано.
Избиране от
приложението,
изрязване и
залепване на
тромпет
Свържи:
1)„Неаполитанска
песен“ – тромпет
2) Музикален пример –
гайда
3) Музикален пример –
контрабас
4) „Пролет“ из
„Годишните времена“
– цигулка
5) „Дядо оре на
могилка“ (народна
песен – съпровод на
тъпан
6) „Приспивна песен“ –
пиано

2

3

4. При задачата „Свържи снимките на инструментите с подходящите картинки“ основна цел е съотнасянето на отделните инструменти към познати
подходящи изображения. Верните отговори са:
−−№ 1 тромпет – картина към песента „Крокодил“;
−−№ 2 гайда – картина към песента „Чуйте гайда
свири“;
−−№ 3 контрабас – картина към „Старинна френска
песен“ (Чайковски);
−−№ 4 цигулка – картина към „Пролет“ (Вивалди);
−−№ 5 тъпан – картина към песента „Дядо оре на
могилка“;
−−№ 6 пиано – картина към „Приспивна песен“ (Казанджиев).
5. Задача „Отбележи кои са техните изпълнители“ има за цел разграничаване на примерите, свързани тематично с българския фолклор и инструментите гайда и тъпан, от другите. Това се осъществява
чрез избор на подходящо облечен изпълнител. Верен
отговор: № 2 „Чуйте гайда свири“ и № 5 „Дядо оре
на могилка“ – с момчето в носия, останалите четири – с момчето в официално облекло.
Заключителна част:
В кратка беседа с помощта на учителя първокласниците могат да опишат последователно тембъра на тромпета и на другите инструменти и да
посочат подходящите за тях изпълнители. В края
на часа да разграничават по вид и тембър изучаваните 6 инструмента, както и кои от примерите са
свързани с фолклора и кои – не.
Накрая учениците могат да се самооценят.

УПРАЖНЕНИЕ
Избери подходящия музикален инструмент
от приложението и го залепи на снимката.

Кои са музикалните инструменти, които чуваш? Отбележи
ги с цифри от 1 до 6 по реда на прозвучаването им.
Свържи снимките на инструментите с подходящите картинки.
Отбележи кои са техните изпълнители.

2

3

6

1

„Крокодил“ –
разпяване

5

Свържи с
изпълнителите

1

2

4

3
4
6

1

5

2
5

3

4

6
4
5
1
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Тема: Лазаровден
Урок за нови знания (с. 54)
Опорни думи: Лазаровден, лазаруване,
лазарки, Цветница
Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с песен за разпяване
„Братче и сестриче“ (популярна мелодия, текст
Йордан Стубел). Вниманието на децата трябва да
се фокусира чрез текста на песента върху темата
за цветята като основен елемент от пролетните празници.
Основна част:
2. Първата дейност в урока е разучаването на песента „Лазарка“ (музика Ваня Ангелска, текст Дора
Габе). В процеса на разучаване трябва да се насочи
вниманието на учениците и към текста на голямата поетеса.
3. Чрез беседа учителят достига до запознаване
на първокласниците с Лазаровден, лазарките и лазаруването и така се отговаря на втората задача
„За кой празник се е украсило с венче това момиче?“.
4. Със задачата „Кои маргаритки показват как
се брои на 3 за ръченица?“ се цели да се разпознае
неравномерна пулсация на 3 и да се свърже с народ-

„Братче и
сестриче“ –
разпяване

ния танц ръченица. Верният отговор е – две прави
и една полегнала маргаритка.
5. Задачата „Оцвети венчето за празника“ се изпълнява, като се прилага междупредметна връзка
с ИИ и се акцентира върху развитието на въображението.
6. Следващата задача дава възможност да се
провери дали децата могат да свържат празника
и знанията си за него със специфичните белези на
обреда и участниците – лазарки.
6. В частта на урока, която е предвидена за
развиване на уменията за възприемане на музика,
децата слушат „Изгреяло ясно слънце“ (нар. песен).
С отговора на въпроса „Чуй музиката и определи
какво е нейното настроение“ се търсят понятия
за определяне характера на музикалното произведение. Първокласниците могат да изберат отговор от три възможни – весело, тъжно, сериозно.
Верният отговор е весело.
Заключителна част:
В края на часа с кратка беседа с помощта на учителя първокласниците могат да опишат накратко
основните дейности и да отнесат конкретни песни
към съответните фолклорни празници и обреди. В
края на часа децата трябва да знаят някои специфични белези на обредите и участниците в тях.

1

ЛАЗАРОВДЕН

Лазарка
музика Ваня Ангелска
текст Дора Габе

2

Разучаване на песента
„Лазарка“

3

Беседа за празника

6

Възприемане на
лазарска песен,
настроение: весело

За кой празник се е накичило с венче това момиче?

Неравномерна
пулсация на три

4

Кои маргаритки показват
как се брои на 3 за ръченица?
Огради.

Оцвети венчето за празника.

Оцветяване

5
Имаш ли приятели с име на
цветя? Кой е техният празник?
54

94

Изгреяло ясно слънчице –
народна песен
Чуй музиката и определи
какво е нейното настроение –
весело, тъжно, сериозно.

Тема: Лазаровден
Урок за наблюдение (с. 55)
на темата за фолклорните празници в творчеството на големите български поети.

По учебна програма учениците трябва да посетят концерт в тяхното населено място, посветен на Лазаровден. В случай, че това не може да се
осъществи, на стр. 55 от учебника е даден алтернативен урок, покриващ темата.

3. Отговорът на въпроса „Кой народен танц е
подходящ за тези две песни?“ насочва учениците
да разгледат трите рисунки и да изберат една. Верният отговор е ръченица.

Въвеждаща част:
1. В началото на урока учителят може да насочи
децата да разгледат снимките и да разкажат какво знаят за празника и да ги провокира да споделят
свои впечатления от него – като участници или
като публика. При наличие на подходящи условия,
децата могат да наберат цветя и да изплетат
символа на този празник – цветния венец.

4. Накрая на урока от учениците се очаква да
импровизират според възможностите си танцови
движения върху характерна музика, като се ръководят от метрума.
Заключителна част:
С помощта на беседа първокласниците и учителят обобщават основните дейности в часа, които са алтернатива на наблюдението – свързват
лазарки със съответния празник, знаят фолклорен
пролетен обред с участието на деца и неговите
специфични белези.

Основна част:
2. След това децата си припомнят песните
„Брала мома, Лазаре“ и „Лазарка“ и ги изпяват. В
беседа първокласниците стигат до актуалността

Беседа за
празника

1

НАБЛЮДЕНИЕ
Разкажи какво знаеш
за този празник –
снимките ще ти
помогнат. Набери
цветя и изплети венче.

Изпяване на
песните „Брала
мома, Лазаре“
и „Лазарка

2
Припомни си песните „Брала мома, Лазаре“ и
„Лазарка“ и ги изпей.

3

Кой народен танц е подходящ за тези две песни?

Танцова
дейност
ръченица

4

Право хоро

Валс

Ръченица

Свързване на
песните с танца
ръченица

Изтанцувай го пред съучениците си.
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Тема: Великден
Урок за нови знания (с. 56)
Опорни думи: Великден

4. След това учениците слушат песента „Великденски яйца” и отбелязват вярното за начина, по
който се брои – на 2. Целта на задачата е разпознаване на равномерна пулсация на 2. Верният отговор е две яйца.

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с песента „Лазарка“
(музика Ваня Ангелска, текст Дора Габе), която
служи за разпяване. Чрез текста на песента вниманието на учениците се насочва към темата за
пролетните празници – Лазаровден (с лазарките)
и Цветница. Коментира се съдържанието на песента и кой е авторът на нейния текст. Децата споделят лични впечатления от празниците.

