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ПРЕДГОВОР

Уважаеми колеги,
Книгата за учителя към учебния комплект по музика за шести клас
на издателство „Булвест 2000“ следва модела на книгата за учителя
за пети клас. В нея отново ще намерите информация за учебното
съдържание по музика, представено чрез учебника на издателството,
както и кратко описание на съдържанието на останалите елементи
от комплекта – звуконосители (с песни и музика за слушане) и електронен продукт.
За осъществяването на целите, заложени в учебната програма,
сме предложили структуриране на темите и свързаните с тях понятия, което максимално да улесни работата ви в клас. При реализирането на тяхната последователност водещ е принципът на въвеждане на нови знания чрез надграждане на вече усвоения материал
в предходните години и конкретно в пети клас – идея, заложена и в
програмата.
Отново са разграничени видовете уроци: за нови знания, упражнение, преговор, обобщение и наблюдение.
В книгата е предоставена технология за работа, включваща разработването на всеки урок в неговите основни етапи и разновиднос
ти. Съобразили сме се с препоръчителното процентно разпределение на учебните часове.
Разнообразните дейности могат да бъдат реализирани чрез предложения от нас прецизно подбран, с несъмнени художествени дос
тойнства, съобразен с възрастта и интересите на учениците музикален материал от различни стилове и жанрове.
Естествено, съдържанието на темите е отворено и може да бъде
променяно според вижданията на всеки от вас и възможностите на
учениците, които обучавате. Надяваме се, че зададеният от нас модел ще ви бъде в помощ.
От авторите

ЦЕЛ И ОСОБЕНОСТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В ШЕСТИ КЛАС
СПОРЕД УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Образователното съдържание в учебната прог
рама по учебния предмет музика за шести клас
(общообразователна подготовка) е насочено към
„овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани със спецификата на музикалното изкуство във всичките му разнообразни прояви и с
изграждането на музикалноизпълнителски, музикалноаналитични, когнитивни, социални, творчески
и други компетентности у ученика, в контекста
на задължителните ключови компетентности за
учене през целия живот, съобразно Европейската
референтна рамка“ (с. 1). Основният подход при
изграждането на програмата е компетентностният, като идеята е „създаване на условия за по-нататъшно развитие на музикалните способности
като съществен фактор за пълноценно общуване
с музиката и успешно реализиране на музикалните
дейности“ (пак там). Това определя и връзката с
музикалното съдържание на предходни класове и
по-специално пети клас и преминаването на следващо равнище на усъвършенстване на вече усвоени
и натрупване на нови знания.

Областите на компетентност съдържат комплекс от знания, умения и отношения, чрез които се
проявяват. Тяхното формиране се осъществява чрез
образователно съдържание, обединено в осем теми:
1. Пеене на песни
2. Слушане на музика
3. Елементи на музикалната изразност
4. Музикални жанрове и форми
5. Българска народна музика
6. Музика и общество
7. Музика, движение, танц
8. Музика и съвременни технологии, която е
нова тема в сравнение с учебните програми, използвани досега
Акцентът в учебната програма по музика за шести
клас се поставя върху: знанията за българския фолклор
и българското професионално музикално творчество след Освобождението, знанията за музикалните
форми, жанрове и принципи на формообразуване. По
отношение на изграждане на умения учебната прог
рама за шести клас акцентира върху разпознаването,
сравняването и интегрирането на тези знания в други области на образователния процес.

УЧЕБНИЯТ КОМПЛЕКТ ПО МУЗИКА ЗА ШЕСТИ КЛАС И
РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НОВАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА
В програмата за улеснение на учителя някои от
темите са конкретизирани в подтеми. Например темата Музика и общество (с. 5) включва пет подтеми:
– български композитори класици;
– популярна музика и популярна култура;
– музиката и съвременните медии;
– автор, изпълнител, публика
– фолклорната музика в модерната и глобалната епоха.
Съдържанието в посочените теми и подтеми
осигурява развитие на конкретни компетентности. Например с овладяване на образователното съдържание от учебната тема Слушане на музика (с. 3) се очаква ученикът да:
– умее да слуша с определени задачи;
– проследява изразните средства в подходящи
музикални творби, коментира ролята им и ги
използва като слухова опора при проследяване;
– проследява принципите на формообразуване и
ги открива в подходяща музика;
– разпознава по характерна мелодия най-малко
четири откъса от репертоара за слушане;

– разпознава по характерна музика най-малко четири танца.
Въвеждането на новите понятия и теми и последователната системна дейност при овладяването на знанията през цялата година е в основата
на организирането на учебното съдържание (вж.
примерното годишно разпределение в учебника).
Разпределението на понятията по теми е
следното:
1. Елементи на музикалната изразност: метроритъм, камерен оркестър, дуо, трио, квартет, рок
група, бигбенд, синкоп, триола.
2. Музикални форми и жанрове: вариационна
форма, рондо форма, сложна триделна форма, повторение и контраст, вариране, песен, менует, гавот, танго, самба, полонез, мазурка, валс.
3. Българска народна музика: традиционен фолклор, исо.
4. Музика и общество: интерпретация, медия,
саундтрак, обработка, кавърверсия.
5. Музика, движение, танц: сцена.
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•• дигитална компетентност
•• умения за учене
•• социални и граждански компетентности
•• инициативност и предприемчивост
•• културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
•• умения за подкрепа на устойчивото развитие
и за здравословен начин на живот и спорт.
Към посочените компетентности в учебната
програма са предложени дейности, чрез които да
се осъществят междупредметни връзки. На тази
база в учебния комплект са създадени възможности
за синхронизиране на образователното съдържание в различни аспекти:
– тематичен, свързван с присъствието на
едни и същи или близки като тема произведения: например песента „Хубава си, моя горо“
на Любен Каравелов е включена и в обучението по литература, където като компетентности в очаквани резултати от обучението е
заложено шестокласникът да различава и тълкува преживявания, настроения, състояния на
героя.
– съдържателен, разглеждащ едни и същи явления, обекти, факти в различен ракурс: например фолклорен/празничен/обреден календар в
музикален и литературен контекст;
– лексикологичен, чрез обсъждане на текстове
на песни и др., четене, възприемане и изпълнение на песни с текстове на чужд език и т.н.;
– визуализиращ, свързан с онагледяване на музикални явления чрез зрителни опори, присъстващи като понятия в други учебни предмети
като геометрични фигури, за представяне на
метрични схеми и схеми на музикални форми
и др.

6. Музика и съвременни технологии: звукозапис,
звуконосител, аудио- и видеоформати.
При овладяване на някои от понятията, включени в програмата, се съблюдава принципът за приемственост и надграждане на знанията на учениците, формирани съобразно учебното съдържание
по музика в предходните години (например рондо,
формообразуващи принципи и др.).
Съществен акцент в учебната програма по музика за шести клас е представянето на възможни
междупредметни връзки чрез конкретни дейности на основата на посочените девет ключови
компетентности (с. 7 – 8). Например върху социалните и гражданските компетентности на шестокласниците в часовете по музика може да се работи по различни начини:
– формулиране на мнение при изпълнение и възприемане на музиката чрез знания за българския фолклор и българското професионално
музикално творчество след Освобождението,
като се прави разлика между народно творчество и възрожденско музициране;
– участие в групова учебна дейност, свързана с
изява на толерантност към различните мнения и предпочитания, толерантност към различните възможности на съучениците, търпимост, уважение и подкрепа в процеса на
групово музициране;
– участие в екипи за работа по учебни проекти
по музика с интердисциплинарен характер.
Останалите ключови компетентности са:
•• компетентности в областта на българския
език
•• умения за общуване на чужди езици
•• математическа компетентност и основни
компетентности в областта на природните
науки и технологиите

