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ПРЕДГОВОР

Уважаеми колеги,

Учебният комплект по музика за втори на клас на издателство „Булвест 2000“, 
който вече е пред вас, съдържа познатите ви задължителни елементи: учебник, 
книга за учителя, звуконосители и електронен продукт. Те са съдържателно и 
технологично обвързани с цел покриване на изискванията, поставени от ДОС и 
свързаните с тях учебни програми. 

В създаването на комплекта по музика за втори клас на издателство „Булвест 
2000“ ние, авторите, от позицията на действащи учители сме си поставили 
няколко съществени задачи:

1. Да включим образователно съдържание, което да отговаря на реалностите 
в учебния час по музика за втори клас.

2. Чрез това съдържание да ви бъдем максимално полезни при постигане на 
поставените цели в програмата.

3. Да ви предоставим педагогическа технология, която да улесни работата ви 
и да създаде повече възможности за постигане на целта, поставена в учебната 
програма.

И в комплекта за втори клас по подобие на този от предходната година 
сме се старали да създадем интересни и съдържателни дейности, основаващи 
се на приемственост, системност и последователност. Не изневеряваме на 
разбирането си за прецизен подбор на музикалния материал, притежаващ 
художествени достойнства, в което вярваме, че вече не е необходимо да ви 
убеждаваме. Всеки от гореспоменатите елементи на комплекта има свое 
значение в съдържателното и структурното разработване на уроците, в 
техните основни етапи от всички разновидности, посочени в програмата. 

Водени от принципа за приемственост в образователното съдържание, 
отново създаваме възможности да обърнете повече внимание върху една или 
друга дейност в урока в зависимост от нивото на вашите ученици, без да се 
налага да нарушавате баланса в него. 

От авторите
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СПЕЦИФИКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 
ПРОЦЕС ПО МУЗИКА СПОРЕД УЧЕБНАТА 
ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ КЛАС

Основният подход, използван в учебната прог- 
рама, е компетентностният. Според авторите 
на програмата „Учебното съдържание във втори 
клас е свързано с различните аспекти на музикално-
то изкуство и с изграждането на изпълнителски, 
познавателни, социални и други аспекти на музи-
калната компетентност на ученика”1. За разли-
ка от учебната програма за първи клас в тази за 
втори понятието музикалната компетентност 
присъства терминологично, независимо че то е 
разработвано само епизодично в съвременната 
музикалнопедагогическа литература и не е ясно 
дефинирано. Доказателство за това е, че освен 
изпълнителски, познавателни и социални аспекти 
на тази личностна характеристика в програмата 
присъстват и „други аспекти”, без да са назовани 
конкретно. Според нас съществено място в музи-
калната компетентност заема нейният емоцио-
нален ракурс, тъй като още в представянето на 
учебната програма е подчертано, че „чрез слуша-
не, оценяване и разбиране на музиката децата са 
в състояние да изследват своите собствени емо-
ции...”2, тъй като е известно, че музиката е емо-
ционално изкуство. Подробното разглеждане на 
областите на компетентност дава основание към 
гореспоменатите аспекти да бъдат прибавени 
още комуникативният, творческият и културоло-
гичният. Присъствието на всички аспекти на му-
зикална компетентност е очертано чрез четири 
области, които се съдържат и в учебната програ-
ма за първи клас. Единствена разлика между тях е 
формулирането на първата, която в първи клас е 
„Музикална практика: музициране, възприемане на 
музиката”, а във втори клас – „Музициране, възпри-
емане на музиката”. Останалите три са запазени 
дословно: „Елементи на музикалната изразност“, 
„Музика и игра“, „Музика и общество“.

От своя страна областите на компетентност 
предполагат развитие на знания, умения и отноше-
ния. Тяхното формиране се осъществява на основа-
та на образователното съдържание в програмата, 

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ПО МУЗИКА ЗА ВТОРИ КЛАС

обединено в глобални теми, които в по-голяма част 
са запазени от учебната програма за първи клас. Но-
вата глобална тема във втори клас е „Авторска и 
народна музика”. В нея продължава разглеждането 
на музикалната обредност, свързана с коледува-
не, сурвакане, кукерските игри и лазаруване, но е 
включено и разграничаване на авторска и народна 
музика, както и систематизиране на знания за кон-
кретни представители на българското и чуждес-
транното композиторско творчество. 

Конкретните компетентности се изразяват в 
изява на комплекс от умения, надстроявайки пос- 
тигнатото от музикалното обучение в първи 
клас. Например новата глобална тема „Авторска 
и народна музика” се основава на знанията и уме-
нията, изградени чрез темата „Българска народна 
музика и обредност” от първи клас. В табличен 
вид този процес на надстрояване може да бъде 
представен по следния начин:

 

Първи клас Втори клас 

Глобална тема:
Българска народна 

музика и обредност 

Глобална тема:
Авторска и народна 

музика 

Компетентности като 
очаквани резултати от 
обучението:

– Свързва коледари, сурва-
кари, 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 народни-
те от авторските песни 
в репертоара за пеене.3  

Компетентности като 
очаквани резултати от 
обучението:

– Разграничава народна-
та и авторската музика 
в репертоара за пеене и 
слушане.
– Назовава три имена на 
композитори на песни и 
инструментални произ-
ведения от училищния 
репертоар.
– Изброява характерни 
елементи на коледуване-
то, сурвакането, кукер-
ските игри и лазаруване-
то.
– Изпълнява наричания и 
народни песни, свързани с 
изучаваните обреди.4

1 Учебна програма по музика за втори клас (общообразователна подготовка), МОН, 2016, с. 3. –   
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=28
2 Пак там.
3 Учебна програма по музика за първи клас (общообразователна подготовка), МОН, 2015. –  
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=28 
 4 Учебна програма по музика за втори клас (общообразователна подготовка), МОН, 2016. –  
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=1&subpageId=28 
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5 Пак там.
6 Пак там.

Работата върху компетентности като очаква-
ни резултати в края на класа, свързани с основни 
дейности като певческа, възприемателна, ритми-
чен съпровод, протича през цялата учебна година. 
По тази причина в таблицата за годишното раз-
пределение на учебното съдържание, поместена 
в книгата на учителя, са представени само тези 
компетентности – очаквани резултати, които са 
акценти за съответния час и са свързани най-ве-
че с новите понятия. Тяхното овладяване се осъ-
ществява на практическа основа и не предполага 
дефинирането им от учениците във втори клас. 
Разпределението им, представено в табличен вид, 
е следното:

Глобална тема Нови понятия 

Музикална изразност – темпо
– динамика
– характер на музиката

Вокална и 
инструментална 
музика

– гъдулка
– тамбура
– кавал
– струнни инструменти
– вокална музика
– инструментална музика

Музикални жанрове – пайдушко хоро

Авторска и народна 
музика

– композитор

Важен акцент и в учебната програма по му-
зика за втори клас е представянето на въз-
можни междупредметни връзки чрез кон-
кретни дейности на основата на ключови 
компетентости за учене през целия живот: 

 − компетентности в областта на българския език; 
 − умения за общуване на чужди езици;
 − математическа компетентност и основни ком-
петентности в областта на природни науки и 
технологии;
 − дигитална компетентност;
 − умения за учене;
 − социални и граждански компетентности;
 − инициативност и придприемчивост;
 − културна компетентност и умения за изразява-
не чрез творчество;
 − умения за подкрепа на устойчивото развитие и 
за здравословен начин на живот5.
 − С цел тяхното реализиране в представения уче-
бен комплект са създадени  възможности за син-

хронизиране на образователното съдържание в 
няколко направления, познати от първи клас:
 − визуализиращо, свързано с използване на модели 
и схеми при онагледяване на метрични схеми, 
движение на мелодична линия, разграничение на 
кратки и дълги тонови трайности и др.;
 − тематично, свързано с присъствие на сходни 
теми по различни учебни предмети, например 
„Празници и обреди” в образователното съдър-
жание по музика и околен свят. Особен акцент 
представляват някои аспекти на екологичното 
възпитание, личното здраве, движението по пъ-
тищата;
 − лексикологично, предполагащо обогатяване на лек- 
сикалния запас на второкласниците в музикално-
педагогическа дейност, например чрез умения за 
подбор на подходящи словесни определения за 
характер на музиката, за тембър на изучавани 
инструменти и др.;
 − технологично, изразяващо се в смислово прос- 
ледяване на художествен текст (текстове на 
песни) с помощта на серия от картини – тех-
ника, присъстваща като „слушане с разбиране” 
в обучението по български език и литература и 
чужд език;
 − граматично, предоставящо възможности за ра-
бота върху писмената култура на второкласни-
ците чрез кръстословици, включващи понятия 
от учебната програма по музика. 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Годишният брой на учебните часове е 64, раз-
пределен по два часа за всяка от 32-те учебни сед-
мици. В зависимост от типа на урока препоръчи-
телното процентно присъствие е, както следва:
 − 40% от часовете са за нови знания;
 − 55% – за затвърдяване на новите знания  и за об-
общение;
 − 5% – за диагностика на входно, междинно и из-
ходно ниво6.  

Прави впечатление, че за разлика от първи клас 
в препоръчителното процентно разпределение на 
задължителните учебните часове липсват тези 
за наблюдение в извънучилищна обучаваща среда. 
За да се запази приемствеността, тъй като този 
тип часове присъства и в учебната програма за 
трети клас, предоставяме такива възможности 
чрез специално включени за тази цел задачи и дей-
ности в уроците за упражнение. Например по по-
вод Лазаровден на второкласниците е предложена 
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задача по групи – за момичета-
та да участват в обичая, а за 
момчетата – в състезание за 
най-интересна снимка по те-
мата. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ТИПОВЕТЕ УРОЦИ, 
ПРЕДСТАВЕНИ В 
УЧЕБНИКА

Водени от основната идея за 
осъществяване на приемстве-
ност и от необходимостта да 
бъде постигната ясна структу-
ра на различните видове уро-
ци, по модела на учебния ком-
плект за първи клас е запазено 
съдържателното присъствие 
на въвеждащата част на урока, 
което се превърна в един от от-
личителните знаци за комплек-
та по музика на издателство „Булвест 2000“. И 
сега тя присъства чрез малка илюстрация в горна-
та част на страниците от уроците за нови зна-
ния. Чрез нея е онагледена песен, най-често разуче-
на в предходен час, която е подходяща за разпяване 
и за актуализиране на знания и умения, свързани с 
новия материал, както и за създаване на емоцио-
нална атмосфера в часа. Нейният подбор е само ал-
тернатива за учителя, който е свободен да напра-
ви и свой избор, основаващ се на целите, които си 
поставя, и на спецификата на своя клас. В книгата 

за учителя са описани конкретните дейности на 
учениците, свързани с тази част, както на урока 
за нови знания, така и на останалите видове, при-
състващи в учебната програмата за втори клас 
– за затвърдяване на знанията, за обобщение и за 
диагностика. 

Основната част на всеки от видовете уроци 
носи неговата специфика. За да ви бъдем полезни, 
ще представим тази част от всеки вид урок в схе-
матичен вид (схема 1). 

което се превърна в един от от-

ЗВУЦИТЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

1. За кого се пее 
в песента?
Нарисувай с думи 
природната картина.

2. Коя рисунка е подходяща 
за бързината на песента?

3. Опиши гласа на флейтата.

 ■ нежен 

 ■ писклив 

4. С коя птица свързваш гласа на флейтата?

Хорце – Симеон Щерев 

Песен за дъждовните капки 
музика Александър Райчев 

текст Цветан Ангелов

Малки капчици сме ние, 
капчици на есента. 
Ние къпем, ние мием 
и тревички, и листа. 

Ние идем от небето 
и в листата шумолим, 
но в гората и в полето 
никого не веселим. 

Ние къпем сред гората 
само голи дървеса 
и студена е росата, 
есенната ни роса. 

12

Флейтата е инструмент, 
който прилича на тръба 
с отвори. За да засвири, 
изпълнителят вкарва в нея 
въздух с уста.

УПРАЖНЕНИЕ

4. Изпълнете есенната звукова картина, както е показано. 

1. Изпей „Песен за дъждовните капки” и открий 
дългите срички в първия ред от текста.

13

2. Кой музикален инструмент изпълнява 
„Хорце” от Симеон Щерев? 

Мал

ки

3. По какво си приличат тези инструменти?

Фиг. 1. Нови знания и упражнение

Специфика на основната част на видовете 
уроци, включени в учебната програма по 

музика за втори клас

Урок за нови знания
Урок за затвърдяване на 

знанията
Урок за обобщение Урок за диагностика

Разучаване на песен и 
възприемане на нова музи-
кална творба с изпълнение 
на задачи за овладяване на 
нови понятия и развитие 

на умения.

Изпълнение и възприема-
не на изучени творби с 
включени упражнения и 

творчески задачи. Ключов 
елемент – установяване 

на взаимосвързаност меж-
ду нови знания и тяхното 
приложение и придобити 

до момента знания.

Установяване на равни-
щето на знания и умения 
на учениците в началото, 

в края на първия учебен 
срок и в края на учебната 

година.

Систематизиране на 
знания по определена гло-
бална тема и приложение 

в практическа музикал-
на дейност. Акценти 

върху извеждане на извод, 
обобщение, откриване 
на причинно-следствени 

връзки.

Схема 1
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Уроците от вида за нови знания се намират на 
лява страница, а за затвърдяване и обобщение – на 
дясна (фиг. 1 и фиг. 2). Разработени на един разтвор, 
те са изградени върху общ тематичен аспект и са 
взаимно обвързани, върху което допълнително е 
акцентирано чрез обща цветова рамка, по подо-
бие и на вече познатия комплект за първи клас на 
издателство „Булвест 2000“.

Предвид по-големия процент на уроците за зат-
върдяване на знания и за обобщение в учебника се 
съдържат разтвори, в които тематично са обеди-

нени два урока от първия вид 
(за затвърдяване на знания-
та) или урок за затвърдяване 
на знанията и урок за обобще-
ние (фиг. 3).

В заключителната част 
на всички видове уроци учи-
телят има възможност за 
обратна връзка по отноше-
ние на степента на овладя-
ване на знания и умения от 
учениците във втори клас. 
В голяма част от тях при-
съства музикалноритмична и 
танцова дейност, осмислени 
като ефективна практичес-
ка възможност за работа в 
тази посока. В тази част от 
уроците за затвърдяване, 
обобщение и диагностика е 
създадена възможност за фор-

миращо оценяване от учителя или самооценяване 
от учениците чрез скала от стилизирани знаци, коя-
то е позната от учебния комплект за първи клас.

В представения учебник уроците за обобщение 
са свързани със следните теми и съдържание:

 • авторска и народна песен – обобщаване на 
музикалнослухови представи и знания за функ-
циониране на жанра чрез изпълнение и изра-
зяване на лично отношение в певческа дей-

ност;

 •  музикални жанрове  – обоб-
щаване на музикален опит, 
свързан с изучени произведе-
ния по отношение на съдър-
жание и тема на основата на 
междупредметни връзки;

 •  метрум – обобщаване на 
знания и музикален опит, свър-
зан с отчитане на равномер-
на и неравномерна пулсация на 
две и на три и свързване на 
метрума с графичен модел;

 •  вокална и инструментална 
музика – групиране на музикал-
ни инструменти според тех-
ния вид и начина им на звуко-
извличане. 
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ВЕЛИКДЕНСКИ ЗВЪН

Великденски камбани
музика и текст Борис Тричков

Бим, бам, бум. (4)

Бим, бам, бум, (2)
ах, какъв е този шум?
Този шум, що отвън
буди ме от сладък сън?
Бим, бам, бум. (4)

Бум, бам, бум, (2)
иде ми, ах, веч наум,
що на нас този глас
казва радостно в тоз час.
Бим, бам, бум. (4)

Казва той – вам и мен,
че, Велик, Велик е ден.
Хей, деца, скоро тук
със червените яйца!
Бим, бам, бум…

1. С какво се известява 
идването на Великден? 

3. Разделете се на групи – едната 
да пее песента, а другата да 
съпровожда с инструментите.

2. Кои от предложените 
инструменти са 
подходящи за съпровод на 
песента? 

4. Чуй песента „Великденче” 
и определи на колко се брои.

5. Свържи устно кой какво пее.

куплет вокална група

припев солист

 ■ А

 ■ Б

 ■ Б

 ■ Г

63

ОБОБЩЕНИЕ

3. Защо на песента „Великденче” 
НЕ се танцува пайдушко хоро? 

 ■ Защото е в умерено 
темпо.

 ■ Защото мелодията 
има нежен характер.

 ■ Защото се брои  
равномерно на две.

 ■ Защото е в силна  
динамика.

 ■ „Щъркел и деца“

 ■ „Лястовичка“

 ■ „Ой, Лазаре“ 

 ■ „Великденски камбани“

4. Припомни си откъси от тези 
произведения и определи кое е общото 
между тях във всяка колона.

„Теменужка и синчец“

„Великденче“

„Пролетни гласове“

„Славейчето в розовия 
храст“

„Прехвръкна птичка“   

„Теменужка и синчец“

„Великденче“

„Пролетни гласове“

„Славейчето в розовия 
храст“

„Прехвръкна птичка“

 ■ народна песен

 ■ народна песен

 ■ авторска песен

 ■ авторска песен

2. Изпей всяка песен и посочи 
вида и и подходящия модел.

1. Напиши в тетрадката си цифрата 
на всяка песен, която чуваш.

1 2 3 4

42

МУЗИКА ЗА ПРАЗНИЦИ – УПРАЖНЕНИЕ

1. Разпознай песните по 
картинките и избери 
подходящите за празник. 

 ■ Изпей песните.

2. Прочети текста и 
кажи за кой народен 
обичай се отнася.

3. С кои обичаи свързваш  тези 
момчета? Открий  липсващите 
предмети за всяко от тях.

Весела година,
златен клас на нива,
червена ябълка в градина,
жълт мамул на леса,
едър грозд на лоза,
пълни кошери със мед,
малки пиленца навред!

кукери

коледуванесурвакане

4. Чуй двата музикални примера и разкажи за 
народните обичаи, с които ги свързваш.

43

ОБОБЩЕНИЕ

„Магаренцето с двуколката“

„Happy Birthday“ „Радецки марш“

1. Изпей песните „Пипи 
Дългото чорапче” и „Звънче 
звънна”. Коя от тях е 
авторска и коя е народна?

3. Изпей началото на песента, която избра.

 ■ С кои празници ги свързваш. Защо?

2. Предложи песен, с която ще 
поздравиш приятел за рожден 
ден. Защо направи този избор?

 ■ Защото песента е известна.

 ■ Защото в нея се пее за 
рожден ден.

 ■ Защото звучи празнично и 
весело.

 ■ Защото мисля, че тя ще се 
хареса на моя приятел.

4. Чуй произведенията и избери тези, 
които се изпълняват на празник.

5. Измисли танцови движения по 
музиката на „Валс на цветята” 
от Чайковски.

Фиг. 2. Нови знания и обобщение

Фиг. 3. Упражнение и обобщение
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Часовете за диагностика 
на входно, междинно и изход-
но равнище са представени на 
цял разтвор (фиг. 4). Тяхната 
основна педагогическа цел е да 
се установи нивото на знания 
и умения на второкласници-
те в началото на годината, 
в края на първия и на втория 
срок. Разработените музикал-
нодиагностични инструменти 
отговарят на възрастовите 
особености на второкласни-
ците. Основни принципи при 
тяхното създаване са после-
дователност, системност и 
приемственост с предходен и 
следващ етап. Авторският ко-
лектив се е постарал да създа-
де възможност за обективно 
оценяване на постиженията 
на учениците. Задачите са кон-
струирани върху основата на 
известната в педагогическата 
литература Таксономия на поз-
навателните цели на Б. Блум 
и колектив7. В съответствие 
с изискванията на учебната 
програма процесът на оценя-
ването на знанията в предло-
жените музикалнопедагогичес-
ки инструменти не се очаква 
учениците да възпроизвеждат 
наизустена информация и да 
дефинират понятия. Ключов 
фактор е идеята за водещото 
начало на музикалнопрактичес-
ката дейност.

 

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

Както и в първи клас, оценяването на пости-
женията на учениците от обучението по музика 
е формиращо, т.е. без количествен (числов) израз. 
Три са основните компоненти на този вид оценя-
ване: 

 •  на постигнатите резултати;

7Стоянова, Фелиянка. Тестология за учители. София: Атика, 1996.

 

1. Открий песните с помощта на картинките и 
ги изпей. Коя песен каква музика е?

авторска музика народна музика

ПЕЯ, СЛУШАМ И ТАНЦУВАМ – ОБОБЩЕНИЕ

70

2. Чуй произведенията „Теменужка и синчец” 
и „Валс на цветята” и допълни изреченията, 
като си помогнеш с картинките.

3. Покажи с движения валса на цветята.

„Теменужка и синчец” се изпълнява само от глас, 
затова е … музика. ?

„Валс на цветята” се изпълнява само от 
музикални инструменти, затова той е … музика.?

 ■  

 ■  

71

 ■ темпото;

 ■ динамиката;

 ■ характера на музиката.

5. Избери подходящ модел 
за произведението.

6. На кои от произведенията също може да се 
танцува валс? Защо?

 ■ „Есен”

 ■ „Татковина“

 ■ „На хубавия син Дунав“

 ■ „Знамето ни е трицветно“

7. Открий името на инструмента, който е солист 
във „Валс на цветята”. Помогни си с числата, 
които отговарят на буквите в азбуката.

8. Кои от инструментите на снимките  
НЕ са народни?

4. Чуй „Валс на цветята” и определи:

 ■ А  ■ Б  ■ В  ■ Г

Фиг. 4. Обобщение
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КАКВО ЗНАМ В КРАЯ НА 2. КЛАС

1. Изпей песните. Съотнеси ги към вярното за тях.

 ■ „Пипи Дългото 
чорапче”

 ■ „Седнало е Джоре”  ■ „Зимата си 
сбра багажа”

авторска песен народна песен

3. Изпей началото на песента „Седнало е Джоре” и 
избери подходящ модел на движението в мелодията.

2. Кои са имената на композиторите?

4. Кое е вярното от всяка колона? Избери 
правилната схема. 

5. Кое е подходящото хоро за песента 
„Седнало е Джоре”?

 ■ А

 ■ А

 ■ Б

 ■ В

 ■ Б

тържествено

нежно

игриво

ръченица

бързо

пайдушко хоро

тихо

право хоро

бавно силно

умерено средно силно

Изпълни задачите в работния лист, който учителят ще ти даде в час.

? ? ?

73

6. Кои са музикалните инструменти? 
Кои от тях са народни?

9. Кое чуваш първо, кое – второ и кое – трето?

10. Kакво липсва на всеки инструмент?

„Синовен дълг”

„Април” из „Годишните времена”

„Татковина”

Инструментът, който изпълнява 
произведението, е ... . Инструментите цигулка, 
китара, арфа, тамбура и гъдулка са ... .

7. Кой инструмент звучи като солист 
в началото на „Валс на цветята” от  
Чайковски?

8. Чуй произведението и попълни 
липсващите думи. 

?

?

?

?
?

Фиг. 5. Диагностика

 • на качествата на процеса на постигане;
 • на осъзнаваното развитие от малкия ученик 

в този процес.
Начините за реализиране на тези елементи са 

заложени в учебната програма. Според нея оценява-
нето на индивидуалните постижения на учениците 



11

по музика във втори клас се осъществява устно и 
писмено. Ролята на устното оценяване е да стиму-
лира музикалната изява на второкласниците чрез 
практическа дейност. Възможности в тази насока 
се съдържат във всички видове уроци от учебника. 
Мотивираното поощрение е неотменна част от 
педагогическото взаимодействие между учителя и 
ученика в началното училище. В уроците за затвър-
дяване на знанията, както и в тези за обобщение, 
е предоставена възможност за устно формиращо 
(качествено) оценяване и самооценяване чрез скала 
от стилизирани знаци. Техните интерпретации са 
познати от учебника за първи клас:

 • „Справи се отлично!”

 • „Можеш още!”

 • „Ще ти помогна, опитай отново!”
Чрез писмена проверка се установява владе- 

енето на знания и умения от учениците на входно, 
междинно и изходно равнище. Не се включва дефи-
ниране на определения и възпроизвеждане на тео-
ретични знания. Основно водещо начало за изява 
на знанията и уменията на учениците е практи-
ческата дейност. Според изискванията на учебна-
та програма по музика за втори клас резултатите 
на учениците, установени чрез писмени форми на 
оценяване, се съхраняват в портфолиото на уче-
ника. Тъй като критериите за оценяване на писме-
ните работи се обсъждат предварително с класа 
и се прeдлагат и за самооценяване на ученика, в 
методическите насоки към диагностиките те са 
разработени подробно и ясно. В табличен вид са 
представени областите на компетентност, съ-
държащи се в съответната задача, познавател-
ното ниво, критериите за оценка, както и скала 
за оценяване от учителя и за самооценяване от 
ученика чрез стилизирани знаци. Тяхната възмож-
на интерпретация също е позната от учебника за 
първи клас:

 • „Успях да се справя без помощ”;

 • „Справих се с малко помощ”;

 • „Справих се, но ми беше трудно” (или „Не ус-
пях да се справя, но ще опитам отново”).

При желание от страна на учителя тези стили-
зирани знаци, както и интерпретацията им, мо-
гат да бъдат заменени с такива, които отговарят 
на собствената му преценка. Идеята, която носят 
в себе си, е да се тръгне от най-малкото „зърно” на 
успех на ученика и да се стимулира неговото уси-
лие. 

Портфолиото продължава да присъства като 
технология за оценяване в учебната програма и за 
втори клас. Надяваме се, че опитът на учителите 

от първи клас логично е довел до извода, че порт-
фолиото е динамична технология за оценяване на 
напредъка на ученика. Нейната цел е да се откри-
ят силните страни в неговите възможности, да се 
подпомогне корекцията в поведението му, когато 
е необходимо. 

Както вече е известно, в портфолиото на уче-
ника се включват материали, доказващи негово-
то развитие. От представения учебен комплект 
това могат да бъдат ксерокопия на разтворите 
от диагностиките на входно, междинно и изходно 
равнище, както и форми за текущо формиращо 
оценяване по преценка на учителя – например пос- 
тижения от уроци за затвърдяване и обобщение. 
И във втори клас може да се използва познатият 
вече работен лист, който създава възможности за 
обобщена формираща оценка на постиженията на 
второкласниците (Приложение № 1). В съдържание-
то му могат да се включат обобщени оценки от 
уроците за затвърдяване на знанията и за обобще-
ние. Отворената и динамична структура на уче-
ническото портфолио предполага и включването 
на материали, доказващи интерес и активност за 
лична и колективна музикална изява, като награди, 
грамоти и т.н.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ 
КОМПЛЕКТ

Предвид разпределението на учебните часове 
разтворите в учебника съдържат комбинации от 
следните типове уроци, които са съдържателно и 
логически обвързани:

1. урок за нови знания и за затвърдяване на зна-
нията (упражнение);

2. урок за упражнение и за обобщение;
3. два последователни урока за упражнение.

Някои от уроците за нови знания, както и уп-
ражненията към тях, са разработени поотделно 
на цял разтвор. На цял разтвор са разработени и 
диагностиките на входно, междинно и изходно рав-
нище. За улеснение по подобие на учебника за първи 
клас страниците на уроците за нови знания и за уп-
ражнение са разграничени чрез различни цветове.

Всеки разтвор, състоящ се от урок за нови зна-
ния и за упражнение, покрива запознаване и овла-
дяване на новите понятия в учебната програма, 
формиране на знания и изграждане на умения за 
практическото им приложение в реална музикална 
дейност. В зависимост от вида на урока са вклю-
чени задачи от различни познавателни нива. В раз-
творите, съдържащи уроци за затвърдяване и за 
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обобщение, са включени повече задачи, които да 
стимулират желанието на малките ученици за са-
мостоятелна работа с цел приложение на науче-
ното в предходни часове, а други са свързани със 
систематизиране и обобщаване на знанията и пре-
чупването им през определен аспект. Например в 
урока за обобщение, свързано с присъствието на 
песента в живота на малкия ученик, е създадена 
възможност за мотивиран избор и осмислянето 
на отделните песенни образци през призмата на 
конкретна ситуация, в случая рожден ден. Избрана 
и поставена в центъра на конкретна ситуация, 
песента като жанр се превръща в носител на оп-
ределено значение. В съзнанието на малкия уче-
ник са мобилизирани не само слуховият опит, но 
и музикално-мисловният процес, основаващ се на 
асоциативната връзка между конкретната жизне-
на ситуация и художествената творба. 

Съществено място в предложеното учебно съ-
държание заемат задачите, свързани с развитие 
на творческите способности на първокласниците. 
Чрез всяка от музикалните дейности са създадени 
възможности за проява на артистичност и креа-
тивност от второкласниците. Импровизиране-
то на ритмичен съпровод, на танцови движения, 
двигателното пресъздаване на съдържанието на 
песен поставят малкия ученик в центъра на твор-
ческа ситуация, чрез която се стимулират способ-
ностите му.

Важен съдържателен акцент са задачите, 
които са изградени на основата на отчетливи 
междупредметни връзки. Описанието на природни 
картини към определена музикална творба, включ-
ване на песенен материал, свързан с опазване на 
природата и с природосъобразния живот, препра-
щат към учебното съдържание по околен свят и 
съдействат за екологичното възпитание на вто-
рокласниците. В представения учебен комплект по 
музика за втори клас са създадени възможности за 
изграждане на междупредметни връзки на основа-
та на ключовите компетентности с всички учеб-
ни предмети.  

Звуконосителите са вторият елемент в него. 
Те са от съществена необходимост за реализация-
та на музикалнопедагогическия процес и по тази 
причина авторският екип е отделил специално 
внимание на подбора на музикалния материал, 
включващ песни за разучаване с инструментални 
съпроводи към тях, произведения за възприемане и 
музикални примери.

Всяко от музикалните произведения, включено 
в комплекта, е съобразено с възрастовите особе-
ности на учениците. Песенният репертоар, как-
то и произведенията за възприемане са близки до 

светогледа на второкласниците.  
Водещи съображения за неговия подбор са:
 − идея за присъствие на композитори, които са 
емблематични за българската и световната 
музикална култура, с цел формиране на музикал-
ния опит на второкласниците; 
 − ярка звукоизобразителна и звукоизразителна 
интонационна основа, близка до музикалния 
опит на малкия ученик;
 − художествена стойност – основа за изграждане 
на естетически критерии и ценностна система 
на учениците;
 − запеваемост и съобразяване с детския гласов 
диапазон;
 − яркост на музикалното съдържание, на чиято  
основа се овладяват нови понятия, формират се 
знания и се изграждат конкретни умения, включе-
ни като очакван резултат в учебната програма.

С цел осъществяване на приемственост, 
системност и последователност в концепцията 
на учебните комплекти по музика на издателство 
„Булвест 2000“ са запазени тематичните линии и 
някои тенденции по отношение на песенния ма-
териал, като е потърсен баланс между авторски 
и народни песни. Специално написана за учебника 
отново е въвеждащата песен за първия учебен 
ден – „Нашето звънче“, от композитора Хайгашод 
Агасян по текст на Ангелина Жекова. Запазени са 
тематичните линии в песенния материал:
 − песни, свързани с конкретни жанрове, вклю-
чени в учебната програма – „Щъркел и деца” – 
музика Добри Христов, „Рече мама да ме жени” – 
народна песен;
 − песни от композитори, емблематични за 
развитието на българската музикална кул-
тура – „Песен за дъждовните капки” – музика 
Александър Райчев, „Пипи Дългото чорапче” – 
музика Вили Казасян и др.;
 − песни за обреди и празници – „Звънче звънна”, 
„Ой, Лазаре” – народни песни и др.
Продължава присъствието на тематичната 

линия, изразена чрез песни, свързани с адекват-
но поведение в различни ситуации. Акцентът 
тази година е върху екологичното възпитание – 
„Екопесничка“ (музика Красимир Милетков, текст 
Красимир Милетков и Габровски), и природосъоб- 
разния начин на живот – „Дневен режим” (музика 
Любомир Денев, текст Атанас Цанков).

Появяват се и нови линии. Чрез първата от 
тях се поставя началото на практиката за 
натрупване на музикален опит у първокласниците 
чрез включване на едни и същи песни най-напред 
като материал за възприемане, а на следващата 
година – като творби за изпълнение. Авторският 
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колектив е убеден, че това е един подходящ начин 
за реализиране на принципа за приемственост в 
образователното съдържание. Примери за това са 
„Екопесничка”, „Чай от билки“ от Михаил Шопов, 
„Чело коте” от Дора Драганова, „Празнична
торта“ от Петър Льондев.

Втората нова линия е свързана с интеркултур-
ното образование. Тя е представена чрез песни на 
други народи. Такива са английската песен „Праз-
нична украса”, турската „Моят приятел Марко” и 
др. 

Подборът на музикалния материал за възпри-
емане също е направен на основата на няколко 
съществени съображения:
 − да е близък като съдържание до светоусещане-
то на ученика във втори клас;
 − да притежава художествена стойност,
неподлежаща на съмнение; 
 − да притежава ярка звукоизобразителност и
звукоизразителност;
 − да е тематично и жанрово обвързан с постигане 
на крайните резултати от обучението, заложе-
ни в музикалната програма;
 − да създава възможности за реализация на отчет-
ливи междупредметни връзки. 

Електронният продукт към учебника съдър-
жа аудиофайлове, както и звуконосители, което 
улеснява музикалнопедагогическата дейност на 
тези колеги, които ще предпочетат работата 
с него. Образователното му съдържание отгова-
ря на това от учебника. Включени са и интернет

ресурси, които допълват образователния мате-
риал, създавайки възможности за интегративни 
връзки. В почти всички уроци има и допълнител-
ни задачи, които съдействат за развитието на 
музикалните способностите, познавателните и 
емоционалните умения на второкласниците. Елек-
тронният продукт допълва образователния про-
цес и облекчава овладяването на образователното 
съдържание по музика чрез средствата на компю-
търните технологии. Той е средство, което може 
да бъде интегрирано в съвременния музикалнообра-
зователен процес с цел постигане на интерактив-
ност и поддържане на интерес към него, но не бива 
да се разглежда като алтернатива. Присъствието 
на различни компютърни формати като изображе-
ния, анимации, видеоматериали, които не могат 
да бъдат представени в учебника, имат за цел да 
стимулират желанието на учениците за общуване 
с музикално изкуство, както и да помогнат на учи-
телите, които биха искали да използват възмож-
ностите на компютърните технологии. 

В книгата за учителя (фиг. 6) освен годишното 
разпределение и учебната програма са включени 
методически бележки към всеки урок с макет 
на всяка страница и кратко пояснение към зада-
чите. Те съдържат само най-важното за всяка 
задача, което да улесни реализацията на съдър-
жанието на образователния процес в учебника. 
Достатъчно е учителят да погледне макета на 
страницата и кратките бележки, за да придобие 
представа за съдържанието, структурата и вида 
на всеки урок. 

За улеснение са включени 
отговорите на задачите, 
които се очакват от деца-
та, кратки описания на всяка 
дейност, свързана със задачи-
те в урока, целта им, както и
описания на игрови упраж-
нения и конкретни възмож-
ности за осъществяване на
междупредметни връзки.

В книгата на учителя
могат да бъдат намерени и 
нотните текстове на разу-
чаваните песни, което създа-
ва възможност за изпълнение 
на инструменталния съпро-
вод от учителя. Идеята е да 
се предоставят различни въз-
можности за осъществяване 
на певческата дейност в уро-
ка предвид възможностите 
и интересите на учителите 

52

ЗВУЦИТЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

1. За кого се пее 
в песента?
Нарисувай с думи 
природната картина.

2. Коя рисунка е подходяща 
за бързината на песента?

3. Опиши гласа на флейтата.

 ■ нежен 

 ■ писклив 

4. С коя птица свързваш гласа на флейтата?

Хорце – Симеон Щерев 

Песен за дъждовните капки 
музика Александър Райчев 

текст Цветан Ангелов

Малки капчици сме ние, 
капчици на есента. 
Ние къпем, ние мием 
и тревички, и листа. 

Ние идем от небето 
и в листата шумолим, 
но в гората и в полето 
никого не веселим. 

Ние къпем сред гората 
само голи дървеса 
и студена е росата, 
есенната ни роса. 
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Флейтата
който прилича на тръба 
с отвори. За да засвири, 
изпълнителят вкарва в нея 
въздух с уста.

Тема: Звуците през есента
Урок за нови знания (с. 12)
Нови понятия: флейта

Въвеждаща част:
Урокът може да за започне с разпознаване на пе-

сента „Нашето звънче” по част от инструментал-
ния й съпровод и нейното изпяване.

Основна част:
1. Разучаването на песента „Песен за дъждовни-

те капки” (музика Александър Райчев, текст Цве-
тан Ангелов) започва със задача, която предполага 
словесно обрисуване на природна картина и реали-
зиране на междупредметни връзки с български език 
и литература и околен свят.

2. „Коя рисунка е подходяща за бързината на пе-
сента” е задача, чрез която се работи върху опре-
деляне на темпо в подходящ музикален пример. Ве-
рният отговор е умерено – крачещо врабче.

3. Новото понятие флейта се въвежда чрез 

пиесата на Симеон Щерев „Хорце” и задачата за
описание на тембъра й е с помощта на предложени 
определения, които по преценка на учителя могат 
да бъдат допълнени и с други като „мек”, „кади-
фен” и т.н. 

4. Допълнителното натрупване на представи 
за тембъра на флейта се осъществява и чрез връз-
ката с гласове на птици, представени чрез сним-
ков материал.

Заключителна част:
С помощта на учителя второкласниците опис-

ват накратко основните дейности в часа. Основен 
акцент се поставя върху новото понятие флейта. 
Добре би било да се назоват произведенията, кои-
то се изпълняват и възпроизвеждат с цел разширя-
ване на обема от музикалнослухови представи.

„Нашето 
звънче”– 

Определяне 
темпото на 
песента.

Словесно 
обрисуване 
на природна 
картина.
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УПРАЖНЕНИЕ

4. Изпълнете есенната звукова картина, както е показано. 

1. Изпей „Песен за дъждовните капки” и открий 
дългите срички в първия ред от текста.
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2. Кой музикален инструмент изпълнява 
„Хорце” от Симеон Щерев? „Хорце” от Симеон Щерев? 

Мал

ки

3. По какво си приличат тези инструменти?3. По какво си приличат тези инструменти?

Тема: Звуците през есента 
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 13)

Въвеждаща част:
1. Началото на урока може да започне с изпяване 

на песента „Песен за дъждовните капки”, разучена 
в предходния час, със задача за откриване на дълги 
срички. Целта е натрупване на музикалнослухови 
представи за дълги и кратки и тонови трайности 
на основата на песенен материал чрез междупре-
дметна връзка с български език и литература.

Основна част:

2. Задачата е свързана с актуализиране на знания 
и представи за музикалния инструмент флейта, с 
който учениците са се запознали в предходния час.

3. Чрез задачата „По какво си приличат тези ин-
струменти” (гайда, тромпет, флейта) се цели да се 
постави начало за формиране на понятие за духови 
инструменти. Очакваният отговор от второклас-
ниците е, че звукът при тези инструменти се полу-ниците е, че звукът при тези инструменти се полу-ниците е, че звукът при тези инструменти се полу
чава с помощта на въздух.  

4. Задачата за изпълнение на есенна звуко-
ва картина предполага използване на природни

материали – найлонова торбички, пластмасови ши-
шета със семена, дървени моливи. Партиите на вя-
търа, мечката и капките дъжд са означени в нача-
лото на съответния ред. Идеята в тази дейност 
отново е насочена към натрупване на слухови пред-
стави за дълги и кратки тонови трайности. Добре 
е учителят да раздели учениците на три групи и да 
отработи всяка една от партиите и след това да 
се изпълнят ансамблово.  

Заключителна част:
С помощта на учителя второкласниците могат 

да опишат накратко основните дейности, присъст-
ващи в  часа – изпълнение на „Песен за дъждовните 
капки“ и есенната звукова картина, възприемане 
пиесата на „Хорце” на Симеон Щерев, с цел затвър-
дяване на представи за външния вид и тембъра на 
флейтата.

В края на часа учениците имат възможност за са-
мооценка.

3. По какво си приличат тези инструменти?

картина с природни

понятие за духови 
инструменти.

Фиг. 6. Книга за учителя
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чрез: използване на звуконосителите; включване на 
аудиофайловете от електронния продукт или чрез 
собствено изпълнение, подпомогнато от нотни-
те текстове на песните. По този начин отново 
се очертава необходимостта от прилагането на 
пълния обучителен комплект, което ще гарантира 
ефективността на музикалнопедагогическата дей-
ност в часа. 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗПОЛЗВАНАТА 
ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ТЕХНОЛОГИЯ

По подобие на учебника за първи клас и в този 
като водеща идея на авторския колектив е 
равнопоставеността между емоционалното и  
интелектуалното начало, очертаваща специфика-
та на общуването с музикално изкуство. Действе-
ният подход наред с компетентностния е очертан 
като основен чрез дейностите: пеене, възпри-
емане, свирене с детски музикални инструменти, 
музикалноритмични движения и танцова дейност, 
творческа дейност. Те са онагледени чрез пикто-
грами, което улеснява малките ученици. Чрез тези 
познати стилизирани знаци са онагледени и задачи-
те, чрез които второкласниците изявяват знания-
та си, познавателните и емоционалните си умения 
в условията на музикална практика. Възможности 
за тяхната реализация предполагат изграждане 
на интегративни връзки с изобразително изку-
ство, български език и литература, околен свят, 
математика и др. Такива са „отгатни”, „открий”, 
„опиши”, „свържи”, „разкажи“ и др. За малките уче-
ници 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 структурните особености 
на урока. 

ПРEДИМСТВА НА КОМПЛЕКТА
ПО МУЗИКА ЗА ВТОРИ КЛАС
НА ИЗДАТЕЛСТВО„БУЛВЕСТ 2000“

Предимствата на представения учебен 
комплект са:
 − улеснена подготовка на урока;
 − ясно разработена структура, прецизно подбран 
музикален материал за конкретната дейност, 
съобразен с възрастовите  особености на уче-
ниците;
 − своеобразие и специфичност на съдържанието 
чрез песни, създадени специално за учебника;
 − отчетливи междупредметни връзки, реализира-
ни с разнообразни дейности;
 − задачи с различен формат, развиващи емоционал- 
ните и интелектуалните умения на второклас-
ниците, тяхната ценностна система и култур-
на осъзнатост;
 − последователности и приемственост с учебния 
комплект за първи клас, осигуряващи плавност 
на учебния процес, реализиран чрез предложения 
комплект. 

В заключение бихме искали да подчертаем, че 
се надяваме, че работата с предложения образо-
вателен комплект ще бъде подчинена на идеята 
за необходимост от комплексен, цялостен подход 
в обучението на учениците от началния етап. 
Смятаме, че музикалното изкуство е реалисти-
чен начин за емоционалното, интелектуалното и 
ценностното развитие на малките ученици. 
Вярваме, че това убеждение се споделя от всички 
колеги, избрали да работят с комплекта по музика 
за втори клас на издателство „Булвест 2000“. 



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:
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ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  
по учебния предмет МУЗИКА за ВТОРИ КЛАС

Първи учебен срок

№
 п

о 
ре

д

Се
дм

иц
а Тема на 

урочната 
единица 

Урочна единица за:
Компетентности като очаквани 

 резултати от обучението
Нови 

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/

или раздели
Забележка

1 1 Отново на 
училище

Нови знания Синхронизира вокалното си изпълнение със съпровода 
и с общата звучност на музикалното произведение.