5. При изпълняването на задачата „Празнични
камбани“ се използват уменията по ИИ и се акцентира върху развитие на въображението. Целта е
да се подберат понятия, чрез които да се определи тържественият характер на камбаните като
сила на звука и тембър и свързването им с ударните инструменти. Чрез примерен въпрос „Какво си
представяш, когато чуваш камбанен звън“ се активизира вниманието им и към използване на камбаните на Нова година, на Великден и др.

Основна част:
2. В началото на разучаването на песента „Великденски яйца“ (музика и текст Невена Кючукова)
се активира вниманието на учениците за реагиране на указанията и жестовете на учителя, набляга
се на повтарящите се срички и думи и на техния
звукоподражателен характер.
3. Със задачата „Огради през кой сезон е този
празник“ се цели чрез беседа децата да свържат образно Великден със сезона на пролетта и пролетните празници, като опишат двете картини на зима
и пролет и посочат тази, изобразяваща пролетта.

„Лазарка“ –
разпяване.
Беседа за
пролетните
празници

Свързване на
Великден с
картинката на
пролетта

ВЕЛИКДЕН

1

музика и текст Невена Кючукова

3

Огради през кой сезон е този
празник.

2

Разучаване на песента
„Великденски яйца“

4

Разпознаване
броене на две

Отбележи с 3 вярното за
песента „Великденски яйца“.

Оцвети според легендата и ще
разбереш какво звучи на този
празник.

5
56
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Заключителна част:
В кратка беседа с помощта на учителя първокласниците могат да опишат накратко основните дейности. В края на часа децата трябва да знаят някои специфични белези на изучените празници
и използването на музика, свързана с тях.

великденски яйца

Празнични камбани

Звуков пример
„Празнични
камбани“

6. С последната задача „Оцвети според легендата и ще разбереш какво звучи на този празник“ се
акцентира върху развитие на въображението чрез
връзка с ИИ.

6

Оцветяване
на камбана

Тема: Великден
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 57)
Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с песен за разпяване –
„Великденски яйца“ (музика и текст Невена Кючукова). Отново, както в предходния урок, чрез текста
на песента вниманието на учениците се насочва
към темата за пролетните празници и конкретно
към Великден.
Основна част:
Целият урок има за цел създаване на представа за празничен музикален календар. Тя се реализира
чрез две последователни задачи.
2. Чрез първата задача „Изпей изучените песни,
свързани с празниците и рисунките“ се затвърждават знанията, свързани с празниците в календара.
Освен „Великденски яйца“, изпяват се и останалите 5 песни (по преценка на учителя някои от песните могат да бъдат само коментирани по картините).

Разпяване –
„Великденски
яйца“

1

4. Затвърждаването на знанията за празниците
може да се извърши чрез задачата „Попълни липсващите букви в имената им“, в която от учениците
се изисква да изпишат имената на празниците, съответстващи на картинките. Верният отговор
е: кукери, Лазаровден, Коледа, Великден, Сурва, Баба
Марта. Кукерските игри са въведени за по-кратко изписване чрез името на действащите лица – кукери.
Заключителна част:
В края на часа с помощта на учителя първокласниците могат да опишат основните характеристики
на празниците и тяхната последователност в празничния календар.
Накрая учениците могат да се самооценят.

УПРАЖНЕНИЕ
Изпей изучените песни, свързани с празниците
от рисунките.
Номерирай ги според празничния календар.

3

Изпяване на
песни за изучени
празници,
свързване с
рисунките

3. Задачата „Номерирай според празничния календар последователността на празниците“ има за цел
да провери дали децата разпознават песните в последователността, в която ги чуват, и дали могат
да ги отбележат в правилния ред, като ги номерират от 1 до 6. Верният отговор е: 1. „Боговица“; 2.
„Сурва, сурва година“; 3. „Кукери“; 4. „Бабо Марто, я
кажи“; 5. „Лазарка“; 6. „Великден“.

4

Попълни липсващите букви
в имената им.

Попълване на
липсващи букви

к У К Е Р И

2

5

Л А З А Р О В Д Е Н

1

Номериране
според
празничния
календар

к О Л Е Д А

3

6

в Е Л И К Д Е Н

2

с У Р В А
4

Б А Б А

МА Р Т А
57
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Тема: Танцувам, марширувам, пея
Урок за нови знания (с. 58)
Опорни думи: марш, валс
Въвеждаща част:
1. Песента, с която може да се извърши разпяването в началото на часа, е „Маршът на музикантите“ (музика и текст Рая Стойнова). Работи се за
възпроизвеждане на настроението и метроритмиката на марша, интонацията и подсвиркването
(„фиу“). Акцентът, който трябва да се постави, е
върху ритъма и темпото на марша.
Основна част:
2. Песента за разучаване е „Капитан Рачо“ (музика Петър Льондев, текст Радой Киров). При изпълнението от целия клас и по групи се търси провокиране на лично отношение към настроението на
песента, като се коментират характерът на музиката и съдържанието на текста, акцентира се
върху марша като ритмична дейност. Чрез беседа
учителят надгражда знанията за марша като жанр
с неговото темпо и характерен метроритъм.
3. Следващата задача „Чуй песента, като отмерваш с ръце, както е показано“ има за цел да подчертае и затвърди знанията за равномерна пулсация на
2 с отмерване на силно и слабо време.
4. Синхронизиране на две дейности – пеене и маршируване, се постига чрез изпълнението на задачата „Сега я изпей, като едновременно маршируваш“.

„Маршът на
музикантите“ –
разпяване, ритъм,
темпо

5. За формиране на умения за възприемане на
музика е предложен валсът „На хубавия син Дунав“
(Йохан Щраус-син). Отчита се равномерната пулсация на 3 с отмерване на силно и на две слаби времена, характерна за валса. Чрез беседа се коментира
характерът на музиката и този танц – как се танцува, къде се танцува, как са облечени танцовите
двойки и пр.
6. Със следващата задача „Откриваш ли разлика
в отмерването на песента и на валса“ и беседата
към нея се акцентира на характерната за марша
равномерна пулсация на 2 и за валса – на 3. Целта
е изграждане на метроритмичен усет за марш и
за валс.
7. Последната задача в урока „Импровизирай с
танцови движения върху валса“ поставя акцент
върху импровизационните умения на учениците
да изпълняват според възможностите си танцови
движения върху характерна музика – валс, като се
ръководят от метрума и изразяват лично отношение към нейния характер.
Заключителна част:
С помощта на учителя първокласниците могат да опишат накратко основните дейности в
часа, като акцентират на равномерната пулсация
на 2 и на 3 и на съответните ритмични схеми, да
достигнат до разграничаване характера и настроението на музиката и метроритъма на марша и
валса.

ТАНЦУВАМ, МАРШИРУВАМ, ПЕЯ

Рачо капитана

1

музика Петър Льондев
текст Радой Киров

2

Отмерване
на две

3

Пеене и
маршируване

4

Отмерване на
три – валс

Чуй песента, като отмерваш с ръце, както е показано.

Сега я изпей, като едновременно маршируваш.
На хубавия син Дунав – Й. Щраус-син

5

Възприемане на
валса „На хубавия
син Дунав“

7

Танцова дейност
– валс

Чуй музиката, като отмерваш с ръце,
както е показано.

6

Откриваш ли разлика в отмерването
на песента и на валса?
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Разучаване на песента
„Капитан Рачо“

Импровизирай танцови
движения върху валса.