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
В програмата по музика за шести клас годишното съдържание трябва да бъде разпределено в 68
учебни часа, по два часа за всяка една от 34 учебни
седмици (18 за първия учебен срок и 16 за втория),
като препоръчителното процентно разпределение на видовете урочни единици е следното:
– 35% от часовете са за нови знания;
– 30 % за упражнения;
– 10% за преговор;

– 5% за обобщение;
– 15% за наблюдение в извънучилищна обучаваща среда;
– 5% за контрол и оценка (входно и изходно равнище).
На тази насочваща база, съобразно нашето виждане за структуриране на учебното съдържание, е
изготвено примерното разпределение в представения комплект.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ТИПОВЕТЕ УРОЦИ, ПРЕДСТАВЕНИ В УЧЕБНИКА
Всеки един от разработените уроци, независимо от неговия тип, е структурно изграден чрез
логически обвързани части – въвеждаща, основна,
заключителна.
Структурата на уроците за нови знания (фиг.
1) – 25 урочни единици, включва въвеждаща част, в
която по преценка на учителя може да се включи песен за разпяване, да се актуализират знания, на основата на които ще се надграждат новите. Основни
дейности в този тип урок са разучаване на песен и
възприемане на нови музикални творби. Към всяка
от тях са предвидени определен брой задачи, съобразени с възрастовите особености на шестокласниците. Тези задачи са практическата основа, върху
която се овладяват предвидените в учебната прог
рама нови понятия и умения. Чрез заключителната
част в урока учителят има възможност за обратна
връзка по отношение степента на овладяване на
учебното съдържание, предвидено за часа.
Фиг. 1

възможност за осъществяване на обратна връзка,
чрез която учителят да установи нивото на владеене на образователното съдържание от часа.
В уроците за преговор (фиг. 2) – 6 урочни единици, са предоставени възможности за актуализиране на учебно съдържание, свързано с повече
теми, т.е. в по-голям
обем. В уроците от
този тип се обоснова
значението на знанията и уменията, свързани с тях, изпълняват
се различни задачи с
обобщаващ и систематизиращ характер, извеждат се конкретни
изводи. Преговорните
уроци в учебника са разработени в следните Фиг. 2
тематични акценти:
– начален преговор на знания и умения, придобити в обучението по музика в пети клас;
– камерно-инструментални състави;
– старинни и съвременни музикални инструменти;
– композиторското творчество и фолклорът;
– фолклорни области;
– съвременна музикална култура.
В уроците за обобщение (фиг. 3) – 3 урочни единици, се систематизират знанията по дадена глобална тема, като целта е да се изградят умения
за тяхното приложение чрез извод, обобщаване и
откриване на причинноследствени връзки. В заключителната част на уроците за обобщение отново
е предвидена възможност за обратна връзка по посока на направените изводи и обобщения.
Уроците за обобщение са свързани със
следните теми от
учебната програма:
– Музикални жанрове и форми – обобщаване на учебно
съдържание, свързано с музикални
форми.
– Музика, движение,
танц – „Танцова
музика и композиторско творФиг. 3

Уроците за упражнение (фиг. 1) – 21 урочни
единици, също започват с въвеждаща част, която
всеки учител има пълната свобода да реализира
според своите разбирания. Включени са както задачи за затвърдяване на знанията, така и творчески
задачи. Ключов елемент в тях е установяването
на взаимосвързаност между новите и придобитите до момента знания. Създадена е възможност да
се стимулират уменията на учениците за приложение на наученото в предходния час, като за целта
се включва музикален материал не само от него, но
и от предишни учебни часове. В част от тези уроци присъства и танцова дейност, осмислена като
ефективна практическа възможност за упражняване на знания и умения, придобити до момента.
Стимулира се индивидуалната работа по определени теми и в екипи в рамките на часа и като допълнителна дейност. В заключителната част има
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чество“, насочено към откриване на различни
танци в творчеството на композиторите.
– Музика и общество – „Музиката в съвременността“, обобщаване на музикален опит, формиран по отношение на присъствие на характерни произведения в живота на хората.

кални инструменти в обучението по музика; търсене, събиране, обработване на информация, в т.ч.
и музикална, използвайки съвременните информационни технологии и интернет ресурси; използване на софтуер за запис и възпроизвеждане на музика, както и за аранжиране на мелодия.

Часовете, предвидени за наблюдение в извънучилищна среда (фиг. 4) – 10 урочни единици, създа-

Часовете за контрол и оценка (входящо, междинно и изходно равнище) (фиг. 5) – 3 урочни едини-

Фиг. 4

Фиг. 5

ват възможност за натрупване на музикален и познавателен опит в природна и социална среда. За
улеснение на учителите съдържанието в тях също
е разработено в учебника. Включени са дейности,
които предполагат използване и представяне на
този опит чрез различни разновидности на учебен
проект – компютърни презентации, табла, сценарии на музикални изяви и др. Разработени са критерии за оценяване и самооценяване на учебните продукти. Акцент в тези часове е възможността за
развитие и изява на дигиталната компетентност
на шестокласника чрез: използване на дигитална
звуковъзпроизвеждаща техника и съвременни музи-

ци, са разработени в цял разтвор на учебника. Те
предполагат установяване равнището на знания и
умения на учениците в началото и в края на учебната година, както и в края на първи срок.
Всеки един от предложените педагогически
инструменти е съобразен с възрастовите особености на шестокласниците, предоставя възможност за обективно оценяване на постигнатото до
момента от ученика и прогнозиране на бъдещо развитие. Задачите са конструирани върху основата
на „Таксономия на познавателните цели“ на Б. Блум
и колектив (Стоянова, Ф. Тестология за учители.
София, 1996, 1 – 85). Оценяването на знанията и
уменията се осъществя на практическа основа.
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СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА
УЧЕНИЦИТЕ – ВХОДНИ, МЕЖДИННИ, ТЕКУЩИ И ИЗХОДНИ
Нормативната база изисква предоставяне на
възможности както за оценяване, така и за самооценяване. В учебната програма оценяването на
постиженията на шестокласниците е регламентирано (с. 7):
– текущи оценки (от устни, от писмени, от
практически изпитвания) – 60%;
– оценки от контролни и от класни работи –
15%;
– оценки от други участия (работа в час, изпълнение на домашни работи, на лабораторни упражнения, работа по проекти и др.) – 25%.
Възможности за текущо оценяване на устни отговори учителите могат да намерят във всички
уроци за упражнение, преговор, обобщение. Оценка за устно изпитване може да се постави върху
отговорите на учениците по време на часа. Ценно
в процеса на оценяване е, когато учителят наблюдава равнище на овладени знания, трансформацията и приложението им като умения, прояви на
емоционална съпричастност, мотивация, интерес
към образователния процес в часа от страна на
ученика. Например знанието за същността и различните видове музикални метруми се очаква да
бъде трансформирано в умения за разграничаването му в определена творба, за свързването му с
други музикалноизразни средства, за обобщаване
на неговата роля по отношение на един или друг
жанр, за оценяване ролята на този жанр в конкретен социален аспект – празник, обред, проява.
Оценяването на писмени работи е възможно
да се реализира отново чрез използване на горепосочените типове уроци, по преценка на учителя,
в зависимост от педагогическите цели, които си
поставя.
За оценяване на контролни работи са предвидени различни видове тестови задачи за проверка
и оценка на знания и умения в началото, в края на
учебната година, както и в края на първия учебен
срок. Техният формат, познавателното им равнище и съдържание са съобразени с възможностите
на шестокласниците към конкретния момент.
Много важна е обратната връзка от учениците
при връщане на контролните работи, която сме
убедени, че всеки учител осъществява с цел използване на получената информация за подобряване на
качеството на работата му.
В представения учебен комплект възможностите за самооценяване присъстват в часовете за
наблюдение. В разработеното съдържание, свърза-