Използва подходящи понятия за определяне на харак-
тера на музикалното произведение.

Свързва метрума с графичен модел.

Нашето звънче – муз. Х. Агасян, 
т. А. Жекова

С очите на Ботев – муз. А. Антонов, 
т. Л. Владимиров

Устно формиращо оце-
няване от учителя

2 Нашето звънче Затвърдяване 
на нови знания

Ръководи се от метрума и темпото при изпълнение 
на съпровод.

Синхронизира изпълнението си с останалите участни-
ци в дейността.

Импровизира ритмичен съпровод върху песен или 
инструментален откъс по избор.

Нашето звънче – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова

С очите на Ботев – муз. А. Антонов, 
т. Л. Владимиров

Звукови картини – природни, градски, 
в училище (от CD 1. клас)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

3 2 С музиката знам 
и мога

Начален преговор Изпълнява по избор пет песни, изучавани в училище – 
авторски и народни.

Разграничава народната и авторската музика в ре-
пертоара за пеене и слушане.

От муз. материал за 1. клас:

Бързият влак – муз. П. Хаджиев,  
т. Ив. Генов;

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

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

Дядо оре на могилка – нар. песен

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

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

4 Какво научих 
за музиката 
в 1. клас

Диагностика Разграничава народната и авторската музика в ре-
пертоара за пеене и слушане.

Разграничава двувременна и тривременна пулсация.

Разпознава по външен вид и тембър музикалните 
инструменти.

От муз. материал за 1. клас:

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

Лазарка – муз. Ваня Ангелска, т. Дора Габе

Дена – народна песен, ар. В. Костов

На хубавия син Дунав – Йохан Щраус-син

Ръченица – за народен оркестър

Марш – С. Прокофиев 

Право хоро – изпълнява оркестър от 
народни инструменти от Златарица

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

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

Ръченица – изпълнение на кавал

Тестово формиращо 
оценяване/самооце-
няване чрез скала от 
стилизирани знаци
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№
 п

о 
ре

д

Се
дм

иц
а Тема на 

урочната 
единица 

Урочна единица за:
Компетентности като очаквани 

 резултати от обучението
Нови 

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/

или раздели
Забележка

1 1 Отново на 
училище

Нови знания Синхронизира вокалното си изпълнение със съпровода 
и с общата звучност на музикалното произведение.

Използва подходящи понятия за определяне на харак-
тера на музикалното произведение.

Свързва метрума с графичен модел.

Нашето звънче – муз. Х. Агасян, 
т. А. Жекова

С очите на Ботев – муз. А. Антонов, 
т. Л. Владимиров

Устно формиращо оце-
няване от учителя

2 Нашето звънче Затвърдяване 
на нови знания

Ръководи се от метрума и темпото при изпълнение 
на съпровод.

Синхронизира изпълнението си с останалите участни-
ци в дейността.

Импровизира ритмичен съпровод върху песен или 
инструментален откъс по избор.

Нашето звънче – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова

С очите на Ботев – муз. А. Антонов, 
т. Л. Владимиров

Звукови картини – природни, градски, 
в училище (от CD 1. клас)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

3 2 С музиката знам 
и мога

Начален преговор Изпълнява по избор пет песни, изучавани в училище – 
авторски и народни.

Разграничава народната и авторската музика в ре-
пертоара за пеене и слушане.

От муз. материал за 1. клас:

Бързият влак – муз. П. Хаджиев,  
т. Ив. Генов;

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

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

Дядо оре на могилка – нар. песен

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

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

4 Какво научих 
за музиката 
в 1. клас

Диагностика Разграничава народната и авторската музика в ре-
пертоара за пеене и слушане.

Разграничава двувременна и тривременна пулсация.

Разпознава по външен вид и тембър музикалните 
инструменти.

От муз. материал за 1. клас:

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

Лазарка – муз. Ваня Ангелска, т. Дора Габе

Дена – народна песен, ар. В. Костов

На хубавия син Дунав – Йохан Щраус-син

Ръченица – за народен оркестър

Марш – С. Прокофиев 

Право хоро – изпълнява оркестър от 
народни инструменти от Златарица

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

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

Ръченица – изпълнение на кавал

Тестово формиращо 
оценяване/самооце-
няване чрез скала от 
стилизирани знаци
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№
 п

о 
ре

д

Се
дм

иц
а Тема на 

урочната 
единица 

Урочна единица за:
Компетентности като очаквани 

 резултати от обучението
Нови 

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/

или раздели
Забележка

5 3 Звуците през 
есента

Нови знания Разпознава песен по инструментален съпровод.

Изпълнява песни с подходящо темпо и динамика.

Определя темпо и динамика в подходящи примери.

Подбира подходящи определения за тембъра на изуча-
ваните музикални инструменти.

флейта Нашето звънче – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова

Песен за дъждовните капки – муз. Александър 
Райчев, т. Ц. Ангелов

Устно формиращо оце-
няване от учителя

6 Затвърдяване 
на нови знания

Съотнася изучаваните тонови трайности с конкрет-
ни срички в текст на песен.

Разграничава по слух кратки и дълги тонови трай-
ности, съответстващи на половини, четвъртини и 
осмини ноти.

Разпознава по външен вид и тембър флейта.

Изпълнява звукови картини подражателно и по графи-
чен запис.

Песен за дъждовните капки – муз. Александър 
Райчев, т. Ц. Ангелов 

Хорце – муз. С. Щерев (за флейта)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

7 4 Есенни багри Нови знания Определя темпо в подходящи примери.

Отчита равномерна и неравномерна пулсация на две 
и на три.

Свързва метрума с графичен модел.

Разпознава метрума на музика в размер 2/4.

темпо Песен за дъждовните капки – муз. Александър 
Райчев, т. Ц. Ангелов 

Есен –  муз. П. Ступел, т. Д. Спасов

Баба Яга и Болната кукла из Детски албум – 
муз. П. И. Чайковски

Устно формиращо оце-
няване от учителя

8 Затвърдяване 
на нови знания

Проследява мелодия, характер и темпо в музикални 
произведения, слушани в час.

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел.

Определя темпо и динамика в подходящи примери.

Определя характера на музиката в музикални  
произведения, слушани в час.

Есен – муз. П. Ступел, т. Д. Спасов

Нашето звънче – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова

Баба Яга и Болната кукла из Детски албум – 
муз. П. И. Чайковски

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

9 5 Веселата 
тамбура

Нови знания Пресъздава характера на песента при изпълнение.

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Разграничава повтарящи се тонове, постепенно дви-
жение и скок в мелодията.

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел.

Разпознава по външен вид и тембър музикалните  
инструменти: тамбура. 

Подбира подходящи определения за тембъра на изуча-
ваните музикални инструменти.

тамбура,

струнни 
инструмен-
ти

Есен –  муз. П. Ступел, т. Д. Спасов

Седнало е Джоре – нар. песен

Кюстендилско хоро – изп. Р. Сираков и 
Оркестър за нар. музика на БНР (соло 
тамбура)

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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№
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понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/

или раздели
Забележка

5 3 Звуците през 
есента

Нови знания Разпознава песен по инструментален съпровод.

Изпълнява песни с подходящо темпо и динамика.

Определя темпо и динамика в подходящи примери.

Подбира подходящи определения за тембъра на изуча-
ваните музикални инструменти.

флейта Нашето звънче – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова

Песен за дъждовните капки – муз. Александър 
Райчев, т. Ц. Ангелов

Устно формиращо оце-
няване от учителя

6 Затвърдяване 
на нови знания

Съотнася изучаваните тонови трайности с конкрет-
ни срички в текст на песен.

Разграничава по слух кратки и дълги тонови трай-
ности, съответстващи на половини, четвъртини и 
осмини ноти.

Разпознава по външен вид и тембър флейта.

Изпълнява звукови картини подражателно и по графи-
чен запис.

Песен за дъждовните капки – муз. Александър 
Райчев, т. Ц. Ангелов 

Хорце – муз. С. Щерев (за флейта)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

7 4 Есенни багри Нови знания Определя темпо в подходящи примери.

Отчита равномерна и неравномерна пулсация на две 
и на три.

Свързва метрума с графичен модел.

Разпознава метрума на музика в размер 2/4.

темпо Песен за дъждовните капки – муз. Александър 
Райчев, т. Ц. Ангелов 

Есен –  муз. П. Ступел, т. Д. Спасов

Баба Яга и Болната кукла из Детски албум – 
муз. П. И. Чайковски

Устно формиращо оце-
няване от учителя

8 Затвърдяване 
на нови знания

Проследява мелодия, характер и темпо в музикални 
произведения, слушани в час.

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел.

Определя темпо и динамика в подходящи примери.

Определя характера на музиката в музикални  
произведения, слушани в час.

Есен – муз. П. Ступел, т. Д. Спасов

Нашето звънче – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова

Баба Яга и Болната кукла из Детски албум – 
муз. П. И. Чайковски

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

9 5 Веселата 
тамбура

Нови знания Пресъздава характера на песента при изпълнение.

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Разграничава повтарящи се тонове, постепенно дви-
жение и скок в мелодията.

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел.

Разпознава по външен вид и тембър музикалните  
инструменти: тамбура. 

Подбира подходящи определения за тембъра на изуча-
ваните музикални инструменти.

тамбура,

струнни 
инструмен-
ти

Есен –  муз. П. Ступел, т. Д. Спасов

Седнало е Джоре – нар. песен

Кюстендилско хоро – изп. Р. Сираков и 
Оркестър за нар. музика на БНР (соло 
тамбура)

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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или раздели
Забележка

10 Затвърдяване на 
нови знания

Изпълнява ритмичен съпровод на слушано произведе-
ние в час.

Постига синхрон и баланс между пеене и съпровод.

Подбира подходящи средства за съпровод съобразно 
характера на музиката.

Изброява гайда и тамбура като народни музикални 
инструменти.

Разпознава струнни музикални инструменти.

Разпознава право хоро и ръченица в народна песен 
или инструментална пиеса от слушаните в училище 
музикални произведения.

Играе право хоро и ръченица в синхрон с музиката.

Седнало е Джоре – нар. песен

Кюстендилско хоро – изп. Р. Сираков и 
Оркестър за нар. музика на БНР (соло 
тамбура)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

11 6 Пеем за 
будителите

Нови знания Разпознава песен по инструментален съпровод.

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Описва характера на изпълняваните песни.

Определя характера на музиката в музикални произве-
дения, слушани в час.

характер 
на музиката 

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

Народните будители – муз. В. Костов, т. В. 
Ангелска 

Татковина – муз. Е. Манолов, т. П. Р. 
Славейков 

Устно формиращо оце-
няване от учителя

12 Затвърдяване 
на нови знания

Свързва темпото и динамиката с характера и израз-
ността на музиката.

Дава примери за присъствието на изучаваните 
жанрове в ежедневието и празниците на хората.

Подбира подходящи средства за съпровод съобразно 
характера на музиката.

Постига синхрон и баланс между пеене и съпровод.

Народните будители – муз. В. Костов, т. В. 
Ангелска 

Татковина – муз. Е. Манолов, т. П. Р. 
Славейков

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

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

13 7 Песни за 
животни

Нови знания Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Разграничава двувременна и тривременна пулсация.

Разграничава повтарящи се тонове, постепенно дви-
жение и скок в мелодията.

Седнало е Джоре – нар. песен

Чело коте – муз. и т. Д. Драганова 

Гласове от зоопарка – звукова картина

Магаренцето и двуколката – муз. П. 
Хаджиев

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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Контекст и дейности за всяка урочна 

единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/

или раздели
Забележка

10 Затвърдяване на 
нови знания

Изпълнява ритмичен съпровод на слушано произведе-
ние в час.

Постига синхрон и баланс между пеене и съпровод.

Подбира подходящи средства за съпровод съобразно 
характера на музиката.

Изброява гайда и тамбура като народни музикални 
инструменти.

Разпознава струнни музикални инструменти.

Разпознава право хоро и ръченица в народна песен 
или инструментална пиеса от слушаните в училище 
музикални произведения.

Играе право хоро и ръченица в синхрон с музиката.

Седнало е Джоре – нар. песен

Кюстендилско хоро – изп. Р. Сираков и 
Оркестър за нар. музика на БНР (соло 
тамбура)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

11 6 Пеем за 
будителите

Нови знания Разпознава песен по инструментален съпровод.

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Описва характера на изпълняваните песни.

Определя характера на музиката в музикални произве-
дения, слушани в час.

характер 
на музиката 

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

Народните будители – муз. В. Костов, т. В. 
Ангелска 

Татковина – муз. Е. Манолов, т. П. Р. 
Славейков 

Устно формиращо оце-
няване от учителя

12 Затвърдяване 
на нови знания

Свързва темпото и динамиката с характера и израз-
ността на музиката.

Дава примери за присъствието на изучаваните 
жанрове в ежедневието и празниците на хората.

Подбира подходящи средства за съпровод съобразно 
характера на музиката.

Постига синхрон и баланс между пеене и съпровод.

Народните будители – муз. В. Костов, т. В. 
Ангелска 

Татковина – муз. Е. Манолов, т. П. Р. 
Славейков

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

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

13 7 Песни за 
животни

Нови знания Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Разграничава двувременна и тривременна пулсация.

Разграничава повтарящи се тонове, постепенно дви-
жение и скок в мелодията.

Седнало е Джоре – нар. песен

Чело коте – муз. и т. Д. Драганова 

Гласове от зоопарка – звукова картина

Магаренцето и двуколката – муз. П. 
Хаджиев

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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14 Затвърдяване 
на нови знания

Разграничава повтарящи се тонове, постепенно дви-
жение и скок в мелодията.

Изпълнява звукови картини подражателно и по графи-
чен запис.

Импровизира движения върху разнообразна характер-
на музика.

Проявява артистичност и лично отношение в импро-
визацията.

Разпознава по характерна мелодия най-малко два ин-
струментални откъса от репертоара за слушане.

Разпознава по външен вид и тембър пиано и флейта.

Чело коте – муз. и т. Д. Драганова 

Магаренцето и двуколката – муз. П. 
Хаджиев (за пиано)

Хорце – муз. С. Щерев (за флейта)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

15 8 Моят дом – 
Земята

Нови знания Синхронизира вокалното си изпълнение със съпровода 
и с общата звучност на музикалното произведение.

Описва характера на изпълняваните песни.

Определя темпо и динамика в подходящи примери.

Подбира подходящи средства за съпровод съобразно 
характера на музиката.

Постига синхрон и баланс между пеене и съпровод.

Есен – муз. П. Ступел, т. Д. Спасов

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

Нашата планета – Земя – муз. К. Гюлмезов, 
т. Б. Мирчев

Устно формиращо оце-
няване от учителя

16 Затвърдяване 
на нови знания

Синхронизира вокалното си изпълнение със съпровода 
и с общата звучност на музикалното произведение.

Проследява темпо в музикално произведение, слушано 
в час.

Разпознава по външен вид и тембър музикалните 
инструменти.

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

Нашата планета – Земя – муз. К. Гюлмезов, 
т. Б. Мирчев

Баба Яга и Болната кукла из Детски албум – 
муз. П. И. Чайковски 

17 9 Рожден ден Нови знания Определя еднаквост и различие в песни от училищния 
репертоар по слух и с помощта на графични сред-
ства.

Дава примери за присъствието на изучаваните 
жанрове в ежедневието и празниците на хората.

Чело коте – муз. и т. Д. Драганова 

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

Празнична торта – муз. П. Льондев, т. М. 
Йосифова 

Happy Birthday

Устно формиращо оце-
няване от учителя

18 Затвърдяване 
на нови знания

Изпълнява предпочитана детска песен.

Дава примери за присъствието на изучаваните 
жанрове в ежедневието и празниците на хората.

Изброява тамбура, тъпан и гайда като народни музи-
кални инструменти.

Нашето звънче – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова

Празнична торта – муз. П. Льондев, т. М. 
Йосифова 

Happy Birthday

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци
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14 Затвърдяване 
на нови знания

Разграничава повтарящи се тонове, постепенно дви-
жение и скок в мелодията.

Изпълнява звукови картини подражателно и по графи-
чен запис.

Импровизира движения върху разнообразна характер-
на музика.

Проявява артистичност и лично отношение в импро-
визацията.

Разпознава по характерна мелодия най-малко два ин-
струментални откъса от репертоара за слушане.

Разпознава по външен вид и тембър пиано и флейта.

Чело коте – муз. и т. Д. Драганова 

Магаренцето и двуколката – муз. П. 
Хаджиев (за пиано)

Хорце – муз. С. Щерев (за флейта)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

15 8 Моят дом – 
Земята

Нови знания Синхронизира вокалното си изпълнение със съпровода 
и с общата звучност на музикалното произведение.

Описва характера на изпълняваните песни.

Определя темпо и динамика в подходящи примери.

Подбира подходящи средства за съпровод съобразно 
характера на музиката.

Постига синхрон и баланс между пеене и съпровод.

Есен – муз. П. Ступел, т. Д. Спасов

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

Нашата планета – Земя – муз. К. Гюлмезов, 
т. Б. Мирчев

Устно формиращо оце-
няване от учителя

16 Затвърдяване 
на нови знания

Синхронизира вокалното си изпълнение със съпровода 
и с общата звучност на музикалното произведение.

Проследява темпо в музикално произведение, слушано 
в час.

Разпознава по външен вид и тембър музикалните 
инструменти.

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

Нашата планета – Земя – муз. К. Гюлмезов, 
т. Б. Мирчев

Баба Яга и Болната кукла из Детски албум – 
муз. П. И. Чайковски 

17 9 Рожден ден Нови знания Определя еднаквост и различие в песни от училищния 
репертоар по слух и с помощта на графични сред-
ства.

Дава примери за присъствието на изучаваните 
жанрове в ежедневието и празниците на хората.

Чело коте – муз. и т. Д. Драганова 

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

Празнична торта – муз. П. Льондев, т. М. 
Йосифова 

Happy Birthday

Устно формиращо оце-
няване от учителя

18 Затвърдяване 
на нови знания

Изпълнява предпочитана детска песен.

Дава примери за присъствието на изучаваните 
жанрове в ежедневието и празниците на хората.

Изброява тамбура, тъпан и гайда като народни музи-
кални инструменти.

Нашето звънче – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова

Празнична торта – муз. П. Льондев, т. М. 
Йосифова 

Happy Birthday

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци
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19 10 Композиторът 
разказва

Нови знания Разграничава авторската музика в репертоара за 
пеене и слушане.

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Пресъздава характера на песента при изпълнение.

композитор Празнична торта – муз. П. Льондев 
т. М. Йосифова

Пипи Дългото чорапче – муз. В. Казасян, 
т. Б. Гудев 

Приказките – муз. и т. М. Шоселова, 
т. М. Дългъчева

Котаракът с чизми – К. Милетков

Устно формиращо оце-
няване от учителя

20 Затвърдяване 
на нови знания

Назовава три имена на композитори на песни и 
инструментални произведения от училищния репер-
тоар.

Пресъздава характера на песента при изпълнение.

Импровизира движения върху разнообразна характер-
на музика.

Проявява артистичност и лично отношение в импро-
визацията.

Пипи Дългото чорапче – муз. В. Казасян, 
т. Б. Гудев

Баба Яга из Детски албум – муз. П. И. 
Чайковски

Котаракът с чизми – К. Милетков

Приказките – муз. М. Шоселова, 
т. М. Дългъчева

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

21 11 Пайдушко хоро Нови знания Отчита равномерна и неравномерна пулсация на две 
и на три.

Разграничава пайдушко хоро в подходящи примери.

Разпознава метрума на музика в размер 5/8.

Определя метричната пулсация и характера на музи-
ката като жанрови белези.

пайдушко 
хоро

Седнало е Джоре – нар. песен

Рече мама да ме жени – нар. песен

Пайдушко хоро – изп. Оркестър за нар. 
музика на БНР

Устно формиращо оце-
няване от учителя

22 Затвърдяване 
на нови знания

Разграничава право, пайдушко хоро и ръченица в под-
ходящи примери.

Определя метричната пулсация и характера на музи-
ката като жанрови белези. Ръководи се от метрума и 
темпото при изпълнение на съпровод.

Следва жестовете и указанията на учителя по време 
на изпълнението.

Подбира подходящи средства за съпровод съобразно 
характера на музиката.

Рече мама да ме жени – нар. песен 

Седнало е Джоре – нар. песен 

Пайдушко хоро – изп. Оркестър за нар. 
музика на БНР 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

23 12 Коледни песни Нови знания Изброява характерни елементи на коледуването.

Изпълнява наричания и народни песни, свързани с изу-
чаваните обреди.

Разпознава по тембър мъжки хор – коледари.

Разграничава вокална и инструментална музика.

вокална 
музика

Рече мама да ме жени – нар. песен

Звънче звънна – нар. песен, ар. В. Кушев

Станинине, господине – коледарска нар. 
песен

Честита Коледа – изп. Д. Ленън и Й. Оно

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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19 10 Композиторът 
разказва

Нови знания Разграничава авторската музика в репертоара за 
пеене и слушане.

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Пресъздава характера на песента при изпълнение.

композитор Празнична торта – муз. П. Льондев 
т. М. Йосифова

Пипи Дългото чорапче – муз. В. Казасян, 
т. Б. Гудев 

Приказките – муз. и т. М. Шоселова, 
т. М. Дългъчева

Котаракът с чизми – К. Милетков

Устно формиращо оце-
няване от учителя

20 Затвърдяване 
на нови знания

Назовава три имена на композитори на песни и 
инструментални произведения от училищния репер-
тоар.

Пресъздава характера на песента при изпълнение.

Импровизира движения върху разнообразна характер-
на музика.

Проявява артистичност и лично отношение в импро-
визацията.

Пипи Дългото чорапче – муз. В. Казасян, 
т. Б. Гудев

Баба Яга из Детски албум – муз. П. И. 
Чайковски

Котаракът с чизми – К. Милетков

Приказките – муз. М. Шоселова, 
т. М. Дългъчева

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

21 11 Пайдушко хоро Нови знания Отчита равномерна и неравномерна пулсация на две 
и на три.

Разграничава пайдушко хоро в подходящи примери.

Разпознава метрума на музика в размер 5/8.

Определя метричната пулсация и характера на музи-
ката като жанрови белези.

пайдушко 
хоро

Седнало е Джоре – нар. песен

Рече мама да ме жени – нар. песен

Пайдушко хоро – изп. Оркестър за нар. 
музика на БНР

Устно формиращо оце-
няване от учителя

22 Затвърдяване 
на нови знания

Разграничава право, пайдушко хоро и ръченица в под-
ходящи примери.

Определя метричната пулсация и характера на музи-
ката като жанрови белези. Ръководи се от метрума и 
темпото при изпълнение на съпровод.

Следва жестовете и указанията на учителя по време 
на изпълнението.

Подбира подходящи средства за съпровод съобразно 
характера на музиката.

Рече мама да ме жени – нар. песен 

Седнало е Джоре – нар. песен 

Пайдушко хоро – изп. Оркестър за нар. 
музика на БНР 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

23 12 Коледни песни Нови знания Изброява характерни елементи на коледуването.

Изпълнява наричания и народни песни, свързани с изу-
чаваните обреди.

Разпознава по тембър мъжки хор – коледари.

Разграничава вокална и инструментална музика.

вокална 
музика

Рече мама да ме жени – нар. песен

Звънче звънна – нар. песен, ар. В. Кушев

Станинине, господине – коледарска нар. 
песен

Честита Коледа – изп. Д. Ленън и Й. Оно

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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24 Затвърдяване 
на нови знания

Разграничава вокална и инструментална музика.

Разграничава народната и авторската музика в ре-
пертоара за пеене и слушане.

Изброява характерни елементи на коледуването.

Звънче звънна – нар. песен, ар. В. Кушев

Рече мама да ме жени – нар. песен 

Честита Коледа – изп. Д. Ленън и Й. Оно

Станинине, господине – коледарска нар. песен

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

25 13 Новогодишни 
искри

Нови знания Проследява характер, темпо и динамика в музикално 
произведение, слушано в час.

Определя динамика в подходящи примери.

Изпълнява песни с подходящо темпо и динамика.

Дава примери за присъствието на изучаваните 
жанрове в ежедневието и празниците на хората.

динамика Песен за дъждовните капки – муз. А. Райчев, 
т. Ц. Ангелов

Празнична украса – бълг. текст Г. Златина, 
ар. К. Илиев

Радецки марш – Й. Щраус-баща

Устно формиращо оце-
няване от учителя

26 Затвърдяване 
на нови знания

Следва жестовете и указанията на учителя по време 
на изпълнението.

Подбира подходящи средства за съпровод съобразно 
характера на музиката.

Съчинява ритмичен съпровод върху песен или инстру-
ментален откъс по избор.

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Изпълнява песни с подходящо темпо и динамика.

Празнична украса – бълг. текст Г. Златина, 
ар. К. Илиев

Радецки марш – Й. Щраус-баща

27 14 Сурвакарски 
пожелания 

Нови знания Отчита равномерна и неравномерна пулсация на две 
и на три.

Свързва метрума с графичен модел.

Разграничава по слух кратки и дълги тонови трай-
ности, съответстващи на половини, четвъртини и 
осмини ноти.

Съотнася изучаваните тонови трайности с конкрет-
ни срички в текст на песен.

Изброява характерни елементи на сурвакането. Из-
пълнява наричания и народни песни, свързани с изуча-
ваните обреди.

Празнична украса – бълг. текст Г. Златина, 
ар. К. Илиев, изп. „Радиодеца“ 

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

Здрава, здрава годинчица – нар. песен

Сурвакарско наричане

Устно формиращо оце-
няване от учителя

28 Коледно-нового-
дишен концерт

Обобщение Пресъздава характера на песента при изпълнение.

Синхронизира вокалното си изпълнение със съпровода 
и с общата звучност на музикалното произведение.

Разграничава народната и авторската музика в ре-
пертоара за пеене и слушане.

Сурвакари – муз. Х. Агасян, т. Д. Спасов, 
песен и инструментал от композитора

Звънче звънна – нар. песен, изпълняват 
„Децата на Севлиево“, ар. В. Кушев

Празнична украса – бълг. текст Г. Златина, 
ар. К. Илиев, изп. „Радиодеца“

Радецки марш – Й. Щраус-баща

Честита Коледа – изп. Д. Ленън и Й. Оно

Произведения по желание

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци
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24 Затвърдяване 
на нови знания

Разграничава вокална и инструментална музика.

Разграничава народната и авторската музика в ре-
пертоара за пеене и слушане.

Изброява характерни елементи на коледуването.

Звънче звънна – нар. песен, ар. В. Кушев

Рече мама да ме жени – нар. песен 

Честита Коледа – изп. Д. Ленън и Й. Оно

Станинине, господине – коледарска нар. песен

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

25 13 Новогодишни 
искри

Нови знания Проследява характер, темпо и динамика в музикално 
произведение, слушано в час.

Определя динамика в подходящи примери.

Изпълнява песни с подходящо темпо и динамика.

Дава примери за присъствието на изучаваните 
жанрове в ежедневието и празниците на хората.

динамика Песен за дъждовните капки – муз. А. Райчев, 
т. Ц. Ангелов

Празнична украса – бълг. текст Г. Златина, 
ар. К. Илиев

Радецки марш – Й. Щраус-баща

Устно формиращо оце-
няване от учителя

26 Затвърдяване 
на нови знания

Следва жестовете и указанията на учителя по време 
на изпълнението.

Подбира подходящи средства за съпровод съобразно 
характера на музиката.

Съчинява ритмичен съпровод върху песен или инстру-
ментален откъс по избор.

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Изпълнява песни с подходящо темпо и динамика.

Празнична украса – бълг. текст Г. Златина, 
ар. К. Илиев

Радецки марш – Й. Щраус-баща

27 14 Сурвакарски 
пожелания 

Нови знания Отчита равномерна и неравномерна пулсация на две 
и на три.

Свързва метрума с графичен модел.

Разграничава по слух кратки и дълги тонови трай-
ности, съответстващи на половини, четвъртини и 
осмини ноти.

Съотнася изучаваните тонови трайности с конкрет-
ни срички в текст на песен.

Изброява характерни елементи на сурвакането. Из-
пълнява наричания и народни песни, свързани с изуча-
ваните обреди.

Празнична украса – бълг. текст Г. Златина, 
ар. К. Илиев, изп. „Радиодеца“ 

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

Здрава, здрава годинчица – нар. песен

Сурвакарско наричане

Устно формиращо оце-
няване от учителя

28 Коледно-нового-
дишен концерт

Обобщение Пресъздава характера на песента при изпълнение.

Синхронизира вокалното си изпълнение със съпровода 
и с общата звучност на музикалното произведение.

Разграничава народната и авторската музика в ре-
пертоара за пеене и слушане.

Сурвакари – муз. Х. Агасян, т. Д. Спасов, 
песен и инструментал от композитора

Звънче звънна – нар. песен, изпълняват 
„Децата на Севлиево“, ар. В. Кушев

Празнична украса – бълг. текст Г. Златина, 
ар. К. Илиев, изп. „Радиодеца“

Радецки марш – Й. Щраус-баща

Честита Коледа – изп. Д. Ленън и Й. Оно

Произведения по желание

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци
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29 15 Вълшебната 
арфа

Нови знания Разграничава тривременна пулсация.

Отчита равномерна пулсация на три.

Свързва метрума с графичен модел.

Разпознава метрума на музика в размер 3/4.

Разграничава валс в подходящи примери.

Разпознава по външен вид и тембър музикалните 
инструменти: арфа.

Подбира подходящи определения за тембъра на изуча-
ваните музикални инструменти.

инструмен-
тална музи-
ка, арфа

Зимно хоро – муз. П. Ступел, т. Ц. Ангелов

Снежинки – муз. Х. Недялков, т. Д. Спасов 

Валс на цветята – муз. П. И. Чайковски 
(за арфа)

Устно формиращо оце-
няване от учителя

30 Затвърдяване 
на нови знания

Импровизира движения върху разнообразна характер-
на музика.

Проявява артистичност и лично отношение в импро-
визацията.

Свързва метрума с графичен модел.

Разграничава вокална и инструментална музика.

Снежинки – муз. Х. Недялков, т. Д. Спасов

Валс на цветята – муз. П. И. Чайковски

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

31 16 Кукерски игри Нови знания Изпълнява звукови картини подражателно и по графи-
чен запис.

Импровизира ритмичен съпровод върху песен или 
инструментален откъс.

Разпознава графично знаците за цяла, половина и чет-
въртина нота.

Изпълнява по слух и по графичен запис изучаваните 
тонови трайности.

Изброява характерни елементи на кукерските игри.

трайност Звънче звънна – нар. песен, изпълняват 
„Децата на Севлиево“, ар. Вячеслав Кушев

Кукерски танц – Д. Палиев

Кукерски чанове и хлопки 

Устно формиращо оце-
няване от учителя

32 Затвърдяване 
на нови знания

Синхронизира вокалното си изпълнение със съпровода 
и с общата звучност на музикалното произведение.

Ръководи се от метрума и темпото при изпълнение 
на съпровод.

Проследява динамика в музикално произведение, слу-
шано в час.

Разграничава по слух кратки и дълги тонови трай-
ности, съответстващи на четвъртини и осмини 
ноти.

Сравняване на различни музикални произведения, обоб-
щаване, групиране по определен признак.

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

Здрава, здрава годинчица 

Кукерски танц – Д. Палиев

Кукерски чанове и хлопки 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци



29

№
 п

о 
ре

д

Се
дм

иц
а Тема на 

урочната 
единица 

Урочна единица за:
Компетентности като очаквани 

 резултати от обучението
Нови 

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/

или раздели
Забележка

29 15 Вълшебната 
арфа

Нови знания Разграничава тривременна пулсация.

Отчита равномерна пулсация на три.

Свързва метрума с графичен модел.

Разпознава метрума на музика в размер 3/4.

Разграничава валс в подходящи примери.

Разпознава по външен вид и тембър музикалните 
инструменти: арфа.

Подбира подходящи определения за тембъра на изуча-
ваните музикални инструменти.

инструмен-
тална музи-
ка, арфа

Зимно хоро – муз. П. Ступел, т. Ц. Ангелов

Снежинки – муз. Х. Недялков, т. Д. Спасов 

Валс на цветята – муз. П. И. Чайковски 
(за арфа)

Устно формиращо оце-
няване от учителя

30 Затвърдяване 
на нови знания

Импровизира движения върху разнообразна характер-
на музика.

Проявява артистичност и лично отношение в импро-
визацията.

Свързва метрума с графичен модел.

Разграничава вокална и инструментална музика.

Снежинки – муз. Х. Недялков, т. Д. Спасов

Валс на цветята – муз. П. И. Чайковски

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

31 16 Кукерски игри Нови знания Изпълнява звукови картини подражателно и по графи-
чен запис.

Импровизира ритмичен съпровод върху песен или 
инструментален откъс.

Разпознава графично знаците за цяла, половина и чет-
въртина нота.

Изпълнява по слух и по графичен запис изучаваните 
тонови трайности.

Изброява характерни елементи на кукерските игри.

трайност Звънче звънна – нар. песен, изпълняват 
„Децата на Севлиево“, ар. Вячеслав Кушев

Кукерски танц – Д. Палиев

Кукерски чанове и хлопки 

Устно формиращо оце-
няване от учителя

32 Затвърдяване 
на нови знания

Синхронизира вокалното си изпълнение със съпровода 
и с общата звучност на музикалното произведение.

Ръководи се от метрума и темпото при изпълнение 
на съпровод.

Проследява динамика в музикално произведение, слу-
шано в час.

Разграничава по слух кратки и дълги тонови трай-
ности, съответстващи на четвъртини и осмини 
ноти.

Сравняване на различни музикални произведения, обоб-
щаване, групиране по определен признак.

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

Здрава, здрава годинчица 

Кукерски танц – Д. Палиев

Кукерски чанове и хлопки 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци
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33 17 Музикална 
работилница

Обобщение Изпълнява по избор пет песни, изучавани в училище – 
авторски и народни.

Разпознава по тембър музикалните инструменти: 
флейта, тамбура.

Свързва метрума с графичен модел.

Изпълнява ритмичен съпровод.

Второкласник  – муз. Х. Агасян

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

Пипи Дългото чорапче – муз. В. Казасян, 
т. Б. Гудев

Рече мама да ме жени – нар. песен  
(със Снежана Борисова)

Звънче звънна – нар. песен, изпълняват 
„Децата на Севлиево“, ар. Вячеслав Кушев 

Кюстендилско хоро – изп. Р. Сираков и Орк. 
за нар. музика на БНР 

Хорце – муз. и изп. С. Щерев (флейта)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

34 Какво научих за 
музиката през 
първия срок?

Диагностика Разпознава инструментална творба по темпото, 
динамиката и характера на музиката.

Разграничава вокална и инструментална музика.

Назовава три имена на композитори на песни и 
инструментални произведения от училищния репер-
тоар.

Станинине, господине  – коледарска нар. 
песен

Магаренцето и двуколката – П. Хаджиев, 
изп. Румяна Жекова

Болната кукла и Баба Яга – П. И. Чайковски 
из Детски албум

Валс на цветята – муз. П. И. Чайковски 
(арфа)

Радецки марш – Й. Щраус

Пайдушко хоро – изп. Орк. за нар. музика 
на БНР 

Тестово формиращо 
оценяване/самооце-
няване чрез скала от 
стилизирани знаци

35 18 Музика за 
празници

Затвърдяване на 
нови знания

Дава примери за присъствието на изучаваните 
жанрове в ежедневието и празниците на хората.

Изброява характерни елементи на коледуването, сур-
вакането, кукерските игри и лазаруването.

Изпълнява наричания и народни песни, свързани с изу-
чаваните обреди.

Народните будители – муз. В. Костов, 
т. В. Ангелска

Звънче звънна – нар. песен, изп. „Децата на 
Севлиево“, ар. В. Кушев

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

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

Кукерски чанове и хлопки 

 Станинине, господине – коледарска 
нар. песен 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци
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33 17 Музикална 
работилница

Обобщение Изпълнява по избор пет песни, изучавани в училище – 
авторски и народни.

Разпознава по тембър музикалните инструменти: 
флейта, тамбура.

Свързва метрума с графичен модел.

Изпълнява ритмичен съпровод.

Второкласник  – муз. Х. Агасян

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

Пипи Дългото чорапче – муз. В. Казасян, 
т. Б. Гудев

Рече мама да ме жени – нар. песен  
(със Снежана Борисова)

Звънче звънна – нар. песен, изпълняват 
„Децата на Севлиево“, ар. Вячеслав Кушев 

Кюстендилско хоро – изп. Р. Сираков и Орк. 
за нар. музика на БНР 

Хорце – муз. и изп. С. Щерев (флейта)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

34 Какво научих за 
музиката през 
първия срок?

Диагностика Разпознава инструментална творба по темпото, 
динамиката и характера на музиката.

Разграничава вокална и инструментална музика.

Назовава три имена на композитори на песни и 
инструментални произведения от училищния репер-
тоар.

Станинине, господине  – коледарска нар. 
песен

Магаренцето и двуколката – П. Хаджиев, 
изп. Румяна Жекова

Болната кукла и Баба Яга – П. И. Чайковски 
из Детски албум

Валс на цветята – муз. П. И. Чайковски 
(арфа)

Радецки марш – Й. Щраус

Пайдушко хоро – изп. Орк. за нар. музика 
на БНР 

Тестово формиращо 
оценяване/самооце-
няване чрез скала от 
стилизирани знаци

35 18 Музика за 
празници

Затвърдяване на 
нови знания

Дава примери за присъствието на изучаваните 
жанрове в ежедневието и празниците на хората.

Изброява характерни елементи на коледуването, сур-
вакането, кукерските игри и лазаруването.

Изпълнява наричания и народни песни, свързани с изу-
чаваните обреди.

Народните будители – муз. В. Костов, 
т. В. Ангелска

Звънче звънна – нар. песен, изп. „Децата на 
Севлиево“, ар. В. Кушев

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

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

Кукерски чанове и хлопки 

 Станинине, господине – коледарска 
нар. песен 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци



32

№
 п

о 
ре

д

Се
дм

иц
а Тема на 

урочната 
единица 

Урочна единица за:
Компетентности като очаквани 

 резултати от обучението
Нови 

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/

или раздели
Забележка

36 Обобщение Дава примери за присъствието на изучаваните жа-
нрове в ежедневието и празниците на хората.

Синхронизира вокалното си изпълнение със съпровода 
и с общата звучност на музикалното произведение.

Народните будители – муз. В. Костов, т. В. 
Ангелска

Снежинки – муз. Х. Недялков, т. Д. Спасов 

Пипи Дългото чорапче – муз. В. Казасян, т. Б. 
Гудев

Звънче звънна – нар. песен, изп. „Децата на 
Севлиево“, ар. В. Кушев

Магаренцето и двуколката – муз. П. Хаджиев

Happy Birthday (флейта)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

Втори учебен срок
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37 19 Живея 
здравословно

Нови знания Описва характера на изпълняваните песни.

Разграничава повтарящи се тонове, постепенно дви-
жение и скок в мелодията.

Определя еднаквост и различие в песни от училищния 
репертоар по слух и с помощта на графични сред-
ства.

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел.

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

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

Трите кофи – муз. Р. Наков, т. Р. Николов

Болната кукла из Детски албум – П. И. 
Чайковски 

Устно формиращо оце-
няване от учителя

38 Затвърдяване 
на нови знания

Пресъздава характера на песента при изпълнение.

Импровизира движения върху разнообразна характер-
на музика.

Проявява артистичност и лично отношение в импро-
визацията.

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

Трите кофи – муз. Р. Наков, т. Р. Николов

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

39 20 Дневен режим Нови знания Синхронизира вокалното си изпълнение със съпровода 
и с общата звучност на музикалното произведение.

Разпознава по външен вид и тембър музикалните ин-
струменти: китара.

Предлага подходящи определения за тембъра на изуча-
ваните музикални инструменти.

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

Дневен режим – муз. Л. Денев, т. Атанас 
Цанков, изп. Димитър Рупчев 

Река Анчо – изп. Пако де Лусия (китара) 

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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36 Обобщение Дава примери за присъствието на изучаваните жа-
нрове в ежедневието и празниците на хората.

Синхронизира вокалното си изпълнение със съпровода 
и с общата звучност на музикалното произведение.

Народните будители – муз. В. Костов, т. В. 
Ангелска

Снежинки – муз. Х. Недялков, т. Д. Спасов 

Пипи Дългото чорапче – муз. В. Казасян, т. Б. 
Гудев

Звънче звънна – нар. песен, изп. „Децата на 
Севлиево“, ар. В. Кушев

Магаренцето и двуколката – муз. П. Хаджиев

Happy Birthday (флейта)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци
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Урочна единица за:
Компетентности като очаквани 

 резултати от обучението
Нови 

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/

или раздели
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37 19 Живея 
здравословно

Нови знания Описва характера на изпълняваните песни.

Разграничава повтарящи се тонове, постепенно дви-
жение и скок в мелодията.

Определя еднаквост и различие в песни от училищния 
репертоар по слух и с помощта на графични сред-
ства.

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел.

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

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

Трите кофи – муз. Р. Наков, т. Р. Николов

Болната кукла из Детски албум – П. И. 
Чайковски 

Устно формиращо оце-
няване от учителя

38 Затвърдяване 
на нови знания

Пресъздава характера на песента при изпълнение.

Импровизира движения върху разнообразна характер-
на музика.

Проявява артистичност и лично отношение в импро-
визацията.

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

Трите кофи – муз. Р. Наков, т. Р. Николов

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

39 20 Дневен режим Нови знания Синхронизира вокалното си изпълнение със съпровода 
и с общата звучност на музикалното произведение.

Разпознава по външен вид и тембър музикалните ин-
струменти: китара.

Предлага подходящи определения за тембъра на изуча-
ваните музикални инструменти.

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

Дневен режим – муз. Л. Денев, т. Атанас 
Цанков, изп. Димитър Рупчев 

Река Анчо – изп. Пако де Лусия (китара) 

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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40 Затвърдяване 
на нови знания

Познава различните начини на звукоизвличане при 
изучаваните струнни музикални инструменти.

Разграничава по тембър струнните инструменти.

Отчита равномерна пулсация на две.

Разпознава по външен вид и тембър музикалните ин-
струменти: китара, арфа, тамбура.

Определя тамбурата като народен музикален инстру-
мент.

Дневен режим – муз. Л. Денев, т. А. Цанков, 
изп. Димитър Рупчев 

Река Анчо – изп. Пако де Лусия (китара) 

Кюстендилско хоро – изп. Р. Сираков и Орк. 
за нар. музика на БНР (соло тамбура)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

41 21 Трети март Нови знания Разпознава метрума на музика в размери 2/4, 3/4, 5/8 
и 7/8.

Разграничава марш, валс, право хоро, пайдушко хоро и 
ръченица в подходящи примери.

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Определя темпо и динамика в подходящи примери.

Разграничава вокална и инструментална музика.

Разбиране на социалната роля на музиката чрез песен-
та „Знамето ни е трицветно“, муз. и т. М. Митов, 
като изразява позиция и отношение към Родината.

Народните будители – муз. В. Костов, 
т. В. Ангелска

Знамето ни е трицветно – муз. и т. М. 
Митов

Връх Шипка – муз. К. Милетков, т. Н. Вълчев

Синовен дълг – Маестро Г. Атанасов, 
изп. Представителен гвардейски оркестър 

Устно формиращо оце-
няване от учителя

42 Затвърдяване 
на нови знания

Изпълнява съпровод, като се ориентира по графичен 
запис на метрум и ритъм.