Тема: Танцувам, марширувам, пея
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 59)

Въвеждаща част:
1. В началото на урока чрез задачата за разпяване с песента „Капитан Рачо“ с движения се представя текстът й. Трябва да се акцентира върху
характера на музиката и маршовия метроритъм.
Трябва да се наблегне на ритмичната дейност, която да се синхронизира с певческата и да се импровизира върху съдържанието на текста.
Основна част:
Урокът има за цел затвърждаване на знанията
за равномерна пулсация на 2 и неравномерна пулсация на две и на три чрез научени песни и звучали
музикални творби. Реализира се чрез три надграждащи се задачи.
2. Със задачата „Чуй четирите музикални примера и отбележи на рисунките техния ред с цифра
от 1 до 4“ се затвърждават знанията, свързани
с характерния метроритъм на марш, валс, право
хоро и ръченица. Примерите могат да бъдат чути
в различна последователност, но не по реда на
картинките, например: 1) Право хоро (оркестър
народни инструменти); 2) песента „Капят листата“ (валс); 3) песента „Маршът на музикантите“;
4) „Бабо Марто, я кажи“ (ръченица).
Разпяване –
„Капитан Рачо “.
Синхронизиране
на певческа
и ритмична
дейност
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3. Втората задача затвърждава знанията за
марш, валс и фолклорни танци и съответния им
метроритъм чрез визуална конкретизация. Верните
отговори по реда на номерацията са: право хоро –
две цървулчета; „Капят листата (валс) – три пантофки; „Маршът на музикантите“ – два ботуша;
„Бабо Марто, я кажи“ (ръченица) – три цървулчета,
като връвчицата на третото е провлачена. Желателно е учителят да обърне специално внимание на
това илюстриране на удълженото трето време.
4. Затвърждаване на знанията за характера на
четирите примера и свързването на съответните изпълнители с облекло се постига с последната
задача „На коя музика се танцува и на коя марширува“. Правилният отговор е следното свързване: два
ботуша – момче с барабанче; три пантофки – бална
двойка, която танцува валс; три цървулчета – момче и момиче, които играят ръченица; две цървулчета
– едно момче в носия, което ще отиде на хорото.
Заключителна част:
В кратка беседа с помощта на учителя първокласниците могат да разкажат какво са научили за
марш, валс, право хоро и ръченица. В края на часа децата трябва да знаят метроритъма на марш, валс,
право хоро и ръченица, кои от тях се танцуват и кой
се марширува, кой се танцува с бални дрехи и кой – с
народна носия, с какъв ударен инструмент се съпровожда маршът.
Накрая учениците могат да се самооценят.

УПРАЖНЕНИЕ
Изпей песента „Рачо Капитана“ и представи
с движения текста и’.
Чуй четирите музикални примера и отбележи
на рисунките техния ред с цифра от 1 до 4.
Свържи кои обувки са подходящи за всяка песен.
На коя музика се танцува и на коя – марширува?

Слушане и
свързване с
картините:
1) Право хоро
(оркестър
народни
инструменти)
2) песента
„Капят
листата“ (валс)
3) песента
„Маршът на
музикантите“
4) „Бабо Марто,
я кажи“

4
3
2
2

2

1
1

3

Свързване на
песните със
съответния
метроритъм

4

Свързване с
подходящо
облекло за
танцуване

2

4

3
3

1

4
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Тема: Пеем заедно
Урок за нови знания (с. 60)
Нови понятия: хор, детски хор
Въвеждаща част:
1. Текстътна песента за разпяване „Братче и сестриче“ (популярна мелодия, текст Йордан Стубел)
насочва вниманието на учениците върху темата за
приятелството, уважението и толерантността.
Основна част:
2. Урокът започва с разучаване на песента „Продавач на надежда“ (музика Петър Ступел, текст Джани
Родари, български текст Валери Петров). В процеса
на разучаване се работи за възпроизвеждане на изпълнителска дейност в група, изразяване на собствено
отношение към настроението на песента и изразяване на емоционалното преживяване при изпълнението й от целия клас. Чрез беседа се коментира съдържанието на песента и специалното желанието да
помогнеш на приятелите си.
3. Чрез кратка беседа учителят продължава темата за приятелството.
4. Чрез въпроса „Според теб деца или възрастни
пеят „Продавач на надежда“ учениците трябва да
разпознаят изпълнителите на песента – детски или
възрастни гласове.
5. Чрез въпроса „Коя я изпълнява? Огради вярната рисунка“ се цели разграничаване в изпълнението
на момчето и на детския хор. Желателно е учителят да постави и задача песента да се изпълни от
едно дете (солист) и останалите ученици (хор). Чрез
„Братче и
сестриче“ –
разпяване

1

конкретизиране на знанията да се разграничат соловото и груповото пеене, съответно детското солово и детското групово пеене, учениците сами да
достигнат до определението за понятието детски
хор – когато пеем заедно, ние пеем в хор.
6. При овладяване на умения за възприемане на
музика е предложен „Химн на сътворението“ (музика Виктор Чучков, български текст Лилия Вучкова).
Коментира се съдържанието на текста. Акцентира
се на многообразието в света, като вниманието се
насочва към последния куплет – за какво пеят децата
(„Деца щастливи сме ние…“), към характера на музиката и звучността на детския хор. Целта е надграждане на знанията за новите понятия хор и детски хор
чрез понятието химн.
7. Чрез метода на беседата учителят цели активизиране на образни асоциации, които се съдържат в
текста на песента и в характера на музиката – валс,
със задачата „Какво си представяш, докато слушаш
песента? Оцвети звездите и луната“.
8. В задачата „Нарисувай 2 звездички и 3 звездички.
На колко се брои? Оцвети вярното“ вниманието на
учениците последователно се насочва към метроритъма на песента – валс. След като нарисуват двете
групи звездички в празния квадрат под картината на
„Химн на сътворението“, те сами трябва да изберат верния отговор – 3 звездички, като ги оцветят.
Целта е затвърждаване на знанията за равномерна
пулсация на три и валс. Връзка с ИИ.
Заключителна част:
С помощта на учителя първокласниците могат
да разграничават солово и групово пеене, детски хор.

ПЕЕМ ЗАЕДНО

продавач на надежда
музика Петър Ступел
текст Джани Родари

2
Беседа за
приятелството

3
Разкажи за твоите приятели.

Разпознаване
на детски и
възрастни
гласове в
„Продавач на
надежда“

4

Разпознаване
на солово и
групово пеене

5

Според теб деца или възрастни
пеят „Продавач на надежда“?
Отбележи вярното.

Кой я изпълнява?
Огради вярната рисунка.

Нарисувай 2 звездички и 3
звездички. На колко се брои?
Оцвети вярното.
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Разучаване на песента
„Продавач на надежда“

Химн на сътворението –
В. Чучков
Какво си представяш, докато
слушаш песента?
Оцвети звездите и луната.

6

Възприемане
на „Химн на
сътворението“

7

Образни
асоциации,
оцветяване

8

Визуализиране на
ритмична пулсация
чрез рисуване

Тема: Пеем заедно
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 61)
Въвеждаща част:
1. Разпяването в началото на урока може да се
извърши с песента „Продавач на надежда“, като
децата влизат в ролята на хор.
Основна част:
2. С първата задача „Чуй музикалните примери
от рисунките и отбележи в квадратчетата реда,
в който прозвучават“ целта е припомняне на изучени песни и тяхното разпознаване. Прозвучават 4
примера в последователност, несъответстваща
на картинките, например: 1) „Химн на народните
будители“ (№ 2); 2) „Братче и сестриче“ (№ 1); 3)
„Люлчена песен“ (№ 3); 4) Химн на сътворението
(№ 4).
3. Задачата „Кой ги изпълнява“ логично следва
предходната задача. Учениците трябва да свържат песните в поредността, в която са номерирани (или в последователността на картинките)
със съответните изпълнители. Верният отговор
е: „Братче и сестриче“ – едно момиченце „Химн

Разпяване –
„Продавач на
надежда“

1

на народните будители“ – мъжки хор, „Люлчена песен“ – жена, „Химн на сътворението“ – детски хор.
4. С песента „Горска дискотека“ и кратка беседа за припомняне на съдържанието се активизира
желанието на учениците за групова певческа дейност. Целта е изграждане на умения за пеене в хор.
5. Последната задача „Допиши изреченията“
цели затвърждаване на основното понятие детски
хор и разграничаването му от понятието солист.
Верният отговор е: „Когато пеем заедно, ние пеем
в хор“; „Когато някой от нас пее самостоятелно
пред детски хор, той е солист“.
Заключителна част:
В края на урока с помощта на учителя учениците могат да разкажат какво са научили за пеенето
в хор. След този урок те трябва да знаят понятията хор, детски хор, да правят образни асоциации,
като се основават на съдържанието на текста
на двете песни и на тяхната музика.
Накрая учениците могат да се самооценят.