но с тях, са предложени критерии, както и скалa
за самооценка от петокласниците на създадените
от тях продукти.
Стилизираните знаци, познати от пети клас,
онагледяват основните дейности и служат за
ориентир както на шестокласниците, така и на
учителя. В помощ са и познатите вече обособени
рубрики: Нови знания, Знаете ли, че…, Биографии.
За улеснение на учениците и на учителя в началото е поставен и Пътеводител към учебника, който помага в ориентацията по съдържателните
моменти във всеки тип урок. Различните теми в
уроците са посочените в съдържанието.
В учебника е запазен и принципът на графично
организиране на текста и илюстративния материал. Всеки от уроците за нови знания започва на
лява страница. Някои от тях са разработени на
цял разтвор, в зависимост от обема на учебното
съдържание. Всяка една от учебните теми задължително включва урок за нови знания и урок за затвърдяване, за обобщение, както и за наблюдение.
Всяка тема съдържателно е представена чрез
запознаване и овладяване на новите понятия в
учебната програма, както и чрез формиране на знания и изграждане на умения за практическото им
приложение в реална музикална дейност.
В отделни разтвори е представен диагностичният инструментариум за входно, междинно и изходно равнище.
Учебното съдържание в комплекта се отличава
с логична последователност, прецизност по отношение на съдържанието и обема на използваната информация. Основен стремеж на авторския
екип е да съумее да намери път за въвеждането на
сложни музикални понятия по достъпен начин, без
да се накърнят професионалната точност и спецификата на преподаваното музикалнотеоретично знание. Текстовете, посветени на фолклора, на
музикалните инструменти, на композиторите и
техните творби, са ясни, конкретни, поставят
точни акценти, съобразени са с познавателните
възможности и интелектуалните способности на
учениците. Представянето на трите фолклорни
области, включени в програмата за шести клас,
съзнателно стратегически е въведено на принципа
на представянето на фолклорните области в пети
клас, като е включена и една игра, чрез която се
затвърдяват и обобщават цялостната представа
и знанията за българския музикален фолклор, получени през двете години.
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Всички предложени задачи са пряко свързани с усвоеното знание, със слуховия опит и развиваните
музикални способности. Те са максимално прецизирани в съдържателен аспект. Включени са разнообразни задачи, някои от които изискват точност
на знанието, други провокират творческите способности и въображението, трети предполагат
екипна работа и изява на лични музикални вкусове
от учениците. Особено внимание е отделено и
на техния формат. Присъстват задачи от типа
„вярно – невярно”, за съответствие, за допълване,
задачи с отворен отговор и задачи с избор от няколко зададени отговора.
В урока за обобщаване на темата за старинните и съвременните музикални инструменти отново са включени и познатите интелектуални карти, разработени от доц. д-р Пенка Марчева.
Илюстративният материал в учебника е представен чрез илюстрации, снимки, схеми, графики,
таблици, нотни примери, които са органично обвързани със съдържанието, допълват го с визуална
информация и способстват за неговата достъпност.
Вторият елемент в образователния комплект
по музика за шести клас, който е от съществена
необходимост за реализацията на музикалнопедагогическия процес, са звуконосителите. Те съдържат музикален материал, както следва:
– песни за разучаване и инструменталните им
съпроводи;
– произведения за възприемане;
– звукови примери.
Целият музикален материал, включен в комплекта, е съобразен с възрастовите особености на
шестокласниците. Песенният репертоар, както и
произведенията за възприемане са близки до техния светоглед. Подборът им е съобразен с учебната програма и целите, които си поставя авторският колектив:
1. Всички включени творби да притежават художествена стойност – основа за изграждане на
естетическите критерии и ценностната система на учениците.
2. Целият музикален материал да се отличава с
ярка звукоизобразителна и звукоизразителна интонационна основа, близка до техния музикален опит.
3. Подборът на всяка една от песните да се основава на запеваемост, да е съобразен с гласовия
диапазон на учениците; да има ярко музикално съдържание, на чиято основа да се овладяват новите
понятия, да се формират знания и да се изграждат
конкретни умения, включени като очакван резултат в учебната програма.
4. Подборът на всяка една от творбите за възприемане да е свързан с идеята за присъствието

на композитори, които са емблематични за българската и световната музикална култура, с цел
формиране на културна осъзнатост на шестокласниците.
5. Фолклорният музикален материал да е носител на характерното музикално богатство за съответните области.
Съобразно изискванията на учебната програма е
потърсен баланс между авторски и народни песни,
стари и нови песни.
На тази основа е представен песенен материал, в който могат да се проследят няколко тематични линии:
– възрожденски песни и песни от композитори
класици в съвременен аранжимент: „Хубава си,
моя горо“ (по текст на Л. Каравелов), „Къде
си вярна, ти любов народна“ (по текст на Д.
Чинтулов), „Месечинка“ (муз. П. Стайнов, т.
К. Величков), „Израсла е трепетлика“ (муз. П.
Стайнов, т. народен);
– песни, свързани с овладяването на определени
понятия и теми: например „Песен за триолата“ (по муз. на Е. Малартин, т. В. Ангелска),
„Самба“ (муз. П. Льондев, т. В. Ангелова), „Тече,
всичко тече“ (из филма „Васко да Гама от село
Рупча“, муз. С. Пиронков, т. М. Башева, изп. А.
Кисимов) и др.
– песни, свързани с обреди и празници: например
„Чуден сън“ (муз. Б. Чакъров, изп. „Бон-бон“),
„Пеперуда лятна, пролетна“ (нар. песен, ар.
В. Костов), „Ладо ле“ (муз. С. Димитров, т. З.
Петров;
– песни – примери за народното богатство на
изучаваните фолклори области в репертоара
на емблематични за тях изпълнители: „Що ми
домилело, мамо“ и „Ой шопе, шопе“ – шопски,
„Снощи седенки кладохме“ и „Елено, моме“
– северняшки, „Изгряла е месечинка“ – добруджанска и др;
– песни на етноси в България – „Осем свещички“
(евр. песен, бълг. т. Р. Димитрова);
– песни в репертоара на известни български и
чуждестранни поп и рокизпълнители: „Междучасие“(муз. и изп. В. Найденов, т. Ж. Колев),
„Дано“ (муз. С. Димитров, т. Б. Карадочева,
изп. С. Димитров и Б. Карадочева), „Yellow
submarine“ (муз. П. Маккартни и Дж. Ленън) и
др.
Предложени са и нотирани теми на популярни
произведения.
Подборът на музикалния материал за възприемане също е направен на основата на няколко съществени съображения:
– да притежава безспорни художествени качества;
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– да е близък като тематика до светоусещането на учениците;
– да е тематично и жанрово обвързан с постигане на крайните резултати от обучението,
заложени в музикалната програма;
– да притежава ярка звукоизобразителност и
звукоизразителност;
– да създава възможности за реализация на отчетливи междупредметни връзки.