Разграничава повтарящи се тонове, постепенно дви-
жение и скок в мелодията.

Проследява мелодия и динамика в музикално произве-
дение, слушано в час.

Демонстриране на метрума чрез движение.

Маршируване

Знамето ни е трицветно – муз. и т. М. 
Митов

Татковина – муз. Е. Манолов, т. П. Р. 
Славейков 

43 22 Сбогом, зима Нови знания Разграничава по слух кратки и дълги тонови трай-
ности, съответстващи на половини и четвъртини 
ноти.

Разпознава графично знаците за половина и четвър-
тина нотна стойност.

Съотнася изучаваните тонови трайности с конкрет-
ни срички в текст на песен.

Изпълнява по слух и по графичен запис изучаваните 
тонови трайности.

Разграничава валс в подходящи примери.

Снежинки – муз. Х. Недялков, т. Д. Спасов

Зимата си сбра багажа – муз. Д. Христов, 
т. В. Стоянов, изп. „Радиодеца“

Пролет, здравей – муз. П. Хаджиев, 
т. П. Колев

Април из Годишните времена – П. И. 
Чайковски

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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40 Затвърдяване 
на нови знания

Познава различните начини на звукоизвличане при 
изучаваните струнни музикални инструменти.

Разграничава по тембър струнните инструменти.

Отчита равномерна пулсация на две.

Разпознава по външен вид и тембър музикалните ин-
струменти: китара, арфа, тамбура.

Определя тамбурата като народен музикален инстру-
мент.

Дневен режим – муз. Л. Денев, т. А. Цанков, 
изп. Димитър Рупчев 

Река Анчо – изп. Пако де Лусия (китара) 

Кюстендилско хоро – изп. Р. Сираков и Орк. 
за нар. музика на БНР (соло тамбура)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

41 21 Трети март Нови знания Разпознава метрума на музика в размери 2/4, 3/4, 5/8 
и 7/8.

Разграничава марш, валс, право хоро, пайдушко хоро и 
ръченица в подходящи примери.

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Определя темпо и динамика в подходящи примери.

Разграничава вокална и инструментална музика.

Разбиране на социалната роля на музиката чрез песен-
та „Знамето ни е трицветно“, муз. и т. М. Митов, 
като изразява позиция и отношение към Родината.

Народните будители – муз. В. Костов, 
т. В. Ангелска

Знамето ни е трицветно – муз. и т. М. 
Митов

Връх Шипка – муз. К. Милетков, т. Н. Вълчев

Синовен дълг – Маестро Г. Атанасов, 
изп. Представителен гвардейски оркестър 

Устно формиращо оце-
няване от учителя

42 Затвърдяване 
на нови знания

Изпълнява съпровод, като се ориентира по графичен 
запис на метрум и ритъм.

Разграничава повтарящи се тонове, постепенно дви-
жение и скок в мелодията.

Проследява мелодия и динамика в музикално произве-
дение, слушано в час.

Демонстриране на метрума чрез движение.

Маршируване

Знамето ни е трицветно – муз. и т. М. 
Митов

Татковина – муз. Е. Манолов, т. П. Р. 
Славейков 

43 22 Сбогом, зима Нови знания Разграничава по слух кратки и дълги тонови трай-
ности, съответстващи на половини и четвъртини 
ноти.

Разпознава графично знаците за половина и четвър-
тина нотна стойност.

Съотнася изучаваните тонови трайности с конкрет-
ни срички в текст на песен.

Изпълнява по слух и по графичен запис изучаваните 
тонови трайности.

Разграничава валс в подходящи примери.

Снежинки – муз. Х. Недялков, т. Д. Спасов

Зимата си сбра багажа – муз. Д. Христов, 
т. В. Стоянов, изп. „Радиодеца“

Пролет, здравей – муз. П. Хаджиев, 
т. П. Колев

Април из Годишните времена – П. И. 
Чайковски

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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44 Затвърдяване 
на нови знания

Синхронизира вокалното си изпълнение със съпровода 
и с общата звучност на музикалното произведение.

Подбира подходящи средства за съпровод съобразно 
характера на музиката.

Изпълнява звукови картини подражателно и по графи-
чен запис.

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Свързва метрума с графичен модел.

Изпълнява по слух и по графичен запис изучаваните 
тонови трайности.

„Зимата си сбра багажа – муз. Д. Христов, 
изп. „Радиодеца“ 

Април из Годишните времена  – П. И. 
Чайковски

Пролет, здравей – муз. П. Хаджиев, 
т. П. Колев

Изпълнява звукова картина Пролет в 
гората подражателно и по графичен запис.

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

45 23 Ръченица Нови знания Свързва метрума с графичен модел.

Разпознава по външен вид и тембър музикален инстру-
мент: кавал.

Подбира подходящи определения за тембъра на изуча-
ваните музикални инструменти.

Отчита неравномерна пулсация на три.

Разпознава ръченица в народна песен или инстру-
ментална пиеса от слушаните в училище музикални 
произведения.

кавал Зимата си сбра багажа – муз. Д. Христов, 
т. В. Стоянов, изп. „Радиодеца“

Щъркел и деца – муз. и т. Д. Христов

Ръченица (кавал)

Ръченица за два кавала – изп. Н. Недялков и 
К. Генчев с Орк. за нар. музика при БНР 

Устно формиращо оце-
няване от учителя

46 Затвърдяване 
на нови знания

Изброява тамбура и кавал като народни музикални 
инструменти.

Разпознава метрума на музика в размер 7/8.

Играе право хоро и ръченица в синхрон с музиката.

Изпълнява съпровод, като се ориентира по графичен 
запис на метрум и ритъм.

Танцова дейност.

Ръченица за два кавала – изп. Н. Недялков и 
К. Генчев с Орк. за нар. музика при БНР

Щъркел и деца – муз. и т. Д. Христов

Изпълнение на кавал и тъпан 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

47 24 Щурче гъдуларче Нови знания Разпознава по външен вид и тембър музикални ин-
струменти: гъдулка.

Подбира подходящи определения за тембъра на изуча-
ваните музикални инструменти.

Разграничава право хоро в примери.

Свързва метрума с графичен модел.

гъдулка Зимата си сбра багажа – муз. Д. Христов, 
т. В. Стоянов, изп. „Радиодеца“

Пролетна забава – муз. М. Шопов, 
т. Д. Спасов 

Право хоро (гъдулка) 

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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44 Затвърдяване 
на нови знания

Синхронизира вокалното си изпълнение със съпровода 
и с общата звучност на музикалното произведение.

Подбира подходящи средства за съпровод съобразно 
характера на музиката.

Изпълнява звукови картини подражателно и по графи-
чен запис.

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Свързва метрума с графичен модел.

Изпълнява по слух и по графичен запис изучаваните 
тонови трайности.

„Зимата си сбра багажа – муз. Д. Христов, 
изп. „Радиодеца“ 

Април из Годишните времена  – П. И. 
Чайковски

Пролет, здравей – муз. П. Хаджиев, 
т. П. Колев

Изпълнява звукова картина Пролет в 
гората подражателно и по графичен запис.

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

45 23 Ръченица Нови знания Свързва метрума с графичен модел.

Разпознава по външен вид и тембър музикален инстру-
мент: кавал.

Подбира подходящи определения за тембъра на изуча-
ваните музикални инструменти.

Отчита неравномерна пулсация на три.

Разпознава ръченица в народна песен или инстру-
ментална пиеса от слушаните в училище музикални 
произведения.

кавал Зимата си сбра багажа – муз. Д. Христов, 
т. В. Стоянов, изп. „Радиодеца“

Щъркел и деца – муз. и т. Д. Христов

Ръченица (кавал)

Ръченица за два кавала – изп. Н. Недялков и 
К. Генчев с Орк. за нар. музика при БНР 

Устно формиращо оце-
няване от учителя

46 Затвърдяване 
на нови знания

Изброява тамбура и кавал като народни музикални 
инструменти.

Разпознава метрума на музика в размер 7/8.

Играе право хоро и ръченица в синхрон с музиката.

Изпълнява съпровод, като се ориентира по графичен 
запис на метрум и ритъм.

Танцова дейност.

Ръченица за два кавала – изп. Н. Недялков и 
К. Генчев с Орк. за нар. музика при БНР

Щъркел и деца – муз. и т. Д. Христов

Изпълнение на кавал и тъпан 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

47 24 Щурче гъдуларче Нови знания Разпознава по външен вид и тембър музикални ин-
струменти: гъдулка.

Подбира подходящи определения за тембъра на изуча-
ваните музикални инструменти.

Разграничава право хоро в примери.

Свързва метрума с графичен модел.

гъдулка Зимата си сбра багажа – муз. Д. Христов, 
т. В. Стоянов, изп. „Радиодеца“

Пролетна забава – муз. М. Шопов, 
т. Д. Спасов 

Право хоро (гъдулка) 

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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48 Затвърдяване 
на нови знания

Изброява гъдулка и кавал като народни музикални 
инструменти.

Играе право хоро и ръченица в синхрон с музиката.

Подбира подходящи средства за съпровод съобразно 
характера на музиката.

Импровизира ритмичен съпровод върху песен.

Танцова дейност.

Пролетна забава – муз. М. Шопов, 
т. Д. Спасов 

Тракийско право хоро – изп. Минчо Недялков 
на гъдулка с малък оркестър 

Две ръченици (гъдулка и тъпан) 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

49 25 Песни за птици Нови знания Свързва темпото и динамиката с характера и израз-
ността на музиката.

Изпълнява песни с подходящо темпо и динамика.

Разпознава по тембър различни човешки гласове.

Щъркел и деца – муз. и т. Д. Христов

Лястовичка – муз. Б. Тричков, т. Ран Босилек

Прехвръкна птичка – муз. М. Кутева, 
изп. Ансамбъл „Филип Кутев“

Устно формиращо оце-
няване от учителя

50 Затвърдяване 
на нови знания

Описва характера на изпълняваните песни.

Разпознава изучаваните жанрове в изпълнение на раз-
лични инструментални формации.

Лястовичка – муз. Б. Тричков, т. Ран Босилек 

Пролетни гласове – Й. Щраус, изпълнява СО 
на Баварското радио 

Прехвръкна птичка – муз. М. Кутева, 
изп. Ансамбъл „Филип Кутев“ 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

51 26 Лазаровден Нови знания Разпознава метрума на музика в размер 7/8.

Изброява характерни елементи на лазаруването.

Изпълнява народни песни, свързани с изучаваните 
обреди.

Разграничава вокална и инструментална музика.

Дава примери за присъствието на изучаваните 
жанрове в ежедневието и празниците на хората.

Щъркел и деца – муз. и т. Д. Христов

Ой, Лазаре – нар. песен 

Теменужка и синчец – нар. песен

Устно формиращо оце-
няване от учителя

52 Затвърдяване 
на нови знания

Отчита неравномерна пулсация на три.

Играе ръченица в синхрон с музиката.

Дава примери за присъствието на изучаваните 
жанрове в ежедневието и празниците на хората.

Ой, Лазаре – нар. песен

Славейчето в розовия храст – муз. К. Илиев, 
изп. К. Филева

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

53 27 Великденски звън Нови знания Изпълнява и народни песни, свързани с изучаваните 
обреди.

Импровизира ритмичен съпровод върху песен или 
инструментален откъс по избор.

Ой, Лазаре – нар. песен 

Великденски камбани – муз. Б. Тричков

Великденче – муз. Б. Кочев, т. Й. Стубел, ар. 
К. Бояджиев, изп. „Радиодеца“ 

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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48 Затвърдяване 
на нови знания

Изброява гъдулка и кавал като народни музикални 
инструменти.

Играе право хоро и ръченица в синхрон с музиката.

Подбира подходящи средства за съпровод съобразно 
характера на музиката.

Импровизира ритмичен съпровод върху песен.

Танцова дейност.

Пролетна забава – муз. М. Шопов, 
т. Д. Спасов 

Тракийско право хоро – изп. Минчо Недялков 
на гъдулка с малък оркестър 

Две ръченици (гъдулка и тъпан) 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

49 25 Песни за птици Нови знания Свързва темпото и динамиката с характера и израз-
ността на музиката.

Изпълнява песни с подходящо темпо и динамика.

Разпознава по тембър различни човешки гласове.

Щъркел и деца – муз. и т. Д. Христов

Лястовичка – муз. Б. Тричков, т. Ран Босилек

Прехвръкна птичка – муз. М. Кутева, 
изп. Ансамбъл „Филип Кутев“

Устно формиращо оце-
няване от учителя

50 Затвърдяване 
на нови знания

Описва характера на изпълняваните песни.

Разпознава изучаваните жанрове в изпълнение на раз-
лични инструментални формации.

Лястовичка – муз. Б. Тричков, т. Ран Босилек 

Пролетни гласове – Й. Щраус, изпълнява СО 
на Баварското радио 

Прехвръкна птичка – муз. М. Кутева, 
изп. Ансамбъл „Филип Кутев“ 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

51 26 Лазаровден Нови знания Разпознава метрума на музика в размер 7/8.

Изброява характерни елементи на лазаруването.

Изпълнява народни песни, свързани с изучаваните 
обреди.

Разграничава вокална и инструментална музика.

Дава примери за присъствието на изучаваните 
жанрове в ежедневието и празниците на хората.

Щъркел и деца – муз. и т. Д. Христов

Ой, Лазаре – нар. песен 

Теменужка и синчец – нар. песен

Устно формиращо оце-
няване от учителя

52 Затвърдяване 
на нови знания

Отчита неравномерна пулсация на три.

Играе ръченица в синхрон с музиката.

Дава примери за присъствието на изучаваните 
жанрове в ежедневието и празниците на хората.

Ой, Лазаре – нар. песен

Славейчето в розовия храст – муз. К. Илиев, 
изп. К. Филева

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

53 27 Великденски звън Нови знания Изпълнява и народни песни, свързани с изучаваните 
обреди.

Импровизира ритмичен съпровод върху песен или 
инструментален откъс по избор.

Ой, Лазаре – нар. песен 

Великденски камбани – муз. Б. Тричков

Великденче – муз. Б. Кочев, т. Й. Стубел, ар. 
К. Бояджиев, изп. „Радиодеца“ 

Устно формиращо оце-
няване от учителя
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54 Обобщение Изпълнява по избор пет песни, изучавани в училище – 
авторски и народни.

Разграничава народната и авторската музика в ре-
пертоара за пеене и слушане.

Щъркел и деца – муз. и т. Д. Христов

Лястовичка – муз. Б. Тричков, т. Ран Босилек 

Ой, Лазаре – нар. песен 

Великденски камбани – муз. Б. Тричков

Великденче – муз. Б. Кочев, т. Й. Стубел, 
ар. К. Бояджиев, изп. „Радиодеца“ 

Пролетни гласове – Й. Щраус-син, изп. СО 
на Баварското радио 

Теменужка и синчец – нар. песен 

Славейчето в розовия храст – муз. К. Илиев, 
изп. К. Филева 

Прехвръкна птичка – муз. М. Кутева, изп. 
Ансамбъл „Филип Кутев“

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

55 28 Търся приятели Нови знания Възпроизвежда мелодия и метроритъм според инди-
видуалните си възможности.

Пресъздава характера на песента при изпълнение.

Синхронизира вокалното си изпълнение със съпровода 
и с общата звучност на музикалното произведение.

Изпълнява съпровод, като се ориентира по графичен 
запис на метрум и ритъм.

Участие в обсъждането на музикални произведения, 
толерантност към музиката на различните етноси и 
народи, търпимост, умения за работа в екип и др.

Пипи Дългото чорапче – муз. В. Казасян, т. Б. 
Гудев

Приятелство – муз. М. Шоселова 
 т. А. Жекова 

Песни за приятелството на други етноси – 
„Приятели с различни цветове“ (еврейска)  

Устно формиращо оце-
няване от учителя

56 Затвърдяване 
на нови знания

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Разграничава вокална и инструментална музика.

Участие в обсъждането на музикални произведения, 
толерантност към музиката на различните етноси и 
народи, търпимост, умения за работа в екип и др.

Приятелство – муз. М. Шоселова, 
т. А. Жекова 

Приказката за кокошката и лисицата – муз. 
К. Милетков

Песни за приятелството на други етноси 
(турска – Моят приятел Марко, арменска – 
Моето куче приятел) 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

57 29 В чудния свят 
на народната 
музика

Затвърдяване 
на нови знания

Разпознава изучавани народни и авторски песни.

Разпознава и разграничава основни жанрове във фолк-
лора.

Разпознава пайдушко хоро и ръченица.

Зимата си сбра багажа – муз. Д. Христов, 
т. Васил Стоянов, изп. „Радиодеца“

Щъркел и деца – муз. и т. Д. Христов

Ой, Лазаре – нар. песен

Рече мама – нар. песен

Ръченица (кавал)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци
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54 Обобщение Изпълнява по избор пет песни, изучавани в училище – 
авторски и народни.

Разграничава народната и авторската музика в ре-
пертоара за пеене и слушане.

Щъркел и деца – муз. и т. Д. Христов

Лястовичка – муз. Б. Тричков, т. Ран Босилек 

Ой, Лазаре – нар. песен 

Великденски камбани – муз. Б. Тричков

Великденче – муз. Б. Кочев, т. Й. Стубел, 
ар. К. Бояджиев, изп. „Радиодеца“ 

Пролетни гласове – Й. Щраус-син, изп. СО 
на Баварското радио 

Теменужка и синчец – нар. песен 

Славейчето в розовия храст – муз. К. Илиев, 
изп. К. Филева 

Прехвръкна птичка – муз. М. Кутева, изп. 
Ансамбъл „Филип Кутев“

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

55 28 Търся приятели Нови знания Възпроизвежда мелодия и метроритъм според инди-
видуалните си възможности.

Пресъздава характера на песента при изпълнение.

Синхронизира вокалното си изпълнение със съпровода 
и с общата звучност на музикалното произведение.

Изпълнява съпровод, като се ориентира по графичен 
запис на метрум и ритъм.

Участие в обсъждането на музикални произведения, 
толерантност към музиката на различните етноси и 
народи, търпимост, умения за работа в екип и др.

Пипи Дългото чорапче – муз. В. Казасян, т. Б. 
Гудев

Приятелство – муз. М. Шоселова 
 т. А. Жекова 

Песни за приятелството на други етноси – 
„Приятели с различни цветове“ (еврейска)  

Устно формиращо оце-
няване от учителя

56 Затвърдяване 
на нови знания

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Разграничава вокална и инструментална музика.

Участие в обсъждането на музикални произведения, 
толерантност към музиката на различните етноси и 
народи, търпимост, умения за работа в екип и др.

Приятелство – муз. М. Шоселова, 
т. А. Жекова 

Приказката за кокошката и лисицата – муз. 
К. Милетков

Песни за приятелството на други етноси 
(турска – Моят приятел Марко, арменска – 
Моето куче приятел) 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

57 29 В чудния свят 
на народната 
музика

Затвърдяване 
на нови знания

Разпознава изучавани народни и авторски песни.

Разпознава и разграничава основни жанрове във фолк-
лора.

Разпознава пайдушко хоро и ръченица.

Зимата си сбра багажа – муз. Д. Христов, 
т. Васил Стоянов, изп. „Радиодеца“

Щъркел и деца – муз. и т. Д. Христов

Ой, Лазаре – нар. песен

Рече мама – нар. песен

Ръченица (кавал)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци
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58 В чудния свят 
на народната 
музика

Обобщение Разпознава и разграничава различните народни му-
зикални инструменти по външен вид и по тембър – 
кавал, тамбура, тъпан, тарамбука, гайда.

Дава примери за присъствието им във фолклорната 
музика.

Подбира подходящи инструменти за ритмичен съпро-
вод на фолклорна музика.

Маршът на музикантите – муз. и т. Рая 
Стойнева 

Пролетна забава – муз. М. Шопов, 
т. Д. Спасов

Кюстендилско хоро – Р. Сираков – тамбура, 
и Орк. за нар. музика на БНР

Ръченица за два кавала – муз. и изп. Н. 
Недялков и К. Генчев с Орк. за нар. музика на 
БНР

Право хоро (гъдулка)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

59 30 Пеем за Кирил и 
Методий

Нови знания Пресъздава характера на песента при изпълнение.

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Свързва темпото и динамиката с характера и израз-
ността на музиката.

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел.

Народните будители – муз. В. Костов, 
т. В. Ангелска

Днес, ден славен – муз. и т. Д. Бойчев, 
за аранжимент и запис

Тоя празник нам дарява – муз. А. Бадев, 
т. Й. Груев, 

Устно формиращо оце-
няване от учителя

60 Затвърдяване 
на нови знания

Разпознава песен по инструментален съпровод.

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Разграничава повтарящи се тонове, постепенно дви-
жение и скок в мелодията.

Днес, ден славен – муз. и т. Д. Бойчев

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

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

61 31 Пея, слушам и 
танцувам

Обобщение Прави връзка между песните и техните илюстрации. 
Водеща е темата за пролетта, с която са свързани и 
останалите задачи.

Обобщава натрупан слухов опит в творби от различен 
вид – вокална и инструментална, авторска и народна 
музика, чрез изпълнителска и възприемателна дейност.

Разграничава и определя основни музикалноизразни сред-
ства.

Свързва метрум с графичен модел.

Разграничава валс в познати творби по метрум, темпо, 
динамика, характер на музиката.

Разпознава инструмента арфа като солиращ инстру-
мент чрез забавен числов ребус.

Разграничава музикалните инструменти флейта, кита-
ра, контрабас и арфа от народните гъдулка и тамбура.

Танцова дейност – валс.

Една от песните:

– Пипи Дългото чорапче – муз. В. Казясан, 
т. Б. Гудев

– Рече мама да ме жени – нар. песен

– Ой, Лазаре – нар. песен

Теменужка и синчец – нар. песен

Валс на цветята из балета 
Лешникотрошачката – муз. П. И. Чайковски

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци



43

№
 п

о 
ре

д

Се
дм

иц
а Тема на 

урочната 
единица 

Урочна единица за:
Компетентности като очаквани 

 резултати от обучението
Нови 

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/

или раздели
Забележка

58 В чудния свят 
на народната 
музика

Обобщение Разпознава и разграничава различните народни му-
зикални инструменти по външен вид и по тембър – 
кавал, тамбура, тъпан, тарамбука, гайда.

Дава примери за присъствието им във фолклорната 
музика.

Подбира подходящи инструменти за ритмичен съпро-
вод на фолклорна музика.

Маршът на музикантите – муз. и т. Рая 
Стойнева 

Пролетна забава – муз. М. Шопов, 
т. Д. Спасов

Кюстендилско хоро – Р. Сираков – тамбура, 
и Орк. за нар. музика на БНР

Ръченица за два кавала – муз. и изп. Н. 
Недялков и К. Генчев с Орк. за нар. музика на 
БНР

Право хоро (гъдулка)

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

59 30 Пеем за Кирил и 
Методий

Нови знания Пресъздава характера на песента при изпълнение.

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Свързва темпото и динамиката с характера и израз-
ността на музиката.

Свързва изучаваните видове мелодическо движение с 
графичен модел.

Народните будители – муз. В. Костов, 
т. В. Ангелска

Днес, ден славен – муз. и т. Д. Бойчев, 
за аранжимент и запис

Тоя празник нам дарява – муз. А. Бадев, 
т. Й. Груев, 

Устно формиращо оце-
няване от учителя

60 Затвърдяване 
на нови знания

Разпознава песен по инструментален съпровод.

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Разграничава повтарящи се тонове, постепенно дви-
жение и скок в мелодията.

Днес, ден славен – муз. и т. Д. Бойчев

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

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци

61 31 Пея, слушам и 
танцувам

Обобщение Прави връзка между песните и техните илюстрации. 
Водеща е темата за пролетта, с която са свързани и 
останалите задачи.

Обобщава натрупан слухов опит в творби от различен 
вид – вокална и инструментална, авторска и народна 
музика, чрез изпълнителска и възприемателна дейност.

Разграничава и определя основни музикалноизразни сред-
ства.

Свързва метрум с графичен модел.

Разграничава валс в познати творби по метрум, темпо, 
динамика, характер на музиката.

Разпознава инструмента арфа като солиращ инстру-
мент чрез забавен числов ребус.

Разграничава музикалните инструменти флейта, кита-
ра, контрабас и арфа от народните гъдулка и тамбура.

Танцова дейност – валс.

Една от песните:

– Пипи Дългото чорапче – муз. В. Казясан, 
т. Б. Гудев

– Рече мама да ме жени – нар. песен

– Ой, Лазаре – нар. песен

Теменужка и синчец – нар. песен

Валс на цветята из балета 
Лешникотрошачката – муз. П. И. Чайковски

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци
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62 Какво знам в края 
на 2. клас?

Диагностика Разграничава авторски и народни песни на основата 
на изпълнителска дейност.

Има основни знания за български композитори – авто-
ри на песни за деца.

Разграничава постепенно движение и скок в мелодия-
та по слух и с помощта на графични символи.

Определя жанра народна песен върху основата на 
няколко музикалноизразни средства и го осмисля като 
съдържателен комплекс.

Разпознава право хоро.

Разпознава по външен вид и по тембър изучени музи-
кални инструменти и групи инструменти.

Знае начина на звукоизвличане при струнните 
инструменти.

Разпознава характерни откъси от музикални творби, 
включени в репертоара за слушане – песни и инстру-
ментални.

Пипи Дългото чорапче – муз. В. Казасян, 
т. Б. Гудев

Зимата си сбра багажа – муз. Д. Христов, 
т. В. Стоянов

Седнало е Джоре – нар. песен 

Валс на цветята – муз. П. И. Чайковски

Татковина – муз. Е. Манолов, т. П. Р. 
Славейков

Април из Годишните времена – П. И. 
Чайковски

Синовен дълг – Маестро Г. Атанасов

Тестово формиращо 
оценяване/самооце-
няване чрез скала от 
стилизирани знаци

63 32 Довиждане, 
училище!

Нови знания Разпознава песен по инструментален съпровод.

Пресъздава характера на песента при изпълнение.

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Лястовичка – муз. Б. Тричков, т. Ран Босилек

Здравей, лято – муз. и т. Й. Веселинова 

Песен на вълните – муз. К. Милетков 

Устно формиращо оце-
няване от учителя

64 Затвърдяване 
на нови знания

Изпълнява по избор пет песни, изучавани в училище – 
авторски и народни.

Изпълнява предпочитана детска песен.

Разпознава по характерна мелодия най-малко два ин-
струментални откъса от репертоара за слушане.

Нашето звънче – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова

Седнало е Джоре – нар. песен 

Знамето ни е трицветно – муз. и т. М. 
Митов

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

Лястовичка – муз. Б. Тричков, т. Ран Босилек 

Песни по избор от извънучилищен 
репертоар

Магаренцето и двуколката – П. Хаджиев

Болната кукла из Детски албум – П. И. 
Чайковски 

Песен на вълните – муз. К. Милетков 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци
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№
 п

о 
ре

д

Се
дм

иц
а Тема на 

урочната 
единица 

Урочна единица за:
Компетентности като очаквани 

 резултати от обучението
Нови 

понятия
Контекст и дейности за всяка урочна 

единица

Методи и форми на 
оценяване по теми и/

или раздели
Забележка

62 Какво знам в края 
на 2. клас?

Диагностика Разграничава авторски и народни песни на основата 
на изпълнителска дейност.

Има основни знания за български композитори – авто-
ри на песни за деца.

Разграничава постепенно движение и скок в мелодия-
та по слух и с помощта на графични символи.

Определя жанра народна песен върху основата на 
няколко музикалноизразни средства и го осмисля като 
съдържателен комплекс.

Разпознава право хоро.

Разпознава по външен вид и по тембър изучени музи-
кални инструменти и групи инструменти.

Знае начина на звукоизвличане при струнните 
инструменти.

Разпознава характерни откъси от музикални творби, 
включени в репертоара за слушане – песни и инстру-
ментални.

Пипи Дългото чорапче – муз. В. Казасян, 
т. Б. Гудев

Зимата си сбра багажа – муз. Д. Христов, 
т. В. Стоянов

Седнало е Джоре – нар. песен 

Валс на цветята – муз. П. И. Чайковски

Татковина – муз. Е. Манолов, т. П. Р. 
Славейков

Април из Годишните времена – П. И. 
Чайковски

Синовен дълг – Маестро Г. Атанасов

Тестово формиращо 
оценяване/самооце-
няване чрез скала от 
стилизирани знаци

63 32 Довиждане, 
училище!

Нови знания Разпознава песен по инструментален съпровод.

Пресъздава характера на песента при изпълнение.

Подбира подходящи словесни определения за характе-
ра на музиката.

Лястовичка – муз. Б. Тричков, т. Ран Босилек

Здравей, лято – муз. и т. Й. Веселинова 

Песен на вълните – муз. К. Милетков 

Устно формиращо оце-
няване от учителя

64 Затвърдяване 
на нови знания

Изпълнява по избор пет песни, изучавани в училище – 
авторски и народни.

Изпълнява предпочитана детска песен.

Разпознава по характерна мелодия най-малко два ин-
струментални откъса от репертоара за слушане.

Нашето звънче – муз. Х. Агасян, т. А. Жекова

Седнало е Джоре – нар. песен 

Знамето ни е трицветно – муз. и т. М. 
Митов

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

Лястовичка – муз. Б. Тричков, т. Ран Босилек 

Песни по избор от извънучилищен 
репертоар

Магаренцето и двуколката – П. Хаджиев

Болната кукла из Детски албум – П. И. 
Чайковски 

Песен на вълните – муз. К. Милетков 

Формиращо оценява-
не/самооценяване чрез 
скала от стилизирани 
знаци
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ОТНОВО НА УЧИЛИЩЕ

Нашето звънче
музика Хайгашод Агасян  
текст Ангелина Жекова

1. За кого се пее в песента?

 ■ Нарисувай с думи  
картината на първия 
учебен ден в твоето 
училище.

 ■ Кои думи от текста 
на песента най-точно 
показват настроението  
на 15 септември?

4. Свържи броенето в песента 
с подходящия модел.

2. Избери подходящи рисунки 
за настроението на песента.

3. Определи бързината на 
песента с помощта на 
рисунките.

С очите на Ботев – муз. А. 
Антонов, т. Л. Владимиров

Плуваща 
златна 
рибка

7

 ■ А  ■ Б

 ■ В

Сбогом, лято, с дъх на жито,
с топла песен на щурче!
Чурулика гласовито
пак училищно звънче.

Припев:
То звъни, звъни за нас.
Вече сме във втори клас. 

Как безгрижни бяхме всички
в тези чудни летни дни!
Сбогом, лято! Сбогом птички!
Пак звънчето ни звъни.

Припев (2):...

2

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ

Тема: Отново на училище
Урок за нови знания (с. 7)

Въвеждаща част: 
Урокът може да за започне с разпяване по начин 

и с песен, които са по преценка на учителя.

Основна част: 
1. Дейността, свързана със съдържанието на пе-

сента „Нашето звънче” (музика Хайгашод Агасян, 
текст Ангелина Жекова), предполага междупред-
метна връзка с БЕЛ, изразяваща се в обогатявате 
на лексикалния запас на второкласниците в услови-
ята на музикална дейност. Чрез първата задача от 
тях се очаква да споделят своите впечатления от 
първия учебен ден, а чрез втората – да подберат 
изразителните думи в текста на песента, напри-
мер: „Сбогом, лято”, „гласовито, училищно звънче“ 
и т.н. 

2. Задачата „Избери подходящи рисунки за
настроението на песента” предполага определя-
не на характера на творбата чрез изображения,
познати от учебника за първи клас. И във втори 

клас продължава работата за развитие на умени-
ята за разчитане на емоции в  музикална творба. 

3. „Определи бързината на песента с помощта 
на рисунките” е задача, свързана със затвърдяване 
на музикалнослухови представи за темпо с помощ-
та на зрителни опори. Верният отговор е умерено 
– плуваща златна рибка.

4. Последната задача има за цел определяне на 
метрума  на песента „С очите на Ботев” с помощ-
та на тематично обвързани модели на познати 
метрични схеми. Верният отговор е два еднакви 
училищни звънеца.

Заключителна част:
В кратка беседа с помощта на учителя второ-

класниците могат да опишат основните дейнос-
ти в часа и да споделят това, с което ще запом-
нят първия учебен ден.

Разпяване с песен 
по преценка на 
учителя.

Беседа за 
първия 
учебен ден.
Обсъждане 
текста на 
песента. 

1

Разучаване 
на песента 
„Нашето 
звънче”.

Определяне 
на темпото 
на песента.

Песен за възприемане 
„С очите на Ботев” 
– свързване на 
метрум с подходящ 
модел.

3

4
Свързване на 
настроението 
на песента 
с подходящо 
изображение.

2
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НАШЕТО ЗВЪНЧЕ – УПРАЖНЕНИЕ

4. Чуй трите звукови картини. Опиши какво чуваш 
и предложи подходящо заглавие за всяка от тях.

3. Чуй песента „С очите на Ботев” и определи 
нейните изпълнители с помощта на снимките.

1. Изпей песента „Нашето звънче” 
и избери инструменти, които 
можеш да включиш в съпровода и.

2. Класът да се раздели на две групи: 
първа група изпълнява песента, втора 
изпълнява съпровода с избраните 
инструменти.

8

снимките” се цели разграничаване на тембъра на 
детски глас с помощта на зрителни опори.  

4. Припомнянето на познатите от първи клас 
звукови картини – природна, градска и училищна, 
създава възможност на учителя чрез опори от 
слуховия опит на децата да разпознаят звуци от 
жива звукова среда и да систематизират впечат-
ленията си с поставяне на заглавия към тях.

Заключителна част:
В кратка беседа учениците могат да опишат 

основните дейности в часа. Да назоват произве-
денията, които се изпълняват и възпроизвеждат
с цел натрупване на музикален опит. 

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

„Нашето звънче” 
– разпяване. 
Разпознаване 
по музикален 
съпровод.

Разграничаване 
на тембър 
в песента 
„С очите на 
Ботев”.

3

Изпяване на песента 
„Нашето звънче” с 
ритмичен съпровод.

Изпяване на песента 
„Нашето звънче” с 
ритмичен съпровод 
– групова дейност.

Звукови 
картини:
 − „В училище”;
 − „На улицата”;
 − „В парка”.

4

1

2

Тема: Отново на училище
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 8)

Въвеждаща част:
Припомняне на разучената в предходния час 

песен „Нашето звънче” след разпознаването и по 
част от музикалния съпровод. 

Основна част:

1. Задачата е свързана с изпяване на песента 
„Нашето звънче” и  подбор на познати детски ин-
струменти за ритмичен съпровод към нея (триан-
гел, клавеси).

2. Груповата дейност предполага доизработва-
не на песента чрез изпълнение и ритмичен съпро-
вод с избраните чрез предходната задача детски 
музикални инструменти. 

3. В задачата „Чуй песента „С очите на Ботев” 
и определи нейните изпълнители с помощта на 
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Тема: С музиката знам и мога 
Урок за преговор (с. 9)

Въвеждаща част:
Емоционалната нагласа в урока може да бъде съз-

дадена чрез гатанка за есента:
Лист отронен танцува в гората.
Къде отлитат птичите ята?
В гнездата свири тихо вятър.
Навред пристигна …. . (eсента) 

Гатанката е преход към песента „Капят листа-
та”, с която се разпяват учениците. Следват бесе-
да за есента и създаване на междупредметна връзка 
с околен свят.

Основна част:
1. Задачата за откриване на песни с помощта на 

илюстрациите има за цел преговор на знанията и 
музикалния опит на учениците, свързан с понятия-
та авторска и народна песен. Освен песента за раз-
пяване „Капят листата” те си припомнят, като из-
пяват, „Ден на будителите” и „Кукери” (авторски), 
„Дядо оре на могилка” (народна), изучени в първи 
клас. Музикалната игра „Бързият влак” е последна-
та част на пъзела, която може да бъде изиграна по 
познатия от предходната година начин. Основната 
цел на дейността е да се направи преговор по от-
ношение на понятията авторски и народни песни.

2. Задачата „Коя от песните НЕ е авторска?” ак-
туализира знание за народна песен на основата на  
практическа музикална дейност. Верният отговор 
е „Дядо оре на могилка“.

3. С въпроса „Кой инструмент се чува в началото 
на тази песен?” се цели разграничаване на тембъра 
на тъпан, с който учениците са запознават в първи 
клас. 

4. Опитът на второкласниците, свързан с на-
родните песни, се допълва със знания за народни 
инструменти, актуализирани чрез задачата „Кои  
инструменти  от снимките са народни?”. Верният 
отговор е гайда и тъпан. 

5. Задачите „На коя от песните може да се тан-
цува право хоро?” и „Предложи и друга песен, на коя-
то се играе този танц” предполагат свързване на 
жанра право хоро с песните „Дядо оре на могилка” и 
„Дена”, изучени в първи клас. 

6. Последната задача, свързана с танцова дей-
ност, цели отработване на движения на право хоро. 

Заключителна част:
В кратка беседа с помощта на учителя второ-

класниците могат да опишат накратко основните 
дейности в часа, както и да се направи обобщение 
по отношение понятията авторска песен и народ-
на песен.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР

9

2. Коя от песните НЕ е авторска? 

3. Кой инструмент се чува в началото на тази песен?

4. Кои инструменти от снимките са народни?

5. На коя от песните може да се танцува право хоро? 
Предложи и друга песен, на която се играе този танц. 

6. Изиграй със съучениците си правото хоро.

1. Открий с помощта на картинките песните и ги изпей.

Откриване на песни 
с помощта на 
илюстрации:
 − „Ден на будителите”;
 − „Кукери”;
 − „Дядо оре на могилка”;
 − „Капят листата”;
 − „Бързият влак”.

Разграничаване на 
тембъра на тъпан.

Разпознаване 
на право хоро в 
песните „Дядо 
оре на могилка” 
и „Дена”.

1

3

5

Гатанка.
„Капят листата” 
– разпяване.

Разграничаване 
на тъпан и гайда 
по външен вид.

Танцова 
дейност.

Разпознаване 
на неавторска/
фолклорна песен 
– „Дядо оре на 
могилка”.

4

6

2
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Тема: Какво знам в началото на 2. клас?
Урок за диагностика (с. 10 – 11)

Общи инструкции:
Задачите в предложения диагностичен инстру-

мент са 5. Тъй като в учебника за втори клас не 
се пише, те са разработени в два варианта – за 
учебника и работен лист за ученика в книгата за 
учителя. Необходимо е работният лист да се ксе-
рокопира за всеки второкласник. 

Всяка от задачите има за цел установяване 
на постигнат очакван резултат към конкретна об-
ласт на компетентност от програмата по музика 
за втори клас. Препоръчително е учителят да про-
чете задачите и да остави необходимото учебно 
време за нейното изпълнение. По аналогия с диаг-
ностиката от първи клас задачите са отнесени 
към едно от шестте познавателни нива на класи-
фикацията на Б. Блум и колектив (вж. описанието 
в таблица). Конструирането на диагностичната 
форма е съобразено с възрастовите особености 
на малките ученици. Предвид вида на диагности-
ката, представляваща входно ниво за втори клас, 
музикалният материал, включен към задачите, съ-
държа произведения, които присъстват в образо-
вателното съдържание, представено в учебника за 
първи клас. 

Методически насоки:
1. Задачата: Напиши „Х“ върху номерата само на 

авторските песни от тези, които чуваш, предполага 
разграничение на авторски и народни песни и съз-
дава възможност за междупредметна връзка с ма-
тематика и български език и литература.

Музикален материал:
„Крокодил“, муз. Х. Агасян, т. Ю. Каракашева 

„Лазарка“, муз. В. Ангелска, т. Д. Габе

„Дена”, народна песен, ар. В. Костов

„Продавач на надежда”, муз. П. Ступел, т. Дж. 
Родари

2. Чрез задачата: Чуй произведенията. Свържи 
номерата им с буквите на подходящите модели, се 
поставя цел да се установи нивото на развитие 
на уменията на второкласниците за разпознаване 
на метрума като жанров белег на музика в равно-
делни размери (2/4 и 3/4) и в неравноделен размер 
7/8 в познати музикални творби. Задачата създава 
възможност за двойна логическа връзка и на тази 
основа – междупредметна връзка с математика, 
която се изразява в разпознаване на произведение-
то, определяне на неговия жанр чрез илюстрация и 
обвързване с характерния за него метричен модел. 

Музикален материал:

 − „На хубавия син Дунав” – Й. Щраус-син;

 − „Ръченица” – народен оркестър;

 − „Марш” – С. Прокофиев;

 − „Право хоро” – оркестър от нар. инструменти 
от Златарица. 

3. Чуй произведението и напиши кой инструмент 
чуваш е задача, чиято цел е свързана с разпознаване 
по тембър и външен вид на контрабас.

Музикален материал: „Старинна френска пе-
сен” – П. И. Чайковски – изпълнение на контрабас

4. Коя схема отговоря на движението на мело-
дията в „Медна свирка свири”? Отбележи с „Х“, е 
задача, чрез която се създават възможности за 
диагностициране на нивото на развитие на уме-
нието на второкласниците за разграничаване на 
постепенно движение и скок в мелодията по слух и 
с помощта на графични символи. Препоръчително 
е, преди да се пристъпи към изпълнение на задача-
та, учениците да си припомнят песента.

Музикален материал:
„Медна свирка свири” – муз. Б. Ибришимов, т. В. 

Паспалеева

5. Задачата: Огради името на танца, който чу-
ваш. Напиши името на инструмента, е свързана с 
две умения – разпознаване на основен музикален 
жанр – ръченица, и разпознаване по тембър на на-
родния инструмент кавал.

Музикален материал: „Ръченица” в изпълнение 
на кавал

Ключ на отговорите: 
1. зад.: 

Авторските песни са с номера 1, 2, 4:
 − „Крокодил“, муз. Х. Агасян, т. Ю. Каракашева; 
 − „Лазарка“, муз. В. Ангелска, т. Д. Габе;
 − „Продавач на надежда”, муз. П. Ступел, т. Дж. 
Родари.

2. зад.: 

1 – Б, валс – равномерна пулсация на три;
2 – В, ръченица – неравномерна пулсация на три;
3 – А или 3 – Г, марш – равномерна пулсация 

на две;
4 – А или 4 – Г, право хоро – равномерна пулсация 

на две.

3. зад.: контрабас.

4. зад.: схема 1.

5. зад.: ръченица, кавал.
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№ на задачата 1 2 3 4 5

Очакван резултат 
– знания, умения и 
отношения

Разграничава 
авторските 
от народните 
песни в репер-
тоара за пеене.

Разпознава ос-
новни музикални 
жанрове: марш, 
валс, право 
хоро, ръченца.

Разпознава по 
тембър и вън-
шен вид музикал-
ния инструмент 
контрабас.

Разграничава 
постепенно 
движение и скок 
в мелодията по 
слух и с помощ-
та на графични 
символи.

Разпознава 
основни музи-
кални жанрове: 
ръченица.
Разпознава по 
тембър музикал-
ния инструмент 
кавал.

Област
на компетентност

Музика и
общество

Музика и
общество

Елементи на 
музикалната 
изразност

Елементи на 
музикалната 
изразност

Музика и
общество

Познавателно ниво Разбиране Анализ Разбиране Анализ Разбиране

Критерии и 
показатели за 
оценка

За всеки верен 
отговор: 1 т.
Общ брой за 
цялата задача: 
3 т.

За всеки верен 
отговор: 1 т.
Общ брой за 
цялата задача: 
4 т. 