Влезте целият клас в ролята на хор и изпейте
заедно „Продавач на надежда“.
Чуй музикалните примери от рисунките и отбележи
в квадратчетата реда, в който прозвучават.
Кой ги изпълнява? Свържи.

1

Слушане и
свързване с
картините:
1) „Химн на
народните
будители“
2) „Братче и
сестриче“
3) „Люлчена
песен“
4) Химн на
сътворението

2

3

4

2
Изпейте заедно
„Горска дискотека“.

3

Свързване с
изпълнителите

4

Пеене в хор –
„Горска дискотека“

5

Дописване на
изреченията

Допиши изреченията:

хор .
Когато пеем заедно, ние пеем в ..........
Когато някой от нас пее пред детски хор,
солист .
той е ...................
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Тема: Годишните времена
Урок за нови знания (с. 62)
Опорни думи: музикални картини
Въвеждаща част:
1. Разпяването може да се извърши с „Крокодил“
(музика Хайгашод Агасян, текст Юлия Каракашева.
Вниманието на децата трябва да си насочи чрез
текста върху природата и хората.
Основна част:
2. В процеса на разучаването на песента „Четирите елемента“ (музика Румяна Шоселова, текст Мая
Дългъчева) се активира вниманието на учениците
към съдържанието на текста и връзката на текста
с музиката.
3. За изпълнението на задачата „Какво се пее в песента. Дооцвети рисунката“ чрез беседа учителят
насочва учениците към текста и активира желанието им да опишат природните картини. С помощта
на уменията по ИИ те дооцветяват рисунката, като
влагат своите представи.
4. Задачата „Съпровождай ритмично, докато
пееш“ активира ритмичната дейност с равномерна
пулсация на 2. Могат да се използват маракаси, както
е показано, или други подходящи инструменти, които
подчертават ритъма (напр. дайре, клавеси).
5. Следващата дейност е ориентирана към възприемане на музика. Предложени са „Годишните времена“ (Антонио Вивалди). Целта е децата да се нау-

„Крокодил“ –
разпяване

1

Оцветяване на
огъня

Възприемане
на откъси от
„Пролет“, „Лято“,
„Есен“, „Зима“
из „Годишните
времена“.
Свързване на
настроението им
с картинките

чат да свързват музиката и нейното настроение с
конкретните сезони чрез припомняне на звучалите
„Зима“ и „Пролет“ и новите „Лято“ и „Есен“. Задачата „Какво е настроението в музикалните примери“.
Свържи реда на прозвучаването им с верния сезон“
изисква при всяко прозвучаване на кратките характерни музикални откъси от началото на първите
части на четирите сезона учениците да свържат с
характерните музикалноизразни средства (динамика,
тембър, настроение и др.), чрез които се пресъздават
музикални картини, изобразяващи природни явления.
Например напрегнатата музика с усещане за студ и
виелица в музиката на „Зима“, чуруликането на птичките и бурята в „Пролет“, красивата природна картина с птички, бълбукане на водата и други природни
картини в „Лято“, картина на жътвата, на птици и
пъстроцветни дървета в „Есен“.
Примерите се пускат в последователността на
сезоните без да се обявява тяхното заглавие, като
първо може да прозвучи „Зима“, като вече слушана.
Целта е чрез междупредметна връзка с Изобразително изкуство учениците да познаят отделните сезони
и да ги свържат с характерните за всеки сезон картинки.
Заключителна част:
Първокласниците могат да опишат накратко
възприемането на четирите части от „Годишните
времена“, като направят връзка между тях. Целта е
да разпознават музикални картини посредством музикалноизразни средства в музиката – тембър, динамика, настроение и т.н.

ГОДИШНИТЕ ВРЕМЕНА

Четирите елемента
музика Маргарита Шоселова
текст Мая Дългъчева

2

3

4
За какво се пее в песента?
Дооцвети рисунката.

5

Съпровождай ритмично,
докато пееш.

„Пролет“, „Лято“, „Есен“,
„Зима“ из „Годишните времена“
– А. Вивалди
Какво е настроението в музикалните примери?
Свържи реда на прозвучаването им с верния сезон.

1 2 3 4
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Разучаване на песента
„Четирите елемента“

Ритмичен
съпровод на две

Тема: Музикална приказка
Урок за нови знания (с. 63)
Опорни думи: музикална приказка
Въвеждаща част:
1. Песента за разпяване в този урок е „Четирите елемента“ (музика Румяна Шоселова, текст Мая
Дългъчева). Вниманието на децата трябва да се
насоки към откриване на връзката между текста
и музиката и темата за спорта и разходката сред
природата.
Основна част:
2. В основната част на урока дейността започва с разучаване на песента на козлетата „Утринна
гимнастика“ из мюзикъла „Вълкът и 7-те козлета“
(музика Александър Владигеров, текст Димитър
Димитров). В процеса на разучаване се активира
вниманието на учениците към съдържанието на
текста на песента и връзката му с едноименната
приказка на Братя Грим, припомня се съдържанието на приказката, коментират се поуките от
текста на песента и темата за физическото здраве. Специално се акцентира на звукоподражателните моменти в песента (ме-е-е) и възможността
музиката да пресъздава различни природни картини и звуци.
3. Чрез решаването на задачата „Къде се крие
седмото козле? Открий го и го оцвети“ вниманието отново се насочва към главните персонажи –
козлетата.

„Четирите
елемента“ –
разпяване
Оцветяване на
седмото козле

Разпознаване
на тромпет и
имитиране с
движение как се
свири на него

1

4. Задачата „Проследи как се движи мелодията?“
има за цел да формира умения за разпознаване посоката на движение на мелодията. С помощта на
картинките учениците лесно се ориентират в движението на мелодията в началото на песента (в звукоподражателната част). Верният отговор е третата картинка: ниско – високо.
5. Припомнянето на тембъра на тромпет и
разпознаването по външен вид на тромпет, пиано
и контрабас се постига с решаването на задачата
„Отгатни инструмента, с който започва утринната гимнастика на козлетата, и го огради. Имитирай
как се свири с него“.
6. Следващата дейност в урока е насочена към
възприемане на музика. Музикалният пример в учебника е на същата тема – „Вълкът и седемте козлета“ (музика Развигор Попов, текст Жана Кюлджиева).
7. Задачата „Изиграйте приказката по музиката,
като влезете в ролята на героите“ цели определяне на настроението на музиката, като се проследи
връзката между текста и мелодията и се обърне
внимание на звукоподражателните моменти. Целта
е постигане на изпълнение на музикална приказка за
развитие на детската артистичност.
Заключителна част:
С помощта на учителя в заключителната беседа
първокласниците могат да съпоставят двете песни
по тема, текст, мелодия, звукоподражателни моменти и т.н. и да свържат музиката с приказните герои.

МУЗИКАЛНА ПРИКАЗКА

Утринна гимнастика
из мюзикъла Вълкът и 7-те козлета
музика Александър Владигеров
текст Димитър Димитров

2

3

Разучаване на песента
„Утринна гимнастика“

4

Проследяване
посоката на
мелодията

6

Възприемане на
песента „Вълкът и
седемте козлета“

7

Драматизиране на
музикална приказка

Къде се крие седмото козле? Открий
го и го оцвети.