В обобщен вид са разгледани спецификата на музикалното обучение в шести клас, неговите цели,
опорните точки в учебната програма, новостите, които трябва да се вземат предвид при реализацията є, възможностите на представения учебен комплект, които ще улеснят педагогическото
взаимодействие.
Методическите насоки са представени в познатия от пети клас максимално прецизиран, схематичен вид. Включени са кратки бележки за всяка
дейност в урока, чрез които е мотивирано тяхното присъствие в конкретната тема и отношението им към овладяването на съответното знание и умение. Идеята на авторския екип е по този
начин да се облекчи подготовката на учителя за
всеки учебен час.
За улеснение е включена учебна програма, както
и примерно годишно разпределение на учебното съдържание, в което са посочени: темите, музикалният материал, ключовите компетентности и междупредметните връзки към всяка урочна единица.
В книгата за учителя са поместени нотите и текстовете на песните за разучаване и на допълнителни
песни, което създава възможност за изпълнение на инструменталния съпровод от учителя. Предоставят
се различни възможности за осъществяване на една
от основните дейности в урока – изпълнението на
песни, съобразно способностите и нагласите на педагогическите специалисти. Алтернативите са: чрез
използване на звуконосителите, чрез включване на
аудиофайловете от електронния продукт или чрез
собствено изпълнение, подпомогнато от нотните
текстове на песните. Това още веднъж доказва необходимостта от прилагането на пълния обучителен
комплект, което ще гарантира ефективността на
музикалнопедагогическата дейност в шести клас.

В съдържанието на електронния продукт
разпределението на образователното съдържание отговаря на това от учебника. Включени са
аудиофайлове, което улеснява музикалнопедагогическата дейност на тези колеги, които ще предпочетат работата и с него. Като допълнение
присъстват и интернетресурси, които разнообразяват и допълват учебния материал, както и
създават възможности за междупредметни връзки. В някои от уроците в електронния продукт
са включени и допълнителни задачи, стимулиращи
способностите и познавателните умения в условията на практическа музикална дейност. Ролята на
електронния продукт е да допълни образователния процес и максимално да облекчи разбирането
и осмислянето на учебното съдържание по музика
чрез средствата на компютърните технологии.
Той не бива да се разглежда като алтернатива, а
по-скоро като средство, което може да бъде интегрирано в съвременния музикалнообразователен
процес с цел постигане на интерактивност и поддържане на интерес към него.
Основна цел на книгата за учителя е да улесни
практическата реализация на образователния процес, чието съдържание е представено в учебника.
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ИЗПОЛЗВАНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕХНОЛОГИЯ
– Проектно ориентирано обучение. В учебника
са предложени за изпълнение проекти, свързани с различни теми. Те присъстват като
основна дейност в алтернативно разработените теми на часовете за обучение в извънучилищна среда. Потърсени са възможности
за включване на повече разновидности по
отношение на формата като проект на
концертна програма, проект по определена
тема, компютърна презентация, табло и
др.
– Използване на информационно-комуникационни технологии. В съзвучие със съвременните изисквания към образованието и в съответствие със съдържанието на учебната
програма по темата „Музика и съвременни
технологии” включването на дейности са съобразени с възможностите и възрастовите
особености на учениците.

Водещ аспект при разработката на учебния
комплект е балансираното взаимодействие между
емоционалното и интелектуалното начало, присъщо за общуването с музикалното изкуство. Няколко са подходите, които постепенно бяха очертани в съдържанието досега:
– Обучение чрез практическа дейност като израз на основната идея в концепцията на авторския екип, че най-прекият път в общуването с
музикалното изкуство и овладяването на знания и умения преминава през практически дейности. По тази причина основният акцент във
всяка урочна единица е музикалната практика,
предполагаща изпълнение, възприемане, танц.
– Ситуационното обучение. Проведено е чрез
дейности, насочващи учениците към емоционално преживяване на музикалния материал за
изпълнение и за възприемане и опит за словесно-образни характеристики.

ОСНОВНИ ПРЕДИМСТВА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В ШЕСТИ КЛАС,
ОСИГУРЕНИ ОТ УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
1. Логично структуриране на учебното съдържание при въвеждането на теми и понятия, съобразено с актуализиране на вече усвоени от предходните години знания и умения, и постепенното
натрупване на нови с цел изграждане на устойчиви
познания и цялостни представи както за глобални
теми като музикалния фолклор в неговия традиционен вид и в условията на съвременните медии
и глобализацията, композиторското творчество
от различни епохи и жанрове и неговото функциониране, популярната култура и други, така и по
отношение на елементите на музикалната изразност и музикалните форми и жанрове.
2. Ясна структура на разработените уроци
във всеки вид урочна единица.
3. Обособени рубрики, които въвеждат новите
знания, както и допълнителна богата информация
по теми от учебното съдържание с цел разширяване на знанията.
4. Близък до чувствителността на шестокласниците и запеваем различен по характер песенен
материал, представен в съвременен аранжимент,
който е свързан с темите и новите понятия, включително специално създаден за учебника.
5. Прецизно подбран музикален материал с висока художествена стойност, който е максимално близък до гледната точка на шестокласниците.
6. Разнообразни задачи, конструирани както на
основата на емоционалността, произтичаща от

същността на общуване с музикалното изкуство,
така и на познавателността, определена от учебното съдържание, стимулиращи и самостоятелни
дейности и работа в екип.
7. Отчетливи междупредметни връзки.
8. Прегледно и високохудожествено графично
оформление на илюстративния и друг визуален материал, което подпомага усвояването на учебното съдържание.
9. За улеснение в книгата за учителя са посочени всички задачи. Те са логично последователно
проведени. Дадени са и всички отговори. Включен
е и допълнителен материал по темите.
10. Поместени са нотите на всички песни за
разучаване, както и на други песни.
11. Електронният учебник включва основни
звукови файлове, задачи и допълнителни ресурси.
В заключение като автори бихме искали да подчертаем, че и сега, както и в пети клас, работата
ни върху предложения образователен комплект е
подчинена на основната идея за необходимост от
комплексен, цялостен подход в обучението на учениците от прогимназиалния етап и конкретно в
шести клас, основан на емоционалност, прецизирана познавателност, интерактивност на процеса.
Това е поредната стъпка в стремежа ни за реализиране на градивно взаимно общуване между ученик
– учител – музикално изкуство.
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МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ
Тема: Начален преговор

провождащ инструмент – каба гайда, изпълнителка – Валя Балканска, народна песен.
8. Анализ на учените в пети клас хора по размер,
метрум, темпо. Верни отговори: право родопско
хоро – 2/4, двувременен равноделен, бавно темпо;
буенек – 2/4, двувременен равноделен, бързо темпо; Айдарово – 9/8, четиривременен неравноделен, умерено темпо; Ширто – 7/8б, тривременен
неравноделен, умерено темпо; Тракийска ръченица
– 7/8а, тривременен неравноделен, бързо темпо.
9. Откриване на песен от Тракийска фолклорна
област от дадени четири. Верен отговор: „Излязла
е бяла Рада“.
10. Свързване на учени в пети клас музикални форми с техните схеми. Верни отговори: рондо, проста триделна, проста двуделна, едноделна форма.
11. Актуализиране на знанията за учените музикални форми и принципите на формообразуване.
Верен отговор: контраст.
12. Актуализиране на знанията за видовете оркестри и визуалното им разпознаване. Верен отговор: струнен оркестър.
Желателно е да се проведе заключителна беседа за преговорените в часа знания във връзка с
предстоящата самостоятелна работа на входно
равнище.