Верен отговор: 
1 т.
Грешен отго-
вор: 0 т.

Верен отговор: 
1 т.
Грешен отго-
вор: 0 т.

За всеки верен 
отговор: 1 т.
Общ брой за 
цялата задача: 
2 т.

Таблица на задачите, включени в диагностика в началото на учебната година (входно ниво)

Скала за оценяване постиженията на учениците чрез получен тестов бал:
Максимален брой точки: 11
11 – 8 т. – отлично представяне (усмихнато личице).
7 – 4 т. – добро представяне (сериозно личице).
3 – 0 т. – слабо представяне (тъжно личице).

КАКВО НАУЧИХ ЗА МУЗИКАТА В 1. КЛАС?

10

1. Кои са авторските песни от тези, 
които чуваш? 

Изпълни задачите в работния лист, който учителят ще ти даде в час.

1 2

3 4

1

А

2

Б

3

В

4

Г

2. Чуй произведенията. Свържи номерата им 
с буквите на подходящите модели.

11

3. Кой инструмент чуваш?

4. Коя схема отговоря на движението 
на мелодията в „Медна свирка свири”?

5. Кой танц чуваш? 
Как се казва инструментът?

ръченица валсправо хоро

1 2

Скала за самооценяване от учениците:
11 – 8 т. – успях да се справя без помощ 
(усмихнато личице).
7 – 4 т. –  справих се, но допуснах грешки 
(сериозно личице).
3 – 0 т. – беше ми трудно (тъжно личице).
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ЗВУЦИТЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

1. За кого се пее 
в песента?
Нарисувай с думи 
природната картина.

2. Коя рисунка е подходяща 
за бързината на песента?

3. Опиши гласа на флейтата.

 ■ нежен 

 ■ писклив 

4. С коя птица свързваш гласа на флейтата?

Хорце – Симеон Щерев 

Песен за дъждовните капки 
музика Александър Райчев 

текст Цветан Ангелов

Малки капчици сме ние, 
капчици на есента. 
Ние къпем, ние мием 
и тревички, и листа. 

Ние идем от небето 
и в листата шумолим, 
но в гората и в полето 
никого не веселим. 

Ние къпем сред гората 
само голи дървеса 
и студена е росата, 
есенната ни роса. 

12

Флейтата е инструмент, 
който прилича на тръба 
с отвори. За да засвири, 
изпълнителят вкарва в нея 
въздух с уста.

„Нашето 
звънче”– 
разпяване.

Разучаване 
на песента 
„Песен за 
дъждовните 
капки”.

Пиеса за възприемане 
– „Хорце”. Ново 
понятие – флейта.

Свързване на 
тембъра на 
флейтата с гласове 
на птици.

Описване на 
тембъра на 
флейтата.

4

Определяне 
на темпото 
на песента.

Словесно 
обрисуване 
на природна 
картина.

2

1

3

Тема: Звуците през есента
Урок за нови знания (с. 12)
Ново понятие: флейта

Въвеждаща част:
Урокът може да за започне с разпознаване на пе-

сента „Нашето звънче” по част от инструментал-
ния и съпровод и нейното изпяване.

Основна част:
1. Разучаването на песента „Песен за дъждовни-

те капки” (музика Александър Райчев, текст Цве-
тан Ангелов) започва със задача, която предполага 
словесно обрисуване на природна картина и реали-
зиране на междупредметни връзки с български език 
и литература и околен свят.

2. „Коя рисунка е подходяща за бързината на 
песента” е задача, чрез която се работи върху
определяне на темпо в подходящ музикален пример. 
Верният отговор е умерено – крачещо врабче.

3. Новото понятие флейта се въвежда чрез 

пиесата на Симеон Щерев „Хорце” и задачата за
описание на тембъра и е с помощта на предложени 
определения, които по преценка на учителя могат 
да бъдат допълнени и с други като „мек”, „кади-
фен” и т.н. 

4. Допълнителното натрупване на представи 
за тембъра на флейта се осъществява и чрез връз-
ката с гласове на птици, представени чрез сним-
ков материал.

Заключителна част:
С помощта на учителя второкласниците опис-

ват накратко основните дейности в часа. Основен 
акцент се поставя върху новото понятие флейта. 
Добре би било да се назоват произведенията, кои-
то се изпълняват и възпроизвеждат с цел разширя-
ване на обема от музикалнослухови представи.
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УПРАЖНЕНИЕ

4. Изпълнете есенната звукова картина, както е показано. 

1. Изпей „Песен за дъждовните капки” и открий 
дългите срички в първия ред от текста.

13

2. Кой музикален инструмент изпълнява 
„Хорце” от Симеон Щерев? 

Мал

ки

3. По какво си приличат тези инструменти?

Тема: Звуците през есента 
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 13)

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с изпяване на песента 

„Песен за дъждовните капки”, разучена в предходния 
час, със задача за откриване на дълги срички. Целта 
е натрупване на музикалнослухови представи за дъл-
ги и кратки и тонови трайности на основата на
песенен материал чрез междупредметна връзка с 
български език и литература.

Основна част:
2. Задачата е свързана с актуализиране на знания 

и представи за музикалния инструмент флейта, с 
който учениците са се запознали в предходния час.

3. Чрез задачата „По какво си приличат тези ин-
струменти?” (гайда, тромпет, флейта) се цели да 
се постави начало за формиране на понятие за ду-
хови инструменти. Очакваният отговор от второ-
класниците е, че звукът при тези инструменти се 
получава с помощта на въздух.  

4. Задачата за изпълнение на есенна звуко-
ва картина предполага използване на следните

материали – найлонови торбички, пластмасови ши-
шета със семена, дървени моливи. Партиите на вятъ-
ра, мечката и капките дъжд са означени в началото 
на съответния ред. Идеята в тази дейност отново 
е насочена към натрупване на слухови представи за 
дълги и кратки тонови трайности. Добре е учите-
лят да раздели учениците на три групи и да отрабо-
ти всяка от партиите и след това да се изпълнят 
ансамблово.  

Заключителна част:
С помощта на учителя второкласниците могат 

да опишат накратко основните дейности, присъст-
ващи в  часа – изпълнение на „Песен за дъждовните 
капки“ и есенната звукова картина, възприемане 
пиесата на „Хорце” на Симеон Щерев, с цел затвър-
дяване на представи за външния вид и тембъра на 
флейтата.

В края на часа учениците имат възможност за са-
мооценка.

„Песен за 
дъждовните 
капки” – разпяване. 
Откриване на дълги 
и кратки тонови 
трайности.

Актуализиране 
на знания за 
музикалния 
инструмент 
флейта.

Изпълнение на есенна 
звукова картина с 
материали.

2

4

Сравняване на гайда, 
тромпет и флейта 
– формиране на 
понятие за духови 
инструменти.

3

1
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14

ЕСЕННИ БАГРИ

1. На колко се брои в песента?

2. Коя рисунка е подходяща 
за бързината на песента?

Баба Яга, Болната кукла – 
П. И. Чайковски из „Детски 
албум”

Есен  
музика Петър Ступел 

текст Димитър Спасов

3. Открий какво e общото 
между творбите, които 
чуваш.

4. Помогни на всяка пиеса 
да открие своето темпо.

бързо бавноумерено

Вятърко листи в гората пилей,
Косето Босето сладко не пей.
С пойните птички отлитна на юг,
есен е вече пристигнала тук.

Стихна шубракът, самотен и глух.
Зайко на припека кърпи кожух.
Меца захърка под стария пън,
сладък за нея е дългият сън.

Нека да вее и дъжд да вали,
нека се стелят в гората мъгли,
Зайко си има пак топъл кожух,
Меца ще спи под юрганче от пух.

 ■ А

 ■ А

 ■ Б

 ■ Б

 ■ В

 ■ В

Бързината, с която се 
изпълнява музиката, се 
нарича темпо. Музикалните 
произведения могат да се 
изпълняват в бързо, в бавно 
или в умерено темпо.

Тема: Есенни багри
Урок за нови знания (с. 14)
Ново понятие: темпо

Въвеждаща част:
Часът може да започне с „Песен за дъждовни-

те капки”, като се припомнят понятията солист 
и хор и съответно изпълнението на песента е по 
този начин.

Основна част:
1. Разучаването на песента „Есен” (музика Пе-

тър Ступел, текст Димитър Спасов) започва с оп-
ределяне на метрума с помощта на нагледни опори 
(три еднакви гъбки).

2. „Коя рисунка е подходяща за бързината на пе-
сента?” е задача, чрез която се подготвя въвежда-
нето на новото понятие темпо чрез използване на 
нагледни опори с илюстрации на диви животни и 
възможност за осъществяване на междупредмет-
на връзка с околен свят (глиган). Тук логично може 
да се направи обобщение, че песента е с жанрова
определеност на валс.

3. Възприемането на клавирните пиеси „Баба 
Яга” и „Болната кукла” из „Детски албум” от 
Пьотър Илич Чайковски е свързано с определяне на 
тембъра на пианото, характерен и за двете.

4. Второто възприемане на двете творби се 
явява практическа основа за въвеждане на дефини-
цията за новото понятие темпо и названията на 
основни темпа в музиката чрез разграничаването 
им в практическа музикална дейност (бързо – за 
„Баба Яга”, и бавно – за „Болната кукла”).

Заключителна част:
Необходимо е да се акцентира върху темпото 

като основно музикалноизразно средство, както 
и да се назоват произведенията, на чиято основа 
то е наблюдавано и анализирано през учебния час.

„Песен за 
дъждовните 
капки” – 
разпяване.

Разучаване 
на песента 
„Есен”.

Ново понятие темпо.

Разграничаване на 
основни темпа в 
двете пиеси.

„Баба Яга” 
и „Болната 
кукла” – пиеси 
за възприемане. 
Определяне на 
тембъра на 
пианото.

4

3

Определяне 
на темпото 
на песента.

Определяне 
на метрума 
на песента.

2

1
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Тема: Есенни багри 
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 15)

Въвеждаща част:
С цел осъществяване на приемственост и сис-

темност в обучението урокът може да се реали-
зиран като алтернативен на часовете за наблюде-
ние, които липсват в учебната програма за втори 
клас, но присъстват в тези за първи и трети. Раз-
пяването с песента „Есен” е тематично обвързано 
със сезона навън. Нейното изпълнение може да бъде 
придружено с валсови движения. Необходимо е кла-
сът да бъде разделен на групи – една изпълнява пе-
сента, а другата – танцовите движения към нея. 
След това дейността в групите се разменя.

Основна част:
1. Задачата, свързана с подбор на определения, 

подходящи за настроението на песента, има за 
цел да се работи върху формиране на уменията на 
второкласниците за разчитане на художествени 
емоции и обогатяване на лексикалния им запас на 
тази основа чрез междупредметна връзка с българ-
ски език и литература. 

2. Задачата „Опиши със свои думи природната 
картина навън” е акцент, който е алтернатива на 

наблюдението в природна среда и предполага от-
четлива междупредметна връзка с околен свят.

3. Чрез задачата за показване с движение на ръ-
ката и чрез схеми каква е мелодията в пиесите 
„Болната кукла” и „Баба Яга” е предоставена въз-
можност за свързване на  изучаваните основни ви-
дове мелодическо движение с графичен модел (ши-
рока вълна – „Болната кукла”, остър зигзаг профил 
– „Баба Яга”).

4. Изпълнение на песента „Нашето звънче” е 
дейност, която е насочена към затвърдяване на 
понятието темпо, въведено в предходния час.

5. При последната задача, свързана с кръстосло-
вицата, децата актуализират знание за ново-
то понятие темпо. С цел постигане на по-високо
познавателно ниво е възможно по преценка на учи-
теля и предложение на учениците да се включат 
произведения за възприемане, които да отговарят 
на познатите темпа.

Заключителна част:
Урокът приключва с възможност за оценка от 

учителя и самооценка на учениците с помощта на 
знаци.

м

п

р

е

ц
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УПРАЖНЕНИЕ

2. Опиши със свои думи природната 
картина навън. 

3. Покажи с движение на ръката каква е мелодията 
в пиесите „Болната кукла” и „Баба Яга”. 
Помогни си със схемите.

бързо бавноумерено

1. Изпей „Есен” и избери подходящите думи 
за нейното настроение.

4. Изпей песента „Нашето звънче” 
и определи нейното темпо.

5. Ако попълниш в тетрадката вярно 
пропуснатите букви, ще получиш 
дума за бързината в музиката. 

о ех

т

тъжно тържествено мрачнопразнично бодро

Описване на 
природна 
картина. 

Изпълнение 
на песента 
„Нашето звънче” 
– затвърдяване на 
понятието темпо.

Кръстословица – 
думите са: темпо 
и хорце.

2

4

5

„Есен” – разпяване. 
Определяне на 
настроението на 
песента. 

Свързване на  
мелодическо 
движение с 
графичен модел: 
широка вълна – 
„Болната кукла”, 
остър зигзаг 
профил – „Баба 
Яга”.

1

3
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16

ВЕСЕЛАТА ТАМБУРА

2. Открий вярната схема за 
движение на мелодията в 
началото на песента.

Седнало е Джоре  
народна песен

 ■ А  ■ Б

3. Опиши гласа на тамбурата.

 ■ звънлив

 ■ писклив

 ■ груб

 ■ светъл

Кюстендилско хоро –  изп. 
Р. Сираков с Оркестъра за 
народна музика на БНР

1. Коя от рисунките 
показва настроението 
на песента?

Седнало е Джоре, дос, седнало е Джоре. 
Ти, лудо Джоре, дос, ти си лудо, Джоре. 

Ванка на вратици, дос, ванка на вратици. 
Ти, лудо Джоре, дос, ти си лудо, Джоре. 

Шарен чорап плете, дос, шарен чорап плете. 
Ти, лудо Джоре, дос, ти си лудо, Джоре. 

Кому че го дадеш, дос, кому че го дадеш? 
Ти лудо, Джоре, дос, ти си лудо, Джоре. 

Който мене сака, дос, който мене сака. 
Ти лудо, Джоре, дос, ти си лудо, Джоре.

Тамбурата е музикален 
инструмент, при който 
звукът се получава чрез 
струни, върху които се свири 
с помощта на перце.
Всички инструменти, които 
имат струни, се наричат 
струнни.    

определяне на посока на движение на мелодия (пър-
ва схема). 

3. Новите понятия – тамбура и струнни инстру-
менти, се въвеждат на практическа основа чрез 
възприемане на „Кюстендилско хоро“ в изпълнение 
на Румен Сираков с Оркестъра за народна музика на 
БНР и задачата за описване на тембър с помощта 
на определения (звънлив, светъл).

Заключителна част:
Чрез беседа с помощта на учителя второклас-

ниците описват основните дейности, като акцен-
тът се поставя върху новите понятия – тамбура 
и струнни инструменти.

 „Есен” – 
разпяване.

Разучаване на 
песента „Седнало 
е Джоре”.

Описване на 
тембъра на 
тамбурата чрез 
„Кюстендилско 
хоро“ за тамбура и 
оркестър – пиеса за 
възприемане. 

Нови понятия – 
тамбура и струнни 
инструменти.

3Определяне на 
посоката на движение 
на мелодията на 
песента – първа схема. 

Определяне на 
характера на музиката 
на песента: игриво и 
хумористично – първо и 
трето изображение.

2

1

Тема: Веселата тамбура
Урок за нови знания (с. 16)
Нови понятия: тамбура,
струнни инструменти

Въвеждаща част:

Урокът може да започне с песента „Есен”, 
като изпълнението и може да бъде съпроводено 
с подреждане на думите в първото изречение от
текста, написани на дъската: в, гората, пилей,
листи, Вятърко.     

Основна част:
1. Задачата, свързана с разучаване на народната 

песен „Седнало е Джоре”, има за цел определяне на 
характера на музиката чрез познати изображения 
(игриво и хумористично – първо и трето изобра-
жение).

2. Задачата „Открий вярната схема за движение 
на мелодията в началото на песента” предполага 
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5. Какъв танц може да се играе 
на „Кюстендилско хоро”?

 ■ право хоро  ■ ръченица

УПРАЖНЕНИЕ

 ■ А  ■ Б

1. Припомни си песента „Седнало е Джоре”, 
като избереш подходящите предложения.

бързо

цигулка

бавно

тамбура

умерено

контрабас

2. Подбери инструменти 
за съпровод на песента.

3. Кои от музикалните 
инструменти са народни? 

4. По какво си приличат музикалните инструменти:

4. Задачата „По какво си приличат музикалните 
инструменти?“ е за разпознаване по външен вид 
на изучени музикални инструменти и обобщение, 
свързано с понятието струнни инструменти.

5. Разграничаване на право хоро е очакваният 
резултат, който се реализира чрез възприемане на  
„Кюстендилско хоро”.

Заключителна част:
В кратка беседа учениците могат да опишат 

основните дейности в часа. Да назоват произве-
денията, които се изпълняват и възпроизвеждат, с 
цел натрупване на музикален опит и обвързването 
им с понятията тамбура и струнни инструменти.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

Разграничаване 
на познати 
фолклорни музикални 
инструменти.

Разпознаване 
по външен вид 
на струнни 
инструменти.

3

4

 „Седнало е Джоре”  
– разпяване. 
Определяне 
на метрума и 
темпото чрез 
нагледни опори: „Б” 
и „бързо”. 

Подбор на 
познати детски 
инструменти 
за ритмичен 
съпровод към 
песента: клавеси, 
дървено конче.

Възприемане на 
„Кюстендилско 
хоро” – 
разпознаване на 
право хоро.

1

2

5

Тема: Веселата тамбура 
Урок за затвърдяване на нови знания  (с. 17)

Въвеждаща част:

Припомня се разучената в предходния час народ-
на песен „Седнало е Джоре” след разпознаването и 
по част от музикалния съпровод.  

Основна част:

1. Следващото изпяване на песента има за цел 
да се определят метрумът и темпото и чрез
нагледни опори (схема с трите еднакви чорапа, 
бързо – хороводно). 

2. Задачата е свързана с подбор на познати дет-
ски инструменти за ритмичен съпровод към песен-
та и изпълнението му (клавеси, дървено конче).

3. „Кои от музикалните инструменти са народ-
ни?” е въпрос, чиято цел е разграничаване на позна-
ти музикални инструменти.
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ПЕЕМ ЗА БУДИТЕЛИТЕ

1. Кои думи от текста на 
песента най-силно изразяват 
преклонение пред делото на 
народните будители?

 ■ Изброй имена на народни 
будители.

4. Какво е темпото 
на песента?

Татковина – муз. Е. Манолов, 
т. П. Р. Славейков 

Народните будители
музика Валери Костов  
текст Ваня Ангелска

2. Кои са излишните думи за 
характера на песента?

 ■ хумористична

 ■ възторжена

 ■ нежна

 ■ празнична

 ■ тържествена

Тъмата в нашите души 
разсеяха с мъждукащ пламък.
И светнаха безброй искри,
огрели примерът им ярък.

Припев 1:

Будители народни, вий
със книги водихте народа
по стръмен път във мрачни 
дни към знание и към свобода.

А Ботев, Чинтулов, Берон,
Алеко, Вазов със словата
крепяха българския дух
по пътя му към светлината.

Припев 2:

На българския небосклон
са имената ви от злато.
Будители, дълбок поклон!
Ще свети делото ви свято.

бързо бавно умерено 

3. Чуй песента „Татковина” 
и опиши характера на 
музиката и.

делят практически, като елиминират излишните 
думи от посочените, които са хумористична и 
нежна.

3. Дейността на задачата е ориентирана към 
възприемане на музика. Целта е учениците да
опишат със свои думи характера на песента „Тат-
ковина“. Задачата залага на междупредметна връз-
ка с БЕЛ.

4. Задачата изисква избор от три възможности 
по отношение определяне на темпото на песента 
„Татковина“. Верният отговор е умерено.

Заключителна част: 
Второкласниците могат да опишат накратко 

основните дейности и новото понятие характер 
на музиката, с което са се запознали в часа чрез 
песните „Народните будители“ и „Татковина“.

„Ден на 
будителите“ – 
разпяване.

Разучаване на 
песента „Народните 
будители“.

„Татковина“ – песен 
за възприемане. 
Определяне на 
характера на 
песента.

Определяне на 
темпото на 
песента – умерено.

3

4Свързване на текста на 
песента с понятието 
характер на музиката.

Актуализиране на знания 
за народни будители и 
свързване с текста на 
песента.

2

1

Тема: Пеем за будителите
Урок за нови знания (с. 18)
Новo понятиe: характер на музиката

Въвеждаща част:

Часът може да започне с разпяване с песен, свър-
зана с темата за народните будители, например с 
„Ден на будителите“ (музика Красимир Милетков, 
текст Ангелина Жекова), която е учена в първи 
клас. Задачата, поставена от учителя, е разпозна-
ването и по инструментален съпровод.

Основна част:
1. Задачата е свързана с разучаване на новата пе-

сен „Народните будители“ (музика Валери Костов, 
текст Ваня Ангелска). Чрез беседа и използвайки 
междупредметна връзка с български език и литера-
тура, учениците съвместно с учителя изброяват 
имена на народни будители и избират думите от 
текста на песента, свързани с преклонение пред 
делото им.

2. Очаква се второкласниците да осъзнаят но-
вото понятие характер на музиката и да го опре-
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УПРАЖНЕНИЕ

4. Подбери подходящи инструменти 
за съпровод на песента „Татковина” 
и го изпълни.

3. Чуй песента „Татковина” и определи 
по какво си прилича с песента 
„Народните будители”.

2. Кои са изпълнителите на песента? 

5. Припомни си песента „Ден на будителите”.

 ■ За кои празници са подходящи песните 
„Ден на будителите”, „Народните будители” 
и „Татковина”?

по 
темпо

по изпълнителски 
състав 

по характер 
на музиката

А Б В

1. Припомни си песента „Народните 
будители” и определи движението 
на мелодията в началото и.

сравнят песните „Татковина“ и „Народните буди-
тели“ по темпо, характер на музиката и по изпъл-
нителски състав.

4. Задача отново е свързана с песента „Таткови-
на“. Очаква се учениците да подберат подходящи 
инструменти за съпровод съобразно новото поня-
тие характер на музиката и да постигнат синхрон 
и баланс между пеене и съпровод. 

5. Задачата е свързана с даване на примери за 
присъствието на съответните песни в ежедневи-
ето и празниците на хората. 

Заключителна част:
След като опишат накратко основните дей-

ности в урока, второкласниците могат чрез фрон-
тална беседа да изразят лична позиция, като учи-
телят подпомага уменията им за аргументация. 

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

Песни за възприемане   
„Татковина“ и 
„Народните будители“ 
– сравняване по темпо, 
характер на музиката 
и по изпълнителски 
състав.

Коментиране на 
присъствието 
на трите песни 
в ежедневието и 
празниците на хората.

3

5

„Народните 
будители“ 
– разпяване. 
Определяне на 
движението 
на мелодията 
в началото на 
песента – верен 
отговор „А“.

Разграничаване на 
изпълнителския 
състав на песента 
–  детски хор.

Ритмичен 
съпровод 
на песента 
„Татковина“ във 
връзка с характера 
на музиката.

1

2

4

Тема: Пеем за будителите
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 19)

Въвеждаща част: 
1. Часът може да започне с „Народните будите-

ли“ от предходния час и актуализиране на знания-
та за движение на мелодията чрез определяне на 
движението и в началото на песента. Отговорът 
предполага избор от три възможни. Верният от-
говор е А.

Основна част:
2. Задачата „Кои са изпълнителите на песен-

та?“ упражнява знанията за изпълнителските със-
тави. Чрез картинна опора учениците трябва да 
определят изпълнителския състав на песента „На-
родните будители“. Верният отговор е детски 
хор.

3. Задачата за възприемане е подходяща за раз-
виване на способността за сравняване на две му-
зикални произведения по определени признаци. 
Очаква се второкласниците след прослушване да 
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ПЕСНИ ЗА ЖИВОТНИ

1. С коя група ще свържеш 
героя на песента?

3. Кои гласове чуваш в 
звуковата картина?

Гласове от зоопарка – 
звукова картина

Чело коте
музика и текст Дора Драганова

2. Нека класът се раздели на 
групи: първа група да пее;
втора група да покаже 
с движения правилата, 
които котето научава от 
книжките.

 ■ с домашни животни

 ■ с диви животни

4. Открий в рисунката 
липсващите животни, като си 
помогнеш със звуковата картина.

5. Чуй музикалното произведение 
и подбери подходящо заглавие 
за него.

 ■ „Магаренцето с двуколката”

 ■ „Приспивна песен”

 ■ „Танц на слона”

Чело коте, чело коте,
чело коте книжки
как се хващат, как се хващат
малки сиви мишки.
Първо правило това е
свий добре уши,
на дъга извий гръбнак, (2)
както прави татко котарак.

Припев:

Писи, писи, пис, мац пис,
мър мяу, мър мяу.
На дъга извий гръбнак, (2)
както прави татко котарак.

3

Тема: Песни за животни
Урок за нови знания (с. 20)

Въвеждаща част:
Добре е в началото на  урока да се активизира 

метроритмичният усет на учениците. За тази цел 
подходящи са народната песен „Седнало е Джоре“ 
и играта „Кълвач“, при която учителят отмерва 
ритъма в първата фраза на песента, а второклас-
ниците отгатват учената песен по ритъм. 

Основна част:
1. Разучаването на песента „Чело коте“ (музика 

и текст Дора Драганова) може да бъде свързано със 
задачата за принадлежността на героя на песента 
към групата на дивите или домашните животни. 
Задачата предполага междупредметни връзки с 
обучението по околен свят и български език и ли-
тература.

2. Втората задача към новата песен е свързана 
с влизане в роля чрез разделяне на класа на групи. Ак-
центира се върху пресъздаването с импровизира-
ни движения на характера на музиката и текста.  

Очаква се учениците да проявят артистичност и 
лично отношение в импровизацията.

3. С възприемане на звуковата картина „Гласо-
ве от зоопарка“ се очаква второкласниците да се 
ориентират по тембъра на звуците и да ги съот-
несат към съответните животни. 

4. Задачата дава възможност по картинна опо-
ра учениците да открият липсващите герои.  

5. Задачата развива умението за възприемане 
и осъзнаване на звукоизобразителния характер на 
музиката. От избор на три възможни заглавия и на 
базата на звукоизобразителния характер на музи-
ката ученикът трябва да избере подходящо загла-
вие на музикална пиеса. Верният отговор е „Мага-
ренцето с двуколката“, която се слуша.

Заключителна част: 
С кратка беседа с помощта на учителя може 

да се обобщи наученото в урока под формата на 
въпроси и отговори: „Какво научих в този час?“ и 
„Кои песни изпях?“.

„Седнало е 
Джоре“ – 
разпяване.
Игра „Кълвач“.

Разучаване на песента 
„Чело коте“.

Откриване на 
липсващите герои в 
звуковата картина.

Възприемане и 
осъзнаване на 
звукоизобразителния 
характер на 
музиката в пиесата 
„Магаренцето с 
двуколката“.

4

5

Импровизация на 
движение върху 
характера на музиката 
и текста на песента.

Звукова картина 
„Гласове от зоопарка“ 
– разграничаване на 
различни животни.

Разговор върху 
принадлежността на 
героя на песента към 
групата на дивите или 
домашните животни.

2

3

1
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Тема: Песни за животни
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 21)

Въвеждаща част: 
1. Чрез припомняне на песента „Чело коте“ се 

затвърдяват и знанията за движение на мелодия-
та. Очаква се учениците да си помогнат с дадена-
та в учебника схема. Верен отговор е първа схема.

Основна част:
2. Задачата се основава на тройна връзка между 

ред на прозвучаване, заглавие на музикално произве-
дение и тембър на музикален инструмент. Верни-
ят отговор е: № 1 – „Хорце“ – флейта; № 2 – „Ма-
гаренцето с двуколката“ – пиано.

3. Задачата е свързана с изпълнение на звуко-
ва картина по графичен запис. Очаква се учени-
ците да се ориентират по графичния запис с
помощта на учителя и по него да изпълнят

звуковатa картина.

4. Задача за импровизиране на танцови движе-
ния върху музиката на песента „Чело коте“. Акцен-
тът е върху представяне на главния герой от пе-
сента и усъвършенстване на импровизационните 
умения на учениците според възможностите им, 
като се ръководят от метрума и изразяват лично 
отношение към характера на музиката.

Заключителна част: 
С кратка беседа с помощта на учителя второ-

класниците могат да опишат накратко основни-
те дейности в урока. 

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

21

УПРАЖНЕНИЕ

1. Изпей „Чело коте” и открий какви са 
движенията на мелодията в припева.

„Магаренцето
с двуколката”,

П. Хаджиев

3. Изпълнете есенната звукова картина, както е показано. 

4. Изпей песента „Чело коте” и представи 
главния герой чрез движения.

2. Чуй произведенията и ги свържи устно 
с цифрата на тяхното прозвучаване и с 
подходящия инструмент.

 ■ А  ■ Б

„Хорце”,
С. Щерев

Изпълнение на звукова 
картина по графичен 
запис.

Импровизиране на 
танцови движения 
върху музиката на 
песента „Чело коте“.

3

4

„Чело коте“ 
– разпяване. 
Разпознаване на 
движението на 
мелодията: „А“.

Свързване на пиеси 
за възприемане 
с тембъра на 
инструмента. 
Верният отговор 
е: № 1 „Хорце“ – 
флейта;
№ 2 „Магаренцето 
с двуколката“– 
пиано.

1

2
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22

МОЯТ ДОМ – ЗЕМЯТА

1. Кое НЕ е вярно за характера 
на песента?

 ■ жизнерадостно

 ■ тъжно

 ■ весело

 ■ тържествено

3. Кой изпълнява песента?

4. Кои от дадените 
инструменти ще избереш за 
съпровод на песента? Защо?

Нашата планета Земя –
муз. К. Гюлмезов, 
т. Б. Мирчев

Екопесничка 
музика Красимир Милетков  

текст Красимир Милетков, Юлия и Георги Габровски

2. Помогни на децата да 
открият темпото на песента.

 ■ А  ■ Б  ■ В

бързобавно умерено 

В златна есен, 
в китна пролет
ний сме като птици в полет.
Искаме във този час
всеки да запее с нас: 

Припев:

– Природата пазете!
Благата и пестете!  
Живота на Земята 
съхранете! 

В топло лято, в бяла зима
весели игри ще има.
Искаме във този час
всеки да запее с нас:

Припев:... (4)

2

Тема: Моят дом – Земята
Урок за нови знания (с. 22)

Въвеждаща част:
Урокът може да започне с разпяване с песента 

„Есен“ (музика Петър Ступел, текст Димитър Спа-
сов), тематично свързана с урока, като песента се 
изпява по фрази, като първата е от учителя, вто-
рата – от учениците, и т.н.

Основна част:

1. Разучаването на песента „Екопесничка“ (му-
зика Красимир Милетков, текст Красимир Милет-
ков, Юлия и Георги Габровски) е свързана със задача-
та за избор за НЕВЯРНОТО за характера на песента. 
Верният отговор е тъжно, тържествено.

2. Задачата за възприемане на музика цели от-
криване на темпото на „Екопесничка“ с помощта 
на зрителната опора на лабиринта. Верен отго-
вор е умерено темпо.

3. След възприемане на песента „Нашата плане-
та Земя“ (музика Красимир Гюлмезов, текст Борис-
лав Мирчев) се очаква учениците да разпознаят из-
пълнителския състав. Верният отговор е  солист 
и детски хор.

4. Задачата „Кои от дадените инструменти ще 
избереш за съпровод на песента?“ цели подбор на 
подходящи инструменти за съпровод съобразно ха-
рактера на музиката. Задачата дава възможност 
за изразяване и аргументиране на лично мнение.

Заключителна част: 
В края на часа второкласниците могат да опи-

шат накратко основните дейности и да изброят 
заглавията на песните за изпълнение и възприемане.

„Есен“ – 
разпяване.

Разучаване на песента 
„Екопесничка“.

Възприемане на 
песента „Нашата 
планета Земя“ с 
цел разпознаване 
на изпълнителския 
състав. Верен 
отговор: солист и 
детски хор.

Подбор на 
подходящи 
инструменти за 
съпровод съобразно 
характера на 
музиката.

3

Възприемане на 
„Екопесничка“. 
Откриване на 
темпото с помощта 
на зрителната опора 
на лабиринта. Верен 
отговор: умерено 
темпо.

Определяне на 
характера на 
песента чрез избор 
за НЕВЯРНОТО. Верен 
отговор: тъжно, 
тържествено.

2

1

4
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Тема: Моят дом – Земята
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 23)

Въвеждаща част:
1. Изпълнението на „Екопесничка“ от предход-

ния час може да бъде изпълнена със солисти и хор. 

Основна част:
2. Задачата „Разгледай картинките...“ целта е 

с помощта на текста учениците да открият пра-
вилното поведение на децата в природата.

3. Възприемането на трите музикални произ-
ведения – „Болната кукла“, „Екопесничка“ и „Баба 
Яга“, е насочено към проследяването на темпото 
във всяко от произведенията. Верни отговори са: 
„Болната кукла“ – бавно, „Екопесничка“ – умерено, 
„Баба Яга“ – бързо темпо.

4. Задачата затвърдява знанията за разпознава-
не по външен вид и по тембър на познати музи-
кални инструменти от слушаната песен „Нашата 
планета  Земя“. Верният отговор е пиано. 

5. С последната задача „Напиши в изречение 
дадените думи така, както се пеят в „Екопеснич-
ка“, се цели затвърдяване на текста в началото 
на песента, като учениците трябва да подредят 
думите, които са дадени в разбъркан ред. Това 
предполага междупредметна връзка с български 
език и литература.

Заключителна част: 
В края на часа може да бъдат обобщени основни-

те дейности и понятия, а второкласниците чрез 
музикалните произведения за възприемане и изпъл-
нение да осъзнаят, че нашият общ дом е Земята.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

УПРАЖНЕНИЕ

3. Определи подходящото темпо 
на всяко от произведенията.

2. Разгледай картинките. С помощта на текста на песента 
открий правилното поведение на децата в природата.

1. Изпей  „Екопесничка” със солисти и хор.

„Болната кукла” 

„Екопесничка”  

„Баба Яга”

бързо

бавно

умерено

23

4. Кой познат инструмент чуваш 
в началото на песента 
„Нашата планета Земя”?

благата

Природата

Земятасъхранете

пестете пазетеживота

на

и

5. Напиши в изречение дадените думи 
така, както се пеят в „Екопесничка”.

Три примера за 
възприемане и 
проследяване на 
темпото им. Верни 
отговори: „Болната 
кукла“ – бавно, 
„Екопесничка“ – 
умерено, „Баба Яга“ – 
бързо темпо.

Затвърдяване 
на текста на 
„Екопесничка“ чрез 
подреждане на думи в 
разбъркан ред.

3

5

„Екопесничка“ 
– разпяване със 
солисти и хор.

Възприемане 
на песента 
„Нашата 
планета Земя“ с 
цел разпознаване 
на инструмента 
пиано.

С помощта на 
текста на песента 
и картинките 
откриване на 
правилното 
поведение в 
природата.

1

4

2
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РОЖДЕН ДЕН

24

Празнична торта 
музика Петър Льондев  

текст Мария Йосифова

Кой е, кой е като мен? 
Вече съм голяма,
вече съм голяма.
За рождения ми ден 
торта правим с мама.

Припев:

Тра-ла-ла, тра-ла-ла,
на рожден ден ела!
Ще ядем, ще ядем 
вкусна торта със крем.

Там свещички ще пламтят 
над глазура бяла,
над глазура бяла.
Ще ги духна изведнъж
в радост засияла.

Припев:…

Гостите ще ахнат: „Ах, 
като теб е сладка,
като теб е сладка!“
Мама ще разкрий пред тях
цялата загадка.

Припев:… 

1. Коя от рисунките показва 
настроението на песента?

2. Подбери подходящите 
рисунки за мелодията на 
куплетите и припевите на 
песента.

3. Познаваш ли тази 
песен? 
В какви случаи звучи?

 ■ А

 ■ Б

4. Какво е общото между нея 
и „Празнична торта”? 

 ■ Изпълняват се всеки ден.

 ■ Изпълняват се на рожден ден.

Тема: Рожден ден
Урок за нови знания (с. 24)

Въвеждаща част:

За да се концентрира вниманието на ученици-
те, урокът може да започне първо с разпознава-
не на учената песен „Чело коте“ (музика и текст 
Дора Драганова). Това може да се осъществи чрез 
игровата техника „Беззвучен телевизор“, т.е. учи-
телят произнася текста на песента само с движе-
ния на устните, като спазва нейния ритъм. Друг 
акцент се поставя върху усъвършенстване на уме-
нията на учениците за ясна артикулация при изго-
вор на текста. След това учениците могат да си 
припомнят „Екопесничка“ (музика Красимир Ми-
летков, текст Красимир Милетков, Юлия и Георги 
Габровски) със солисти и хор. 

Основна част:

1. Песента за разучаване „Празнична торта“ 
(музика Петър Льондев, текст Мария Йосифова) е 
свързана с темата „Рожден ден“. Чрез беседа върху 
текста учениците придобиват знания за празнич-
ния характер на музиката и това предполага меж-
дупредметна връзка с български език и литерату-
ра. Задачата дава зрителна опора върху рисунки, а 
целта е избор на настроението и възможност за 
междупредметна връзка с изобразително изкуство.

2. Задачата „Подбери подходящите рисунки за 
мелодия на куплетите и припевите на песента“ 
цели разграничаване на две различни мелодии, пред-
ставящи куплетите и припевите в песента „Праз-
нична торта“ чрез определяне на еднаквост и раз-
личие в песни от училищния репертоар по слух и с 
помощта на графични средства. Верният отговор 
е торта и козунак.

3. Чрез възприемане на популярната песен „Чес-
тит рожден ден“ (Happy Birthday) се цели нейното 
разпознаване, както и обсъждане на примери за 
присъствието на песните в ежедневието и праз-
ниците на хората. 

4. Задачата предполага сравнение на две песни – 
„Честит рожден ден“ и „Празнична торта“, като 
се търси общото между тях чрез избор от два въз-
можни отговора. Верният отговор е изпълняват 
се на рожден ден. 

Заключителна част: 
Съвместно с учителя учениците могат да

опишат накратко основните дейности през часа и 
музикалните произведения, които са изпълнявали и 
възприемали.

„Чело коте“ – разпяване 
чрез игровата техника 
„Беззвучен телевизор“.

Разучаване на песента 
„Празнична торта“.

Възприемане на 
„Честит рожден 
ден“ (Happy 
Birthday).

Сравнение на 
песните „Честит 
рожден ден“ и 
„Празнична торта“. 
Верен отговор: 
изпълняват се на 
рожден ден.

3

Разграничаване 
на мелодиите 
на куплетите и 
припевите в песента 
чрез еднаквост и 
различие. Верен 
отговор: „Б“.

Беседа върху текста 
на песента и нейната 
илюстрация.

2

1

4
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Верните отговори са цигулка, пиано и флейта. 

4. Със снимките на инструментите е свързана 
и последната задача „Кои от дадените инструмен-
ти са народни?“. Верните отговори са тамбура, 
тъпан и гайда.

Заключителна част: 
В края на часа може да бъдат обобщени ос-

новните дейности, като с помощта на учите-
ля второкласниците се опитат да ги опишат –
изпълняват предпочитана детска песен, дават при-
мери за присъствието на изучаваните жанрове в
ежедневието и празниците на хората, разгранича-
ват тембъра на цигулка, пиано и флейта и изброя-
ват тамбура, тъпан и гайда като народниинстру-
менти.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

25

УПРАЖНЕНИЕ

2. С коя песен ще поздравиш 
приятел за рождения му ден?

бързо бавно

1. Изпей „Празнична торта” и определи 
нейното темпо. 

умерено 

4. Кои от дадените инструменти 
са народни? 

3. Чуй „Happy Birthday“ и назови 
инструментите, които я изпълняват.

Възприемане на „Happy 
Birthday” със задача 
посочване на трите 
инструмента, които 
я изпълняват, като се 
разграничи тембърът 
им. Верни отговори: 
цигулка, пиано и 
флейта.

Разпознаване на 
народни инструменти. 
Верни отговори: 
тамбура, тъпан и гайда

3

4

„Нашето звънче“ – 
разпяване. 1

Затвърдяване 
на песента 
„Празнична торта“ 
чрез изпяване 
и определяне 
на темпото и 
чрез избор от 
три възможни 
отговора. Верен 
отговор: умерено 
темпо.

Тема: Рожден ден 
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 25)

Въвеждаща част:
1. Урокът започва с разпяване с песента „Наше-

то звънче“ (музика Хайгашод Агасян, текст Ангели-
на Жекова), като при тази задача се цели изказване 
на лично мнение и аргументирането му.

Основна част:

2. С изпяване на песента „Празнична торта“, 
учена в предходния час, се цели нейното затвър-
дяване и определяне на темпото и. Учениците са 
подпомогнати от фиксиране на три възможни от-
говора. Верният отговор е умерено темпо.

3. Задачата е свързана с дейност възприемане 
на музика. След прозвучаване на популярната песен 
„Happy Birthday” се очаква учениците да посочат 
трите инструмента, които я изпълняват, като 
ги отгатнат по тембър. В този случай те са по-
ставени пред избор от всички учени до момента 
музикални инструменти. 

2
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26

КОМПОЗИТОРЪТ РАЗКАЗВА

Кой харесва със лунички своето лице, 
има чанта със парички и добро сърце?
Кой на своята тераса коня си държи
и умее да наглася хубави лъжи?

Припев:

Кой? Пипилота Виктуалия Транспаранта 
Ментолка Ефраимова или
Пипи, Пипи Дългото чорапче, Пипи,
Пипи, Пипи Дългото чорапче?

Кой във вила „Вилекула”, ако си рече,
може перка от акула да си опече?
Кой във най-дълбока вада цопва ей така
и дърво за лимонада има подръка?

Припев:...
Кой със Аника и Томи прави карнавал?
Кой надвива бързешком и негърския крал? 
Кой не иска с Том и Ани вече да расте, а 
със тях да си остане винаги дете?

Припев:...

Пипи Дългото чорапче  
музика Вили Казасян 
текст Богомил Гудев

2. Кой е създал музиката на 
тази песен?

1. Намери в текста на 
песента и изброй всички 
имена на Пипи.

4. Кои са героите в песента, 
която чуваш?

Вили Казасян е български 
композитор. Той 
създава музика за филми 
и детски песни. Една 
от най-известните му 
песни е „Детство мое”.

 ■ 3. Нарисувай върху блоков лист 
своя любим герой от песента.

Приказките –
муз. М. Шоселова, т. М. Дългъчева

Авторът, който създава 
музиката, се нарича 
композитор.

учениците могат да отговорят на въпроса „Кой е 
създал музиката на тази песен?“.

3. Следващата задача чрез междупредметна 
връзка с изобразително изкуство помага на учени-
ците да нарисуват своя любим герой от новата 
песен.

4. С песента за възприемане „Приказките“ (му-
зика Маргарита Шоселова, текст Мая Дългъчева) 
се активира вниманието на учениците да откри-
ят приказните герои от песента, като внимател-
но слушат текста.

Заключителна част:  
В края на часа с помощта на учителя второклас-

ниците могат да обобщят основните дейности и 
новото понятие композитор.

„Празнична торта“ 
– разпяване по фрази, 
първата от учителя, 
втората от учениците и 
т.н.

Разучаване на песента 
„Пипи Дългото 
чорапче“. 

Ново понятие – 
композитор.

Рисуване на любим 
герой от новата 
песен.