5

Отбележи с 3 как
се движи мелодията.
Отгатни инструмента, с
който започва утринната
гимнастика на козлетата, и го
огради. Имитирай как се свири
с него.

Вълкът и седемте козлета –
Р. Попов
Изиграйте приказката по
музиката, като влезете в
ролята на героите.
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Тема: 24 май
Вид на урока – за нови знания
Опорни думи – марш, настроение,
авторска песен
Въвеждаща част:
1. Тематично подходяща за разпяване за този
урок е песента „Сбогом, букварче“, музика Валери
Костов, текст Валентин Кръстев. Вниманието на
учениците може да бъде насочено към буквите и
азбуката
Основна част:
2. Основната песен за разучаване е „Златни букви“, музика Красимир Милетков, текст Ангелина
Жекова. Трябва да се обърне специално внимание на
текста на песента.
3. Въпросът „За кого се пее в песента? Какво
знаеш за тях“ насочва към делото на светите братя. Чрез беседа учениците трябва да бъдат провокирани да разкажат какво знаят за тях.
4. С песента е свързана задачата „Допълни изречението“ – „Кирил и Методий са създали нашата
…“ – азбука. Търси се междупредметна връзка с БЕЛ.
При изпяване на песента е необходимо активно
следване на указанията и жестовете на учителя и

„Сбогом,
букварче“ –
разпяване

изразяване на собствено отношение към настроението на песента.
5. Като музикален материал за възприемане е
включен „Химн на св. св. Кирил и Методий“, музика
Панайот Пипков, текст Стоян Михайловски. Химнът не е подходящ за разучаване от първокласниците, но запознаването с него, с текста и с мелодията му, са много важни за тяхното възпитание.
Тук отново се търси връзка с БЕЛ. Желателно е да
се коментира текстът, в подходяща форма учителят да разкаже за неговите създатели.
6. Последната задача е отново свързана с химна – целта е чрез веселите редички с букви да се
посочи неговият размер, опростен в 2/4 (втората
редичка).
Заключителна част:
В кратка беседа с помощта на учителя първокласниците могат тематично да свържат песента „Златни букви“ и да я свържат тематично с
песента за възприемане „Химн на св. св. Кирил и
Методий“. В края на часа да разпознават химна.

1

24 МАЙ

Златни букви
музика Красимир Милетков
текст Ангелина Жекова

Беседа за 24 май
и делото на
светите братя

„Химн на св.
св. Кирил и
Методий“ –
възприемане и
коментиране
на текста и
историята на
химна

Разучаване на песента
„Златни букви“

3

За кого се пее в песента? Какво знаеш за тях?
Допълни изречението:

Кирил и Методий са създали нашата ..................
азбука .

5

4

Допълване на
изречението

6

Броене
на две

Химн на св. св. Кирил и Методий – музика Панайот Пипков,
текст Стоян Михайловски
На колко се брои химнът?
Подчертай верния
ред от букви.
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2

Тема: 24 май
Урок за наблюдение (с. 65)

По учебна програма учениците трябва да посетят концерт в тяхното населено място, посветен на Празника на славянската писменост и култура. В случай, че това не може да се осъществи,
на стр. 65 от учебника е даден алтернативен урок,
покриващ темата.
Въвеждаща част:
1. Снимковият материал на страницата предлага възможност за беседа по темата. Учениците
могат да покажат знанията си за Празника на славянската писменост и култура и да споделят свои
впечатления от него – като участници или като
публика. Могат отново да си припомнят какво знаят за делото на светите братя, като разкажат за
тях, както и за „Химн на св. св. Кирил и Методий“и
неговите автори.
След беседата може да бъде поставен въпросът
„Как празнувате 24 май във вашето училище, както и „Коя песен винаги се пее на този ден“. Целта е
първокласниците да споделят своя опит.

Беседа за
празника

Основна част:
2. Със задачата „Избери и отбележи подходящи
песни за концерт за 24 май“ се цели да бъде направен сценарий с песни за празника за концерт, който
да бъде осъществен в училище. Учениците имат
възможност да изберат тематично подходящи
песни от изучаваните (от предложени 5 песни).
Песните трябва да бъдат разпознати по картинките (по реда им на страницата): 1) „Здравей,
първи клас“; 2) „Лазарка“; 3) „Сбогом, букварче“,
4) „Маршът на музикантите“; 5) „Златни букви“.
Верни отговори са: № 1, 3 и 5.
3. След като подберат песните, се очаква от
учениците да ги изпеят, като предложат тяхната
последователност.
Заключителна част:
С помощта на беседа първокласниците и учителят обобщават основните дейности в часа.

НАБЛЮДЕНИЕ
Как празнувате 24 май във
вашето училище?
Коя песен винаги се чува на
този ден?

1

Песни за 24 май

2

Изпяване на
песните

3

Избери и отбележи подходящи песни за концерт за 24 май.

Изпей песните, които избра.

65

105

Тема: Знам и мога с музика
Урок за диагностика на изходно ниво
(с.66 – 67)
Основни дейности:
Първокласниците попълват диагностична форма,
съдържаща 8 задачи. Препоръчително е учителят
да прочете всяка една от тях и да остави необходимото учебно време за нейното изпълнение. Всяка
задача има за цел установяване на постигнат очакван
резултат към конкретна област на компетентност
от програмата по музика за първи клас. По аналогия с
диагностиката от началото на годината задачите
са отнесени към едно от шестте познавателни нива
на Класификацията на Б. Блум и колектив (описание в
таблица). Конструирането на диагностичната форма е съобразено с възрастовите особености на малките ученици. Музикалният материал, включен към
задачите, съдържа произведения, които присъстват
в образователното съдържание в учебника.
1. Чрез задачата „Изпей песента от учебника, която най-много ти харесва, и разкажи защо“ се установява нивото на изпълнителски способности на първокласниците и се представя възможност за изразяване
на лично отношение. Задачата се изпълнява индивидуално от малките ученици. Постиженията се оценяват по зададени критерии и показатели. За да бъде
изпълнена, е възможно да се процедира по два начина,
които са по преценка на учителя:
−−Ако това е в самия урок, предвиден за диагностика,
е достатъчно всяко дете да изпее само по един куплет и припев от любима песен, което ще отнеме
около половината от часа.
−−Възможно е тази задача да бъде изпълнена и в следващия час с тема „Здравей, ваканция!”, в който основната предвидена дейност е изпълнение на любими песни по избор на децата.
За да бъде улеснена дейността, е добре да се подготви предварително списък на учениците, включващ предвидените критерии и показатели за оценка
на техните постижения.
2. Задачата „Разпознай песните по картинките,
отбележи кои са народни“ предполага разграничение
на авторски и народни песни.
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ЗНАМ И МОГА С МУЗИКА – ИЗХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА
Изпей песента от учебника, която най-много
ти харесва, и обясни защо.

Изпей песента „Бързият влак” и отбележи
вярната посока на движение на мелодията и’.

Разпознай песните по рисунките,
отбележи кои са народни.

Помогни на песните да се представят, като
свържеш със стрелки.

Свържи номера на произведението, което чуваш,
с подходящата рисунка и неговата бързина:

Напиши какво е настроението на песните.
Дядо оре
на могилка
Маршът на
музикантите
Чуй песните и оцвети: в синьо – песен за Коледа,
в зелено – песен за пролетта.
Огради инструмента,
който звучи в едно от
тези три произведения.