Урок за преговор (с. 6 – 7)
1. Актуализиране на знанията за Добри Христов:
умерено темпо, четиривременен метрум.
2. Разпознаване на първите български композитори от представени четири имена. Верен отговор: Емануил Манолов и Добри Христов.
3. Съотнасяне на учени песни към техните композитори. Верни отговори: „Сладкопойна чучулига“ – Панайот Пипков, „Казано честно“ – Стефан
Димитров, „Отново е Великден“ – Стефан Димитров, „Щастието“ – Красимир Милетков.
4. Актуализиране на знанията за елементи на
нотната система и знания за Химна на Европейския съюз. Верни отговори: име на произведението
– „Ода на радостта“, автор на музиката – Лудвиг
ван Бетовен, автор на текста – Фридрих Шилер.
5. Разпознаване на музикални инструменти и тяхното групиране: струнни – виолончело, арфа; дървени духови – кларинет; медни духови – цугтромбон;
клавишни – роял; ударни – тъпан, ксилофон.
6. Актуализиране на знания за празниците чрез
свързването им с учени в пети клас песни.
7. Анализ на родопската песен „Излел е Дельо
хайдутин“. Верни отговори: безмензурна песен, съ-
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Тема: Какво научих в пети клас

4. Задача за знанията за музикална форма. Верен
отговор: а-а-b.
5. Прилагане на практика знанията за сюита
чрез съставянето є от пет учени в пети клас народни песни.
6. Актуализиране на знанията за песните, танците, музикалните инструменти и характерни
народни изпълнители от учените в пети клас фолклорни области. Верни отговори: едногласни, двугласните, тамбура, джура гайда, каба гайда, кавал,
Тракия, Пирин, Валя Балканска, Любка Рондова.
7. Актуализиране на знанията за елементи на
нотната система и откриване по нотен текст
учено музикално произведение от пети клас. Верен
отговор: канон „Братко Жак“.
8. Задачата е свързана с актуализиране на знанията за нотните стойности. Верен отговор: сол,
сол.
9. Сравняване на песни по зададени признаци. Верен отговор: а), в).
10. Сравняване на песни по вид, автор, изпълнител, принадлежност на автор към първите български композитори. Верни отговори: а) „Сладкопойна
чучулига“, б) „Една българска роза“, в) Магдалена Морарова, г) „Сладкопойна чучулига“.
11. Актуализиране знания за първите български
композитори и откриване на тези, които НЕ при-

Урок за проверка и контрол на знанията – входно равнище (с. 8 – 9)
Формата се попълва за един учебен час. Съдържа
12 задачи, отнесени към едно от шестте познавателни равнища на класификацията на Б. Блум и колектив. Установява се равнището на владеене на
основни знания и умения, свързани с учебния материал от първия срок.
1. Задача за определяне на принадлежността на
народните музикални инструменти към съответните групи и изучените в пети клас фолклорни области, в които се срещат. Верни отговори: струнни – № 1, 4; духови – № 2, 6, 7, 3, 5; ударни – № 8, 9.
А) Тракия – № 2, 9, 4, 7; Б) Родопи – № 8, 9, 3; В)
Пирин – №7, 1, 6, 5, 9.
2. Откриване на инструмента, който НЕ принадлежи към съответната инструментална група. Верни отговори: а) маримба; б) тимпани; в) виолончело.
3. Свързване на изучено в пети клас музикално
произведение с вида оркестър, който го изпълнява.
Верни отговори: „Хоро“ из „Тракийски танци“ от
Петко Стайнов – симфоничен оркестър; „Копаница“ – оркестър за народна музика; „Срещен марш“
от Добри Христов – духов оркестър; Серенада за
? оркестър „Малка нощна музика“ от Волфганг Амадеус Моцарт – струнен оркестър.
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надлежат към тази група. Верен отговор: Добри
Чинтулов и Панчо Владигеров.
12. Актуализиране на знания за метрум, темпо,
размер, фолклорна област, вид произведение чрез

сравняване на две народни песни. За по-добра прегледност учениците могат да представят знанията си в табличен вид, както е показано на стр. 9.

Таблица на задачите, включени в диагностиката на входно равнище на 6. клас
№ на
зад.
1

2

3
4
5
6

7

8

9
10

11
12

Очакван резултат
Разграничава по външен вид народните инструменти и определя
принадлежността им по групи и фолклорни области, учени в пети клас.
Определя принадлежността на
музикалните инструменти към установените в практиката видове и
групи.
Разпознава по звучност различни
оркестри чрез слушано музикално
произведение.
Свързва изучени музикални форми с
графичното им изображение.
Познава основни формообразуващи
принципи в музиката.
Знае песните, танците, музикалните инструменти и характерни
народни изпълнители от учените в
пети клас фолклорни области.
Разпознава учена песен по нотен
текст.

Област на
Познавателно
компетентност
равнище

Критерии и показатели
за оценка

Музика, култура, знание
общество

За всеки верен отговор по 1 т.
Максимален брой точки: 21 т.

Елементи на
музикалната
изразност

анализ

За всеки верен отговор по 1 т.
Максимален брой точки: 3 т.

Музикална практика: възприемане на музика
Музикални жанрове и форми
Музикални жанрове и форми
Музика, общество, култура

анализ

За верен отговор по 1 т.
Максимален брой точки: 4 т.

анализ

За верен отговор 1 т.

знание

За верен отговор 1 т.

знание

За всеки верен отговор по 1 т.
Максимален брой точки: 10 т.

Музикална практика: музициране, възприемане
на музика
Знае нотните стойности и ги отМузикална праккрива в нотен текст.
тика: музициране, възприемане
на музика
Сравнява песни по определени приМузика, култура,
знаци.
общество
Свързва български композитори с
Музика, култура,
изучавани в клас произведения. Срав- общество
нява песни по вид, автор, изпълнител, принадлежност на автор към
първите български композитори.
Знае имена на първите български
Музика, култура,
композитори.
общество
Коментира ролята на изразните
Елементи на
средства в музиката чрез сравнение музикалната
на народни песни.
изразност

Максимален тестов бал: 61 точки.
61 – 55 т. – отличен 6
54 – 45 т. – мн. добър 5
44 – 35 т. – добър 4
34 – 25 т. – среден 3
Под 25 т. – слаб 2
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знание

За верен отговор 1 т.
.

знание

За всеки верен отговор по 1 т.
Максимален брой точки: 2 т.

анализ

За верен отговор по 1 т.
Максимален брой точки: 2
За всеки верен отговор по 1 т.
Максимален брой точки: 4 т.

анализ

знание
анализ

За всеки верен отговор по 1 т.
Максимален брой точки: 2 т.
За всеки верен отговор по 1 т.
Максимален брой точки: 10 т.

Тема: Пея с моите приятели

Тема: Пея с моите приятели

Урок за нови знания (с. 10)
Ново понятие: песен

Урок за упражнение (с. 11)
1. Задача за изпълнение. Учениците влизат в различни роли – на хор и на група. По този начин се
развива умението за работа в екип.
2. Развиване на метроритмичното чувство
чрез предлагане на подходящ ритмичен съпровод
и музикални инструменти.
3. Задача за сравняване на три песни по вид, състав и предназначение.
4. Представяне на лично мнение за любима вокална група.
5. Информация за композитора Стефан Диомов,
автор на музиката на песента „Приятели“.