Песен за 
възприемане 
„Приказките“ 
– откриване на 
приказните герои 
от песента.

3

4

Запознаване с автора 
на музиката на песента 
Вили Казасян.

Снимка и текст за Вили 
Казасян.

Беседа върху текста, 
изброяване на всички 
имена на главната 
героиня.

2

1

Тема: Композиторът разказва
Урок за нови знания (с. 26)
Ново понятие: композитор

Въвеждаща част:
Часът може да започне с песента за разпяване 

„Празнична торта“ (музика Петър Льондев, текст 
Мария Йосифова) чрез различното и изпяване по 
фрази: първата от учителя, втората – от учени-
ците и т.н.

Основна част:
1. След разучаване на новата песен „Пипи Дълго-

то чорапче“ (музика Вили Казасян, текст Богомил 
Гудев) и беседа върху текста вниманието на уче-
ниците се насочва към задачата да изброят всички 
имена на главната героиня. Задачата предполага 
междупредметна връзка с български език и литера-
тура.

  2. След насочването на второкласниците върху 
новото понятие композитор и снимката на Вили 
Казасян с кратко запознаване с творчеството му 
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Тема: Композиторът разказва
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 27)

Въвеждаща част:
1. За концентриране на вниманието урокът 

може да започне с произведение за слушане „Кота-
ракът с чизми“ (музика Красимир Милетков) и за-
дача за откриване на липсващите в името букви 
и устното им попълване. Дадени са липсващите 
букви от името на композитора вляво и буквите 
в произволен ред – вдясно. Верният отговор е Кра-
симир Милетков.

Основна част:
2. Следващата задача е свързана с осъзнаване на 

изпълнителския състав чрез влизане в ролите на 
солист и хор.

3. Задачата е свързана с покриване на очаква-
ните резултати за назоваване на три имена на 
композитори на учени песни и инструментални 
произведения от училищния репертоар. Очаква се 

учениците да свържат автора със съответното 
музикално произведение. Верния отговори са: „Баба 
Яга“ – Пьотър Чайковски, „Котаракът с чизми“ – 
Красимир Милетков, „Пипи Дългото чорапче“ – 
Вили Казасян. 

4. Последната задача „Чуй песента „Приказки-
те” и пресъздай с движения и танци приказните 
герои, за които се пее в нея“ цели усъвършенстване 
на импровизационните умения по отношение на 
движения върху разнообразна характерна музика, 
както и насърчаване на артистичността и лично-
то отношение в импровизацията.

Заключителна част:
В края на часа с помощта на учителя второклас-

ниците могат да обобщят основните дейности.
Имат възможност за самооценка.

27

УПРАЖНЕНИЕ

2. Изпей песента „Пипи Дългото 
чорапче” със солисти и хор.

3. Чуй произведенията и ги 
свържи с техните композитори.

 ■  „Баба Яга”  ■ Красимир 
Милетков

 ■ „Котаракът 
с чизми”  

 ■  „Пипи Дългото 
чорапче”

4. Чуй песента „Приказките” и пресъздай 
с движения и танци приказните герои, за 
които се пее в нея.

 ■ Вили 
Казасян

 ■ Пьотр 
Чайковски

К _ _с _ _ _ р    М_л_ тк _в 
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1. Припомни си пиесата „Котаракът с чизми” 
от 1. клас. Ако попълниш в тетрадката 
пропуснатите букви, ще откриеш името на 
композитора и.

Назоваване три имена 
на композитори 
на учени песни и 
инструментални 
произведения от 
училищния репертоар. 
Верни отговори: „Баба 
Яга“ – П. И. Чайковски, 
„Котаракът с чизми“ 
– К. Милетков, „Пипи 
Дългото чорапче“ –
В. Казасян.

Възприемане на 
песента „Приказките” 
и пресъздаване с 
движения и танци на 
приказните герои.

3

4

Възприемане 
на пиесата 
„Котаракът с 
чизми“ и задача 
за откриване на 
липсващите в 
името на Красимир 
Милетков букви 
и устното им 
попълване.

Изпълнение на 
„Пипи Дългото 
чорапче“ чрез 
влизане в ролите 
на солист и хор.

1

2
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28

ПАЙДУШКО ХОРО

Рече мама да ме жени
народна песен

Рече мама да ме жени,
хей, хей, их, море нане.
Вчера рече, днеска нече.

Па ме дава на дюлгерче,
хей, хей, их, море нане.
Я  дюлгерче нечем.

Па ме дава на гайдарче,
хей, хей, их, море нане,
я  гайдарче сакам.

Он че свири, я че играм,
хей, хей, их, море нане,
че се погодиме…

Речник:
нане – дума, с която в миналото 
са се обръщали към някого 
нече – не иска

дюлгерче – строител 
сакам – искам 
он – той
погодиме – разберем

1. Избери подходящите думи 
за характера на музиката.

 ■ мрачно

 ■ хумористично

 ■ приспивно

 ■ игриво  

2. На колко се брои в песента?
4. Чуй произведението и 
открий какво е общото 
между него и песента „Рече 
мама да ме жени”.

3. Какво е темпото 
на песента?

бързо бавноумерено 

Пайдушко 
хоро

бързо темпо

игриво,
танцувално

Пайдушко хоро – 
изп. Оркестър за народна 
музика на БНР 

 ■ А  ■ Б

 ■ В

Тема: Пайдушко хоро
Урок за нови знания (с. 28)

Въвеждаща част:
Урокът може да започне с изпълнение на песента 

„Седнало е Джоре“ с цел припомняне на метрума и 
последващо свързване с метрума на новата песен.

Основна част:
1. След разучаване на новата народна песен „Рече 

мама да ме жени“ и изясняване с помощта на речни-
ка на непознатите думи от текста учениците из-
бират подходящите думи за характера на музиката. 
Верни отговори са хумористично, игриво. 

2. Следващата задача „На колко се брои в песен-
та?“ е свързана с определяне на метрума с помощта 
на схемите. Верният отговор е една по-дребна и 
една по-едра гайда.

3. Задачата „Какво е темпото на песента?“ цели 
определяне на темпото от три възможни. Верният 
отговор е бързо. 

4. Последната задача е свързана с новото понятие 
пайдушко хоро. Чрез възприемане на „Пайдушко хоро“ 
учениците трябва да открият общото между него 
и песента „Рече мама да ме жени“. Верният отго-
вор е: и двете са с един и същ метрум и една и съща
жанрова принадлежност.

Заключителна част:
В края на часа с помощта на учителя второкласни-

ците могат да обобщят основните дейности, като 
ги опишат, и новото понятие пайдушко хоро.

„Седнало е Джоре“ – 
разпяване.

Разучаване на песента 
„Рече мама да ме жени“. 

Ново понятие – 
пайдушко хоро.

Определяне на 
темпото на 
песента от три 
възможни. Верен 
отговор: бързо.

Откриване на  
общото между 
„Пайдушко хоро“ и 
песента „Рече мама 
да ме жени“. Верен 
отговор: един и 
същ метрум и една 
и съща жанрова 
принадлежност.

3

Определяне на метрума 
на песента с помощта 
на графични схеми. 
Верен отговор: „В“.

Изясняване с 
помощта на речника 
на непознатите 
думи от текста на 
песента и описване на 
характера на музиката. 
Верни отговори: 
хумористично, игриво.

2

1

4



69

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с припомняне на пе-

сента „Рече мама да ме жени“ от предходния час, 
като учениците изберат схема за танца, който е 
подходящ за нея. Към дадените три възможни схе-
ми са посочени и съответстващите им танци.
Очаква се учениците да изберат като верен отго-
вор схема „А“ и „пайдушко хоро“.

Основна част:
2. Задачата „Кой познат народен инструмент 

звучи самостоятелно в „Пайдушко хоро”?“ цели 
разпознаване на тембъра на учените народни ин-
струменти. Верният отговор е гайда.

3. Последната задача затвърдява умението за 
подбор на детски музикални инструменти, подхо-
дящи за съпровод. Очаква се учениците да посочат 
като съответстващи на характера на „Пайдушко 
хоро“ повече инструменти. Акцентира се върху 
личната инициатива за избор на музикални инстру-
менти.

Заключителна част:
Желателно е в края на часа да се обобщи тема-

та чрез основните дейности, като се изведат зна-
нията за новото понятие пайдушко хоро.

Учениците имат възможност за самооценка.

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

2. Кой познат народен инструмент 
звучи самостоятелно в „Пайдушко 
хоро”?

29

УПРАЖНЕНИЕ

1. Припомни си песента „Рече 
мама да ме жени”.

Избери схема за танца, който 
е подходящ за песента.

3. Подбери инструменти за съпровод.

 ■ А  ■ В ■ Б

ръченица пайдушко хороправо хоро

Подбор на 
детски музикални 
инструменти, 
подходящи за съпровод 
на „Пайдушко хоро“.

3

„Рече мама да ме 
жени“ – разпяване, 
избор на схема за 
танца, подходящ 
за нея, от три 
възможни схеми с 
посочени танци. 
Верен отговор: 
„А“, „пайдушко 
хоро“.

Разпознаване 
на тембъра 
на гайдата в 
„Пайдушко хоро”.

1

2
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ския състав от три възможности. Верният отго-
вор е мъжки гласове.

4. Следващата задача отново е свързана с ко-
ледарската народна песен, като вниманието 
се насочва към съпровода – чуват ли учениците
съпровод в изпълнението на песента. Изпълнение-
то е без съпровод и въпросът води към новото 
понятие вокална музика.

5. Последната задача отново е свързана с коле-
дуването сега чрез задача, основана на картинна – 
разграничаване на предметите, характерни само 
за коледуването. Верни отговори са: коледарска 
гега и калпак, коледарски кравай.

Заключителна част:
Чрез кратка беседа с помощта на учителя може 

да се обобщи наученото за коледуването и за ново-
то понятие вокална музика и да се изброят песни-
те за изпълнение и възприемане.

30

КОЛЕДНИ ПЕСНИ

1. За кой празник се пее в песента? Кои  участват в него?

2. Определи на колко се брои 
в песента с помощта на 
моделите.

 Звънче звънна
коледарска народна песен

Станинине, господине –  
коледарска народна песен

3. Какви гласове изпълняват 
песента?

 ■ детски

 ■ женски

 ■ мъжки

4. Чуваш ли съпровод в 
изпълнението на песента?

5. Открий предметите, 
които са характерни за 
коледуването.

Звънче звънна, коладе, 
kоладе ле, низ долчинка, 
коладе, коладе ле.     

Не ми било, коладе, 
коладе ле, ясно звънче, 
коладе, коладе ле.        

Най ми било, коладе, 
коладе ле, ясна звезда, 
коладе, коладе ле! 

Речник:
низ – от 

2

2

2

 ■ А  ■ В ■ Б

Вокалната музика е вид 
музика, която се изпълнява 
от човешки глас.

„Рече мама да ме жени“ – 
разпяване, разпознаване по 
зададен метрум.

Разучаване на песента 
„Звънче звънна“.

Ново понятие – вокална 
музика.

Актуализиране 
на знания за 
коледуването. 
Верни отговори: 
коледарска гега и 
калпак, коледарски 
кравай.

Определяне метрума на 
„Звънче звънна“. Верен 
отговор: „Б“.

Насочване на 
вниманието към 
изпълнението на 
песента без съпровод.

Беседа върху коледуване 
и участието само на 
момчета и мъже.

2

1

5

Тема: Коледни песни
Урок за нови знания (с. 30)
Ново понятие: вокална музика

Въвеждаща част:
Урокът може да започне с учената народна пе-

сен „Рече мама да ме жени“ чрез разпознаването 
и от учениците по зададен от учителя метрум и 
изпълнение.

Основна част:
1. Разучаване на коледарската песен „Звънче 

звънна“ и беседа върху характерните особености 
на празника коледуване. Задачата е свързана със 
знания за коледарската традиция. Верният отго-
вор е  коледуване. За въпрос „Кои участват в него?“ 
верният отговор е: само момчета и мъже.

2. Задачата е за определяне на метрума на на-
родната песен „Звънче звънна“. Верният отговор е 
втората схема „Б“. 

3. Целта на задачата за възприемане с прозву-
чаване на коледарската народна песен „Станинине, 
господине“ е учениците да определят изпълнител-

Възприемане на 
коледарската народна 
песен „Станинине, 
господине“ и определяне 
на изпълнителския 
и състав от три 
възможности. Верен 
отговор: мъжки гласове.

3

4
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Тема: Коледни песни
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 31)

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с песента от пред-

ходния час „Звънче звънна“, като класът се раздели 
и учениците влязат в ролите на солисти и хор. 

Основна част:
2. Задачата е за сравняване на две учени песни 

„Рече мама да ме жени“ и „Звънче звънна“ и опреде-
ляне по какво си приличат. Отговорът предполага 
избор от четири възможности. Верните отгово-
ри са: двете песни си приличат по темпо; двете 
песни си приличат по начин на отброяване.

3. Задачата предполага познаване на особености 
от коледарската традиция. Целта е подреждане 
на думите и съотнасяне на поздрава на коледари-
те и отговора на домакина. Верни отговори са: 
„Честита ви Коледа, добри домакини!“ – коледари; 
„Добре сте дошли, коледари!“ – домакин.

31

УПРАЖНЕНИЕ

3. Чуй песента „Станинине, 
господине” и съотнеси поздрава на 
коледарите и отговора на домакина.

 ■ Коя е авторска и коя – 
народна? 

 ■ На колко се брои 
авторската песен?

5. Сравни я със „Станинине, господине”.

4. Чуй песента „Честита Коледа” в  
изпълнение на Джон Ленън и Йоко Оно.

 ■ домакини, Коледа, 
Честита, добри, Ви

 ■ домакин

 ■ kоледари, Добре,  
дошли, сте

 ■ коледари

2. Припомни си песента „Рече мама 
да ме жени”. Определи по какво си 
прилича със „Звънче звънна”. 

 ■ Двете песни си приличат 
по темпо.

 ■ Двете песни си приличат 
по начин на отброяване.

 ■ На двете песни се танцува 
ръченица.

 ■ Двете песни са свързани с 
коледуване.

1. Изпейте песента „Звънче звънна”, 
като се разделите на солисти и хор.

 ■ Какъв танц е подходящ за 
нея?

 ■ Избери инструменти и и 
направи съпровод.

Актуализиране на 
знания за коледарската 
традиция чрез 
подреждане на 
думите и съотнасяне 
на поздрава на 
коледарите и отговора 
на домакина. Верни 
отговори: „Честита 
Ви Коледа, добри 
домакини!“ – коледари; 
„Добре сте дошли, 
коледари!“ – домакин.

Задачи за „Честита 
Коледа“:
Авторска в сравнение 
със „Станинине, 
господине“.
Брои се равномерно на 
три, валс. 
Избор на инструменти 
и съчиняване на 
съпровод на песента.

3

5

„Звънче звънна“ – 
разпяване, влизане 
в ролите на 
солисти и хор.

Възприемане на 
песента „Честита 
Коледа“ в 
изпълнение на Джон 
Ленън и Йоко Оно.

Задача за 
сравняване на „Рече 
мама да ме жени“ 
и „Звънче звънна“ 
и определяне по 
какво си приличат 
чрез четири 
възможности. 
Верни отговори: 
по темпо и 
по начин на 
отброяване.

1

4

2

4. Задачата цели запознаване на учениците с ко-
ледна музика от съвременността чрез слушане на 
песента „Честита Коледа“ в изпълнение на Джон 
Ленън и Йоко Оно.

5. Задачата е за сравняване на две песни на праз-
нична тематика по три признака: „Коя е авторска 
и коя – народна?“ – верният отговор е „Честита 
Коледа“ – авторска, „Станинине, господине“ – на-
родна; „На колко се брои авторската песен?“– вер-
ният отговор е равномерно на три; „Какъв танц 
е подходящ за нея?“ – верният отговор е валс. Със 
задачата „Избери инструменти и и направи съпро-
вод“ целта е учениците да проявят творчество 
при избора на инструменти за съпровод. 

Заключителна част:
Първокласниците с помощта на учителя могат 

да обобщят основните дейности в часа, като раз-
граничат понятията бързо и бавно темпо.

Накрая учениците могат да се самооценят.
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32

НОВОГОДИШНИ ИСКРИ

Празнична украса
популярна английска песен

български текст Галина Златина

1. Открий пожеланието, 
написано на английски 
върху подаръците.

2. Намери думата, която не 
подхожда на настроението 
в нито една от песните 
„Празнична украса“ и „Песен 
за дъждовните капки“

3. Как ще изпълниш двете 
песни?

4. Каква е динамиката 
на този марш?

 ■ силна

 ■ тиха

 ■ средно силна

 ■ средно тиха

5. Еднаква ли е от началото до края?

6. За какво е по-подходяща тази музика – 
за маршируване или за слушане?

силно тихо

умерено тихоумерено силно

„Радецки марш“ е от Йохан 
Щраус-баща. Често звучи на 
новогодишни концерти.

 ■ весело

 ■ тъжно

 ■ игриво

 ■ спокойно

Ето, с блясък и позлата, ла-ла,
пак накичихме елхата, ла-ла.
Ето, с клонче от елхата, ла-ла,
свих венчето над вратата, ла-ла.

Ето, всички са засмени, ла-ла,
с нови празнични премени, ла-ла.
Ето, пеят и играят, ла-ла,
всекиму добро желаят, ла-ла.

Ето, старата година, ла-ла,
неусетно се измина, ла-ла.
Ето, новата изглежда, ла-ла,
пълна с вяра и надежда, ла-ла.

Силата, с която се 
изпълняват музикалните 
произведения, се нарича 
динамика.

Тема: Новогодишни искри

Урок за нови знания (с. 32)

Ново понятие: динамика

Въвеждаща част:

Часът може да започне с разпяване с „Песен за дъж-
довните капки“. Сезонът на есента е близък до зима-
та и интензивните промени във времето могат да 
се свържат с новото понятие динамика.

Основни дейности в урока:

1. Задачата, свързана с новата песен „Празнична 
украса“, е откриване на пожеланието Happy New Year 
(Щастлива Нова година) на картинката. Активизи-
рат се знанията и уменията за четене и разбиране на 
чужд език (междупредметна връзка с английски език).

2. Задачата „Избери думите, които изразяват
настроението в „Песен за дъждовните капки” и 
„Празнична украса” насочва вниманието на ученици-
те към определяне на настроението в изпетите 
вече песни чрез избор на думата, която НЕ подхож-
да на нито една от тях. Задачата съдейства за раз-
ширяване на  лексикалния запас на второкласниците. 
Междупредметна връзка с български език и литера-
тура. Верният отговор е спокойно.

3. Въвеждане на понятието динамика и осмисля-
нето му чрез определяне на подходящата динами-
ка за изпълнение на двете песни. Верни отговори 
са: средно тихо за „Песен за дъждовните капки и 
средно силно за „Празнична украса“.

4. Възприемането на „Радецки марш“ от Й. 
Щраус-баща е съпроводено с кратка беседа за раз-
нообразието в музиката, което може да звучи 
на Нова година, като се почертае, че тя може 
да бъде вокална и инструментална. Слушането е 
съпроводено с определяне на преобладаващата
динамика – силна.

5. На въпроса „Една и съща ли е от началото до 
края?“ с помощта на учителя учениците трябва да 
достигнат до извода, че динамиката многократно 
се променя. В „Радецки марш“ започва силно, след 
това се редуват силна и средно тиха динамика. 

6. Последната задача цели осъзнаване на
предназначението на музиката – невинаги музика 
със заглавието „марш“ и отмерване на 2 е създаде-
на за маршируване.

Заключителна част:
В кратка беседа с учителя второкласниците

обобщават какво ново са научили за музиката и 
знанията за новото понятие динамика.

„Песен за дъждовните 
капки“ – разпяване. Разучаване на песента 

„Празнична украса“.

Ново понятие – 
динамика.

Възприемане на 
„Радецки марш“ с 
цел определяне на 
преобладаващата 
динамика – силна.

Насочване на 
вниманието 
към промените 
в динамиката в 
марша: силна, след 
това се редуват 
силна и средно тиха.

Осъзнаване на 
предназначението 
на музиката – марш 
за маршируване и 
като концертна 
пиеса.

Определяне на 
настроението в „Песен 
за дъждовните капки” и 
„Празнична украса” чрез 
избор на думата, която 
НЕ подхожда на нито 
една от тях. Верен 
отговор: спокойно.

Определяне на 
подходящата динамика 
за изпълнение на двете 
песни. Верни отговори: 
средно тихо за „Песен 
за дъждовните капки 
и средно силно за 
„Празнична украса“.

Откриване на 
пожеланието Happy 
New Year (Щастлива 
Нова година) на 
картинката на новата 
песен.

2

3

1

4

5

6
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Тема: Новогодишни искри
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 33)

Въвеждаща част:
1. Разпознаване по графичен модел на песента 

„Празнична украса”.

Основа част:
2. Изпяване на песента „Празнична украса”, 

като едновременно с това учениците показват 
с ръка накъде се движи мелодията. Учителят 
контролира и помага. Чрез допълнителен въпрос
„Постепенно или със скок се движи мелодията?“ се 
актуализират представите за вида мелодическо 
движение (постепенно и със скок).

3. Свързана със същата песен, задачата цели 
затвърдяване на понятието динамика и развиване 
на умението учениците да пеят в различна дина-
мика

4. Задачата „Съчини съпровод с триангел и ма-
ракас там, където звучи само музика“  предоставя 

възможност учениците да проявят творчество. 
Възможен вариант е на първо време два удара с 
маракас (равни на две осминки) и на второ – с три-
ангел (равен на четвъртина).

5. Отново слушане на „Радецки марш“ със за-
дача да определят настроението, като изберат 
подходящите определения.

6. Задачата „Отбележи с вдигане на ръка, кога-
то динамиката стане по-тиха“ е свързана също с 
„Радецки марш“ и цели да създаде умения за слуша-
не на музика с определени задачи.

Заключителна част:
В кратка беседа с помощта на учителя вто-

рокласниците могат да обобщят, че различното 
настроение в музиката е свързано с различна ди-
намика. 

Учениците имат възможност за самооценка.

33

УПРАЖНЕНИЕ

1. Началото на коя позната 
песен е изобразено с модела? 

2. Изпей я, като показваш с ръка 
движението на мелодията. 

3. Изпей песента още веднъж, като редуваш 
силна динамика на текста с тиха динамика 
на ла-ла...

4. Съчини съпровод с триангел и маракас 
там, където звучи само музика.

6. Отбележи с вдигане на ръка, 
когато динамиката стане по-тиха.

7. Чуй валса „На хубавия син Дунав“ 
и опитай да танцуваш на него.

Чуй „Радецки марш“ от Йохан Щраус-баща.

5. Какво настроение създава музиката? 
Избери подходящите думи.

 ■ тържествено

 ■ нежно

 ■ радостно

 ■ закачливо

Затвърдяване на 
понятието динамика и 
развиване на умението 
учениците да пеят в 
различна динамика.

Съчиняване на съпровод 
с триангел и маракас 
там, където звучи 
само музика. Примерен 
ритмичен модел. 

Проследяване на 
динамиката в „Радецки 
марш“.

3

4

6

Разпознаване по 
графичен модел 
на песента 
„Празнична украса”.

Възприемане на 
„Радецки марш“ 
със задача да 
се определи 
настроението 
чрез подходящи 
определения.

Изпяване 
на песента 
„Празнична украса” 
и показване с 
ръка посоката 
на мелодията. 
Актуализиране 
на представи за 
вида мелодическо 
движение – 
постепенно и със 
скок.

1

5

2
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Тема: Сурвакарски пожелания
Урок за нови знания (с. 34)

Въвеждаща част:
Урокът започва с играта „Кълвач“, при която 

учителят отмерва ритъма в първа фраза на пе-
сента за разпяване „Празнична украса“, а ученици-
те я отгатват. Активира се метроритмичният 
им усет и се подготвя представяне на следващия 
празник Сурва и новата песен „Сурвакари“.

Основна част:
1. Чрез беседа учителят припомня и разширява 

знанията на учениците за обичая сурвакане – кои 
стават сурвакари и с какво ги даряват. Следва
разучаване на новата песен „Сурвакари“ (музика 
Хайгашод Агасян, текст Димитър Спасов) и анализ 
на текста – „Какво пожелават сурвакарите?“. Осъ-
ществява се междупредметна връзка с български 
език и литература и околен свят.

2. Чрез сравняване на песните „Звънче звънна“ 
и „Сурвакари“ се актуализират познанията за два-
та зимни фолклорни празника по два показателя: 
народна и авторска, неравномерна и равномерна 
пулсация на две.

3. Възприемане на народната песента „Здра-
ва, здрава годинчица“, която е подходяща за Нова

34

СУРВАКАРСКИ ПОЖЕЛАНИЯ

Сурвакари  
музика Хайгашод Агасян 
текст Димитър Спасов

С дрян напъпил 
подранили,
сурвакари идват мили.
Щом стопани гръб 
навеждат,
те сурвакат и 
нареждат:

Припев: (2)

Сурва, весела година,
до година, до амина! 

По Йордановден 
да има 
снеговита, люта зима.

1. Какво пожелават 
сурвакарите? 

2. Припомни си песента 
„Звънче звънна” и я сравни 
със „Сурвакари”.  Коя група 
сурвачки отговаря на 
броенето във всяка песен? 

4. Влезте в ролята 
на сурвакари и 
изпълнете изразително 
пожеланията. 
Разпределете текста 
помежду си.

Сурва, сурва година, 
весела година!
Златен клас на нива, 
червена ябълка в градина, 
жълт мамул на леса,
едър грозд на лоза, 
пълни кошери със мед, 
малки пиленца навред!
Да ви е честита 
Новата година!
До година, до амина!

3. Чуй песента „Здрава, 
здрава годинчица”. За кой 
празник е подходяща?

 ■ авторска  ■ народна

2

По Гергьовден 
из нивята
дъжд да напои 
житата.

Припев:...

По Петровден 
благо слънце
да погали 
всяко зрънце.
Та Кръстовден 
да ни свари 
със препълнени хамбари.

Припев:...

година. В някои райони се изпълнява на обичая ладу-
ване на първи януари (Васильовден).

4. Тази задача дава възможност за проява на 
творчество и артистизъм, упражнява четивни-
те умения, съдейства за обогатяване на речника 
на учениците. Междупредметна връзка с български 
език и литература.

Предлагаме още една песен, която при желание 
и възможност може да бъде разучена с класа.

Здрава, здрава годинчица
народна песен

Здрава, здрава годинчица, 
под горе момнеле, под зелено. 
(изпява се след всеки ред) 
И аз здрава, и ти здрава,
да сме здрави догодина,
догодина до амина.

Заключителна част:
В кратка беседа с помощта на учителя второ-

класниците могат да обобщят наученото за праз-
ника Сурва и да потърсят общото с коледуването. 
Верният отговор е наричането за здраве и плодо-
родие. 

„Празнична украса“ 
– разпяване с играта 
„Кълвач.

Разучаване на песента 
„Сурвакари“. 

Допълнителна песен, 
която при желание 
и възможност може 
да бъде разучена с 
класа.

4

Сравняване на 
песните „Звънче 
звънна“ и „Сурвакари“: 
народна и авторска, 
неравномерна и 
равномерна пулсация на 
две.

Възприемане на „Здрава, 
здрава годинчица“, 
свързване с ладуване 
на първи януари 
(Васильовден).

Актуализиране и 
разширяване на 
знанията за обичая 
сурвакане.

2

3

1
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35

КОЛЕДНО-НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ

1. Разпознай по текста изучени празнични песни 
и определи кои от тях се пеят:

 ■ на Коледа;

 ■ на Сурва;

 ■ през зимата.

2. Кои от тях са народни, а кои – авторски? 
Коя е популярна английска песен?

3. Състави програма за коледно-новогодишен концерт, 
като избереш от предложените песни и слушаните 
произведения. Изпей песните.

4. Добави и твои предложения от записани на 
компактдискове любими празнични песни.

Звънче звънна, Коладе ле...

Боговица на полица...

Сурва, сурва, весела година...Ето, с блясък и позлата...

С дрян напъпил подранили...

Над смълчаните полета...

Урокът е разработен като алтернативен на
наблюдение.

1. Задачата е за разпознаване на учени колед-
но-новогодишни песни по техния текст и свързва-
нето им със съответния празник. На кой празник 
подхождат? 

2. Следващата задача е свързана с предходната, 
като се разграничават песните на народни и ав-
торски, на български и английска песен.

3. С помощта на учителя учениците правят 
опит за съставяне на програма за коледно-нового-
дишен концерт на класа – от песни и слушани про-
изведения от училищния репертоар. Изпълняват 
избраните от тях песни, като пресъздават харак-

тера им и синхронизират вокалното си изпълнение 
със съпровода. 

4. Целта на задачата е подкрепяне на личната 
инициатива при участие в музикални изяви, свърза-
ни с календарен празник, отбелязван в училището/
класната стая. Учениците изразяват своите музи-
кални предпочатения. Чрез внасяните предложе-
ния те упражняват и дигиталните си компетент-
ности.

Заключителна част:
В края на урока учениците имат възможност за 

самооценка, като отговорят на въпросите: Как се 
включих в подготовката на концертната програ-
ма? Как се справих с пеенето?

Тема: Коледно-новогодишен концерт
Урок за обобщение (с. 35)

Съставяне на програма 
за коледно-новогодишен 
концерт на класа.

Предложения на 
учениците.

3

4

Разпознаване на 
учени коледно-
новогодишни песни 
по техния текст 
и свързването им 
със съответния 
празник.

Разграничаване 
на песните 
на народни и 
авторски, на 
български и 
английска песен.

1

2
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Тема: Вълшебната арфа
Урок за нови знания (с. 36)
Нови понятия: инструментална музика, 
арфа

Въвеждаща част:
Урокът може да започне с разпяване с песента 

от първи клас „Зимно хоро“ с цел пряка междупред-
метна връзка с български език и литература , т.е. 
учениците да открият думите от текста на пе-
сента, които пресъздават зимното хоро. Верният 
отговор е „Хоп, хоп, хоп! Троп, троп, троп!“.

Основна част:

1. След разучаване на новата песен „Снежинки“ 
(музика Христо Недялков, текст Цветан Ангелов) 
и след беседа с учителя учениците допълват из-
реченията, като за всяко са дадени избор от три 
възможности. Чрез тази задача се анализира песен-
та по характер, темпо и танц, който може да се 

танцува на нея. Верни отговори са: Характерът на 
песента е нежен, танцувален. Темпото на песента 
е умерено. На тази песен може да се танцува валс.

2. Задачата „Чуваш ли човешки гласове в про-
изведението?“ е свързана с възприемане на ново 
музикално произведение „Валс на цветята“ (музика 
Пьотър И. Чайковски) и новото понятие инстру-
ментална музика.

3. Задачата представя новия музикален инстру-
мент арфа и е свързана с неговото разпознаване 
по външен вид и тембър чрез подбиране на подхо-
дящи определения.

Заключителна част:
В края на часа с кратка беседа с помощта на 

учителя учениците могат да опишат основните 
дейности и новите понятия инструментална му-
зика и арфа. 

36

ВЪЛШЕБНАТА АРФА

1. Допълни изреченията, 
като избереш вярното.

 ■ Характерът на песента 
е...  
– мрачен 
– нежен 
– хумористичен 

 ■ Темпото на песента е...  
– бързо 
– умерено 
– бавно 

 ■ На тази песен може да се 
танцува… 
–  право хоро 
–  валс 
–  пайдушко хоро 

    Запиши ги в тетрадката.

Снежинки
музика Христо Недялков
текст Димитър Спасов

Валс на цветята – муз. П. И. 
Чайковски

2. Чуваш ли човешки гласове в 
произведението?

3. Опиши гласа 
на арфата.

Баба Зима пак размята
белия кожух.
Ний се стелим по земята
леки като пух.

Припев:

Над къщички и дворчета,
край светлите прозорчета
летим, летим и се въртим,
децата веселим!                    

Ставайте, дечица малки,
ставайте от сън!
Чакат ви игри, пързалки.
Тичайте навън!

Припев:...

2

Арфата е струнен 
музикален инструмент. 
Звукът и се получава 
чрез дърпане на 
струните с пръстите 
на двете ръце.

Музика, която се изпълнява 
само от музикални 
инструменти, без певци, се 
нарича инструментална.

„Зимно хоро“ – разпяване.
Откриване на думите от 
текста на песента, които 
пресъздават зимното 
хоро. Верен отговор: 
„Хоп, хоп, хоп! Троп, троп, 
троп!“. Разучаване на песента 

„Снежинки“.

Представяне на 
новия музикален 
инструмент арфа 
чрез разпознаване 
по външен вид и 
тембър.

Ново понятие – арфа.

Ново понятие – 
инструментална музика.

3

Възприемане на „Валс 
на цветята“, насочване 
към новото понятие 
инструментална музика.

Анализиране на песента 
по характер, темпо и 
танц чрез допълване 
на изреченията. Верни 
отговори: Характерът 
на песента е нежен, 
танцувален. Темпото 
на песента е умерено. 
На тази песен може да 
се танцува валс.

2

1
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Тема: Вълшебната арфа
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 37)

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с разпяване с песента 

„Снежинки“ (музика Христо Недялков, текст Цве-
тан Ангелов), като по този начин се затвърдят 
музикалнослуховите представи за нея от предход-
ния час. Разпознаването на песента може да стане 
по гатанка. 

    Основна част:

2. Задачата е свързана със знания за метрума на 
песента „Снежинки“. Верен отговор е: равномерно 
на три.

3. Чрез задачата „Разделете се на певци и тан-
цьори и я изпълнете“ за същата песен се цели
влизането на учениците в роли и усъвършенстване 
на танцовите умения. 

4. Целта на задачата е определяне на метрума 
на произведението за възприемане „Валс на цветя-
та“ (музика Пьотър Илич Чайковски). Верният от-
говор е „В“.

5. Задачата е свързана със сравняване на две 
произведения и откриване на общото между тях. 
Верни отговори са: равномерно броене на три; и 
на двете произведения може да се танцува валс; 
характерът на музиката е нежен.

6. Последната задача затвърдява новото по-
нятие от предходния час инструментална музика 
чрез откриване на инструменталното произве-
дение от четири възможни. Верният отговор 
е „Магаренцето с двуколката“ – пиеса за пиано.

 
Заключителна част
В края на часа може да бъдат обобщени основ-

ните дейности и понятия, като с помощта на учи-
теля второкласниците се опитат да ги опишат.

Учениците имат възможност за самооценка.

37

УПРАЖНЕНИЕ

3. Разделете се на певци и танцьори и я изпълнете.

2. Кое е вярното? 

В песента се брои... 
– равномерно на 2 
– неравномерно на 2 
– равномерно на 3   

1. Разпознай песента по гатанката. 

Бели балеринки
весело танцуват.
Вятърът ги гони,
скачат и лудуват.
Що е то?

4. Чуй „Валс на цветята” и избери подходяща схема.  

5. По какво си приличат песента „Снежинки” 
и „Валс на цветята”?

Пьотр И. Чайковски е руски композитор. 
„Валс на цветята” е от балетната 
приказка „Лешникотрошачката”, в която 
се разказва чрез танц за чудния сън на 
едно момиче в коледната нощ.

6. Кои от произведенията са инструментални?

 ■ „Хорце” 

 ■ „Нашата планета Земя”

 ■ „Магаренцето с двуколката”  

 ■ „Приказките” 

Влизане в роли и 
усъвършенстване на 
танцовите умения.

Снимка и текст за П. И. 
Чайковски.

Сравняване на 
„Снежинки“ и „Валс 
на цветята“ чрез 
откриване на общото 
между тях. Верни 
отговори: равномерно 
броене на три; и на 
двете произведения 
може да се танцува 
валс; характерът на 
музиката е нежен.

3

5

„Снежинки“
– разпяване и 
затвърдяване на 
музикалнослуховите 
представи за 
песента.

Определяне на 
метрума на „Валс 
на цветята“. Верен 
отговор: „В“.

Затвърдяване 
на понятието 
инструментална 
музика. Верен 
отговор: 
„Магаренцето с 
двуколката“ – пиеса 
за пиано.

Определяне на 
метрума на песента 
за възприемане 
„Снежинки“. 
Верен отговор: 
равномерно на три.

1

4

6

2
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Тема: Кукерски игри
Урок за нови знания (с. 38)

Въвеждаща част:
Урокът може да започне с разпознаване по кар-

тинка и разпяване с песента „Звънче звънна“ (на-
родна песен, аранжимент Вячеслав Кушев), която 
насочва към фолклорните празници. С помощта 
на учителя учениците отнасят песента към вече
познатия зимен обред коледуване.

Основна част:
В беседа с учителя второкласниците си припом-

нят какво знаят от първи клас за кукерите. 

Кои стават кукери и защо подскачат? 

1. Насочва се вниманието на учениците към еле-
ментите в облеклото на кукерите и сезона, през 
който се прави този обичай (февруари, март). 
Междупредметна връзка с български език и лите-
ратура.

2. Учениците си припомнят и изпяват песента

38

КУКЕРСКИ ИГРИ

4. Разделете се на три групи 
и имитирайте звуците на 
кукерите, като следвате 
изображенията. 

1. По кое време на годината излизат кукери? 
Как се наричат звънците на кръста им?

2. Припомни си от 1. клас и 
изпей песента „Кукери”.

5. Пресъздайте с ударни 
инструменти звука на 
отдалечаващо се кукерско 
шествие, като използвате 
различна динамика.

3. Чуй „Кукерски чанове и 
хлопки” и разграничи кои 
чанове звучат по-високо – 
малките или големите? първа група

втора група

трета група

Музикалните звуци 
(тонове) имат различна 
продължителност, наречена 
трайност. Някои са дълги, 
други – по-кратки, трети – 
много кратки.Означават се 
със знаци, наречени ноти.

от първи клас „Кукери“ (музика Ваня Ангелска), като 
целта е да пресъздадат настроението и да синхро-
низират вокалното си изпълнение със съпровода.

3. Въпросът, свързан с възприемането на „Кукер-
ски чанове и хлопки“, е да насочи учениците към 
осъзнаването, че големите чанове и музикални ин-
струменти звучат по-ниско (издават по-ниски то-
нове), а малките звучат по-високо (издават по-ви-
соки тонове). 

Въвеждане на графично изображение на нотни 
трайности.

4. Задачата цели да развива метроритмичния 
усет у второкласниците чрез изпълнение на рит-
мичен съпровод по графичен запис. Упражнява зна-
нието за дълги и кратки музикални звуци/тонове. 
Дава възможност за артистична изява.

5. Творческа задача, чрез която се упражнява 
освен умението за свирене с детски музикални ин-
струменти и понятието динамика.

Заключителна част:
Чрез кратка беседа с учителя учениците обоб-

щават какво още са научили за кукерите, както и 
понятията динамика и трайност.

„Звънче звънна“ – 
разпяване. Отнасяне на 
песента към празника 
Коледуване.

Изпълнение на 
ритмичен съпровод 
по графичен запис. 
Дълги и кратки 
тонови трайности.

Творческа задача 
– свирене с 
детски музикални 
инструменти, 
актуализиране 
на понятието 
динамика.

4

5

Актуализиране на 
песента от 1. клас 
„Кукери“.

Възприемане на 
„Кукерски чанове 
и хлопки“ и 
разграничаване на звука 
на големите и малките 
чанове: по-ниски – по-
високи тонове.

Актуализиране на 
знания за кукерите.

2

3

1
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39

4. Чуй „Кукерски танц” от Добри Палиев.

УПРАЖНЕНИЕ

1. Припомни си песните 
„Здрава, здрава годинчица” 
и „Сурвакари”.

2. Какво е общото в текста на двете песни? 

3. Съпровождай песента „Здрава, здрава 
годинчица” на всеки дълъг тон с дайре 
или с друг ударен инструмент.

5. Сравни „Кукерски танц” 
с „Кукерски чанове и хлопки”.

6. „Нарисувай” с думи кукерския празник.

 ■ А  ■ Б

Здра здра го чи- цава-а, ва-а, ди-ин-

 ■ В кой музикален пример има мелодия?

 ■ Една и съща ли е динамиката в „Кукерски танц”?

 ■ Коя рисунка и отговаря?

- - -

Тема: Кукерски игри 
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 39)

Въвеждаща част:
1. Изпяване на песните „Здрава, здрава годин-

чица“ и „Сурвакари“, като задачата е да бъде пре-
създадено настроението във фолклорните празни-
ци.

Основна част:
2. Сравняването на текста на изпетите песни 

води към групиране по определен признак – общо-
то между тях е пожеланието за здраве.

3. Ритмичният съпровод развива метрорит-
мичния усет и упражнява графичното разпознаване 
на дълги и кратки тонови трайности. Отново се 
упражнява умението за синхронизиране на ритмич-
ния съпровод с вокалното изпълнение.

4. Възприемане на „Кукерски танц“ от Добри
Палиев.

5. Сравняване на „Кукерски танц“ с „Кукерски ча-
нове и хлопки“. Учителят насочва вниманието на 
учениците да открият в кой музикален пример има 
мелодия. Верният отговор е в „Кукерски танц“. 
Учениците трябва да проследят динамиката в „Ку-
керски танц“ и да изберат рисунката, която отго-
варя на промяната. Верният отговор е „А“. 

Заключителна част:
6. Учителят насърчава учениците да проявят 

творчество, като „нарисуват“ с думи кукерски 
празник. 

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

Възприемане на 
„Кукерски танц“.

Творческа задача – 
„нарисуване“ с думи на 
кукерски празник.

6

Разпяване с 
песните „Здрава, 
здрава годинчица“ 
и „Сурвакари“ 
във връзка с 
настроението 
във фолклорните 
празници.

Сравняване на 
текста на песните 
с цел групиране по 
определен признак 
– пожеланието за 
здраве.

Възприемане 
на „Кукерски 
чанове и хлопки“ 
и съчиняване на 
ритмичен съпровод 
чрез графично 
разпознаване на 
дълги и кратки 
тонови трайности. 
Синхронизиране на 
ритмичния съпровод 
с вокалното 
изпълнение.

1

2

3

Сравняване на „Кукерски 
танц“ с „Кукерски 
чанове и хлопки“. 
Разграничаване на 
музикалния пример, в 
който има мелодия. 
Верен отговор: 
„Кукерски танц“. 
Определяне на 
динамиката в „Кукерски 
танц“ и свързване с 
подходящата рисунка. 
Верен отговор: „А“.

4

5
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Тема: Музикална работилница
Урок за обобщение (с. 40)

Въвеждаща част:
Разпяването в урока се осъществява чрез една 

от народните песни, представени с илюстрации, 
по преценка на учителя, като се наблегне на разгра-
ничението на песните на авторски и народни.

Основна част:
1. Задачата за съотнасяне на песни към техни-

те автори има за цел обобщение на знанията и му-
зикалния опит на второкласниците, свързан с по-
нятията композитор и авторска музика („Нашето 
звънче” – музика Хайгашод Агасян; „Пипи Дългото 
чорапче” – музика Вили Казасян, и „Екопесничка” – 
музика Красимир Милетков).

2. Задачата „Чуй „Хорце” от Симеон Щерев и 
„Кюстендилско хоро” и ги сравни“ предполага ос-
новаване на изучени музикалноизразни средства 
чрез възприемателна дейност. Изводът е: и две-
те произведения са в умерено темпо, средно силна
динамика, танцувален характер.

 

1. Свържи песните, които изпя, с техните 
композитори.

3. С кои познати 
инструменти свързваш 
произведенията 
„Хорце” и 
„Кюстендилско хоро”?