Боговица

Братче и
сестриче
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Музикален материал: Здравей, първи клас – музика
Хайгашод Агасян, текст Ангелина Жекова; Дена – народна песен; Дядо оре на могилка – народна песен
3. „Свържи номера на произведението, което чуваш, с подходящата картинка и неговата бързина“, е
задача за установяване на знание и умение за разпознаване на видове темпа, както и за развитие на метроритмичен усет.
Музикален материал в следната последователност:
• Прела баба – музика Михаил Кочев, текст Цанко
Церковски, аранжимент Красимир Милетков
• Приспивна песен – Васил Казанджиев
• Маршът на музикантите – музика и текст Рая
Стойнева
4. Задачата „Огради картинката на познат инструмент, който прозвуча в едно от тези три произведения“, има за цел слухово и визуално разпознаване
на пиано.

Музикален материал:
• Прела баба – музика Михаил Кочев, текст Цанко
Церковски, аранжимент Красимир Милетков
• Приспивна песен – Васил Казанджиев
• Маршът на музикантите – музика и текст Рая
Стойнева
5. „Изпей песента „Бързият влак“ и отбележи вярната посока на движение на мелодията“ е задача, която установява умението за проследяване на движение в мелодична линия.
Музикален материал:
• Бързият влак” – музика Парашкев Хаджиев,
текст Иван Генов
6. Задачата „Помогни на песните да се представят, като свържеш със стрелки“ цели установяване
на нивото на умение за сравнение на основни жанрове – марш и право хор чрез нагледни опори за метрум
и подходящи инструменти.
Музикален материал:
• Дядо оре на могилка – народна песен
• Маршът на музикантите – музика и текст Рая
Стойнова
7. „Напиши какво е настроението на песните“ е
задача, която предполага записването на определения, които са резултат на разпознаване на художествени емоции. Задачата се реализира на основата на
междупредметна връзка с БЕЛ.
Музикален материал:
• Дядо оре на могилка – народна песен
• Маршът на музикантите – музика и текст Рая
Стойнова
8. Чрез задачата „Чуй песните и оцвети: в синьо – песен за Коледа, в зелено – песен за пролетта“
се установява умение за свързване на музикални творби въз основа на тематичен признак – с конкретен
календарен празник и със сезон.

Музикален материал:
• Боговица – музика Добри Христов, т. Петко Рачов Славейков, аранжимент Валери Костов
• Братче и сестриче – популярна мелодия, текст
Йордан Стубел
Ключ на отговорите:
Зад. 2:
Дена (народна песен) – втора картинка; Дядо оре
на могилка (народна песен) – (трета картинка)
Зад. 3:
• Прела баба – бързо темпо (трета картинка)
• Приспивна песен – бавно темпо (втора картинка)
• Маршът на музикантите – умерено темпо
(първа картинка)
Зад. 4: пиано
Зад. 5: картинка, изобразяваща влак, който се движи надолу
Зад. 6:
• Дядо оре на могилка – равномерна пулсация на 2,
подходящ инструмент – дайре (картинка с две дайрета) – право хоро (картинка с деца, хванати за ръце,
играещи хоро)
• Маршът на музикантите – равномерна пулсация на 2, подходящ инструмент – барабан (картинка с два барабана) – марш (картинка с маршируващи
войници)
Зад. 7:
• Дядо оре на могилка – весела, игрива, танцувална и др. синоними
• Маршът на музикантите – бодра, радостна,
забавна и др. синоними
Зад. 8:
• Боговица – Коледа
• Братче и сестриче – пролет
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Таблица на задачите, включени в диагностиката в края на първи клас
№ на задачата

1

2

3

Очакван резултат
– знания, умения и
отношения

Пее според възможностите си
авторски или народни песни по
избор от училищния репертоар

Разграничава най-общо по слух
народните песни в репертоара
за пеене.

Определя бързината в подходящи музикални примери.

Област
на компетентност

Музикална практика: музициране, възприемане
на музика

Музикална практика: музициране, възприемане на музика

Елементи на музикалната изразност

Познавателно ниво

оценка

разбиране

разбиране

Критерии и показатели за оценка

Отношение в изпълнението
(музикална емпатийност):
• положително – 2 т.
• индиферентно – 1т.
• отрицателно – 0 т.
Изпълнителски умения – пеене
без подкрепа
точно – 2 т.
приблизително –1 т.
неточно – 0 т.

Правилност на отговорите:
• два верни отговора – 2 т.
• един верен отговор – 1 т.
• решен отговор – 0 т.

Правилност на отговорите:
• за всяко вярно свързване –
1 т.
• за всяка двойна вярна връзка
– 2 т., по следния начин:
1. Прела баба – бързо темпо
(трета картинка) – 2 т.
2. Приспивна песен – бавно
темпо (втора картинка) –
2 т.
3. Марша на музикантите – умерено темпо (първа картинка) –
2 т.
Общ брой за цялата задача: 6 т.

Скала за оценяване постиженията на учениците чрез получен
тестов бал:
Максимален брой точки : 22
22 – 5 т. – отлично представяне – усмихнат въпросителен знак
14 – 7 т. – добро представяне – сериозен въпросителен знак
6 – 0 т. – слабо представяне – тъжен въпросителен знак
Скала за самооценяване от учениците:
22 – 15 т. – успях да се справя без помощ – усмихнат въпросителен знак
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4

5

6

7

8

Разпознава по тембър и Определя възходящо и Разпознава марш и
външен вид музикални низходящо движение
хоро
инструменти – пиано
на мелодията по слух и
с помощта на графични
символи

Определя настроението в подходящи
музикални примери

Свързва коледуването,
сурвакането, кукерските игри и лазаруването
с конкретен календарен празник.

Елементи на музикалната изразност

Елементи на музикалната изразност

Музика и общество

Елементи на музикалната изразност

Музика и общество

разбиране

разбиране

разбиране

разбиране

анализ

Правилност на отговорите:
• верен отговор – 1 т.
• грешен отговор – 0
т.

Правилност на отговорите:
• верен отговор –
1 т.
• грешен отговор – 0
т.

Правилност на отговорите:
• за всяко вярно свързване – 1 т.
• за всяка вярна
двойна връзка – 2 т. по
следния начин:
Дядо оре на могилка –
равномерна пулсация на
2, подходящ инструмент
дайре (картинка с две
дайрета) – право хоро
(картинка с деца, хванати за ръце, играещи
хоро) – 2 т.
Маршът на музикантите
– равномерна пулсация
на 2, подходящ инструмент барабан (картинка
с два барабана) – марш
(картинка с маршируващи войници) – 2 т.

Правилност на отговорите:
• за всяко вярно
подбрано и написано
определение – 1 т.
Общ брой за цялата
задача: 2 т.

Правилност на отговорите
• два верни отговора
– 2 т.
• един верен отговор
– 1 т.
• решен отговор – 0 т.

14 – 7 т. – справих се с малко помощ – сериозен въпросителен
знак
6 – 0 т. – справих се, но ми беше трудно – тъжен въпросителен
знак
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Тема: Здравей, ваканция
(с. 68 – 69)
1. Свързване на научените през годината нови
		песни с техните картинки
2. Посочване на песните, които най-много
са се харесали
3. Припомняне и пеене

ЗДРАВЕЙ, ВАКАНЦИЯ!
Скъпо дете,
Измина една година от твоето пътешествие в света на музиката. Надяваме се,
че научи различни песни, слуша много музикални творби, успя да надникнеш в чудния,
необятен свят на музиката.
Вярваме, че сега, когато си на прага на първата си лятна ваканция, ще се втурнеш
в нея поне с една любима песен. Тя ще озарява дните ти с повече слънце, ще те
зарежда с настроение, ще те кара да правиш добрини, защото с музиката хората
стават по-добри. Наесен ще те очакваме заедно да
продължим музикалното пътешествие. До нови срещи!
Щастливо лято, мило дете!
От авторите
Отбележи песните, които най-много ти
харесаха през тази учебна година.