1. Урокът може да започне с актуализиране на
познати песни и разучаване на песента „Приятели“ – музика и аранжимент Стефан Диомов, текст
Георги Белев. Включена е допълнителна информация
за новото понятие песен и групиране на песните
по вид, предназначение и брой изпълнители.
2. Беседа върху текста на песента (междупред
метна връзка с БЕЛ, Човекът и природата).
3. Задача за представяне на лично мнение, свързано с нещата, които учениците обичат да правят със своите приятели.
4. Определяне на изпълнителския състав на песента. Верен отговор: вокална група.
5. Песента за слушане „Изгряла месечинка“, изп.
Верка Сидерова, изисква определяне на вида є. Верен отговор: народна песен.
6. Нови знания за различните критерии, по които могат да бъдат групирани песните.
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Тема: Камерно-инструментални състави

Тема: Камерно-инструментални състави

Урок за нови знания (с. 12)
Нови понятия: дуо, трио, квартет, камерен оркестър

Урок за упражнение (с. 13)
1. Изпяване на песента „Непознати улици“, като
учениците влизат в ролите на хор и солисти.
2. Упражняване знанията за клавирно трио през
визуални опори в снимки. Верни отговори: за Клавирно трио в сол мажор от Моцарт – снимка № 2
(изпълнители от Камерен ансамбъл „Силуети“), за
Серенада за струнен оркестър“ от Моцарт – снимка № 1 (Камерен ансамбъл „Софийски солисти“) Третата снимка е на камерен ансамбъл „Арденца“.
3. Задача за упражняване знанията за камерно
инструментални състави чрез откриване на състав, който не присъства в дадените снимки. Верен отговор: б) трио: пиано – флейта – цигулка.
4. Задача за откриване на музикалните инструменти на двете пиеси по техните тембри и съотнасянето им към съответните инструментални групи. Верни отговори: за Клавирно трио в сол
мажор от Моцарт – струнни, духови, клавишни;
за Серенада за струнен оркестър“ от Моцарт –
струнни.
5. В рубрика „Знаете ли, че…“ – допълнителна
информация за произхода на думата „камерна“ и
особености в концертната практика на камерната музика.

1. Урокът може да започне с актуализиране на
учена песен.
2. Разучаване на новата песен „Непознати улици“ – музика и текст Мария Мутафчиева.
3. Задача за определяне вида на песента. Верен
отговор: популярна.
4. Определяне вярната схема към песента от
два възможни. Верен отговор: автор на текст =
композитор = изпълнител.
5. Задача за разпознаване по тембър на музикални
инструменти, освен пиано, в Клавирно трио в сол
мажор, трета част от Волфганг Амадеус Моцарт.
Верен отговор: цигулка, виолончело.
6. Разпознаване на темпото на музикалната
творба. Верен отговор: умерено.
7. Представяне на лично мнение за място, където най-често би звучала музикалната творба.
8. Нови знания за дуо/дует, трио/терцет, квартет, камерни състави, камерна музика, камерен
оркестър.
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Тема: Български композитори класици
(част I)

Тема: Български композитори класици
Урок за упражнение (с. 15)

Урок за нови знания (с. 14 – 15)

1. Упражняване на новата песен от предходния
час „Месечинка“ чрез определяне на музикалната є
форма. Верен отговор: едноделна форма.
2. Слушане на „Ръченица“ из „Тракийски танци“
от Петко Стайнов и определяне на изпълнителския състав. Верен отговор: симфоничен оркестър.
3. Слушане на двата варианта на „Ръченица“ из
„Тракийски танци“ от Петко Стайнов – първи вариант в изпълнение на пиано (ар. Виктор Чучков),
втори вариант в изпълнение на трио „Арденца“
(цигулка, виолончело и пиано). Двата варианта се
сравняват с „Песен“ от Панчо Владигеров по изпълнителски състав.
4. В рубриката „Знаете ли, че…“ – допълнителна информация за възможния различен състав на
инструментално дуо (на снимките: Виктор Чучков
– пиано, и цигулково дуо Ангел Станков и Йосиф Радионов).

1. Урокът може да започне с актуализиране на
учена песен от предходните часове.
2. Разучаване на новата песен „Месечинка“ – музика Петко Стайнов, текст Константин Величков.
3. Нови знания за българските композитори класици.
4. Определяне на темпото и динамиката на песента „Месечинка“. Верни отговори: бавно темпо,
умерена динамика.
5. Определяне на изпълнителския състав на „Песен“ от Панчо Владигеров. Верен отговор: дуо (цигулка и пиано).
6. Сравняване по характер на „Песен“ от Панчо Владигеров и „Месечинка“ от Петко Стайнов,
като се подберат подходящите определения за
тях.
7. Знания за композиторите класици Петко
Стайнов и Панчо Владигеров.
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Тема: Български композитори класици
(част II)

Тема: Български композитори класици
Урок за упражнение (с.17)

Урок за нови знания (с.16 – 17)

1. Пресъздаване на характера на песента „Хубава си, моя горо“ чрез пеене.
2. Определяне на метрума є. Верен отговор:
тривременен.
3. Задача за определяне на изпълнителския състав на творбата „Бай Ганьо“ от Веселин Стоянов.
Верен отговор: в) симфоничен оркестър.
4. Упражнява знания за музикалните инструменти, влизащи в съответните групи от слушаната
творба. Верен отговор: струнни, духови, ударни.
5. Откриване на водещото изразно средство в
творбата „Токата за пиано“ от Димитър Ненов.
Верен отговор: б) ритъм.
6. Задача за сравняване на ритмичното движение в две творби. Верен отговор: в „Токата за пиано“ от Димитър Ненов не се променя, в „Бай Ганьо“
от Веселин Стоянов се променя.
7. В рубриката „Знаете ли, че…“ – допълнителни
знания за гротескна сюита „Бай Ганьо“ от Веселин
Стоянов и „Токата за пиано“ от Димитър Ненов.

1. Чрез актуализиране на учената песен „Месечинка“ от Петко Стайнов може да се направи връзка с втората част на темата за българските композитори класици.
2. Разучаване на новата песен „Хубава си, моя
горо“ – популярна песен, текст Любен Каравелов,
и откриване в текста на песента на думите, които описват преживяванията, настроението и състоянието на героя. Междупредметна връзка с БЕЛ.
3. Задачата е свързана със звукоизобразителния
характер на музиката. Верен отговор: ритмично
движение. .
4. Нови знания – понятието интерпретация.
5. Задача за определяне на подходящо темпо и
динамика в музикална творба. Верен отговор: в)
6. Проследяване на изразни средства в музикална
творба и коментиране на ролята им.
7. Задачата е свързана с творческо отношение
към музикалната творба.
8. Нови знания за композиторите Веселин Стоянов и Димитър Ненов.
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Тема: Български композитори класици

Тема: Български композитори класици

Урок за наблюдение (с. 18)

Урок за наблюдение – проект (с.19)

Часът е предвиден за посещение на концерт от
творби на композитори класици и дискутиране на
впечатленията от него, но при невъзможност или
по преценка на учителя предлагаме алтернативен
урок по темата за българските композитори класици.
1. Свързване имената на българските композитори класици с техните портрети.
2. Възможност за изследователска дейност чрез
търсене на информация за живота и творчеството на българските композитори класици в интернет.
3. Търсене на звукови файлове и видеоклипове с
техни произведения и съставяне на списък.
4. Задачата предполага творческа работа за
създаване на сценарий за концерт с творби от
композитори класици, групирани по изпълнителски
състав.

1. Задачата предполага екипна работа и изготвяне на презентация на тема „Вокални и камерно-инструментални творби от български композитори класици“.
2. За по-добро организиране работата по изготвяне на презентацията би могла да се раздели на
два етапа: подготвителен и основен, както е описано на стр. 19 от учебника.
3. Възможност за самооценка на всеки ученик
чрез дадените критерии и скалата за самооценяване в точки.
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Тема: Вариационна форма

Тема: Вариационна форма

Урок за нови знания (с. 20 – 21)
Нови понятия: вариационна форма, вариране

Урок за упражнение (с. 21)
1. Упражняване умението за четене на ноти и
изпяване на нотен текст. Илюстративен материал за изпълнение на пиано (на снимката ученикът
Симеон Радев).
2. Упражняване на новите знания за вариации и
вариационна форма чрез създаване на ритмични
вариации върху темата с опора върху четирите
дадени ритмични схеми.
3. Сравняване на темата и последната вариация по метрум. Верен отговор: двувременен –
тривременен.
4. В задачата се предполага междупредметна
връзка с Изобразително изкуство. Верен отговор:
син, трета вариация.
5. Задачата цели активизиране на креативното
мислене и визуално представяне на знанията за вариационната форма под различен ъгъл чрез други
графични символи или изображения.
6. Слухово откриване на прозвучаване на вариациите от произведението „Шест вариации върху
тема от Петко Стайнов“ от Йордан Гошев чрез
вдигане на ръка.
7. Откриване в същото произведение на темата, върху която композиторът Йордан Гошев създава своите вариации. Верен отговор: мелодията
в триото от „Мечкарски танц“.
8. Задача за откриване на име на музикална форма в заглавие на музикално произведение. Верен отговор: „Вариации за пиано“.