 ■ флейта

 ■ арфа

 ■ тамбура

4. Кой танц на коя схема отговаря?

 ■ право хоро 

 ■ пайдушко хоро

 ■ валс

 ■ ръченица

 ■ Вили Казасян  ■ Красимир Милетков ■ Хайгашод Агасян

2. Чуй „Хорце” от Симеон Щерев и „Кюстендилско 
хоро” и ги сравни, като подбереш от трите 
колони подходящото за всяко произведение.

бързо

темпо

бавно

умерено

силно

динамика

тихо

средно 
силно

танцувален

характер

бодър

игрив

МУЗИКАЛНА РАБОТИЛНИЦА – ОБОБЩЕНИЕ

40

Разпяване с една от народ-
ните песни, представени с 
илюстрации. 

Сравняване на тем-
бровата характерис-
тика на двете пиеси. 
Верните отговори: 
„Хорце” – флейта, 
„Кюстендилско хоро” 
– тамбура. 

3

Сравняване на пиеси за 
възприемане – „Хорце” 
от С. Щерев и „Кюстен-
дилско хоро“: двете са в 
умерено темпо, средно 
силна динамика, танцува-
лен характер. 

Съотнасяне на песни към 
техните автори: „На-
шето звънче” – муз. Х. 
Агасян; „Пипи Дългото чо-
рапче” – муз. Вили Казасян, 
и „Екопесничка” – муз. К. 
Милетков.

2

1

3. С въпроса „С кои познати инструменти свърз-
ваш произведенията „Хорце” и „Кюстендилско 
хоро”?“ сравнението продължава, но на основата 
на тембровата им характеристика. Верните от-
говори са: „Хорце” – флейта, „Кюстендилско хоро” 
– тамбура.

4. „Кой танц на коя схема отговаря?” е задача за 
обвързване на метричната пулсация с характерен 
жанр и осмислянето и като жанров белег.

Заключителна част:
Акцент в тази част на урока е обобщението по 

отношение на понятията авторска музика – ком-
позитор, и фолклорни жанрове – метрични особе-
ности. 

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

Обвързване на 
метричната пулсация 
с характерен жанр и 
осмислянето и като 
жанров белег.

4



81

Тема: Какво научих за музиката през 
първия срок?
Урок за диагностика (с. 41)

Общи инструкции:
Задачите в предложения диагностичен инстру-

мент са 6. Тъй като в учебника за втори клас не се 
пише, те са разработени в два варианта – за учеб-
ника и работен лист за книгата на учителя в прило-
жението. Необходимо е работният лист да се ксе-
рокопира за всеки ученик. 

Всяка от задачите има за цел установяване на 
постигнат очакван резултат към конкретна об-
ласт на компетентност от програмата по музика 
за втори клас. Препоръчително е учителят да про-
чете задачите и да остави необходимото учебно 
време за нейното изпълнение. По аналогия с диагнос- 
тиката от началото на годината задачите са от-
несени към едно от шестте познавателни нива на 
класификацията на Б. Блум и колектив (вж. описание-
то в таблица). Конструирането на диагностична-
та форма е съобразено с възрастовите особености 
на малките ученици. Музикалният материал, вклю-
чен към задачите, съдържа произведения, които 
присъстват в в учебника и са изучени през първия 
срок. 

Методически насоки:
1. Чрез задачата „С кои цифри са отбелязани 

струнните инструменти? Огради ги” се установя-
ва нивото на разграничаване на струнни инстру-
менти.

2. Задачата: „Кой е народният инструмент, кой-
то виждаш на снимките? Огради го” предполага раз-

познаване по външен вид на народния инструмент 
тамбура.

3. „Свържи подходящия вид музика с произведени- 
ята”  е задача, чрез която учениците разграничават  
вокална и инструментална музика на основата на 
музикалнослухови представи. 

4. Задачата „За коя от двете творби се отнася 
изречението? Отбележи с „Х“ е за довършване на 
изречението: Произведението, което има умерено 
темпо, тържествен характер и силна динамика, се 
нарича... Цели се разпознаване на „Радецки марш“ на 
Й. Щраус.

5. Задачата: „Кое е хорото, което чуваш? Огра-
ди“ цели разграничаване на пайдушко хоро в позна-
та творба.

Музикален материал: „Пайдушко хоро“ – изп. 
Оркестър за народна музика на БНР.

6. Задачата: „Кои са имена на композитори? Под-
чертай“ предполага установяване на нивото на зна-
ния за представители на българската композитор-
ска школа.

Ключ на отговорите: 

1. зад.: тамбура (1), арфа (3).
2. зад.: тамбура.
3. зад.: вокална музика – „Станинине, господине”, 

инструментална музика – „Магаренцето и двуколка-
та”, „Баба Яга”, „Валс на цветята”.

4. зад.: „Радецки марш”.
5. зад.: пайдушко хоро.
6. зад.: Хайгашод Агасян,  Емануил Манолов, Йохан 

Щраус.
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Скала за оценяване на постиженията на учениците 
чрез получен тестов бал:

Максимален брой точки: 12
12 – 9 т. – отлично представяне
8 – 5 т. –  добро представяне
4 – 0 т. – слабо представяне

Таблица на задачите, включени в диагностика в края на първи срок

№ на задачата 1 2 3 4 5 6

Очакван резултат 
– знания, умения и 
отношения

Разпознава по външен вид 
музикалните инструменти: 
флейта, арфа, тамбура.

Определя тамбурата като 
народен музикален инстру-
мент.

Разграничава вокална и ин-
струментална музика.

Разпознава основни музи-
кални жанрове: марш.

Разпознава основни музи-
кални жанрове: пайдушко 
хоро.

Знае имена на трима ком-
позитори на песни.

Област
на компетентност

Елементи на музикалната 
изразност

Елементи на музикалната 
изразност

Елементи на музикалната 
изразност

Музика и
общество

Музика и
общество

Музика и
общество

Познавателно ниво Разбиране Знание Разбиране Анализ Анализ Знание

Критерии и 
показатели за 
оценка

Два верни отговора: 2 т.
Един верен отговор: 1 т.
Грешен отговор:
0 т. 

Верен отговор: 1 т.
Грешен отговор: 0 т. 

За всяко вярно свързване: 1 
т.
Общ брой за цялата задача: 
4 т.

Верен отговор: 1 т.
Грешен отговор: 
0 т. 

Верен отговор: 1 т.
Грешен отговор: 0 т. 

За всеки верен отговор: 
1 т.
Общ брой за цялата зада-
ча: 3 т.
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№ на задачата 1 2 3 4 5 6

Очакван резултат 
– знания, умения и 
отношения

Разпознава по външен вид 
музикалните инструменти: 
флейта, арфа, тамбура.

Определя тамбурата като 
народен музикален инстру-
мент.

Разграничава вокална и ин-
струментална музика.

Разпознава основни музи-
кални жанрове: марш.

Разпознава основни музи-
кални жанрове: пайдушко 
хоро.

Знае имена на трима ком-
позитори на песни.

Област
на компетентност

Елементи на музикалната 
изразност

Елементи на музикалната 
изразност

Елементи на музикалната 
изразност

Музика и
общество

Музика и
общество

Музика и
общество

Познавателно ниво Разбиране Знание Разбиране Анализ Анализ Знание

Критерии и 
показатели за 
оценка

Два верни отговора: 2 т.
Един верен отговор: 1 т.
Грешен отговор:
0 т. 

Верен отговор: 1 т.
Грешен отговор: 0 т. 

За всяко вярно свързване: 1 
т.
Общ брой за цялата задача: 
4 т.

Верен отговор: 1 т.
Грешен отговор: 
0 т. 

Верен отговор: 1 т.
Грешен отговор: 0 т. 

За всеки верен отговор: 
1 т.
Общ брой за цялата зада-
ча: 3 т.

Скала за самооценяване от учениците:

12 – 9 т. – успях да се справя без помощ 
8 – 5 т. – справих се, но допуснах грешки 
6 – 0 т. – беше ми трудно



84

Тема: Музика за празници
Урок за затвърдяване на знания (с. 42)

Въвеждаща част:
Урокът може да започне с разпознаване на песни-

те по илюстрациите в учебника и разпяване с пе-
сен по избор.

Основна част:
1. Разпознаването на песните по картинките 

продължава, като всяка от тях второкласниците 
свързват с празник или обред. Добре е изпяването 
на всяка песен да бъде предхождано с кратка беседа 
за съответния празник. От съществено значение е 
да се коментира характерът на музиката във вся-
ка от тях. Възможно е на дъската да се напишат 
определения, от които учениците да изберат под-
ходящи за всяка песен, например – празнично, тъж-
но, тържествено, игриво, спокойно, нежно, възтор-
жено, приспивно и т.н. 

2. Прочитането на текста на наричането и 
свързването с обичая сурвакане предполага затвър-
дяване на знания за характерни елементи и особе-
ности на този обред.

3. Задачата „С кои обичаи свързваш тези мом-
чета? Открий липсващите предмети за всяко от 
тях“ логично следва предходната задача за затвър-
дяване на знания, свързани със специфични белези на 
обредите – коледуване, сурвакане и кукери. Верни 
отговори: На коледаря липсва гега, на сурвакаря – 
сурвачка, на кукера – чанове.

4. В задачата „Чуй двата музикални примера 
и разкажи за народните обичаи, с които ги свърз-
ваш“ се очаква на основата на възприемане на зву-
ка на кукерските чанове и хлопки, както и на изпъл-
нението на песента „Станинине”, учениците да 
демонстрират знанията за съответните обреди 
на основата на междупредметни връзки с околен 
свят и български език и литература. 

Заключителна част:
В кратка беседа второкласниците могат да опи-

шат накратко основните дейности в часа.
Да назоват произведенията, които се изпълня-

ват и възпроизвеждат с цел натрупване на музи-
кален опит и обвързването им с обичаи от българ-
ския обреден календар.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

42

МУЗИКА ЗА ПРАЗНИЦИ – УПРАЖНЕНИЕ

1. Разпознай песните по 
картинките и избери 
подходящите за празник. 

 ■ Изпей песните.

2. Прочети текста и 
кажи за кой народен 
обичай се отнася.

3. С кои обичаи свързваш  тези 
момчета? Открий  липсващите 
предмети за всяко от тях.

Весела година,
златен клас на нива,
червена ябълка в градина,
жълт мамул на леса,
едър грозд на лоза,
пълни кошери със мед,
малки пиленца навред!

кукери

коледуванесурвакане

4. Чуй двата музикални примера и разкажи за 
народните обичаи, с които ги свързваш.

Актуализиране на 
знания за коледуване, 
сурвакане и кукери. 
Верни отговори: 
На коледаря липсва 
гега, на сурвакаря – 
сурвачка, на кукера 
– чанове. 

3

Прочитане 
на текста на 
наричането, 
актуализиране на 
знания за „Сурваки“.

Възприемане на звука 
на кукерски чанове и 
хлопки, изпълнение 
на „Станинине, 
господине”.

Разпознаване на 
песни по картинки 
и свързването им с 
празник или обред.

2

4

1
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43

ОБОБЩЕНИЕ

„Магаренцето с двуколката“

„Happy Birthday“ „Радецки марш“

1. Изпей песните „Пипи 
Дългото чорапче” и „Звънче 
звънна”. Коя от тях е 
авторска и коя е народна?

3. Изпей началото на песента, която избра.

 ■ С кои празници ги свързваш. Защо?

2. Предложи песен, с която ще 
поздравиш приятел за рожден 
ден. Защо направи този избор?

 ■ Защото песента е известна.

 ■ Защото в нея се пее за 
рожден ден.

 ■ Защото звучи празнично и 
весело.

 ■ Защото мисля, че тя ще се 
хареса на моя приятел.

4. Чуй произведенията и избери тези, 
които се изпълняват на празник.

5. Измисли танцови движения по 
музиката на „Валс на цветята” 
от Чайковски.

Тема: Музика за празници
Урок за обобщение (с. 43)

Въвеждаща част: 
1. Разпяването в урока се осъществява по пре-

ценка на учителя чрез една от предложените 
песни – „Пипи Дългото чорапче” и „Звънче, звънна”, 
представени с илюстрации, както и определяне на 
вида им – съответно авторска и народна.

Основна част:
2. Задачата „Предложи песен, с която ще поздра-

виш приятел за рожден ден. Защо направи този из-
бор?”  цели развитие на уменията за аргументация 
на учениците чрез предложени опори. Възможно е 
да се проведе дискусия, чрез която да се формират 
мнения, свързани с различни песни, подходящи за 
предложената ситуация. Съществена е ролята на 
учителя, който има възможност да работи върху 
възпитанието на толерантност и уважение към 
мнението на другите. 

3. Изпяването на избраните песни може да се 
осъществи по групи, под формата на състезание, 
в което всяка група се старае да представи своята 
песен по най-интересен начин, за да зарадва този, 
за когото е предназначена.

4. Чрез задачата „Чуй произведенията и избери 
тези, които се изпълняват на празник“ се очаква 
учениците да обвържат инструментално изпъл-
нение – на „Happy Birthday“ (флейта) и „Радецки 
марш“ на Йохан Щраус-баща, с рожден ден и Нова 
година.

5. Задачата за импровизиране на движения по 
музиката на „Валс на цветята” от Пьотър Илич 
Чайковски предполага обобщение за присъствие на 
танца в празниците на хората.

Заключителна част:  
Акцент в тази част на урока е обобщението по 

отношение на присъствието на музиката в живо-
та на хората, респективно в живота на второ-
класниците. Очаква се да се направи изводът, че на 
празник могат да се чуят както авторски, така и  
народни музикални творби. Всички те носят праз-
ничен, възторжен, светъл характер.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

Свързване на 
инструментално 
изпълнение на „Happy 
Birthday“ (флейта) 
и „Радецки марш“ с 
рожден ден и Нова 
година.

Импровизиране на 
движения по музиката 
на „Валс на цветята”.

4

5

„Пипи Дългото 
чорапче” или 
„Звънче звънна” – 
разпяване.

Дискусия за 
подходящи песни за 
празници.

Игрово 
представяне на 
избраните песни 
като състезание 
по групи.

1

2

3
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Тема: Живея здравословно
Урок за нови знания (с. 44)

Въвеждаща част:
Тематично подходяща за разпяване в началото 

на урока е песента „Екопесничка“ (музика Красимир 
Милетков, текст Красимир Милетков, Юлия и Ге-
орги Габровски). Може да се използва игрова тех-
ника „Пеене на глас и наум”. Песента се изпява по 
фрази, първата – на глас, при втората фраза учи-
телят плясва с ръце и учениците продължават да 
пеят наум, трета фраза се изпява отново на глас 
след плясване на учителя и т.н. Техниката има за 
цел развитие на слуховите представи, музикално-
то мислене и концентрацията на вниманието при 
следене на музикален материал. 

Основна част:
1. Задачата е свързана с новата песен за разуча-

ване „Чай от билки“ (музика Михаил Шопов, текст 
Димитър Спасов). Очаква се учениците да нарису-
ват настроението на песента чрез детски лица. 

44

ЖИВЕЯ ЗДРАВОСЛОВНО

1. Нарисувай в тетрадката  
като детски лица 
характера на песента.

2. Открий началото на 
песента, като си помогнеш 
с моделите.

5. Припомни си пиесата 
„Болната кукла” и открий кой 
е музикалният инструмент.

4. Кои от изброените 
инструменти ще избереш 
за съпровод на „Трите 
кофи“? Защо?

Чай от билки 
музика Михаил Шопов 

текст Димитър Спасов

3. Чуй песента „Трите кофи“. 
Кой я изпълнява?

дайре

маракаси    барабанче

триангел    

Веселото чайниче
ври, че вън е зима.
Май, че от омайниче
чай във него има.

Припев:

Яна гърло я боли,
плаче и тъгува.
Като пие чай, нали,
ще се излекува. 

2

Ве-     се-      ло-     то

Ве-  се-     ло-     то

Предполага се междупредметна връзка с изобрази-
телно изкуство.

2. Чрез задачата „Открий началото на песента, 
като си помогнеш с моделите“ се цели насочване 
на вниманието върху движението на мелодията. 
Верен отговор: първият модел. 

3. Задачата е за определяне на изпълнителския 
състав на песента „Трите кофи“; за възприемане на 
музика. Верен отговор е солист и детски хор.

4. Задачата е свързана с избор на подходя-
щи инструменти за съпровод. В случая изборът 
предполага учениците да познават инструменти-
те и да се ориентират към подходящите не по 
външния им вид, а по наименованието им.

5. Последната задача изисква откриване по 
тембър на музикалния инструмент, който изпълня-
ва творбата за възприемане „Болната кукла“ от 
Пьотър Илич Чайковски. Верен отговор е пиано.

Заключителна част: 
В края на часа може да бъдат обобщени основ-

ните дейности и понятия, като с помощта на учи-
теля второкласниците се опитат да ги опишат.

Разучаване на песента 
„Чай от билки“.

Избор на подходящи 
инструменти 
за съпровод на 
песента.

„Болната кукла“ – 
пиеса за възприемане. 
Откриване на 
тембъра на пианото.

4

5

Пресъздаване на 
настроението 
на песента чрез 
рисуване на детски 
лица.

Свързване на 
движението на 
мелодията с модели. 
Верен отговор: 
първият модел.

„Екопесничка“ – 
разпяване с игрова 
техника „Пеене на глас
и наум”.

1

2

Песен за 
възприемане – 
„Трите кофи“. 
Определяне на 
изпълнителския 
и състав. Верен 
отговор: солист и 
детски хор.

3
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45

УПРАЖНЕНИЕ

2. Чуй песента „Трите кофи“ и открий коя част 
от нея е изобразена на рисунката.

4. Кой модел на куплет и 
припев отговаря на песента 
„Чай от билки“?

1. Изпей песента „Чай от билки” и предложи 
подходящи предмети за изпълнение на 
съпровод към песента. Изпълни го.

3. С помощта на текста на песента 
разкажи за правилното поведение на 
децата в природата. 

5. Представи съдържанието на песента 
„Трите кофи“ с движения.

1 2

Тема: Живея здравословно 
Урок за затвърдяване на нови знания  (с. 45)

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с песента от пред-

ходния час „Чай от билки“ (музика Михаил Шопов, 
текст Димитър Спасов). Очаква се второкласници-
те да предложат подходящи предмети за изпълне-
ние на съпровод към песента и да го изпълнят.

Основна част:
2. Задачата предполага познаване на правилата 

за разделно събиране на отпадъци, с които учени-
ците се запознават от текста на песента „Трите 
кофи“. Междупредметна връзка с изобразително 
изкуство, като учениците трябва да открият коя 
част от песента е изобразена на рисунката.

3. Задачата цели изграждане на познания за пра-
вилно поведение сред природата чрез текста на 

песента „Трите кофи“.

4. Задачата е свързана с песента „Чай от бил-
ки“ и затвърдява знанията за еднаквост и различие 
чрез опора в дадените графични модели. Верният 
отговор е: квадрат и триъгълник.

5. Последната задача цели усъвършенстване на 
танцови движения, подходящи за представяне на 
песента „Трите кофи“.

Заключителна част:

С помощта на учителя могат да бъдат обобще-
ни основните дейности и музикалните произведе-
ния за изпълнение и възприемане.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

Затвърдяване на 
знанията за еднаквост 
и различие чрез избор 
от два графична 
модела, свързани с 
„Чай от билки“. Верен 
отговор: 2.

Танцова дейност, 
представяща песента 
„Трите кофи“.

4

5

„Чай от билки“ 
– разпяване 
със съпровод 
с подходящи 
предмети.

Възприемане на 
„Трите кофи“ и 
актуализиране 
знания за 
правилата за 
разделно събиране 
на отпадъци.

Чрез текста на 
песента „Трите 
кофи“ изграждане 
на познания 
за правилно 
поведение сред 
природата.

1

2

3
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             ДНЕВЕН РЕЖИМ

Сам си го съставих днес.
Говор: Твоят дневен режим?
Сутрин – ставане във шест.
Говор: Много рано!
И веднага в утринта
четвърт час за ведрина,
четвърт час за ведрина.
Говор: О!
Раз, два, раз, два,
раз, два, триии.

Сресан, чист и с нова блузка.
Говор: Така... 
В седем сядам на закуска.
Говор: Добре.
А пък точно в този час
трябва да съм вече в клас,
трябва да съм вече в клас.
Говор: Е, щом трябва…

Всичко точно е без грешка,
но задачата е тежка.  
Говор: Защо така?

Чуя ли във шест часа
Говор: Кое?
На будилника гласа.
Говор: А-хаа…
Спирам го и след това
се завивам през глава.
Спирам го!
И се завивам през глава.
Пам, пам…

2

Дневен режим
музика Любомир Денев
текст Атанас Цанков

1. Правилно ли са подредени рисунките 
към текста на песента? За коя част 
от него липсва картинка?  

47

2. Какви гласове чуваш в 
изпълнението на песента?

3. Изпейте песента по роли.

5. Опиши със свои думи 
как звучи китарата.

4. Коя нотна трайност липсва?

6. Какво е темпото на произведението?

бързо бавноумерено

Река Анчо – изп. Пако де Лусия 

Китарата е струнен 
музикален инструмент. 
Звукът се получава чрез 
струни, върху които се свири 
както с помощта на перце, 
така и само с пръсти.

4

3

5

61

2

Тема: Дневен режим
Урок за нови знания (с. 46 – 47)

Въвеждаща част:
Разпяването в началото на урока може да се 

осъществи с песента „Чай от билки“ (музика Ми-
хаил Шопов, текст Димитър Спасов). При изпълне-
нието учителят обръща внимание върху синхрона 
на вокалното изпълнение със съпровода и общата 
звучност на песента.

Основна част:
1. Задачата е свързана с новата песен за разу-

чаване „Дневен режим“ (музика Любомир Денев, 
текст Атанас Цанков). Очаква се учениците да 
проследят чрез текста и правилно ли са подре-
дени рисунките и да открият дейността, която 
не е нарисувана на картинките. Верен отговор е 
нежеланието на момчето да стане за училище и 
завиването му презглава, след като чуе часовника.

2. Със задачата „Какви гласове чуваш в изпълне-
нието на песента?“ се цели откриване на изпълни-

телския състав за песента „Дневен режим“. Верен 
отговор е: пеещо момче и мъж. 

3. Задачата изисква влизане на учениците в роли 
и изпяване на песента.

4. Откриване на липсваща нотна трайност: по-
ловина нота.

5. Следващата задача води към знанията за 
струнния инструмент китара чрез произведение-
то за възприемане „Река Анчо“ и е свързана със за-
познаване с външния и вид и описание на звука и със 
собствени думи.

6. Последната задача изисква откриване на тем-
пото на пиесата „Река Анчо“. Верният отговор е 
бързо. 

Заключителна част:
В края на часа може да бъдат обобщени основ-

ните дейности и понятия, като с помощта на учи-
теля второкласниците се опитат да ги опишат.
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Тема: Дневен режим
Урок за затвърдяване на нови знания
(с. 48 – 49)

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с песента от пред-

ходния час „Дневен режим“. Очаква се второкласни-
ците да синхронизират изпълнението си с инстру-
менталния съпровод и жестовете на учителя и да 
проявят лично мнение при представяне пред класа 
на своя дневен режим.

Основна част:
2. Задачата предполага затвърдяване на знани-

ята за метрума, като целта е чрез опора в даде-
ните схеми учениците да открият метрума на 
песента „Дневен режим“. Верният отговор е пър-
вата схема.

3. Задачата цели откриване на темпото на съ-
щата песен. Верният отговор е умерено. 

4. Задачата затвърдява знанията за учените 
струнни музикални инструменти чрез сравнява-

не на две музикални произведения – „Река Анчо” и  
„Кюстендилско хоро”. Целта е учениците да оп-
ределят инструментите, които ги изпълняват, с 
помощта на снимките. Верният отговор е „Река 
Анчо“ – китара, „Кюстендилско хоро“ – тамбура.

5. Тази задача чрез сравнение между учените 
струнни инструменти цели учениците да откро-
ят приликите и разликите между тях.

6. Последният въпрос цели разграничаване на на-
родния инструмент от учените струнни инстру-
менти. Верният отговор е тамбура.

Заключителна част: 
С помощта на учителя може да бъдат обобще-

ни основните дейности и музикалните произведе-
ния за изпълнение и възприемане.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

48

УПРАЖНЕНИЕ

Дневен режим на второкласника

1. Изпей песента „Дневен режим” и 
разкажи как преминава твоят ден.

4949

2. Припомни си песента „Дневен режим”.
Определи на колко се брои, като си помогнеш 
със схемите.

3. Какво е темпото на песента?

 ■ бързо 

 ■ умерено

 ■ бавно

4. Припомни си произведенията „Река Анчо” 
и „Кюстендилско хоро” и  определи с помощта 
на снимките инструментите, които ги 
изпълняват.

5. По какво си приличат и по какво се 
различават всички инструменти от 
снимките? 

6. Кой от инструментите е народен?

4

3

5
61

2
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Тема: Трети март
Урок за нови знания (с. 50)

Въвеждаща част: 
В началото на урока е добре да се беседва на 

тема „Какъв ден е Трети март?“. Учителят да на-
сочи вниманието на учениците към националното 
знаме като един от символите на всяка държава. 
По преценка на преподавателя може да се споме-
нат и другите символи на държавността – химн и 
герб. Подходящо е учениците да се разпеят с „Пе-
сен за будителите“, която емоционално се свързва 
с Трети март.

Основна част: 
1. Представяне и разучаване на новата песен 

„Знамето ни е трицветно“ и определяне на нас-
троението чрез избор на подходящи определения. 
Верните отговори са  маршово и възторжено. 
Междупредметна връзка с български език и литера-
тура и околен свят.

2. Възприемане на песента „Връх Шипка“ (муз. 
Красимир Милетков, текст Найден Вълчев) и срав-

50

ТРЕТИ МАРТ

1. Какво е настроението 
на песента „Знамето ни е 
трицветно”? 

3. Сравни произведенията 
„Връх Шипка” и „Синовен 
дълг” по:

 Знамето ни е трицветно
музика и текст Милан Митов

4. На кое от двете произведения 
може да се марширува?

Знамето ни е трицветно,
мило, хубаво, приветно,
ний държиме го в ръчички
и обичаме го всички.
Тра-ла, ла, ла, ла, ла ла,
тра-ла, ла, ла, ла, ла ла,
и обичаме го всички,
и обичаме го всички.

Цветовете му са мили:
бял – снежинки лекокрили,
цвят зелен е на тревата,
а червен е на зората.
Тра-ла, ла, ла, ла, ла ла,
тра-ла, ла, ла, ла, ла ла,
а червен е на зората.
а червен е на зората.

приспивно

танцувалномаршово

възторжено

2. Защо тази и предишната 
песен могат да се 
изпълняват на националния 
празник? Какви чувства 
предизвикват те у теб? 

Връх Шипка – муз. К. 
Милетков, т. Н. Вълчев

Синовен дълг – муз. Маестро 
Г. Атанасов

бързо

темпо

бавно

умерено

силна

динамика

тиха

средно 
силна

песен

вид музика

инструментално 
произведение

няване с новата песен „Знамето ни е трицветно“. 
С помощта на учителя второкласниците трябва 
да стигнат до извода, че и двете песни са подходя-
щи да звучат на Трети март, защото са свързани 
с важни символи за държавата – знамето и връх 
Шипка. В беседа учителят дава възможност на уче-
ниците да изразят своите чувства, породени от 
музиката.

3. Възприемане на тържествения марш „Си-
новен дълг“ и сравняване с песента „Връх Шипка“ 
по следните показатели: темпо, динамика и вид 
музика (песен – инструментално произведение). 
Верните отговори са: „Връх Шипка“ – песен, бав-
но темпо, средно силна динамика; „Синовен дълг“ 
– инструментално произведение, умерено темпо, 
силна динамика.

4. Последната задача е насочена към осмисля-
не на маршовата музика не само като равномер-
на пулсация на две, но и като темпо и характер.
Верният отговор е: може да се марширува само на 
„Синовен дълг“.

Заключителна част: 
В кратка беседа с учителя учениците могат да 

обобщят каква музика подхожда на националния ни 
празник.

„Песен за 
будителите“ – 
разпяване.

Беседа за празника 
Трети март.

Разучаване на песента 
„Знамето ни е 
трицветно“. 

Възприемане и 
сравняване: „Връх 
Шипка“ – песен, 
бавно темпо, средно 
силна динамика; 
„Синовен дълг“ – 
инструментално 
произведение, 
умерено темпо, 
силна динамика.

Насочване към 
различния характер 
на марша. Верен 
отговор: може да 
се марширува на 
„Синовен дълг“.

3

4

Възприемане на 
песента „Връх Шипка“ 
и сравняване с новата 
песен „Знамето ни е 
трицветно“.

Определяне на 
настроението в 
песента чрез избор на 
подходящи определения. 
Верни отговори: 
маршово и възторжено. 

2

1
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51

УПРАЖНЕНИЕ

1. Изпей песента „Знамето ни е трицветно“, 
като избереш подходяща динамика.

2. Съпровождай песента, като следваш рисунките.

Марширувай под звуците на песента „Татковина”.

 ■ А  ■ Б

4. Чуй песента „Татковина”. Променят 
ли се настроението и динамиката в 
куплета и в припева на песента?

5. Коя схема отговаря на посоката на движение 
на мелодията в припева на песента?

х
и
м
н

вт
м
нн

к

3. Припомни си с коя песен 
за родината се запозна в 
предишните уроци. Напиши в 
тетрадката липсващите букви 
и ще получиш заглавието и.

Куплет: Зна - ме - то ни е три - цвет - но

Припев: Тра - ла ла ла   ла ла ла   тра - ла ла ла   ла ла ла

и обичаме го вси - и - чки

Тема: Трети март 
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 51)

Въвеждаща част: 
1. Учениците дават предложение за подходяща 

динамика за песента „Знамето ни е трицветно“ и 
я изпяват.

Основна част:
2. Изпълняват същата песен с ритмичен съпро-

вод, като се ориентират по графичен запис на 
метрум и ритъм. Една от целите е учениците да 
синхронизират пеенето си с изпълняване на рит-
мичен съпровод. Тази задача способства за  разви-
тие на метроритмичния усет.

3. С помощта на кръстословицата учениците 
си припомнят слушана песен за Родината – „Тат-
ковина“ (музика Емануил Манолов, текст Петко 
Р. Славейков). Междупредметна връзка с българ-
ски език и литература. (По преценка на учителя 
учениците могат да си припомнят авторите на
музиката и текста с негова помощ.)

4. Учениците слушат песента „Татковина“ със 
задачата да проследят има ли промяна в настро-
ението и в динамиката на куплета и припева. 
Верните отговори са: куплет – силна динамика, 
тържествено, празнично; припев – средно силна 
динамика (по-тиха), нежно.

5. Последната  задача е за откриване на по-
соката на движение на мелодията в припева на 
„Татковина“ чрез графично изображение. Верният
отговор е „А“.

Заключителна част: 

Учениците затвърдяват знанието за мар-
ша, като го разграничават в подходяща музика –
маршируване под звуците на песента „Татковина“.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

Проследяване на 
динамиката и 
настроението в 
„Татковина“. Верни 
отговори: куплет 
– силна динамика, 
тържествено, 
празнично; припев – 
средно силна динамика 
(по-тиха), нежно.

Свързване на посоката 
на движение на 
мелодията в припева 
на „Татковина“ с 
графично изображение. 
Верен отговор: „А“.

4

„Знамето ни 
е трицветно“ 
– разпяване, 
обсъждане на 
динамиката.

Изпълнение 
на песента 
с ритмичен 
съпровод по 
графичен запис на 
метрум и ритъм.

Кръстословицата 
– припомняне 
на песента 
„Татковина“. 
Беседа за 
авторите на 
музиката и 
текста.

1

2

3
5
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Тема: Сбогом, зима
Урок за нови знания (с. 52)

Въвеждаща част:
Урокът може да започне с разпяване с песента 

„Снежинки“ (музика Христо Недялков) като кон-
траст с идващата пролет. Задачата е учениците 
да пляскат с ръце на всяка сричка.

Чрез въпросите „На кои срички изпяваме по-дълги 
тонове? А на кои задържаме най-много?“ (ко-жух, пух) 
може да се упражни разпознаването на различни по 
трайност тонове, съответстващи на половини и 
четвъртини.

–    -    –   -     –      -       –     -
Ба-ба зи-ма пак раз- мя- та

Основна част:
1. Представянето и разучаването на новата

песен „Зимата си сбра багажа“ (музика Добри Хри-
стов, текст В. Стоянов) са обвързани с първата за-
дачата – да се определи настроението в нея, като 
учениците изберат подходящото определение –

52

СБОГОМ, ЗИМА

 Зимата си сбра багажа
музика Добри Христов

текст Васил Стоянов

1. Какво е настроението 
на песента? 

2. Сравни песните „Снежинки” 
и „Пролет, здравей” и 
отговори:

 ■ Кое броене подхожда и на 
двете?

 ■ Кой танц може да се 
танцува на тях?

мрачновесело

Добри Христов 
е сред първите 
български 
композитори и 
учители по музика. 
Написал е много 
детски, училищни 
и хорови песни.

Зимата си сбра багажа,
хайде и-ха-ха,
сбогом даже без да каже,
хайде и-ха-ха,
сви, замина зад баири
друго царство да си дири,
хайде и-ха-ха. 

Из полето мълчаливо,
хайде и-ха-ха,
никнат плахо и страхливо,
хайде и-ха-ха,
и показват вред главички
горските цветя, тревички,
хайде и-ха-ха. 

Пръв разцъфна минзухаря,
хайде и-ха-ха,
да им свети изпреваря,
хайде и-ха-ха.
Пламнали са кат свещици
сред зелените тревици,
хайде и-ха-ха. 

2

2

2 2

А южнякът нежно гали,
хайде и-ха-ха,
вред цветята в сън заспали,
хайде и-ха-ха.
Шепне им: „Дечица мили, 
хайде, стига сте се крили!” 
Хайде и-ха-ха.  

„Пролет, здравей” – муз. 
Парашкев Хаджиев, т. П. Колев

весело. В беседа учителят може да насочи внимание-
то им към думите, които най-ярко определят весело-
то настроение – и-ха-ха. Междупредметна връзка с 
български език и литература. С песента е свързана 
информацията за композитора Добри Христов.

2. При възприемането на песента „Пролет, здра-
вей“ (музика Парашкев Хаджиев, текст П. Колев) уче-
ниците трябва да я сравнят с песента „Снежинки“ и 
да открият общия метрум – равномерното броене 
на три, като изберат трите минзухарчета.

Другата част от въпроса включва актуализиране 
на слуховите представи за танца валс. Второкласни-
ците трябва да стигнат до извода, че и на двете 
песни може да се танцува валс.

Заключителна част: 
В заключение второкласниците могат да изразят 

предпочитания към някоя от изпетите и слушани в 
часа песни.

„Снежинки“ – разпяване. 
Подчертаване на 
сричките чрез пляскане. 
Разпознаване на дълги 
и кратки тонове, 
съответстващи на 
половина и четвъртина

Снимка и текст за Добри 
Христов.

Разучаване на песента 
„Пролет, здравей“. 

Възприемането 
на песента 
„Пролет, здравей“. 
Сравняване с 
песента „Снежинки“ 
по метрум: 
равномерно броене 
на 3, валс.

Определяне на 
настроението в 
песента чрез избор на 
подходящи определения. 
Верни отговори: 
маршово и възторжено. 

1

2
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спокойно весело малко тъжно игриво

1. Изпей песента „Зимата си 
сбра багажа” и съпровождай 
на „и-ха-ха” с пляскане на ръце 
или с музикален инструмент 
по избор.

2. Чуй отново песента „Пролет, здравей”.

Април из „Годишните 
времена” – П. И. Чайковски

3. Кои са героите в песента и какво 
е настроението им? Пресъздай 
звуците, които издават.

4. Избери подходящите думи 
за настроението в музиката.

5. Една и съща ли е динамиката в 
цялата пиеса? Отбележи с вдигане на 
ръка, ако има промяна.

6. Избери рисунката, която подхожда 
на броенето.

7. Нарисувай в тетрадката кокичета 
или други пролетни цветя.

с уста

с клавеси

с бърдуче

УПРАЖНЕНИЕ

 ■ А  ■ Б

Тема: Сбогом, зима
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 53)

Въвеждаща част: 
1. Затвърдяване на песента „Зимата си сбра бага-

жа“ чрез изпяване с ритмичен съпровод. Учениците 
могат да проявят творчество чрез избор на музи-
кални инструменти.

Основна част:
2. Повторно слушане на песента „Пролет, здра-

вей“, като учителят насочва вниманието на вто-
рокласниците към съдържанието на текста. Връзка 
с български език и литература.

3. С помощта на учителя учениците откриват 
героите, определят тяхното настроение и имити-
рат с музикални инструменти звуците, които те 
издават. Героите са щъркелът и жабите, а чурулика-
нето на птиците ще допълни пролетната звукова 
картина.

4. Следващата задача е свързана с възприемане 
на пиесата „Април“ от Пьотър Илич Чайковски, 
като се определя настроението в музиката чрез из-
бор на подходящи определения. Верният отговор е: 
спокойно и малко тъжно. 

5. Задачата изисква учениците с помощта на 
учителя да проследят непрекъснато променящата 
се в пиесата динамика – ту по-силна, ту по-тиха.

6. Отново задачата е насочена към откриване на 
равномерното броене на три и определяне на вал-
совия характер в същата пиеса. Верният отговор е 
трите кокичета.

Заключителна част:
7. В края на урока на учениците се дава възмож-

ност да проявят творчество, като нарисуват в 
тетрадките си различни пролетни цветя и се са-
мооценят.

За улеснение на учителите поместваме текста 
на песента „Пролет, здравей“.

Свърши се зимата, пролет, здравей! (3)
Припка рекичката, весело пей. (2)
Слънце усмихва се, облак роси, (3)
веят тополите жълти коси. (2)

Вика в ливадите щърк дългокрак: (3)
„Жаби, срещнете ме, гост съм ви пак! (2)
Где са хористите, бързайте тук, (3)
песни донесъл съм, песни от юг!“ (2)
Скокнаха жабите, всяка лудей. (3)
Свърши се зимата, пролет, здравей! (2)

Откриване на 
равномерното броене 
на три, валс.

Рисуване.

6

7

Затвърдяване 
на „Зимата си 
сбра багажа“ чрез 
изпяване с ритмичен 
съпровод. 

Възприемане на 
песента „Пролет, 
здравей“ и беседа 
върху текста.

Откриване на 
героите в песента 
и свързване 
с музикални 
инструменти. 
Пресъздаване на 
пролетна звукова 
картина.

Възприемане на 
пиесата „Април“ и  
избор на подходящи 
определения. Верни 
отговори: спокойно 
и малко тъжно.

1

3
Проследяване на 
динамиката в пиесата: 
ту по-силна,
ту по-тиха.

5

4

2
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Тема: Ръченица
Урок за нови знания (с. 54)
Нови понятия: ръченица, кавал

Въвеждаща част:
Урокът може да започне чрез разпяване с песен-

та „Зимата си сбра багажа“, която ще създаде про-
летно настроение.

Основна част:
1. Задачата е свързана с разучаването на нова-

та песен „Щъркел и деца“ (музика и текст Добри 
Христов). Чрез изговарянето на звукоизобразител-
ните срички „трака-трак“ се активизират учени-
ците и се създават условия за емоционално прежи-
вяване при изпълнението на песента.

54

 РЪЧЕНИЦА

 Щъркел и деца
музика и текст Добри Христов

Щъркел шарен, дългокрак,
я затракай „трака-трак”.
Щъркеле дългокрак,
я затракай „трака-трак”.

И защо тук не стоя
както ние у дома.
Тра-ла-ла, тра-ла-ла,
както ние у дома.

„Бягам в топла аз страна,
там намирам си храна.
На-на-на, на-на-на,
там намирам си храна.”

Щъркел шарен, дългокрак,
я затракай „трака-трак”.
Тра-ла-ла, хайде пак, 
я затракай „трака-трак”.

1. Изпей песента, като 
изговаряш сричките на 
тракането на щъркела. 

„Ръченица”  – 
инструментална пиеса

2. Какъв е звукът на кавала? 

3. По какво си приличат 
музиката, изпълнена от кавал, 
и песента „Щъркел и деца”?

нежен груб

ярък напевен

 ■ А  ■ Б

 ■ В

2

2

Кавалът е народен музикален 
инструмент. Както при 
флейтата, звукът се 
получава чрез въздух.

2. Чрез възприемане на инструменталната пи-
еса „Ръченица“ второкласниците се запознават с 
нов народен музикален инструмент – кавал, и из-
бират подходящите определения за неговия глас 
(тембър).

3. Задачата има за цел сравняване на инстру-
ментално и вокално произведение и откриване на 
общото – неравномерно броене на три. Затвърдя-
ват се знанията от първи клас за танца ръченица.

Заключителна част: 
В кратка беседа учениците обобщават с кой на-

роден музикален инструмент са се запознали – ново 
понятие кавал, и как се отмерва народният танц 
ръченица.

„Зимата си 
сбра багажа“ – 
разпяване.

Разучаване на песента 
„Щъркел и деца“.

Възприемане 
на „Ръченица“ 
– запознаване с 
инструмента 
кавал и избиране 
на подходящи 
определения за 
неговия тембър.

Сравняване на 
инструментално 
и вокално 
произведение 
и откриване 
на общото – 
неравномерно 
броене на три. 
Затвърдяване на 
знанията от първи 
клас за танца 
ръченица.

2

3

Нови понятия – 
ръченица, кавал

Разучаване на песента 
чрез изговаряне на 
звукоизобразителните 
срички – „трака-трак“.

1
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3. Чуй още една „Ръченица” 
в изпълнение на кавал.

УПРАЖНЕНИЕ

1. Изпейте песента „Щъркел и деца” на 
групи. Изберете солист за ролята на 
щъркела.

2. Съпровождай изпълнението, като 
следваш рисунките. Можеш да избереш и 
други ударни инструменти.

т

Слушай отново „Ръченица” 
и танцувай под звуците и.

4. Кой инструмент съпровожда кавала? 
Попълни в тетрадката пропуснатите 
букви.

Тема: Ръченица
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 55)

Въвеждаща част:
1. Чрез беседа учителят насочва учениците да 

си припомнят кои народни инструменти познават 
– тамбура и кавал, и какво знаят за тях. Затвърдява-
не на песента „Щъркел и деца“ чрез изпяване на гру-
пи (например две). Всяка група изпява по два стиха и 
се редуват. Добре е да изберат и солист за ролята 
на щъркела.

Основна част:
2. Задачата е за съчиняване на ритмичен

съпровод към песента. Препоръчително е той да 
се изработи отделно и след това да се прибави 
към пеенето. В тази изпълнителска дейност се 
дава възможност децата да проявят творчество 
и артистичност. Развиват се метроритмичният 

усет и умението за изпълнение в синхрон с музика-
та и ритъма.

3. Задача за възприемане „Чуй още една ръченица 
в изпълнение на кавал“.

4. Следващата задача е свързана с предходната, 
като вниманието на учениците се насочва към раз-
познаване по тембър на учен музикален инструмент 
– тъпан, който съпровожда кавала. Посочената на-
чална буква в кръстословицата улеснява нейното 
попълване – тъпан. Междупредметна връзка с бъл-
гарски език и литература.

Заключителна част:
Последната задача е свързана с танцувална дей-

ност на ръченица под звуците на „Ръченица“ (за ка-
вал и тъпан).