68
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69

Здравей, първи клас
муз. Хайгашод Агасян
аранж. Валери Костов
текст Ангелина Жекова

111

Деца по зебрата
муз. и текст Красимир Милетков

Бързият влак
муз. Парашкев Хаджиев
текст Иван Генов

112

Марш на музикантите
муз. и текст Рая Стойнева

113

Капят листата
муз. Парашкев Хаджиев
текст С. Дринов

114

Ден на будителите
муз. Красимир Милетков
текст Ангелина Жекова

115

Дядо оре на могилка
народна песен (изп. Б. Машалов)

}2

}2

}4

}2

}2

}2

Прела баба
муз. Михаил Кочев
текст Цанко Церковски

116

Хорце
муз. Парашкев Хаджиев
текст Иван Генов

}2

117

Медна свирка свири
муз. Борис Ибришимов
текст Веса Паспалеева

118

2

2

2

2

Зимно хоро
муз. Петър Ступел
текст Цветан Ангелов

2

2

119

Боговица
муз. Добри Христов
текст П.Р. Славейков

Сурва, сурва година
народна песен

120

Зимна песничка
муз. Христо Недялков
текст Димитър Спасов

121

Едно картофче
(зеленчукова историйка)
муз. Кирил Цибулка
текст Богомил Гудев

122

Кукери

муз. Ваня Ангелска
текст Румяна Шоселова

123

Дена
народна песен

Горска дискотека
муз. Жанина Янкулова
текст Мая Дългъчева

124

Бабо Марто, я кажи
муз. Добри Христов
текст Вл. Лаврентиев

125

Трети март
муз. Валери Костов
текст Ангелина Жекова

126

Братче и сестриче
популярна мелодия
текст Йордан Стубел

2

2

2

127

Пролетна песен

128

муз. В. Джамбазов
текст М. Стоянова

Сбогом букварче
муз. Валери Костов
текст Валентин Кръстев

129

Крокодил

130

муз. Хайгашод Агасян
текст Юлия Каракашева

Лазарка

муз. Ваня Ангелска
текст Дора Габе

131

Великденски яйца
муз. и текст Невена А. Кючукова

Капитан Рачо

132

муз. Петър Льондев
текст Р. Киров

Продавач на надежда

муз. Петър Ступел
текст Джани Родари

133

Четири елемента
муз. Маргарита Шоселова
текст Мая Дългъчева

134

Песен на козлетата (Утринна гимнастика)
из мюзикъла „Вълкът и седемте козлета“
муз. Александър Владигеров
текст Д. Димитров

135

Златни букви
муз. Красимир Милетков
текст Ангелина Жекова

}2

136

Щъркел и деца
муз. и текст Добри Христов

Брала мома Лазаре
народна песен

137

Екопесничка
муз. Красимир Милетков
текст Кр. Милетков, Юлия и Георг Габровски
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Приложение № 4 към т. 4

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МУЗИКА ЗА І КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Обучението по музика изгражда музикална култура върху основата на разностранен музикално-социален опит и създава условия за разгръщане
на личностните заложби и интереси. На основата на присъщата за началната училищна възраст тенденция за спонтанна изява се формира
положителна нагласа към музикалното изкуство
и се работи целенасочено за постигане на ключовата компетентност Културна осъзнатост и
умения за изразяване чрез творчество.
Спецификата на обучението произтича
най-вече от това, че негов предмет е изкуството музика във всичките му разнообразни прояви. Познавателните и развиващите дейности се
съчетават органично с емоционалното отношение към музиката и разкриват широки възможности за интеграция с други изкуства и извънхудожествени сфери. Разбирането на базисните
знания за музиката, осмислянето и правилната
употреба на основните понятия се осъществяват практически - в процеса на дейности като
изпълнение на музика, възприемане на музика, импровизация на ритъм и други, без да се натоварват учениците с излишни теоретични дефиниции.
Учебното съдържание по музика в първи клас е
насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с различните аспекти на музикалното изкуство, и с изграждането
на музикалноизпълнителски, музикалноаналитични, социални, познавателни и други компетентности у ученика.
Основните теми от учебното съдържание в
първи клас и свързаните с тях знания, умения и
отношения са субектно ориентирани – акцентът е поставен върху активната позиция на
ученика в процеса на обучение. Те предполагат
максимално приложение на извънучилищния опит
на учениците в посока от познато към непознато, от най-достъпното в практически план към
по-абстрактното.
Спецификата на урока по музика изисква преплитането на елементи от различни теми в разнообразни дейности. По този начин се изграждат необходимите представи за формиране на
новите понятия.
В учебното съдържание се открояват следните по-важни тематични акценти:

• тема „Пеене на песни”, която се конкретизира чрез понятията: песен, мелодия, солист;
• тема „Слушане на музика”, която се конкретизира чрез понятията публика, слушател, изпълнител;
• тема „Елементи на музикалната изразност“, която се разгръща в знания за най-важните музикалноизразни средства.
В музикалнообразователния процес по музика
в първи клас се създават условия за начално формиране и развитие на музикалния слух като съществен фактор за пълноценно общуване с музиката и успешно реализиране на музикалните
дейности.
Музикално-образователният процес в първи
клас:
• създава предпоставки учениците да изпитват радост от общуването с музиката, провокира тяхната артистичност, въображение и
креативно поведение;
• създава интерес и изгражда умения и активност за лична и колективна творческа любителска художествена изява;
• изгражда умения в областта на основните
видове музикални дейности - изпълнение, слушане
и импровизация;
• дава основни знания и умения във връзка със
същността на музиката и социалната й роля.
Образователните цели по предмета може да
се постигат в изнесена обучаваща среда – чрез
посещение на репетиция на музикална формация (хор, оркестър, вокално-инструментален ансамбъл), в културна институция, по време на
екскурзия сред природата и пр. В процеса на дейностите, осъществявани в и извън училище, се
натрупват конкретни впечатления и разнообразен социален опит относно реалния работен
творчески процес, в който се развива музикалното изкуство.
Интегративните връзки между музиката и
останалите учебни предмети се осъществяват
чрез общи проблеми, теми и понятия.
Интеграцията с останалите изкуства и с другите културно-образователни области съдейства за изграждане на цялостна и единна представа
за света и разкриване на общи закономерности
в историческото и съвременното им развитие.
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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МУЗИКА ЗА І КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ В КРАЯ НА КЛАСА
ОБЛАСТИ
НА КОМПЕТЕНТНОСТ
Музикална практика:
музициране, възприемане на музика

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ
Пее според възможностите си пет авторски или народни песни по избор от училищния репертоар.
Пее предпочитана песен от извънучилищния репертоар.
Възпроизвежда ритмичен съпровод на песен подражателно и по графичен модел.
Разпознава три характерни откъса от музикални творби от репертоара за слушане, от които два
инструментални.
Разграничава най-общо по слух народните песни в репертоара за пеене.

Елементи на музикал- Определя настроението, бързината и силата в подходящи музикални примери.
Разпознава по тембър и външен вид музикалните инструменти – пиано, цигулка, контрабас, тромпет,
ната изразност
гайда, тъпан, ударни инструменти.
Разграничава народните инструменти от други музикални инструменти.
Разграничава вокална и инструментална музика – мъжки, женски и детски гласове; хор и оркестър,
детски хор.
Разпознава метрума на музика в 2/4, 3/4 и 7/8 в песни от училищния репертоар.
Определя кратки и дълги тонови трайности, високи и ниски тонове, възходящо и низходящо движение на мелодията по слух и с помощта на графични символи.

Музика и игра

Изпълнява основни танцови движения на право хоро и ръченица.
Импровизира според възможностите си танцови движения върху характерна музика, като се ръководи от метрума.