1. Часът може да започне с актуализиране на учена песен.
2. Новите знания се въвеждат с Тема из „12 вариации върху френската песен Ah, vous dirai-je maman“
(„Вариации върху френска песен“). Задачата е свързана с откриване на преобладаващите нотни
стойности в текста: б).
3. Определяне на размера на нотния текст от
четири възможни. Верен отговор: 2/4.
4. Задача за изпяване темата на вариациите по
ноти.
5. Нови знания за вариационна форма и представянето є като схема.
6. Задача за проследяване на принципите на
формообразуване и откриването им в звучащия
музикален пример. Верен отговор г) 5 вариации.
7. Задача за откриване на вярното съчетание
за формообразуващите принципи във вариациите
от произведението. Верен отговор: само едната
е контрастна.
8. В рубрика „Знаете ли, че…“ – допълнителна
информация за композитора Волфганг Амадеус Моцарт и „Вариации върху френска песен“.
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Тема: Рондо форма

9. Принадлежност към музикална група на инструментите пиано и клавесин. Верен отговор: г)
клавишни.
10. Определяне на инструментите в състава на
класическия струнен квартет. Верен отговор: две
цигулки, виола, виолончело.
11. Назоваване на струнно-лъковия инструмент,
който НЕ участва в състава на класическия струнен квартет. Верен отговор: г) контрабас.

Урок за нови знания (с. 22 – 23)
Нови понятия: рондо форма, повторение и контраст, клавесин
1. Часът може да започне с актуализиране на учена песен.
2. Разучаване на новата песен „От Космоса“, музика Светослав Лобушки, текст Татяна Балова.
3. Разпознаване на музикалния инструмент в началото на песента. Верен отговор: в) пиано.
4. Задача за разпознаване на метрума на новата
песен от три възможни. Верен отговор: четиривременен.
5. Нови знания за рондо форма и основните
формообразуващи принципи за музикалната форма
рондо – повторение и контраст. Представяне схемата на рондо форма.
6. Нови знания за музикалния инструмент клавесин.
7. Разпознаване тембъра на музикалния инструмент в пиесата „Жига във форма на рондо“ от
Жан-Филип Рамо. Верен отговор: пиано.
8. Сравняване тембрите на пиано и клавесин.
Верен отговор: мек – за пиано, остър – за клавесин.

Тема: Рондо форма
Урок за упражнение (с. 23)
1. Изпяване на песента „От Космоса“ по роли –
като солисти и хор.
2. Определяне музикалната форма на четвърта
част от Струнен квартет оп. 33, № 3 „Птица“ от
Йозеф Хайдн. Верен отговор: в) рондо форма.
3. Самостоятелна задача за търсене на информация в интернет за производители на клавишни
инструменти в миналото и днес.
4. В рубриката „Знаете ли, че…“ – информация за
композитора Йозеф Хайдн и за клавирен квинтет.
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Тема: Сложна триделна форма

Тема: Сложна триделна форма

Урок за нови знания (с. 24)
Нови понятия: сложна триделна форма, менует

Урок за упражнение (с. 25)
1. Пресъздаване на характера на песента „Вълшебните думи“ при изпълнение.
2. Задача за определяне на музикалната форма
на „Менует“ от Бетовен и нейното отразяване
със свои графични символи. Музикалната форма е
сложна триделна.
3. Задачата е свързана с откриване на изпълнителския състав с помощта на снимки. Освен изпълнителските състави от снимките, при желание
учителят може да въведе кратка информация и за
изпълнителите: сн. № 1 (квартет „Димов“), сн. №
2 (КА „Софийски солисти“), сн. № 3 (нестандартно,
по-рядко срещано дуо флейта и туба Бояджиева –
Темнисков), сн. № 4 клавирно трио (КА „Силуети“).
4. Определяне на метрума на „Менует“ от Луиджи Бокерини. Верен отговор: тривременен.
5. Определяне на темпото на пиесата. Верен
отговор: умерено.

1. По преценка на учителя часът може да започне с актуализиране на учена песен.
2. Нова песен „Вълшебните думи“ – музика Хайгашод Агасян, текст Татяна Йотова.
3. Определяне формата на песента „Вълшебните думи“. Верен отговор: проста двуделна форма.
4. Проследяване на принципите на формообразуване в „Менует“ за пиано № 2 от Лудвиг ван Бетовен. Верен отговор: повторение и контраст.
5. Определяне на музикалната форма на всеки
от трите дяла на сложната триделна форма с помощта на схеми. Верен отговор: проста двуделна
форма.
6. Нови знания за сложна триделна форма и
представянето є чрез схема и знания за старинния
танц менует.
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Тема: Музикални форми

Тема: Камерно-инструментални състави

Урок за обобщение (с. 26)

Урок за преговор (с. 27)

1. Определяне на музикалната форма на песента
„От Космоса“ музика Светослав Лобушки, текст
Татяна Балова. Верен отговор: проста двуделна.
2. Откриване формата на песента в изучени музикални форми. Верен отговор: в сложната триделна форма.
3. Свързване на музикалните форми със съответстващите им формообразуващи принципи.
Верни отговори: рондо – повторение и контраст,
вариационна форма – вариране, сложна триделна
форма – повторение и контраст.
4. Определяне подходящо графично изображение
за всяко произведение. Верни отговори: Струнен
квартет оп. 33, № 3 „Птица“, Четвърта част от
Й. Хайдн – в рондо форма; Из 12 вариации върху
френската песен „Ah, vous dirai-je мaman“ от В. А.
Моцарт – вариационна форма; Менует за пиано №
2 от Л. ван Бетовен – в сложна триделна форма.

1. Задачата включва преговор на знанията за
учените изпълнителски състави. Очаква се учениците да свържат слушано произведение със съответния изпълнителски състав.
2. Попълване на липсващите думи в заглавията
на инструменталните състави. Верни отговори:
квартет, струнен, трио, струнен.
3. Преговор на знанията за изпълнителските състави с помощта на снимки. Верни отговори: сн. №
1 – клавирно трио (КА „Арденца“), сн. № 2 – дует
(цигулково дуо Йоско Радионов и Ангел Станков),
сн. № 3 – камерен струнен оркестър (КА „Софийски
солисти“), сн. № 4 – квартет, сн. № 5 – класическо
трио: цигулка, виолончело, пиано (КА „Силуети“).
4. Откриване на инструмента: кой участва във
всеки състав и кой – в два. Верни отговори – цигулката присъства във всеки състав, пианото – в „Песен“
от Панчо Владигеров и Клавирно трио на Моцарт.
5. Определяне на инструментите от различните
състави към съответните инструментални групи.
6. Задачата изисква попълване на липсващите
думи. Верни отговори: двама, трима, четирима,
двама, камерни, камерна, солови, камерния, струнни, големите.
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Тема: Шопска фолклорна област

8. Задачата свързва визуално знанията за шопския двуглас. Верен отговор: втората схема с исо.
9. Нови знания, свързани с новите понятия традиционен фолклор, исо и метроритъм.