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

Разпознаване на 
тембъра на тъпан в 
„Ръченица“ за кавал и 
тъпан и кръстословица.

Танцова дейност на 
„Ръченица“ (за кавал 
и тъпан).

4

Припомняне на 
учените народни 
инструменти 
тамбура и кавал. 
Затвърдяване на 
песента „Щъркел и 
деца“ чрез изпяване 
на групи (например 
две). 

Съчиняване 
на ритмичен 
съпровод към 
песента по 
зададена схема. 

Възприемане 
на ръченица в 
изпълнение на 
кавал.

1

2

3
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Тема: Щурче гъдуларче
Урок за нови знания (с. 56)
Ново понятие: гъдулка

Въвеждаща част: 
Тъй като часовете, посветени на пролетта, 

продължават, се препоръчва урокът да започне с 
разпяване с песента „Зимата си сбра багажа“, като 
учителят постави задачата учениците да показ-
ват с ръка посоката на движение на мелодията в 
началото на песента. Така се затвърдяват пред-
ставите за различни видове мелодическо движе-
ние.

Основна част:
Представяне и разучаване на новата песен 

„Пролетна забава“ (музика Михаил Шопов, текст 
Димитър Спасов).

1. Задачата е за сравняване на песните „Пролет-
на забава“ и „Зимата си сбра багажа“ и откриване 
на общото – равномерна пулсация на две и свързва-

56

ЩУРЧЕ ГЪДУЛАРЧE

1. Коя рисунка показва 
броенето в песните „Зимата 
си сбра багажа” и „Пролетна 
забава”?

 ■ На кой народен танц 
подхожда това броене?

4. Как звучи гъдулката?

Пролетна забава
музика Михаил Шопов

текст Димитър Спасов

С гъдулка тръгнало щурче
на пролетна забава
и пее с весело гласче
из китната морава.

Припев:

Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла...

Дочу го бръмбар и с колан
на кръста си превърза
голям седефен барабан
и радостно забърза.

Припев:...

Комарът с нещо бе зает,
но щом чу веселбата,
наду веднага кларинет
и хукна през тревата.

Припев:...

А в цъфналия ракитак
на слънце щъркел дреме.
Край него жаба квака: „Квак!
Какво приятно време!”

Припев:...

2. Как се казва инструментът, 
на който свири щурчето в 
„Пролетна забава”?

3. Чуй право хоро в 
изпълнение на гъдулка.

меко остро

плавно насечено

Гъдулката е 
струнен народен 
инструмент, 
на който се свири 
с лък. 

„Зимата си сбра багажа“ 
– разпяване. Показване на 
посоката на движение на 
мелодията в началото на 
песента.

Разучаване на песента 
„Пролетна забава“.

Ново понятие – гъдулка.

Възприемане на 
„Право хоро“, 
изпълнено на гъдулка.

Подбиране на 
подходящи 
определения 
за тембъра на 
гъдулката. Верни 
отговори: меко и 
плавно.

3

4
Представяне на новия 
народен музикален 
инструмент – гъдулка, 
чрез текста на 
песента. 

2

нето и с графичен модел. Верният отговор е: две 
еднакви цветя.

Учениците трябва да определят на кой танц 
подхожда това броене – на право хоро.

2. Чрез въпроса „Как се казва инструментът, на 
който свири щурчето в „Пролетна забава“?“ вни-
манието се насочва към представяне на новия на-
роден музикален инструмент – гъдулка.  

3. Възприемане на „Право хоро“, изпълнено на гъ-
дулка.

4. След възприемане на „Право хоро“ учениците 
трябва да подберат подходящите определения за 
гласа (тембъра) на гъдулката. Верните отговори 
са меко и плавно.

Заключителна част: 
В кратка беседа с учителя учениците обобща-

ват наученото за българските народни инструмен-
ти. Могат да си припомнят всички учени до този 
момент народни инструменти. 

Сравняване на песните 
„Пролетна забава“ и 
„Зимата си сбра багажа“ 
и откриване на общото 
– равномерна пулсация 
на две и свързването и 
с графичен модел. Верен 
отговор: две еднакви 
цветя. Свързване на 
броенето с право хоро.

1
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5. Чуй две ръченици. 

2. Чуй „Тракийско право хоро” в 
изпълнение на Минчо Недялков с малък 
оркестър.

 ■ Едно и също ли е темпото в цялото 
хоро? 

УПРАЖНЕНИЕ

1. Изпей песента „Пролетна забава” и 
съпровождай на припевите с избрани 
музикални инструменти.

3. Какъв е музикантът, който 
свири на гъдулка в този пример? 
Напиши в тетрадката.

4. Открий кои думи липсват в 
следващите изречения.

 ■ Кои са водещите инструменти в тях?

 ■ Кой инструмент ги съпровожда и 
подчертава ритъма на танца?

Гъдулката е ... инструмент.
На нея се свири с ...  .

6. Танцувай под звуците на „Тракийско 
право хоро” и ръченица. Как се брои на 
всеки от танците?

с

л

от

с
и

?

?

Тема: Щурче гъдуларче 
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 57)

Въвеждаща част:
1. Затвърдяване на песента „Пролетна забава“, 

като на учениците се поставя задачата да съчи-
нят инструментален съпровод на припевите. Мо-
гат да изберат ударни инструменти от предложе-
ните или други.

Основна част:
2. Слушат „Тракийско право хоро“ в изпълнение 

на Минчо Недялков – гъдулка, и малък оркестър. С 
помощта на учителя проследяват променя ли се 
темпото. Верният отговор е: забързва се.

3. При тази задача учениците с помощта на 
учителя трябва да открият, че заедно с гъдуларя 
свирят и други инструменти. Тогава гъдуларят се 
явява солист. С това понятие учениците са се за-
познали в първи клас. 

4. Чрез попълване на липсващите думи учени-
ците затвърдяват знанията за народния инстру-
мент гъдулка. Верният отговор е струнен, с лък. 
Осъществява се междупредметна връзка с българ-
ски език и литература.

5. Задачите, свързани с възприемането на две 
ръченици – „Гъдулка и тъпан“ и „Кавал и тъпан“, це-
лят откриване на водещите инструменти в тях 
(гъдулка и кавал) и кой инструмент ги съпровожда 
и подчертава ритъма на танца (тъпан).

6. Последната задача е танцова дейност – пра-
во хоро и ръченица под звуците на музика, и свърз-
ване на техния метрум със съответстващите им 
графични символи. Разграничаване на двувременна 
и тривременна пулсация.

Заключителна част:
В кратка беседа с помощта на учителя учени-

ците обобщават наученото за българските народ-
ни танци – ръченица и право хоро, и за народните
инструменти – гъдулка, кавал, тъпан.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

Затвърдяване на 
знанията за народния 
инструмент гъдулка. 
Верен отговор: 
струнен, с лък. 

Възприемане на две 
ръченици – „Гъдулка 
и тъпан“ и „Кавал и 
тъпан“, откриване 
на водещите 
инструменти в тях 
(гъдулка и кавал) и 
кой инструмент 
ги съпровожда и 
подчертава ритъма на 
танца (тъпан).

Танцова дейност – 
право хоро и ръченица, 
свързване на техния 
метрум с графични 
символи. 

4

5

6

Затвърдяване на 
„Пролетна забава“, 
съчиняване на 
инструментален 
съпровод на 
припевите. 

„Тракийско 
право хоро“ за 
възприемане 
в изпълнение 
на гъдулка и 
малък оркестър. 
Проследяване 
на темпото. 
Верен отговор: 
забързване.

Актуализиране на 
знанията за солист 
– гъдулар.

1

2

3
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Тема: Песни за птици
Урок за нови знания (с. 58)

Въвеждаща част:
Разпяването в началото на урока се осъщест-

вява с песента „Щъркел и деца“ (музика и текст
Добри Христов). При изпълнението учителят
обръща внимание върху синхрона на вокалното
изпълнение със съпровода и общата звучност на 
песента. Пресъздаване на ритъма на песента чрез 
барабанене с пръсти върху чина.

Основна част:
1. Задачата е свързана с новата песен за разу-

чаване „Лястовичка“ (музика Борис Тричков, текст 
Ран Босилек). Очаква се учениците да открият 
темпото на песента чрез отговор от три въз-
можни. Верният отговор е умерено.

2. Чрез задачата се цели откриване на метрума 
от три възможности. Верният отговор е: две ед-
накви лястовички. 

58

ПЕСНИ ЗА ПТИЦИ

Лястовичка
музика Борис Тричков

текст Ран Босилек

Под наш’та стряха лястовичка
във гнездо живей
и всяка сутрин слушам аз 
как чурулика, пей.                  
Чурулик, чурулик…

На свойте мили мънички 
деца разказва тя
за въздух, за лъчи пустинни, 
там накрай света.                         
Чурулик, чурулик…

Разказва им, че там на юг 
тече реката Нил
и в нея тя веднъж видяла 
страшен крокодил.                   
Чурулик, чурулик...

2

2

2

2. На колко се брои 
в песента? 

4. Какви гласове изпълняват 
„Прехвръкна птичка”?

женски мъжки

1. Какво е темпото  
на песента?

бързо бавноумерено 

детски 

3. Каква e динамиката в 
началото и каква – в края 
на песента?

 ■ тихо  ■ силно

Прехвръкна птичка – 
муз. Мария Кутева, изп. 
Ансамбъл „Филип Кутев“  

 ■ А  ■ Б

 ■ В

3. Следващата задача е свързана с произведение-
то за възприемане – песента „Прехвръкна птичка“. 
Целта е чрез проследяване учениците да разграни-
чат различната динамика в началото и в края на 
песента. Верният отговор е: в началото тиха, в 
края силна. 

4. Последната задача е насочена към открива-
не на изпълнителския състав, като са дадени три 
възможни отговора. Верният отговор е: женски 
гласове.

Заключителна част:
В края на часа може да бъдат обобщени основ-

ните дейности и понятия, като с помощта на 
учителя второкласниците се опитат да ги опи-
шат и да изброят произведенията за изпълнение 
– „Щъркел и деца“ и „Лястовичка“, и за възприемане 
– „Прехвръкна птичка“.

„Щъркел и деца“ – 
разпяване. Пресъздаване на 
ритъма на песента чрез 
барабанене с пръсти върху 
чина.

Разучаване на песента 
„Лястовичка“. 

Възприемане 
на песента 
„Прехвръкна 
птичка“. 
Разграничаване 
на различната 
динамика в 
началото – тиха, и 
в края на песента – 
силна. 

Откриване на 
изпълнителския 
състав в песента 
от три възможни 
отговора. Верен 
отговор: женски 
гласове.

3

4

Откриване на метрума 
в песента от три 
възможности. Верен 
отговор: две еднакви 
лястовички. 

Откриване темпото на 
песента чрез отговор 
от три възможни. 
Верен отговор: 
умерено.

2

1
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УПРАЖНЕНИЕ

1. Опиши със свои думи пролетта в гората. 
Можеш да си помогнеш и с илюстрацията.

2. Изпей песента „Лястовичка” и определи 
нейния характер.

3. Опиши картината, която си представяш, 
докато слушаш „Пролетни гласове” на 
Й. Щраус-син. Какъв танц може да се танцува?

4. Кои от предложените думи НЕ са подходящи за 
характера на песента „Прехвръкна птичка”?

 ■ тревожен

 ■ напрегнат  

 ■ плавен

 ■ скоклив

жизнерадостен тъженскоклив мрачен плавен

Тема: Песни за птици 
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 59)

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с описание на дадена-

та в учебника илюстрация. Целта е със свои думи 
учениците да пресъздадат пролетната картина в 
гората.

Основна част:
2. Задачата предполага затвърдяване на учена-

та в предходния час песен „Лястовичка“. Очаква 
се чрез дадените в учебника опори учениците да 
определят характера на песента. Верни отговори 
са: жизнерадостно, скокливо.

3. Задачата „Опиши картината, която си пред-
ставяш, докато слушаш „Пролетни гласове” на Й. 
Щраус-син“ цели изграждане на умение за слухово 
проследяване на музикална творба, свързано с уме-

Откриване на 
думите, които НЕ 
са подходящи за 
характера на песента 
за възприемане 
„Прехвръкна птичка“. 
Верни отговори: 
скоклив, тревожен, 
напрегнат.

4

Описание на 
илюстрацията 
за песента 
„Лястовичка“.

Затвърдяване 
и определяне 
на характера 
на песента 
„Лястовичка“. 
Верни отговори: 
жизнерадостно, 
скокливо.

Възприемане на 
валса „Пролетни 
гласове” – описване 
на музикална 
картина.

1

2

3

ние за изразяване на впечатлението от творбата. 
Танцът, който може да се танцува на нея, е валс.

4. Задачата затвърдява знанията за харак-
тера на слушано музикално произведение. Цел-
та е учениците да определят характера на 
песента „Прехвръкна птичка“ и да открият ду-
мите, които не са подходящи за характера и. 
Верните отговори са: скоклив, тревожен, напрег-
нат.

Заключителна част:
С помощта на учителя може да бъдат обобще-

ни основните дейности и музикалните произведе-
ния за изпълнение и възприемане.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.



100

60

ЛАЗАРОВДЕН

4. Как се нарича музиката, 
изпълнена само от гласове?

2. Определи на колко се брои 
в песента с помощта на 
моделите: 

Ой, Лазаре
народна песен

Ой, Лазаре, Лазаре, 
що побърза, та дойде, 
ризата ми на гръсти,
сукмана ми на руно! 

Ой, Лазаре, Лазаре, 
ален чембер на пазар!
Ален чембер на пазар,
златен гердан на златар!

1. За кой празник се пее в 
песента? Кои участват  
в него? 

5. Подбери подходяща схема 
за броенето в песента 
„Теменужка и синчец”.

Речник: 
гръсти – необработени стъбла 
от коноп, от които се тъче плат

3. Какви гласове изпълняват 
песента „Теменужка 
и синчец”?

 ■ жени

 ■ момичета

 ■ момчета

 ■ мъже

инструментална вокална

руно  –  вълна на овца 
ален – червен 
чембер – забрадка

 ■ А  ■ Б

 ■ В

Тема: Лазаровден
Урок за нови знания (с. 60)

Въвеждаща част:
Разпяването в началото на урока се осъществя-

ва с песента „Щъркел и деца“ (музика и текст Доб-
ри Христов). При изпълнението учителят обръща 
внимание върху синхрона на вокалното изпълнение 
със съпровода и  общата звучност на песента. Раз-
познаване на изучена песен по зададен метрум. 

Основна част:
1. Задачата е свързана с новата народна песен 

за разучаване „Ой, Лазаре“. Очаква се учениците 
да отговорят за кой празник се пее в песента и 
кои участват в него. Верните отговори са: за Лаза-
ровден, участват само момичета.

2. Чрез задачата се цели откриване на метрума 
от три възможности. Верният отговор е втора-
та схема. 

3. Задачата е свързана с произведението за въз-
приемане – народната песен „Теменужка и синчец“. 
Целта е да се определи изпълнителският състав. 
Верният отговор от четири възможни е: момичета. 

4. Задачата „Как се нарича музиката, изпълне-
на само от гласове?“ е насочена към коректно из-
ползване на понятията инструментална и вокална.
Верният отговор е вокална.

5. Последната задача е свързана с подбиране на 
метрична схема за песента „Теменужка и синчец“ 
от три възможности. Верният отговор е втора-
та схема.

Заключителна част:
В края на часа може да бъдат обобщени основ-

ните дейности и понятия, като с помощта на учи-
теля второкласниците се опитат да ги опишат и 
да изброят произведенията за изпълнение – „Щър-
кел и деца“ и „Ой, Лазаре“, и за възприемане – „Те-
менужка и синчец“.

Разучаване на песента 
„Ой, Лазаре“.

Актуализиране 
на понятията 
инструментална 
и вокална. Верен 
отговор: вокална.

Избор на метрична 
схема за песента 
„Теменужка и 
синчец“ от три 
възможности. Верен 
отговор: Б.

4

5

Дискусия върху 
текста на песента. 
Верни отговори: 
Лазаровден, 
участват само 
момичета.

Откриване на 
метрума на песента. 
Верен отговор: 
втората схема. 

„Щъркел и деца“ – 
разпяване.

1

2

Възприемане на 
„Теменужка и синчец“ 
и определяне на 
изпълнителския 
и състав. Верен 
отговор: момичета. 

3
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УПРАЖНЕНИЕ

3. Разделете се на групи – певци и 
танцьори. Първата да пее песента 
„Ой, Лазаре”, а втората да играе 
ръченица.

4. Чуй произведението 
„Славейчето в розовия храст” 
от Константин Илиев и открий 
музикалния инструмент.

5. Разделете се на две групи – момчета 
и момичета. На Лазаровден групата 
на момичетата може да участва с 
подходящи песни. Групата на момчетата 
може да си направи състезание за 
най-интересна снимка от Лазаровден. 

2. Припомни си отново песента 
„Теменужка и синчец”. Определи по 
какво си прилича с „Ой, Лазаре”.

 ■ Двете песни са в бавно 
темпо.

 ■ Двете песни си приличат 
по начин на броене.

 ■ Двете песни са свързани 
с лазаруване.  

 ■ На двете песни се играе 
ръченица.

1. Изпей песента „Ой, Лазаре”, като 
отмерваш с пляскане по зададения модел.

Тема: Лазаровден 
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 61)

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с изпяване на песента 

„Ой, Лазаре“. Задача за развиване на умението за 
отмерване с пляскане по зададен модел и пеене.

Основна част:
2. Задачата сравнява две учени песни – „Теме-

нужка и синчец“ и „Ой, Лазаре“. Очаква се ученици-
те да определят по какво си приличат чрез избор 
от четири възможности. Верните отговори са: 
двете песни си приличат по начин на отброява-
не, двете песни са свързани с лазаруване, на двете 
песни се танцува ръченица.

3. Задачата цели представяне на песента „Ой, 
Лазаре“, като учениците се разделят на две групи 
и влизат в роли на певци и на танцьори. Очаква се 
първата група да пее песента, а втората да тан-
цува ръченица. 

4. Чрез възприемане на пиесата „Славейчето в 
розовия храст“ от Константин Илиев се цели от-
криване на тембъра на музикалния инструмент, 
който изпълнява пиесата. Верният отговор е пи-
ано.

5. Задачата предполага активно отношение 
към празника Лазаровден и от момичетата, и от 
момчетата. При момичетата се стимулира пе-
енето на подходящи песни – може да се постави 
и допълнителна задача: Ако научите нова песен, 
представете я пред класа. А момчетата могат да 
подредят изложба от снимките, които са напра-
вили.

Заключителна част:
С помощта на учителя може да бъдат обобще-

ни основните дейности и музикалните произведе-
ния за изпълнение и възприемане.

В края на часа учениците имат възможност за 
самооценка.

Възприемане на 
пиесата „Славейчето 
в розовия храст“, 
откриване на тембъра 
на пианото.

Алтернативно 
предложение (вместо 
наблюдение) с програма 
за Лазаровден.

4

5

„Ой, Лазаре“ 
– разпяване. 
Отмерване с 
пляскане с ръце по 
зададен модел и 
пеене.

Сравняване на 
общото между 
„Теменужка и 
синчец“ и „Ой, 
Лазаре“. Верни 
отговори: по начин 
на отброяване, 
лазарски, ръченици.

Представяне 
на „Ой, Лазаре“, 
разделяне на две 
групи и влизане в 
роли на певци и на 
танцьори. 

1

2

3
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ВЕЛИКДЕНСКИ ЗВЪН

Великденски камбани
музика и текст Борис Тричков

Бим, бам, бум. (4)

Бим, бам, бум, (2)
ах, какъв е този шум?
Този шум, що отвън
буди ме от сладък сън?
Бим, бам, бум. (4)

Бум, бам, бум, (2)
иде ми, ах, веч наум,
що на нас този глас
казва радостно в тоз час.
Бим, бам, бум. (4)

Казва той – вам и мен,
че, Велик, Велик е ден.
Хей, деца, скоро тук
със червените яйца!
Бим, бам, бум…

1. С какво се известява 
идването на Великден? 

3. Разделете се на групи – едната 
да пее песента, а другата да 
съпровожда с инструментите.

2. Кои от предложените 
инструменти са 
подходящи за съпровод на 
песента? 

4. Чуй песента „Великденче” 
и определи на колко се брои.

5. Свържи устно кой какво пее.

куплет вокална група

припев солист

 ■ А

 ■ Б

 ■ Б

 ■ Г

ментите“ цели синхронизиране на вокалното из-
пълнение със съпровода и с общата звучност на 
музикалното произведение.

4. Определянето на метрума в песента за 
възприемане „Великденче” се осъществява чрез 
тематично обвързани зрителни опори. Верни-
ят отговор е неравномерна пулсация на две: две
великденчета – едното изправено, другото полег-
нало.

5. В задачата „Свържи устно кой какво пее“ се 
цели разграничаване в същата песен на изпълните-
лите: солист (куплета) и вокална група (припева).

Заключителна част:
Чрез беседа с помощта на учителя второклас-

ниците могат да опишат основните дейности, 
като акцентът се поставя върху звуковата среда, 
съпровождаща великденските празници. Добре е 
да назоват произведенията, които се изпълняват 
и възпроизвеждат с цел натрупване на музикален 
опит.

Разучаване на песента 
„Великденски камбани“.

Изпълнение на 
новата песен по 
групи.

Свързване 
на песента с 
изпълнителите: 
солист (куплет) 
и вокална група 
(припев).

3

5

Чрез песента 
за разучаване 
обогатяване на 
музикалнослуховите 
представи за звуците 
на камбаните.

Подбор на подходящи 
инструменти за 
съпровод песента: 
триангел, стъклени 
чаши, пълни с 
различно количество 
вода.

„Ой, Лазаре” – разпяване.

1

2

Песен за 
възприемане 
„Великденче” и 
определяне на 
метрума и. Верен 
отговор: Г.

4

Тема: Великденски звън 
Урок за нови знания (с. 62)

Въвеждаща част:
Разпяването с песента „Ой, Лазаре” може да 

бъде съпроводено с отгатването и по част от ин-
струменталния съпровод.

Основна част: 

1. Задачата, свързана с разучаване на песента 
„Великденски камбани”, има за цел да обогати музи-
калнослуховите представи на второкласниците за 
звуците на камбаните, съпровождащи празнуване-
то на Великден.

2. Линията за обогатяване на звуковия опит 
на учениците продължава и чрез втората задача, 
свързана с подбор на подходящи инструменти за 
съпровод на песента. Звънлив звук, подходящ за 
празничната атмосфера на великденските дни, е 
потърсен не само чрез традиционни детски музи-
кални инструменти като триангел, но и чрез стък-
лени чаши, пълни с различно количество вода.

3. Задачата „Разделете се на групи – едната да 
пее песента, а другата да съпровожда с инстру-
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63

ОБОБЩЕНИЕ

3. Защо на песента „Великденче” 
НЕ се танцува пайдушко хоро? 

 ■ Защото е в умерено 
темпо.

 ■ Защото мелодията 
има нежен характер.

 ■ Защото се брои  
равномерно на две.

 ■ Защото е в силна  
динамика.

 ■ „Щъркел и деца“

 ■ „Лястовичка“

 ■ „Ой, Лазаре“ 

 ■ „Великденски камбани“

4. Припомни си откъси от тези 
произведения и определи кое е общото 
между тях във всяка колона.

„Теменужка и синчец“

„Великденче“

„Пролетни гласове“

„Славейчето в розовия 
храст“

„Прехвръкна птичка“   

„Теменужка и синчец“

„Великденче“

„Пролетни гласове“

„Славейчето в розовия 
храст“

„Прехвръкна птичка“

 ■ народна песен

 ■ народна песен

 ■ авторска песен

 ■ авторска песен

2. Изпей всяка песен и посочи 
вида и и подходящия модел.

1. Напиши в тетрадката си цифрата 
на всяка песен, която чуваш.

1 2 3 4

Тема: Великденски звън
Урок за обобщение (с. 63)

Въвеждаща част:
Урокът може да започне с кратка беседа за про-

летните празници, основаваща се на междупред-
метна връзка с околен свят и български език и ли-
тература,  и предложения за песни от учениците, 
които са свързани с тях. 

Основна част: 
1. Задачата „Напиши в тетрадката си цифрата 

на всяка песен, която чуваш“ цели разпознаване на 
песните „Щъркел и деца”, „Лястовичка”, „Ой, Ла-
заре” и „Великденски камбани” по откъс от съпро-
вод. Последователността е по преценка на учите-
ля.

2. Задачата за определяне на тези песни като 
авторски или народни и за разпознаване на метру-
ма им с помощта на схеми на основата на изпълни-
телска дейност има за цел да обобщи знанията и 
музикалния опит на учениците, свързан с творби 
на пролетна тематика. 

3. Задачата „Защо на песента „Великденче” НЕ 
се танцува пайдушко хоро?” като възприемателна 
дейност предоставя възможност за осмисляне на 

жанровите белези на пайдушкото хоро с помощта 
на смислови опори и осъзнаването му като съдър-
жателен комплекс, в който всяко музикалноизразно 
средство има своя роля. 

4. Задачата „Припомни си откъси от тези про-
изведения и определи кое е общото между тях 
във всяка колона” създава условия за обобщение на 
музикалния опит на учениците чрез изграждане на 
асоциативни връзки, свързани с творби на тема 
„Пролет” в условията на изпълнителска и възприе-
мателна дейност. Общото между песните от пър-
вата колона е, че са свързани с пролетните цветя, 
от втората колона – с птици, от третата коло-
на – всичките песни са за пролетта. 

Заключителна част:
В кратка беседа с помощта на учителя второ-

класниците могат да опишат основните дейности 
в часа, както и да се направи обобщение по отноше-
ние на творбите за пролетта, присъстващи в музи-
калния им опит. 

В края на часа учениците имат възможност за са-
мооценка.

Възприемане на 
песента „Великденче” 
и осмисляне на 
жанровите белези на 
пайдушкото хоро. 

Обобщение чрез 
изграждане на 
асоциативни връзки, 
свързани с творби на 
тема „Пролет“. 

3

4

Разпознаване 
на песните 
„Щъркел и деца”, 
„Лястовичка”, 
„Ой, Лазаре” и 
„Великденски 
камбани” по откъс 
от съпровод.

Беседа за пролетните 
празници.

Изпълнение на 
четирите песни, 
определяне 
като авторски 
или народни, 
разпознаване на 
метрума им с 
помощта на схеми. 

1

2
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Тема: Търся приятели
Урок за нови знания (с. 64)

Въвеждаща част:
Урокът може да започне с разпяване с песента 

„Пипи Дългото чорапче“, която е походяща за тема-
та за приятелството. За развитие на метрорит-
мичния усет и двигателна активност учителят 
може да предложи учениците да направят ритми-
чен съпровод. Например:

Разделят се на групи с различни инструменти и 
броят на 2:

І група – с дайрета свирят само на първо време 
на куплета.

ІІ група – пляскат с ръце на „Пи-пи“ само на вто-
ро време.

ІІІ група – с маракаси на осмини на ла-ла-ла.

64

ТЪРСЯ ПРИЯТЕЛИ

Приятелство 
музика Маргарита Шоселова

текст Ангелина Жекова

За мене на земята,
признавам си най-честно,
да имаш приятел,
е нещо чудесно.

Припев:

Приятелят – това е
богатство, което
в очите сияе
и топли сърцето.

Със тебе той играе,
забравил за таблета,
със тебе мечтае
за полет с ракета.

Припев:...

Във трудните минути
опора ти е здрава,
със думи нечути
той сила ти дава.

Припев:...

2. Имаш ли приятели? Какъв 
искаш да бъде твоят приятел?

1. Какво е настроението 
в изпетите песни?

безгрижно

спокойно

мечтателно 

весело

Приятели с различни цветове
еврейска песен

Колко е хубаво да имаш 
много приятели!

Приятели с различни цветове –
кафяви, оранжеви, черни и бели.

Колко е хубаво да имаш 
такива приятели!

Всички деца по света търсят приятели...

Основна част:
1. Целта на задачата е учениците да сравняват 

настроението в „Пипи Дългото чорапче“, нова-
та песен „Приятелство“ (музика Хайгшод Агасян, 
текст Ангелина Жекова) и песента за възприема-
не „Приятели с различни цветове“, като изберат 
подходящи думи от предложените.

2. В разговор на тема „приятели“ учениците 
трябва да разкажат за своите приятели и какъв 
искат да бъде техният приятел. В разговора учи-
телят трябва да обърне внимание на толерант-
ността и взаимопомощта, както и на отношения-
та между хората с различна националност, като се 
опира на текста на песните. Допълнително учите-
лят може да провокира творчеството у ученици-
те, като им постави задача да измислят танцови 
движения към музиката на песните.

Заключителна част:
В кратка беседа с учителя учениците могат да 

стигнат до извода, че най-голямото богатство на 
света са приятелите.

„Пипи Дългото 
чорапче“ – разпяване, 
ритмичен съпровод 
(примерна схема 
в методическата 
разработка).

Разучаване на песента 
„Приятелство“. 

Дискусия на тема 
„приятели“.

Сравняване на 
настроението в 
„Пипи Дългото 
чорапче“, 
„Приятелство“ 
и песента за 
възприемане 
„Приятели с 
различни цветове“, 
като се изберат 
подходящи думи от 
предложените.

2

1
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УПРАЖНЕНИЕ

2. Чуй „Приказка за кокошката и лисицата” 
от Красимир Милетков.

Моето куче приятел
арменска песен

Джав, джав, 
любимо кученце,
аз много те обичам!
Разреши ми да се доближа 
до теб,
не ме лай, 
за да не се страхувам.
Ако ти седиш кротко,
аз ще споделя храната си 
с теб.

Моят приятел Марко
турска песен

Колко години изминаха – 
не помня, откакто си 
тръгнах от село.
Изредиха се много сезони, 
откакто не сме се виждали.
Оттогава нямам никаква 
новина от теб.
Да не би да си ме забравил, 
или си сърдит може би...
Марко, приятелю мой...
Марко, приятелю мой...

 ■ Кой инструмент изпълнява 
пиесата?

5. Какво е настроението 
в двете песни?

4. Могат ли животните да 
ти бъдат добри приятели? 
Имаш ли си любимо 
животно?

3. Избери вярното изречение 
за нея.

 ■ Музиката изразява 
настроението на 
кокошката и на лисицата.

 ■ Музиката изобразява 
как лисицата хваща 
кокошката.

65

1. Изберете солисти за песента „Приятелство“, 
които да изпеят куплетите, а всички заедно 
изпейте припева.

Тема: Търся приятели
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 65)

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне със затвърдяване на 

разучената в миналия час песен „Приятелство“, 
като учениците си изберат солист или солисти за 
куплетите, а всички заедно изпълняват припеви-
те.

Основна част: 
2. Възприемане на пиесата „Приказка за кокош-

ката и лисицата“ от Красимир Милетков със за-
дачата да разпознаят музикалния инструмент. 
Целта е да се активират слуховите представи на 
учениците за тембъра на пианото.

3. Задачата е свързана със същата пиеса и има за 
цел определяне на настроението, което изразява 

музиката. Вярното изречение е: „Музиката изобра-
зява как лисицата хваща кокошката“.

4. Въпросът подтиква към беседа с учениците 
на тема за приятелство с животни. Децата мо-
гат да споделят своя опит.

5. Последната задача е свързана с настроение-
то на двете песни за възприемане – турска и ар-
менска. И двете са за приятелството с животни. 
Опора в дискусията е и свободният превод на тек-
ста. Могат да споделят коя от двете е по-весела. 
Върху еврейската песен също могат да импровизи-
рат танцови или игрови движения.

Заключителна част:
В кратка беседа с учителя учениците могат да 

стигнат до извода, че любовта към музиката също 
създава приятелства. Ако в класа има деца от други 
етноси, желателно е да бъде провокирано желание-
то им да изпеят своя песен.

В края на часа учениците имат възможност за са-
мооценка.

Определяне на 
настроението в 
пиесата. Вярното 
изречение е: „Музиката 
изобразява как 
лисицата хваща 
кокошката“.

Беседа с учениците 
на тема за 
приятелството с 
животни. 

Възприемане на 
турска и арменска 
песен. Дискусията 
върху свободния 
превод на текста, 
свързан отново с 
приятелството с 
животни. 

5

Изпълнение 
на песента 
„Приятелство“ със 
солист или солисти 
за куплетите, 
а всички заедно 
изпълняват 
припевите.

Пиеса „Приказка 
за кокошката 
и лисицата“ – 
възприемане 
със задача за 
разпознаване 
на тембъра на 
пианото.

1

2

3

4
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3. Задачата „Защо избра този танц?“ е свързана 
с предходната и цели развитие на уменията за ар-
гументация на учениците на основата на музикална 
дейност, поставени и в други уроци. 

4. Работата върху уменията за аргументация на 
второкласниците продължава и в задачата „Пред-
ложи и изпей позната песен, на която може да се 
танцува пайдушко хоро. Обясни предложението си“. 
Очаква се на основата на изпълнението на песента 
„Рече мама” учениците да демонстрират знанията  
за жанровите белези на пайдушко хоро.

5. „Познай музикалното произведение, което зву-
чи“ – „Ръченица“ в изпълнение на кавал, e задача, с 
която се цели разграничаване на основни жанрове в 
българската фолклорна музика. 

6. В последната задача целта е да се затвърдят 
знанията за жанра ръченица на практическа основа.

Заключителна част:

В беседа второкласниците могат да опишат
накратко основните дейности в часа. Да назоват 
произведенията, които се изпълняват и възпроиз-
веждат с цел натрупване на музикален опит и обвърз-
ването им с жанровото разнообразие на българската 
фолклорна музика.

В края  на часа на учениците се предоставя въз-
можност да се самооценят.

66

В ЧУДНИЯ СВЯТ НА НАРОДНАТА МУЗИКА – УПРАЖНЕНИЕ

1. Чуй музикалния съпровод и 
открий коя е песента с помощта 
на картинките.

2. Изпей песента „Ой, Лазаре” и определи 
какъв танц е подходящ за нея.

4. Предложи и изпей 
позната песен, на която 
може да се танцува 
пайдушко хоро. Защо избра 
тази песен?

5. Познай музикалното 
произведение, което звучи.

6. Изиграй танца, който 
разпозна.

3. Защо избра този танц? 

 ■ Защото се брои 
неравномерно на две, 
темпото е бързо, 
характерът е игрив, 
танцувален.

 ■ Защото се брои 
неравномерно на три, 
темпото е бързо, 
характерът е игрив, 
танцувален.

 ■ Защото се брои 
равномерно на две, 
темпото е бързо, 
характерът е игрив, 
танцувален.

 „Право хоро“

 „Пайдушко хоро“

„Ръченица“

Изпълнение на „Рече 
мама” и свързване с 
пайдушко хоро.

Възприемане на 
„Ръченица“ за кавал, 
разграничаване на 
ръченица от право 
и пайдушко хоро.

Танцова дейност – 
ръченица.

Изпяване на „Ой, 
Лазаре”, определяне 
на жанровата 
характеристика на 
песента – пайдушко 
хоро, с помощта на 
нагледни опори.

Аргументация за избора 
на пайдушко хоро за 
песента.

Разпознаване на 
песните „Зимата си 
сбра багажа”, „Щъркел 
и деца” и „Ой, Лазаре” 
по илюстрациите в 
учебника и по част от 
музикалния им съпровод, 
разграничаване по вид 
на авторски и народни. 

2

3

1

4

5

6

Тема: В чудния свят на народната музика
Урок за затвърдяване на нови знания  (с. 66)

Въвеждаща част:
По желание урокът може да започне с попълване 

на празни места от куплет на песента „Седнало е 
Джоре”, записан на дъската.

Например:
Шарен … плете, …, 
шарен чорап … . 
Ти, лудо …, дос, 
ти си …, Джоре.

Разпяване с песента и определяне на вида и като 
народна.

Основна част: 
1. Първата задача в урока поставя две цели: раз-

познаване на песните „Зимата си сбра багажа”, „Щър-
кел и деца” и „Ой, Лазаре” по илюстрациите в учеб-
ника и по част от музикалния им съпровод, както и 
разграничаването им по вид – авторски (макар и с 
фолклорна интонационна основа) и народни. 

2. При втората задача песента „Ой, Лазаре” 
трябва да бъде изпята, като се определи жанровата 
и характеристика на пайдушко хоро с помощта на 
нагледни опори.
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67

ОБОБЩЕНИЕ

пиано барабанфлейтагъдулка

3. Свържи устно произведенията с 
инструмента, който e солист във 
всяко от тях. 

2. Кой инструмент от текста НЕ е 
включен в цветните ленти?

4. Попълни устно пропуснатите думи.

5. Избери подходящи музикални инструменти 
и изпълни съпровод  към „Правото хоро”.

Произведенията „Кюстендилско хоро”, 
„Ръченица”,  „Право хоро” са …  музика.

А инструментите
          
са ... музикални инструменти.  

1. Изпей песента „Пролетна забава”. 
Кои музикални инструменти се 
споменават в текста и?

 ■ Кюстендилско хоро 

 ■ Ръченица

 ■ Право хоро

?

?

Тема: В чудния свят на народната музика
Урок за обобщение (с. 67)

Въвеждаща част:
Предложенията за разпяването в урока са две:

 − песента „Маршът на музикантите”, от чийто 
текст учениците изваждат названията на му-
зикални инструменти барабан, кларинет, тром-
пет;
 − с песен, свързана с пролетта, по преценка на учи-
теля.

Основна част: 
1. Със задачата „Изпей песента „Пролетна заба-

ва”. Кои музикални инструменти се споменават в 
текста и?“ се цели по интересен за децата начин 
да се постави темата за обобщение на знанията 
им за народни музикални инструменти. От предло-
жените цветни ленти се очаква да изберат гъдул-
ка и барабан. 

2. Задачата „Кой инструмент от текста не е 
включен в цветните ленти?” предполага верен 
отговор кларинет. Тук е добре да се изясни, че 
този инструмент не е народен, но е привнесен в 
нашата фолклорна музика.

3. Задачата „Свържи устно произведенията с 
инструмента, който e солист във всяко от тях“ 
е поставена на основата на възприемане на три 
творби и определяне на солиращи инструменти в 
тях чрез тембъра им:

 − „Кюстендилско хоро“, изп. Румен Сираков (там-
бура) и Оркестър за народна музика на БНР; 
 − „Ръченица“ за два кавала – м. Недялко Недялков 
и Костадин Генчев, изп. Н. Недялков и К. Генчев; 
Оркестър за народна музика при БНР с дир. Хр. 
Раданов;
 − Право хоро – изпълнение на гъдулка.

4. Чрез задачата „Попълни устно пропуснатите 
думи“ се очаква да се направи обобщение за изуче-
ните народни инструменти и обвързаността им 
с фолклорната музика. Думите отговарят на кар-
тинките кавал, тамбура, тъпан, тарамбука, гайда, 
а липсващата дума е народни.

5. Ритмичната дейност в часа е включена с цел 
да се обогатят уменията на учениците за подбор 
на детски музикални инструменти, чието звучене 
може да бъде обвързано с фолклорната музика. 

Заключителна част:
Акцент в тази част на урока е обобщението по 

отношение на тембъра и външния вид на народни-
те музикални инструменти, както и във връзка с 
натрупване на слухов опит, свързан с присъствие-
то им във фолклорната музика. Добре е второклас-
ниците да опишат накратко дейностите в часа, 
както и да назоват музикалните творби, включени 
в него. 

В края на часа на учениците се предоставя въз-
можност да се самооценят.

Възприемане на 
три творби и 
устно свързване 
със солиращите 
им инструменти. 
Верни отговори: 
„Кюстендилско хоро“ 
– тамбура; „Ръченица“ 
– кавали; Право хоро – 
гъдулка.

Попълване устно на 
пропуснатите думи, 
които отговарят на 
картинките – кавал, 
тамбура, тъпан, 
тарамбука, гайда, 
липсваща дума – 
народни.

Ритмичната дейност.

3

4

5

Разпяване с „Маршът 
на музикантите” 
и акцентиране на 
инструментите, 
които присъстват в 
текста, или с песен за 
пролетта.

Отгатване 
на липсващия 
инструмент от 
текста: кларинет. 

Изпяване 
на песента 
„Пролетна забава”. 
Избор на два от 
четири възможни: 
гъдулка и барабан.

2

1
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68

ПЕЕМ ЗА КИРИЛ И МЕТОДИЙ

2. Как е наречен 
празникът на светите 
братя Кирил и Методий?

3. Само солист ли изпълнява 
песента, която чуваш?

4. Сравни песните „Днес, ден 
славен” и  „Тоя празник нам 
дарява” по:

Днес, ден славен
музика Димо Бойчев

текст популярен

1. С коя дума поетът 
описва нашата реч? 

 Тоя празник нам дарява – 
муз. А. Бадев, т. Й. Груев

бързо

темпо

бавно

умерено

силна

весело тъжно

динамика

настроение

тиха

тържествено маршово

средно 
силна

празнично игриво

Ден преславен, ден тържествен,
ден на нашите отци,
ден народен, ден славянски,
на славянските творци!

Те във книга претвориха
звънкогласната ни реч
и труда им се разнесе
надалеч и надалеч.

Всички цвете положете 
пред свещения им лик – 
подвига им да прославим,
подвига им тъй велик!

Тема: Пеем за Кирил и Методий 
Урок за нови знания (с. 68)

Въвеждаща част:
Урокът може да започне с песента за разпява-

не „Народните будители“ (музика Валери Костов, 
текст Ваня Ангелска). Подходяща е беседа за буди-
телите и делото на Кирил и Методий.

Основна част:
1. Задачата е свързана с текста на новата пе-

сен „Днес, ден славен“ (музика Димо Бойчев, текст 
популярен). Отговорът на въпроса „С коя дума пое-
тът описва нашата реч?“ е: звънкогласна.

2. Втората задача отново е свързана с текста 
на песента. Целта е обогатяване на речниковия 
фонд на учениците. „Как е наречен празникът на 
светите братя Кирил и Методий?“ – преславен, 
тържествен. Вникването в смисъла на текста по-
мага на учениците да вложат повече емоция при 
изпълнението. В двете задачи се осъществява меж-
дупредметна връзка с български език и литература. 

3. Въпросът към слушаната песен „Тоя празник 
нам дарява“ (музика Атанас Бадев, текст Йордан 
Груев) стимулира възпитаване на слушателски на-
вици у учениците и актуализира знанието за со-
лист и съпровод/хор.

4. Второкласниците трябва да сравнят песни-
те „Днес, ден славен“ и „Тоя празник нам дарява“ 
по динамика, темпо и настроение. Те си приличат. 
Верните отговори и за двете са: темпо – умерено, 
динамика – средно силна, настроение – тържест-
вено, празнично.

Заключителна част:
В кратка беседа учениците могат да назоват 

песните, посветени на нашите първоучители Ки-
рил и Методий, които са пели и слушали в този 
час. Да си припомнят и още една – „Химн на Кирил 
и Методий“.

„Народните будители“ 
– разпяване. Беседа за 
будителите и делото на 
св. св. Кирил и Методий.

Разучаване на песента 
„Днес, ден славен“. 

Сравняване на 
песните „Днес, 
ден славен“ и „Тоя 
празник нам дарява“ 
по динамика, темпо 
и настроение. Верни 
отговори и за двете 
са: темпо – умерено, 
динамика – средно 
силна, настроение 
– тържествено, 
празнично.

Втора задача, свързана 
с текста на песента. 
Празникът на светите 
братя е „преславен“, 
„тържествен“. 

Песен „Тоя празник нам 
дарява“ – възприемане 
и актуализиране на 
знанието за солист и 
съпровод/хор.