Музика и общество

Разпознава основни музикални жанрове: марш, валс, право хоро, ръченица в песни от училищния
репертоар.
Разграничава най-общо по слух народните песни в репертоара за пеене.
Свързва коледуването, сурвакането, кукерските игри и лазаруването с конкретен календарен празник.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Глобални теми
Пеене на песни
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Компетентности като очаквани резултати от обучението
Възпроизвежда в група и самостоятелно интонацията, метроритмиката и установеното темпо на изпълняваните песни.
Реагира на указанията и жестовете на учителя.
Синхронизира изпълнението си със съпровода на песента и с общата звучност.
Изразява свое отношение към настроението на песента.
Изпълнява авторски и народни песни от училищния репертоар.
Пее предпочитана песен от извънучилищния репертоар.

Нови понятия*
песен
мелодия
солист
авторска песен
народна песен

Глобални теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия*

Ритмичен
съпровод

Ръководи се от метрума и темпото при изпълнение на съпровода.
Следва жестовете и указанията на учителя по време на изпълнението.
Синхронизира изпълнението си с останалите участници в дейността.
Познава начините за звукоизвличане от детските ударни инструменти.
Използва елементарен графичен запис на метрум и ритъм като зрителна опора на
изпълнението си.
Използва средства за съпровод съобразно характера на музиката.
Подбира подходящи детски ударни инструменти за съпровод съобразно тембровите им възможности.

съпровод

Слушане на музика

Подбира подходящи словесни определения за характера на музиката.
Проследява характерни изразни средства в подходящи инструментални творби и
ги използва като слухова опора при разпознаване.
Разпознава песен по характерен мотив.

публика
слушател
изпълнител

Елементи на музикал- Свързва бързината и силата с характера и изразността на музиката.
ната изразност
Изпълнява песни с подходяща бързина и сила.
Пресъздава настроението на изпълняваните песни.

Музикални инстру- Разпознава по външен вид и тембър пиано, цигулка, контрабас, тромпет, гайда,
тъпан.
менти

пиано
цигулка
контрабас
тромпет
гайда
тъпан
ударни инструменти

Вокална и инструментална музика

Разпознава детски, женски и мъжки гласове.
Разпознава хор и оркестър.
Разпознава звучността на детски хор.

хор
оркестър
диригент

Метрум

Разграничава двувременна и тривременна пулсация.
Отчита равномерна пулсация на две и на три и неравномерна пулсация на три.
Отчита силното метрично време при равномерната пулсация.
Отразява метрума двигателно и го свързва с графичен модел.

Тонови трайности

Разграничава по слух кратки и дълги тонови трайности, съответстващи на четвъртини и осмини, и ги свързва с графично изображение.
Съотнася кратки и дълги тонови трайности с конкретни срички в текст на песен.
Изпълнява подражателно кратки и дълги тонови трайности с детски ударни инструменти.

Посока на движение
на мелодията

Разграничава високи и ниски тонове в леки примери.
Разграничава повтарящи се тонове от постепенно движение.
Разграничава възходящо и низходящо движение.
Свързва посоката на мелодичното движение с графичен модел.

Музикални жанрове

Разграничава марш, валс, право хоро и ръченица в подходящи примери.
Дава примери за присъствието на изучаваните жанрове в бита на хората.

Подбира подходящи определения за тембъра на изучаваните музикални инструменти.
Посочва гайдата и тъпана като примери за народни инструменти.
Знае принципа на звукоизвличане при ударните инструменти.
Импровизира ритмичен съпровод с детски ударни инструменти.

марш
валс
право хоро
ръченица

*Понятията се усвояват на практическа основа.
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Глобални теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Музика и движение

Изпълнява основни танцови движения на право хоро и ръченица.
Пресъздава с движения характера и жанровата специфика на музиката.
Влага лично отношение и проявява артистичност при танцово изпълнение.

Българска народна
музика и обредност

Свързва коледари, сурвакари, кукери и лазарки със съответния празник.
Знае фолклорни обреди с участието на деца.
Отнася конкретни песни към съответните обреди.
Знае някои специфични белези на обредите и участниците в тях.
Разграничава народните от авторските песни в репертоара за пеене.

Нови понятия*

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
ЗА ГОДИНАТА
ГОДИШЕН БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ПРЕДМЕТА В ПЪРВИ КЛАС – 64 ЧАСА
Препоръчително разпределение на часовете:
За нови знания

50%

За затвърдяване на новите знания
и за обобщение

37%

За наблюдение в извънучилищна
обучаваща среда

10%

За диагностика на входно и изходно ниво

3%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Оценяването на индивидуалните постижения на учениците по музика в първи клас се осъществява
устно и стимулира музикалната изява, свързана с пеене и възприемане на музика. Наред с това се отчита желанието за музициране и участие в екипна работа.
В портфолиото на ученика се включват оценени с положителна рецензия материали, които доказват прогрес в музикалното му развитие и културна осъзнатост.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ,
КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Спецификата на музикалнообразователния процес създава условия за придобиване на ключовите
компетентности:
Ключови
компетентности

Компетентности в
областта на българския език
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Дейности и междупредметни връзки

Описване на звукови картини;
формулиране на мнение при възприемане на музиката;
търсене на понятия за определяне характера на музикалното произведение;
четене и обсъждане на текстове на песни;
постепенно обогатяване на речника на учениците.

Ключови
компетентности

Умения за общуване
на чужди езици
Математическа
компетентност и
основни компетентности в областта на
природните науки и
на технологии
Дигитална компетентност
Умения за учене

Дейности и междупредметни връзки

Използване на понятия на чужд език от музиката в практически музикални дейности.
Прилагане на математически понятия и закономерности при осмислянето на по-важните
елементи на музикалната изразност – мелодия, ритъм, метрум, темпо;
участие в музикални дейности по теми, посветени на различни природни обекти и явления
(сезони и сезонни промени, животни, планини, реки и др.).

Използване на дигитална звуковъзпроизвеждаща техника и съвременни музикални инструменти в обучението по музика.
Следване на указания за музикалноизпълнителска дейност;
планиране на собствената дейност в групово музициране;
сравняване, обобщаване и групиране на различни музикални произведения по определен
признак;
самостоятелно събиране и използване на информация при поставени задачи в дейности в
изнесена обучаваща среда – звуците в природата;
посещение на репетиция на музикална формация (хор, оркестър, вокално-инструментален
ансамбъл) в културна институция.
Социални и гражданУчастие в обсъждането на различни музикални произведения;
ски компетентности
участие в групова учебна дейност, свързана с изява на толерантност към различните мнения и предпочитания, толерантност към различните възможности на съучениците, търпимост, уважение и подкрепа в процеса на груповото музициране.
Инициативност и пред- Участие в музикални изяви, свързани с календарните празници, отбелязвани в класната стая
приемчивост
и в училището: коледни, новогодишни, пролетни празници, патронен празник на училището, годишно утро за завършване на учебната година.
Културна компеИзразяване на емоционалното преживяване при изпълнението на песни, при слушането на
тентност и умения
музика и общуването с българския музикален и танцов фолклор;
за изразяване чрез
подбиране на музика за отбелязването на български празници, свързани с обредния калентворчество
дар (Коледа, сурвакари, кукери, лазарки);
наблюдаване на музикално-творческа среда чрез посещение на репетиция на вокална
формация (вокална група, детски хор и др.), посещение на репетиция на инструментална
формация.
Умения за подкрепа на Слушане и изпълнение на музикални произведения, свързани с адекватното поведение на
устойчивото развитие човека в природата, на улицата, у дома и на обществени места за опазване на човешкото
и за здравословен на- здраве, оценява значението на природосъобразния начин на живот;
чин на живот и спорт
наблюдения на жива звукова среда при посещение на зоопарк, градски парк и др.

Забележка: Посочените дейности са примерни и не изчерпват възможностите за изграждане на междупредметни връзки.
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