Задача, свързана с 
текста на новата 
песен. Отговор: 
„звънкогласна“ реч.

2

3

1

4
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тържествено маршовоспокойно възторжено

69

УПРАЖНЕНИЕ

2. Изпей я с подходящото 
темпо и динамика.

1. Разпознай песента по 
инструменталния съпровод.                    

 ■ „Химн на будителите”                

 ■ „Знамето ни е трицветно”      

 ■ „Днес, ден славен”                       

3. Чуй „Химн на Кирил и Методий” 
по музика на Панайот Пипков и 
текст на Стоян Михайловски.

4. Кой модел показва вярно посоката 
на движение на мелодията в началото 
на химна?

 ■ Как звучи музиката му?

Панайот Пипков е един 
от първите български 
композитори. Бил е също 
диригент и учител по музика. 
Композирал е „Химн на Кирил и 
Методий”. 

 ■ А  ■ Б

Тема: Пеем за Кирил и Методий
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 69)

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с разпознаване на 

песента „Днес, ден славен“ по инструменталния
съпровод.

Основна част: 
2. Второкласниците изпълняват песента „Днес, 

ден славен“, като първоначално дискутират и из-
бират подходящото за нея темпо и динамика – 
умерено темпо и средно силна динамика.

3. Свързан с възприемането на „Химн на Кирил и 
Методий“ (музика Панайот Пипков, текст Стоян 
Михайловски) е въпросът за характера на музика-
та му – възторжено и тържествено.

4. Задачата е свързана с предходната. Ученици-
те трябва да посочат модела, който отговаря на 
посоката на движение на мелодията в началото на 
„Химн на Кирил и Методий“. За тази цел те тряб-

ва да различат и осмислят скок и постепенно дви-
жение в звучаща музика. Верният отговор е А.

В урока е предложена кратка информация за ком-
позитора Панайот Пипков, като специално трябва 
да се обърне внимание, че той е автор на музика-
та на „Химн на Кирил и Методий“.

Заключителна част:
Препоръчително е учителят да коментира с 

учениците дали всички от предложените за раз-
познаване в първата задача песни са подходящи 
за изпълнение на концерт по случай 24 май и защо. 
Възможни коментари са: „Да, защото в „Днес, ден 
славен“ се пее за Кирил и Методий; „Знамето ни 
е трицветно“ е посветена на един от държавни-
те символи, а 24 май е един от най-българските 
празници, на който задължително развяваме бъл-
гарското знаме; Ще изпеем и „Ден на будителите“, 
защото Кирил и Методий са първите будители на 
българския народ“ и т.н.

Самооценка: Как участвах в дейностите в уро-
ка? 

В края на часа на учениците се предоставя въз-
можност да се самооценят.

Свързване на посоката 
на движение на 
мелодията в началото 
на химна с графичен 
модел. Верен отговор: 
А. 

Снимка и текст
за Панайот Пипков.

4

„Днес, ден славен“ 
– разпознаване по 
инструментален 
съпровод и 
разпяване.

Изпълнение на 
„Днес ден славен“ с 
избрано подходящо 
темпо – умерено 
темпо, и динамика 
– средно силна.

Възприемането 
на „Химн на Кирил 
и Методий“ и 
определяне на 
характера на 
музиката му – 
възторжено и 
тържествено.

1

2

3
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Тема: Пея, слушам и танцувам
Урок за обобщение (с. 70 – 71)

Въвеждаща част:
Учениците могат да се разпеят с една от три-

те песни, след като ги разпознаят по илюстраци-
ите: „Пипи Дългото чорапче”, „Рече мама да ме 
жени” или „Ой, Лазаре”.

Основна част: 
1. Със задачата „Свържи ги (песните) устно с 

подходящите ленти” се очаква да се постави те-
мата за обобщение на натрупания слухов опит, 
свързан с творби от различен вид – вокална и ин-
струментална, авторска и народна музика. Важен 
акцент в урока е пролетната тематика на про-
изведенията. Създадени са възможности за меж-
дупредметни връзки с околен свят и БЕЛ. 

2. Задачата „Чуй произведенията „Теменужка и 
синчец” и „Валс на цветята” и допълни изречения-
та, като си помогнеш с картинките” продължава 
да следва пролетната тематика на творбите, но 
в тази задача на основата на възприемателна дей-
ност. Целта е да се разграничат понятията вокал-
на и инструментална музика. Очаква се с помощта 
на учителя второкласниците да направят обобще-
нието, че настроението в творбите, свързани с 
пролетта, може да бъде пресъздадено по различен 
начин – чрез вокална и инструментална музика, че 
творбите могат да бъдат както авторски, така 
и народни.

3. Танцовата дейност, свързана с валса на цве-
тята, има за цел двигателно осмисляне на жанра, 
отново подчинено на темата за пролетта.

 

1. Открий песните с помощта на картинките и 
ги изпей. Коя песен каква музика е?

авторска музика народна музика

ПЕЯ, СЛУШАМ И ТАНЦУВАМ – ОБОБЩЕНИЕ
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2. Чуй произведенията „Теменужка и синчец” 
и „Валс на цветята” и допълни изреченията, 
като си помогнеш с картинките.

3. Покажи с движения валса на цветята.

„Теменужка и синчец” се изпълнява само от глас, 
затова е … музика. ?

„Валс на цветята” се изпълнява само от 
музикални инструменти, затова той е … музика.?

 ■  

 ■  
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 ■ темпото;

 ■ динамиката;

 ■ характера на музиката.

5. Избери подходящ модел 
за произведението.

6. На кои от произведенията също може да се 
танцува валс? Защо?

 ■ „Есен”

 ■ „Татковина“

 ■ „На хубавия син Дунав“

 ■ „Знамето ни е трицветно“

7. Открий името на инструмента, който е солист 
във „Валс на цветята”. Помогни си с числата, 
които отговарят на буквите в азбуката.

8. Кои от инструментите на снимките  
НЕ са народни?

4. Чуй „Валс на цветята” и определи:

 ■ А  ■ Б  ■ В  ■ Г

1

2

4

5

6

8

7

3

4. Чрез задачата „Чуй „Валс на цветята” и оп-
редели: темпо, динамика, характер на музиката” 
се цели разграничаване и определяне  на основни 
музикалноизразни средства. (Верни отговори: тем-
по – бързо, динамика – средно силна, характер на 
музиката – нежен, танцувален.) 

5. Определянето на метричната схема на съ-
щата творба задълбочава развитието на умени-
ята на второкласниците за свързване на метрума
с графичен модел. 

6. Разграничаване на валс в познати творби е 
целта в задачата, предполагаща назоваване на 
произведения с такава жанрова принадлежност. 
Създадена е възможност за аргументация на отго-
ворите. От второкласниците се очаква да вклю-
чат в тях не само метрум, но и темпо, динамика, 
характер на музиката. 

7. Задачата предполага назоваване на арфата 
като солиращ инструмент във „Валс на цветята” 
с помощта на забавен числов ребус и междупред-
метна връзка с математика. 

8. „Кои от инструментите на снимките НЕ са 
народни?” е последната задача, в която флейтата, 
китарата, контрабасът и арфата се разграничават 
от народните инструменти гъдулка и тамбура. 

Заключителна част:
Акцент в тази част на урока е обобщението 

по отношение на видове музика, тембър и външен 
вид на класически музикални инструменти, както и 
във връзка с натрупване на слухов опит, свързан с 
присъствието им в симфоничната музика. Би било 
добре учениците да опишат накратко дейности-
те в часа, както и да назоват музикалните твор-
би, включени в него. В края на часа учениците имат 
възможност за самооценка.



111

Тема: Какво знам в края на 2. клас?
Урок за диагностика (с. 72 – 73)

Общи инструкции:
Предложеният диагностичен инструмент съдър-

жа 10 задачи. Той е разработен в два варианта – за 
учебника и работен лист за ученика в книгата за учи-
теля, който е необходимо да се ксерокопира за всеки 
второкласник. 

Както и в останалите диагностики, и в тази всяка 
от задачите има за цел установяване на постигнат 
очакван резултат към конкретна област на компе-
тентност от програмата по музика за втори клас, 
съотнесени към едно от шестте познавателни нива 
на класификацията на Б. Блум. Музикалният  мате-
риал, включен към задачите, съдържа произведения, 
които присъстват в образователното съдържание, 
представено в настоящия учебник и в звуконосите-
лите към него. 

Методически насоки:
1. Чрез задачата: „Изпей песните и ги свържи с вяр-

ното за тях” се очаква учениците да умеят да раз-
граничават авторски и народни песни на основата на 
изпълнителска дейност.

Музикален материал:
 − „Пипи Дългото чорапче” – муз. Вили Казасян, 
т. Богомил Гудев
 − „Зимата си сбра багажа” – муз. Добри Христов
 − „Седнало е Джоре” – народна песен 

2. „Запиши имената на композиторите” е задача, 
чрез която се поставя за цел да се установи нивото 
на знанията на второкласниците за български компо-
зитори – автори на песни за деца.  

3. Чрез задачата „Изпей началото на песента „Сед-
нало е Джоре” и избери подходящ модел на движение-
то в мелодията” се предоставя възможност за диаг-
ностициране на нивото на развитие на умението на 
второкласниците за разграничаване на постепенно 
движение и скок в мелодията по слух и с помощта на 
графични символи.

Музикален материал:
 − „Седнало е Джоре” – народна песен

4. „Огради вярното от всяка колона за песента 
„Седнало е Джоре“. Посочи правилната схема” е зада-
ча, чрез която се цели определяне на жанр върху осно-
вата на няколко музикалноизразни средства и осмисля-
нето му като съдържателен комплекс.

Музикален материал:
 − „Седнало е Джоре” – народна песен

5. Задачата за разпознаване на танца, подходящ за 
песента „Седнало е Джоре”, е заключителна от поре-
дицата задачи (№ 3, 4, 5), създаващи възможност за 

анализ на музикална творба, основаващ се на повече 
музикалноизразни средства и предоставящ възмож-
ност за осмисляне на жанра като музикален модел в 
съзнанието на учениците.

6. „Запиши имената на музикалните инструменти 
и огради тези от тях, които са народни“ е задача за 
разпознаване по външен вид на изучени инструменти.

7. Развитието на умението на учениците да раз-
познават музикални инструменти по тембър в изу-
чена музикална творба се установява чрез задачата: 
„Запиши името на инструмента, който звучи като 
солист в началото на „Валс на цветята“.

Музикален материал:
 − „Валс на цветята” – муз. П. И. Чайковски

8. Попълването на празните места в текста е с 
цел да се направи обобщение на знанията на ученици-
те за струнни инструменти на основата на възприе-
мателна дейност. 

9. Задачата: „Кое чуваш първо, кое – второ и кое 
– трето? Напиши съответната цифра” е обвърза-
на с умението на второкласниците, съдържащо се в 
учебната програма, за разпознаване най-малко на три 
характерни откъса от музикални творби, включени 
в репертоара за слушане, от които най-малко два 
инструментални. Поредността е по преценка на учи-
теля.

Музикален материал:
 − „Татковина“ – муз. Е. Манолов, т. П. Р. Славейков
 − „Април“ из „Годишните времена” – П. И. Чайков-
ски
 − „Синовен дълг“ – Маестро Г. Атанасов

10. „Запиши какво липсва за всеки инструмент“ е 
задача, свързана със знанията на учениците за начина 
на звукоизвличане при струнните инструменти.

Ключ на отговорите: 
1. зад.: Авторски песни са: 
– „Пипи Дългото чорапче” – муз. Вили Казасян, т. 

Богомил Гудев;
– „Зимата си сбра багажа” – муз. Добри Христов. 
Народна песен е: „Седнало е Джоре”.
2. зад.: Добри Христов, Вили Казасян, Панайот Пип-

ков.
3. зад.: отговор А.
4. зад.: игриво, умерено темпо, средно силно, рав-

номерна пулсация на две.
5. зад.: право хоро.
6. зад.: тамбура, кавал, гъдулка, флейта. Народни 

инструменти – всички с изключение на флейта.
7. зад.: арфа.
8. зад.: китара, струнни.
9. зад.: Поредността е по преценка на учителя.
10. зад.: цигулка – лък, гъдулка – лък, китара – стру-

ни, арфа – струни.
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Скала за оценяване на постиженията на учениците
чрез получен тестов бал:

Максимален брой точки: 31
31 – 21 т. – отлично представяне
20 – 11 т. – добро представяне
10 – 0 т. – слабо представяне

Таблица на задачите, включени в диагностика в края на учебната година (изходно равнище)

№ на задачата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Очакван резултат 
– знания, умения и 
отношения

Разграничава автор-
ските от народни-
те песни в реперто-
ара за пеене.

Знае имената на 
трима композитори 
на песни и инстру-
ментални произведе-
ния, слушани в час.

Разграничава посте-
пенно движение и 
скок в мелодията по 
слух и с помощта на 
графични символи.

Свързва темпото и 
динамиката с харак-
тера и изразността 
на музиката.

Разпознава ос-
новни музикални 
жанрове: право 
хоро.

Разпознава по 
външен вид 
музикалните 
инструменти: 
флейта, гъдулка, 
тамбура, кавал.

Разпознава по 
тембър музикал-
ни инструменти: 
арфа.

Познава прин-
ципа на звуко-
извличане при 
струнните 
инструменти.

Разпознава 
най-малко три 
характерни 
откъса от му-
зикални твор-
би, включени 
в репертоара 
за слушане, от 
които най-малко 
два инструмен-
тални.

Познава прин-
ципа на звуко-
извличане при 
струнните 
инструменти.

Област
на компетентност

Музика и общество Музика и общество Елементи на музи-
калната изразност

Елементи на музи-
калната изразност

Музика и общес-
тво

Елементи на 
музикалната 
изразност

Елементи на 
музикалната 
изразност

Елементи на 
музикалната 
изразност

Музициране, 
възприемане на 
музика

Елементи на 
музикалната 
изразност

Познавателно ниво Разбиране Разбиране Анализ Анализ Разбиране Знание Разбиране Разбиране Разбиране Разбиране

Критерии и 
показатели за 
оценка

За всеки верен отго-
вор: 1 т.
Общ брой за цялата 
задача: 3 т.

За всеки  верен отго-
вор: 1 т.
Общ брой за цялата 
задача: 3 т.

Верен отговор: 1 т.
Грешен отговор:
0 т. 

За всеки  верен отго-
вор: 1 т.
Общ брой за цялата 
задача: 4 т.

Верен отговор: 
1 т.
Грешен отговор: 
0 т. 

За всеки верен 
отговор: 1 т.
Общ брой за цяла-
та задача: 7 т.

Верен отговор: 
1 т.
Грешен отговор: 
0 т. 

Верен отговор: 
2 т.
Грешен отговор: 
0 т. 
Общ брой за 
цялата задача: 
4 т.

Верен отговор: 
1 т.
Грешен отгово: 
0 т. 
Общ брой за 
цялата задача: 
3 т.

Верен отговор: 
1 т.
Грешен отговор: 
0 т. 
Общ брой за 
цялата задача: 
4 т.
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Скала за оценяване на постиженията на учениците
чрез получен тестов бал:

Максимален брой точки: 31
31 – 21 т. – отлично представяне
20 – 11 т. – добро представяне
10 – 0 т. – слабо представяне

№ на задачата 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Очакван резултат 
– знания, умения и 
отношения

Разграничава автор-
ските от народни-
те песни в реперто-
ара за пеене.

Знае имената на 
трима композитори 
на песни и инстру-
ментални произведе-
ния, слушани в час.

Разграничава посте-
пенно движение и 
скок в мелодията по 
слух и с помощта на 
графични символи.

Свързва темпото и 
динамиката с харак-
тера и изразността 
на музиката.

Разпознава ос-
новни музикални 
жанрове: право 
хоро.

Разпознава по 
външен вид 
музикалните 
инструменти: 
флейта, гъдулка, 
тамбура, кавал.

Разпознава по 
тембър музикал-
ни инструменти: 
арфа.

Познава прин-
ципа на звуко-
извличане при 
струнните 
инструменти.

Разпознава 
най-малко три 
характерни 
откъса от му-
зикални твор-
би, включени 
в репертоара 
за слушане, от 
които най-малко 
два инструмен-
тални.

Познава прин-
ципа на звуко-
извличане при 
струнните 
инструменти.

Област
на компетентност

Музика и общество Музика и общество Елементи на музи-
калната изразност

Елементи на музи-
калната изразност

Музика и общес-
тво

Елементи на 
музикалната 
изразност

Елементи на 
музикалната 
изразност

Елементи на 
музикалната 
изразност

Музициране, 
възприемане на 
музика

Елементи на 
музикалната 
изразност

Познавателно ниво Разбиране Разбиране Анализ Анализ Разбиране Знание Разбиране Разбиране Разбиране Разбиране

Критерии и 
показатели за 
оценка

За всеки верен отго-
вор: 1 т.
Общ брой за цялата 
задача: 3 т.

За всеки  верен отго-
вор: 1 т.
Общ брой за цялата 
задача: 3 т.

Верен отговор: 1 т.
Грешен отговор:
0 т. 

За всеки  верен отго-
вор: 1 т.
Общ брой за цялата 
задача: 4 т.

Верен отговор: 
1 т.
Грешен отговор: 
0 т. 

За всеки верен 
отговор: 1 т.
Общ брой за цяла-
та задача: 7 т.

Верен отговор: 
1 т.
Грешен отговор: 
0 т. 

Верен отговор: 
2 т.
Грешен отговор: 
0 т. 
Общ брой за 
цялата задача: 
4 т.

Верен отговор: 
1 т.
Грешен отгово: 
0 т. 
Общ брой за 
цялата задача: 
3 т.

Верен отговор: 
1 т.
Грешен отговор: 
0 т. 
Общ брой за 
цялата задача: 
4 т.

Скала за самооценяване от учениците:

30 – 21 т. – успях да се справя без помощ
20 – 11 т. – справих се, но допуснах грешки
10 – 0 т. – беше ми трудно 



114

74

ДОВИЖДАНЕ, УЧИЛИЩЕ

3. Имаш ли любима песен, 
която не е учена в часовете 
по музика? Изпей я.

 ■ Донеси неин запис на 
компактдиск, за да я 
представиш пред класа 
следващия час.

5. Кой е музикалният инструмент, 
който го изпълнява? 

 ■ тромпет
 ■ пиано

 ■ арфа
 ■ контрабас

Здравей, лято!

музика и текст Йорданка Веселинова

Припев:
Ля (8), лятото дойде!
Ля (8), почват пак игри! 
Сбогом, сбогом, класна стая.
Ей, здравей ти, слънчево небе,
слънчево небе!
Сбогом, сбогом, класна стая.
Ей, здравей ти, слънчево небе!

И отново вън е лято,
почват пак игри.
Слънцето погали (2)
нашите души.
Не, не, не!
Не му мисли
и тръгвай ти със мен,
скачай смело и се весели.

1. Определи настроението 
на песента.

2. Кои са изпълнителите 
на песента?

4. Чуй музикалното 
произведение и подбери 
за него подходящо заглавие 
с помощта на картините.

2

А когато дойде есента,
пак ще се завърна при класа. 
Ля (5)
А когато дойде есента,
пак ще се завърна при класа.

Припев:...

Куплет:…

Припев:...
Ля (8), лятото дойде!
Ля (8), почват пак игри!

2

3. От следващата задача се очаква учениците 
да проявят лично мнение и инициатива, като до-
несат запис на любима песен, която да предста-
вят пред класа. 

4. Задачата предполага междупредметна връз-
ка с изобразително изкуство чрез подбиране на 
подходящо заглавие на музикално произведение с 
помощта на дадените репродукции на картини: 
Александър Мутафов – „Вълна“, Ван Гог – „Макове“, 
и Огнян Георгиев – „Гора“. Учениците слушат кла-
вирното произведение „Песен на вълните” от Кра-
симир  Милетков. 

5. Последната задача е свързана с откриване на 
тембъра на инструмента, който изпълнява „Песен 
на вълните“. Верният отговор е пиано.

Заключителна част:
В края на часа може да бъдат обобщени основ-

ните дейности и понятия, като с помощта на учи-
теля второкласниците се опитат да ги опишат и 
да изброят произведенията за изпълнение – „Ляс-
товичка“ и „Здравей, лято!“, и за възприемане – 
„Песен на вълните“.

Разучаване на песента 
„Здравей, лято!“.

Подбиране на 
подходящо заглавие 
на музикално 
произведение 
с помощта на 
репродукции 
на картини: А. 
Мутафов – „Вълна“, 
Ван Гог – „Макове“, и 
О. Георгиев – „Гора“. 
Произведението 
за възприемане е 
пиесата „Песен на 
вълните” от
К. Милетов.

Задача, 
стимулираща проявя 
на лично мнение и 
инициатива, запис 
на любима песен 
на компактдиск и 
представяне пред 
класа.

Разпознаване 
на тембъра на 
пианото в пиесата.

4

3

Определяне на 
характера на новата 
песен с помощта на 
четири стилизирани 
ноти, изразяващи 
различно настроение.

Определяне на 
изпълнителския 
състав на песента. 
Верен отговор: 
детски хор.

„Лястовичка“ – разпяване.

1

2

5

Тема: Довиждане, училище 
Урок за нови знания (с. 74)

Въвеждаща част:
За разпяване в началото на урока е подходя-

ща песента „Лястовичка“ (музика Борис Тричков, 
текст Ран Босилек). При изпълнението учителят 
обръща внимание върху синхрона на вокалното 
изпълнение със съпровода и общата звучност на 
песента. Разпознаване на изучена песен по инстру-
ментален съпровод.

Основна част:
1. След разучаване на новата песен „Здравей, 

лято!“ (музика и текст Йорданка Веселинова) уче-
ниците могат да определят настроението и. В 
помощ на учениците са дадени четири стилизира-
ни ноти с лица, изразяващи различно настроение.

2. Задачата цели определяне на изпълнителския 
състав на песента „Здравей, лято!“. Чрез опора 
върху снимки на различни изпълнителски състави 
второкласниците се очаква да посочат като ве-
рен отговор детски хор.
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УПРАЖНЕНИЕ

1. Открий изучените песни с помощта 
на картинките и ги изпей заедно с класа.

Има ли между тях народна?

А има ли такава, която се 
изпълнява само на празник?

Представи пред класа любимата 
си песен, чийто запис си донесъл 
на компактдиск.

2. Направи в тетрадката своя класация 
на любими песни, изучени през годината.

„Здравей, лято!”

?

?

?

?

 ■ 1. място

 ■ 2. място

 ■ 3. място

 ■ 4. място

 ■ 5. място

Образец

3. Чуй произведенията. Свържи ги 
с композитора им и цифрата на 
тяхното прозвучаване.  

 ■ „Магаренцето с двуколката”

 ■ „Болната кукла”

 ■ „Песен на вълните” 

1

2

3

П. И. Чайковски

К. Милетков

П. Хаджиев

Тема: Довиждане, училище
Урок за затвърдяване на нови знания (с. 75)

Въвеждаща част:
1. Урокът може да започне с откриване на изу-

чени песни с помощта на картинките и след това 
учениците могат да ги изпеят заедно. Дадените 
картинки отговарят на песните: „Нашето звън-
че”, „Седнало е Джоре”, „Знамето ни е трицвет-
но”, „Екопесничка”, „Лястовичка”.

Основна част: 
2. Задачата „Направи в тетрадката своя класа-

ция на любими песни, изучени през годината“ цели 
провокиране на лично мнение. Чрез тази задача се 
затвърдяват знания за народна и авторска песен, 
предназначението на песните – за ежедневието и 
за празник, и умението за представяне пред класа 
на любима песен. Задачата предполага представя-
не на дигиталните компетентности чрез възмож-
ността учениците да направят запис на компакт-
диск и да го донесат за часа.

3. Задачата предлага тройна логична връзка, 
свързваща композитор, музикално произведение и 
реда на прозвучаването му. Редът е по избор на 
учителя. Верни отговори:

„Магаренцето с двуколката“ – Парашкев Хаджи-
ев;

„Болната кукла“ – Пьотър Илич Чайковски;
„Песен на вълните“ – Красимир Милетков.

Заключителна част:
С помощта на учителя може да бъдат обобще-

ни основните дейности и музикалните произведе-
ния за изпълнение и възприемане.

В края на часа на учениците се предоставя въз-
можност да се самооценят.

Тройна връзка, 
свързваща 
композитор, музикално 
произведение и ред на 
прозвучаване. Редът е 
по избор на учителя. 
Верни отговори: 
„Магаренцето с 
двуколката“ – П. 
Хаджиев, „Болната 
кукла“ – П. И. Чайковски, 
„Песен на вълните“ –
К. Милетков.

3

Откриване на  
изучени песни 
с помощта на 
картинки и 
изпяване: „Нашето 
звънче”, „Седнало е 
Джоре”, „Знамето 
ни е трицветно”, 
„Екопесничка”, 
„Лястовичка”.

Затвърдяване на 
знания за народна и 
авторска песен, за 
предназначението 
на песните – за 
ежедневието 
и за празник. 
Лична активност 
– подготвяне 
на записи на 
компактдиск.

1

2
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Празнична торта
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Звънче звънна
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Честит рожден ден!
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Приложение № 10 към т. 10 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МУЗИКА ЗА ВТОРИ КЛАС 
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) 

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

Учебният предмет музика в началния етап от 
основната образователна степен допринася за раз-
виване на музикалния потенциал на всяко дете, за 
себеизразяването и личностното му обогатяване. 
Независимо че някои от децата проявяват музи-
калните си умения в различна възраст и с различни 
усилия, обучението по музика във втори клас оси-
гурява надграждане на базисните знания, умения и 
отношения, натрупани в първи клас, и осигурява 
по-нататъшно развитие на наличните музикални 
способности.

Учебното съдържание във втори клас е свърза-
но с различните аспекти на музикалното изкуство 
и с изграждането на изпълнителски, познавател-
ни, социални и други аспекти на музикалната ком-
петентност на ученика. Чрез слушане, оценява-
не и разбиране на музиката децата са в състояние 
да изследват своите собствени емоции и да разви-
ват чувството за ритъм, за ред и за последовател-
ност. Разбирането на знанията за музиката, в това 
число осмислянето и правилната употреба на ос-
новните понятия, се осъществява практически в 
процеса на дейност – изпълнение на музика, възпри-
емане на музика, импровизация на ритъм и пр. Уче-
ниците участват в разнообразни познавателни и 
развиващи дейности, чрез които изразяват емо-
ционалното отношение към музиката и разкриват 
широките и възможности за интеграция с други из-
куства. Чрез предложения в училище музикален ма-
териал се развиват изпълнителските им умения 
като съществен фактор за пълноценно общуване с 
музиката.

Учебната програма е структурирана в табли-
ци и представя учебното съдържание тематич-
но чрез очакваните резултати от обучението 
по всяка тема и свързаните с нея понятия. Во-
дещ принцип при определянето на темите е раз-
граничаването на основните видове дейности, 
присъщи на урока по музика. В този смисъл теми-
те не са представени в задължителна последова-
телност, а предполагат работата по тях да се 
преплита във всеки урок на принципа на спирало-
видното развитие на уменията, натрупване на 
представите и изграждане на понятията. Това 
дава възможност за гъвкавост при структуриране 
на учебното съдържание и преподаването му, като 
подпомага учителя при подбора на методи, сред-
ства и на музикален репертоар за пеене и слушане. 

    Основните теми във втори клас и свързаните с 
тях знания, умения и отношения са субектно ориен-
тирани – акцентът е поставен върху активната 
позиция на ученика в процеса на обучение. Учебното 
съдържание предполага максимално приложение на 
извънучилищния опит на учениците в посока от поз- 
нато към непознато, от най-достъпното в прак-
тически план към по-абстрактното.

В учебното съдържание се открояват някои 
по-съществени нови моменти. Като нов тема-
тичен акцент се въвежда „Еднаквост и различие”, 
чрез който се подготвят възприемането и осъзна-
ването на основните формообразуващи принципи 
в музиката. Въвеждат се тема и понятие струнни 
инструменти, като се изяснява и принципът на зву-
коизвличане при различните видове.

Музикалнообразователният процес във втори 
клас:

 • осигурява разширяване на усвоените знания от 
първи клас и постепенно надграждане на нови;

 • създава предпоставки учениците да изпитват 
радост от общуването с музика, провокира 
тяхната артистичност и въображение;

 • създава интерес и изгражда умения и актив-
ност за лична и колективна творческа люби-
телска художествена изява;

 • изгражда умения в областта на основните ви-
дове музикални дейности – изпълнение, слушане 
и импровизация;

 • дава основни знания и умения във връзка със 
същността на музиката и социалната и роля.

Постигането на образователните цели по пред-
мета музика може да се осъществи и чрез дейнос-
ти в изнесена обучаваща среда – посещение на ре-
петиция на музикална формация (хор, оркестър, 
вокално-инструментален ансамбъл) в културна ин-
ституция, сред природата за наблюдаване на звуко-
ва среда, както и реализирането на дейности, свър-
зани с календарни и национални празници, патронен 
празник на училището, тържество за завършване 
на учебната година и др.

В процеса на дейностите, изнесени в извънучи-
лищна обучаваща среда, се натрупват впечатления 
и богат социален опит относно реалния работен 
творчески процес на различни вокални и инстру-
ментални музикални формации, както и конкретни 
слухови представи относно звуците в природата, 
които обогатяват слуховия опит на учениците.
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ 
НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

Музициране, 
възприемане 
на музика

 • Пее според възможностите си пет авторски или народни песни, изучавани 
в училище.

 • Възпроизвежда ритмичен съпровод – подражателно и по графичен модел.
 • Импровизира съпровод върху песен и/или инструментален откъс.
 • Разпознава най-малко три характерни откъса от музикални творби, включени 

в репертоара за слушане, от които най-малко два инструментални.
 • Пее предпочитана песен от извънучилищния репертоар.

Елементи 
на музикалната 
изразност

 • Определя мелодия, характер, темпо, динамика в музикални примери.
 • Познава по тембър мъжки хор, а по тембър и външен вид – музикалните инстру-

менти: флейта, китара, арфа, гъдулка, тамбура, кавал.
 • Познава принципа на звукоизвличане при струнните инструменти.
 • Разграничава вокална и инструментална музика.
 • Разпознава метрума на музика в равноделни размери (2/4 и 3/4) и в неравнодел-

ните размери (5/8 и 7/8) в песни, изучавани в училище.
 • Разпознава по слух и по графични символи тонови трайности, съответстващи 

на осмини, четвъртини и половини ноти.
 • Определя еднаквост и различие в песни, изучавани в училище.
 • Разграничава постепенно движение и скок в мелодията по слух и с помощта на 

графични символи.

Музика и игра  • Играе право хоро и ръченица.
 • Импровизира танцови движения върху музика от изучаваните жанрове.

Музика и общество  • Разпознава основни музикални жанрове: марш, валс, право хоро, пайдушко хоро, 
ръченица.

 • Разграничава авторските от народните песни в репертоара за пеене.
 • Знае три имена на композитори на песни и инструментални произведения, слу-

шани в час.
 • Коментира примери за присъствието на марша, валса, правото хоро и ръчени-

цата в бита на хората.
 • Знае характерни елементи и особености на коледуването, сурвакането, кукер-

ските игри и лазаруването; наричания и народни песни, свързани с тях.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Глобални теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия*

Пеене на песни  • Изпълнява по избор пет песни, изучавани в училище – авторски и 
народни.

 • Изпълнява предпочитана детска песен.
 • Възпроизвежда мелодия и метроритъм според индивидуалните 

си възможности.
 • Пресъздава характера на песента при изпълнение.
 • Синхронизира вокалното си изпълнение със съпровода и с общата 

звучност на музикалното произведение.

*Понятията се усвояват на практическа основа.
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Глобални теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия* 

Ритмичен 
съпровод

 • Ръководи се от метрума и темпото при изпълнение на съп- 
ровод.

 • Следва жестовете и указанията на учителя по време на из-
пълнението.

 • Подбира подходящи средства за съпровод съобразно харак-
тера на музиката.

 • Постига синхрон и баланс между пеене и съпровод.
 • Изпълнява ритмичен съпровод на слушано произведение в 

час.
 • Изпълнява съпровод, като се ориентира по графичен запис на 

метрум и ритъм.
 • Изпълнява звукови картини подражателно и по графичен за-

пис.
 • Синхронизира изпълнението си с останалите участници в 

дейността.
 • Импровизира ритмичен съпровод върху песен или инстру-

ментален откъс по избор.

Слушане на музика  • Подбира подходящи словесни определения за характера на 
музиката.

 • Проследява мелодия, характер, темпо и динамика в музикал-
но произведение, слушано в час.

 • Разпознава песен по инструментален съпровод.
 • Разпознава по характерна мелодия най-малко два инструмен-

тални откъса от репертоара за слушане.

Музикална 
изразност

 • Определя темпо и динамика в подходящи примери.
 • Определя характера на музиката в музикални произведения, 

слушани в час.
 • Свързва темпото и динамиката с характера и изразността 

на музиката.
 • Изпълнява песни с подходящо темпо и динамика.
 • Описва характера на изпълняваните песни.
 • Разпознава инструментална творба по темпото, динамика-

та и характера на музиката.

 • темпо
 • динамика
 • характер 

на музиката

Вокална и инстру-
ментална музика

 • Разпознава по външен вид и тембър музикалните инструмен-
ти: флейта, китара, арфа, гъдулка, тамбура, кавал.

 • Изброява гъдулка, тамбура и кавал като народни музикални 
инструменти.

 • Подбира подходящи определения за тембъра на изучаваните 
музикални инструменти.

 • Познава различните начини на звукоизвличане при изучавани-
те струнни музикални инструменти.

 • Разграничава по тембър струнните инструменти.
 • Разграничава вокална и инструментална музика.
 • Разпознава по тембър мъжки хор.

 • гъдулка
 • тамбура
 • кавал
 • струнни
 • инструменти
 • вокална музика
 • инструментал-

на музика

Метрум  • Разграничава двувременна и тривременна пулсация.
 • Отчита равномерна и неравномерна пулсация на две и на 

три.
 • Свързва метрума с графичен модел.
 • Разпознава метрума на музика в размери 2/4, 3/4, 5/8 и 7/8.
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Глобални теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия* 

Тонови трайности  • Разграничава по слух кратки и дълги тонови трайности, съ-
ответстващи на половини, четвъртини и осмини ноти.

 • Разпознава графично знаците за цяла, половина и четвърти-
на нота стойност.

 • Съотнася изучаваните тонови трайности с конкретни срич-
ки в текст на песен.

 • Изпълнява по слух и по графичен запис изучаваните тонови 
трайности.

Мелодическо 
движение

 • Определя еднаквост и различие в песни от училищния репер-
тоар по слух и с помощта на графични средства.

 • Разграничава повтарящи се тонове, постепенно движение и 
скок в мелодията.

 • Свързва изучаваните видове мелодическо движение с графи-
чен модел.

Музика и движение  • Играе право хоро и ръченица в синхрон с музиката.
 • Разпознава право хоро и ръченица в народна песен или ин-

струментална пиеса от слушаните в училище музикални 
произведения.

 • Импровизира движения върху разнообразна характерна 
музика.

 • Проявява артистичност и лично отношение в импровиза-
цията.

 • пайдушко хоро

Музикални 
жанрове

 • Разграничава марш, валс, право хоро, пайдушко хоро и ръче-
ница в подходящи примери.

 • Разпознава изучаваните жанрове в изпълнение на различни ин-
струментални формации.

 • Определя метричната пулсация и характера на музиката 
като жанрови белези.

 • Дава примери за присъствието на изучаваните жанрове в 
ежедневието и празниците на хората.

Авторска 
и народна музика

 • Разграничава народната и авторската музика в репертоара 
за пеене и слушане.

 • Назовава три имена на композитори на песни и инструмен-
тални произведения от училищния репертоар.

 • Изброява характерни елементи на коледуването, сурвакане-
то, кукерските игри и лазаруването.

 • Изпълнява наричания и народни песни, свързани с изучавани-
те обреди.

 • композитор
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 
ЗА ГОДИНАТА 

ГОДИШЕН БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ПРЕДМЕТА ВЪВ ВТОРИ КЛАС – 64 ЧАСА

Препоръчително разпределение на часовете:

За нови знания 40% 

За затвърдяване на новите знания  
и за обобщение

55% 

За диагностика на входно, междинно и изходно ниво 5% 

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ 
Оценяването на индивидуалните постижения на учениците по музика във втори клас се осъществя-

ва предимно устно и стимулира музикалната им изява, свързана с пеене и с възприемане на музиката.
Чрез писмена проверка на знанията и уменията на учениците се диагностицират входното ниво в 

началото на учебната година и изходното ниво в края на учебната година. Резултатите на учениците, 
установени чрез писмени форми на оценяване, се съхраняват в портфолиото на ученика. Критериите 
за оценяване на писмените работи се обсъждат предварително с класа и се прилагат и за самооценява-
не на ученика. В тях не се включва възпроизвеждане на определения и на теоретични знания.

Поставените оценки са с качествен показател, който може да бъде изразен с разнообразни символи.

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, 
КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ 

Спецификата на музикалнообразователния процес създава условия за придобиване на ключовите 
компетентности:

Ключови  
компетентности 

Дейности и междупредметни връзки

Компетентности в 
областта на българ-
ския език

 9 описване на звукови картини, начални умения за изводи и обобщения;
 9 изказване на мнение при възприемане на музиката;
 9 търсене на понятия за определяне на характера на музикалното произведение;
 9 четене и обсъждане на текстове на песни, постепенно обогатяване на речника 

на учениците.

Умения за общуване 
на чужди езици

 9 усвояване на основни понятия в музиката, които са на чужд език, в процеса на 
разнообразни практически музикални дейности.

Математическа 
компетентност и 
основни компетент-
ности в областта 
на природните нау-
ки и на технологии

 9 прилагане на математически понятия и закономерности при осмислянето на 
по-важните елементи на музикалната изразност – мелодия, ритъм, метрум, 
темпо;

 9 формиране на природонаучна грамотност чрез произведенията, посветени на 
различни природни обекти и явления (сезони и сезонни промени, животни, пла-
нини, реки и др.).

Дигитална 
компетентност

 9 използване на дигитална звуковъзпроизвеждаща техника и съвременни музикални 
инструменти в обучението по музика.
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Ключови  
компетентности 

Дейности и междупредметни връзки

Умения за учене  9 следване на указания за музикално-изпълнителска дейност;
 9 опити за планиране на собствената дейност в групово музициране;
 9 сравняване на различни музикални произведения, обобщаване, групиране по опре-

делен признак;
 9 събиране на информация при дейности в изнесена обучаваща среда – наблюдение 

на жива звукова среда, посещение на репетиция на музикална формация (хор, ор-
кестър, вокално-инструментален ансамбъл) в културна институция.

Социални и граж-
дански компетент-
ности

 9 разбиране на социалната роля на музиката чрез песните „Знамето ни е три-
цветно“, т. и м. М. Митов, и „Татковина“, т. П. Р. Славейков, м. Ем. Манолов, 
като изразява позиция и отношение към Родината;

 9 участие в обсъждането на различни музикални произведения, толерантност към 
музиката на различните етноси и народи, търпимост, умения за работа в екип 
и др.

Инициативност и 
предприемчивост

 9 активно участие с музикални изяви в календарните празници (Коледа, Нова годи-
на, Великден и др.), отбелязвани в класната стая и училището.

Културна компе-
тентност и умения 
за изразяване чрез 
творчество

 9 изразяване на емоционалното преживяване при общуването с българския музика-
лен и танцов фолклор;

 9 избиране на музика за отбелязването на български празници, свързани с обредния 
календар;

 9 изпълняване на съпровод по зададена схема;
 9 демонстриране на метрума чрез движение.

Умения за подкрепа 
на устойчивото 
развитие и за здра-
вословен начин на 
живот и спорт

 9 слушане на подходящи музикални произведения, свързани със значението на адек-
ватното поведение на човека в природата, на улицата, у дома и на обществени 
места, за опазване на човешкото здраве, за опазване на природата, за оценяване 
на значението на природосъобразния начин на живот.



КАКВО НАУЧИХ ЗА МУЗИКАТА В 1. КЛАС?

10

1. Напиши „Х” върху номерата само на авторските 
песни от тези, които чуваш.

1 2

3 4

1

А

2

Б

3

В

4

Г

2. Чуй произведенията. Свържи номерата им 
с буквите на подходящите модели.

ПРИЛОЖЕНИЕ Работен лист 1
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11

3. Чуй произведението и напиши кой 
инструмент чуваш.

4. Коя схема отговоря на движението на мелодията 
в „Медна свирка свири”? Отбележи с „Х”.

5. Огради името на танца, който 
чуваш. Напиши името на инструмента.

ръченица валсправо хоро

1 2

.............................

.............................
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„Радецки марш“

41

КАКВО НАУЧИХ ЗА МУЗИКАТА ПРЕЗ ПЪРВИЯ СРОК?

1. С кои цифри са отбелязани струнните 
инструменти? Огради ги.

4. За коя от двете творби се отнася изречението? 
Отбележи с „Х”.

2. Кой е народният инструмент, който 
виждаш на снимките? Огради го.

5. Кое е хорото, което чуваш? Огради го.

 ■ право хоро  ■ пайдушко хоро  ■ ръченица

Произведението, което има умерено темпо, 
тържествен характер и силна динамика, се
нарича ...................... .

3. Кой вид музика е подходящ за произведенията? 
Свържи подходящия вид музика с произведенията.

 ■ „Станинине, господине” 

 ■ „Магаренцето и двуколката” 

 ■ „Баба Яга”    

 ■ „Валс на цветята”
инструментална

вокална

6. Кои са имена на композитори? Подчертай ги.

 ■ Хайгашод Агасян

 ■ Йохан Щраус

 ■ Иван Вазов

 ■ Емануил Манолов

1 2 3

„Болната кукла”
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Работен лист 2
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КАКВО ЗНАМ В КРАЯ НА 2. КЛАС

1. Изпей песните и ги свържи с вярното за тях.

 ■ „Пипи Дългото 
чорапче”

 ■ „Седнало е Джоре”  ■ „Зимата си 
сбра багажа”

авторска песен народна песен

3. Изпей началото на песента „Седнало е Джоре” и избери 
подходящ модел на движението в мелодията. Отбележи.

2. Запиши имената на композиторите.

4. Огради вярното от всяка колона за песента 
„Седнало е Джоре”. Посочи правилната схема. 

5. Кое е подходящото хоро за песента 
„Седнало е Джоре”? Отбележи с „Х”.

 ■ А

 ■ А

 ■ Б

 ■ В

 ■ Б

тържествено

нежно

игриво

ръченица

бързо

пайдушко хоро

тихо

право хоро

бавно силно

умерено средно силно

.............................. .............................. ..............................
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тихо

право хоро

бавно силно

умерено средно силно

.............................. .............................. ..............................
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6. Запиши имената на музикалните инструменти 
и огради тези от тях, които са народни.

9. Кое чуваш първо, кое – второ и кое – трето? 
Напиши съответната цифра.

10. Запиши какво липсва за всеки инструмент.

„Синовен дълг”

„Април” из „Годишните времена”

„Татковина”

Инструментът, който изпълнява произведението, 
е ......................... . Инструментите цигулка, 
китара, арфа, тамбура и гъдулка са ........................ .

7. Запиши името на инструмента, който звучи като солист 
в началото на „Валс на цветята” от  Чайковски.

8. Чуй произведението и попълни липсващите думи. 

..............................

.............................. .............................. .............................. ..............................

..........................................................................................

..............................
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