Урок за нови знания (с. 28 – 29)
Нови понятия: традиционен фолклор, исо, метроритъм
1. За разпяване би могла да се ползва учена песен
от български композитор класик.
2. Разучаване на песента „Що ми домилело,
мамо“. Чрез беседа и четене на текста на песента
учениците се запознават с нови думи от старинната лексика и обогатяват речника си.
3. Задачата предполага чрез работа с текста на
песента да се опише шопската носия.
4. Обясняване на ролята на изразните средства
в новата песен.
5. Свързване на метрума на новата песен с подходящото за нея хоро. Верен отговор: в) право
хоро.
6. Звуков пример № 1 дава възможност учениците да се запознаят с тембъра на характерните за
Шопска фолклорна област народни инструменти:
гъдулка, гайда, овчарска свирка, дудук.
7. Нови знания за Шопската фолклорна област –
граници, песни, шопски двуглас, специфичен начин
на пеене, шопски народни инструменти, разпространени музикални размери.

2

Тема: Шопска фолклорна област
Урок за упражнение (с. 29)
1. Визуално представяне на народните инструменти, характерни за Шопската фолклорна област:
гъдулка, гайда, бръмбазък, овчарска свирка, двоянка.
2. Мъжки и женски шопски народни носии.
3. Изпълнение на ритмична схема по групи към
шопската песен „Що ми домилело, мамо“ с подходящи инструменти.
4. Пеене на песента, съпроводено с танцуване
на подходящото хоро: право хоро.
5. Задача за свързване на песни със съответстващия им вид. Верни отговори: „Шопски напеви“
– автентичен фолклор; „Що ми домилело, мамо“ –
обработен фолклор.
6. Определяне на изпълнителския състав на слушана песен от четири възможности. Верен отговор: женски народен хор.
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Тема: Шопска фолклорна област –
танците

Тема: Шопска фолклорна област
Урок за упражнение (с. 31)

Урок за нови знания (с. 30 – 31)

1. Представяне на други мъжки и женски шопски
носии чрез снимков материал.
2. Изразително пресъздаване на смисъла на хумористичния текст на песента „Ой, шопе, шопе“
чрез изпяването є.
3. Определяне на метрума на Граовско хоро: двувременен, равномерен (2/4).
4. Изпълнение на ритмичен съпровод на „Шопска
копаница“ чрез подчертаване с по-силно пляскане
на удължената трета метрична група.
5. Свързване на хоро със съответен размер.
Верни отговори: 7/8а – ръченица; 9/8 – дайчово;
11/16 – копаница; 5/8 – пайдушко.
6. Задачата развива креативността на учениците и усъвършенства уменията им за търсене на
информация в интернет на клипове с уроци за танцуване на „Шопска копаница“, разучаване на основните танцови стъпки и изпълнението є.

1. Разучаване на нова шопска песен „Ой, шопе,
шопе“.
2. Определяне на метрума на песента. Верен
отговор: 7/8а.
3. Нови знания за шопските танци и характерни
особености на танца копаница.
4. Откриване на метрума на „Шопска копаница“
след прозвучаването є и свързването му с метрична схема. Верен отговор: в).
5. Задачата е свързана с разграничаване на характерни за Шопската фолклорна област народни
инструменти и откриване на липсващия от зададени четири възможни. Верен отговор: в) кларинет.
6. Откриване на вярната метрична схема за
„Шопска копаница“, представена с нотни символи.
Верен отговор: г).
7. Откриване на народния танц, за който е характерен тривременен метрум. Верен отговор:
ръченица.
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Тема: Коледно-новогодишна магия

7. Нови знания за спецификата на коледно-новогодишните традиции в миналото и днес.
8. Задача за определяне на инструменталния
състав на „Трич-трач полка“ от Йохан Щраус-син.
Верен отговор: в) симфоничен оркестър.
9. Предлагане на подходящ ритмичен модел за
съпровод на „Трич-трач полка“.
10. Нови знания за чешкия народен танц полка.
11. Задачата е свързана с обясняване на ролята
на изразните средства в слушана музика и тяхното проследяване.

Урок за нови знания (с. 32 – 33)
Ново понятие: полка
1. Въвеждане на темата за Коледа чрез разучаване на коледарската песен „Израсла е трепетлика“
от Петко Стайнов, текст народен. Беседа върху
текста (междупред
метна връзка с БЕЛ). Връзка
между знанията за коледарите и съответния празник, съотнасяне на песента към обреда и специфичните му белези.
2. Осъзнаване на двете метрични групи в размер 5/8 – кратка, състояща се от две осмини/четвъртина и удължена – от три осмини/четвъртина
с точка. Определяне на тяхната поредност.
3. Определяне на подходящото за песента хоро.
Верен отговор: пайдушко.
4. Коледарско наричане (междупредметна връзка с БЕЛ), обогатяване на речника.
5. Задачата цели подчертаване на удълженото
метрично време, на което отговаря дългата сричка.
6. Сурвакарско наричане (междупредметна връзка с БЕЛ) и опит за съчиняване на песен по зададен
текст. По желание учителят би могъл да акцентира между специфичните белези на Коледа и Сурва,
като обсъди с учениците смисъла, значението и
спецификата на фолклорните обреди от календарния цикъл.

Тема: Коледно-новогодишна магия
Урок за упражнение (с. 33)
1. Предложението към учителите в този урок
е по тяхна преценка да разучат с учениците две
песни за празниците Коледа и Нова година – „Чуден
сън“, музика Борис Чакъров, текст Теди Кацарова,
и „We wish you a Merry Christmas”, популярна коледна
песен на английски език. Те могат да бъдат включени в коледно-новогодишните концерти в училище.
2. Упражняване на песента „Израсла е трепетлика“, като є се прибави подходящ ритмичен съпровод.
3. Изразяване на лични предпочитания чрез
предлагане на песни за Коледа и Нова година на различни езици.
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4. Определяне на националната принадлежност
на танца полка чрез „Трич-трач полка“ на Й. Щраус-син. Верен отговор: б) чешки.
5. Сравняване на две слушани музикални произведения и определяне верния за всеки от тях
метрум. Верни отговори: а) „Трич-трач полка“; б)
„Ръченица“.

точници (междупредметна връзка с БЕЛ), допитване
до роднини и познати, така и различни материали,
които учениците са подготвили в часовете по изобразително изкуство и технологии и предприемачество.

Тема: Коледа и Сурва

Тема: Коледа и Сурва

Урок за наблюдение – проект (с. 35)

Урок за наблюдение (с. 34)

Чрез изготвяне на презентация на тема „Коледа и Сурва“ се цели учениците да обяснят смисъла,
значението и спецификата на основни фолклорни
обреди от календарния цикъл.
1. От съществено значение е организацията
около изготвяне на презентацията чрез разделяне
на екипи, разпределяне на задачите за подготвителния и основния етап при изработката.
2. Възможност за самооценяване чрез ясни критерии и приравняване в точки, както е посочено
на с. 35.
3. Предложена е скала за самооценяване. Дадена
е възможност за самооценяване на личния принос.

1. Урокът предполага неговото провеждане в
извънучилищна среда – посещение на коледно-новогодишно тържество във вашето населено място и
обсъждането му.
2. Алтернативният вариант за урока, при невъзможност за посещение на коледно-новогодишно
тържество, е изработване на сценарий за празника
Коледа и Сурва, който да включва подходящи изучавани през тази и предишни години наричания и
песни, както и други от извънучилищния репертоар, характерни за съответния регион.
3. Екипната работа при изготвяне на сценария
и ангажирането на всички ученици е от съществено значение.
4. Задачите предполагат както търсене на информация по темата от различни литературни из-
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Тема: Музикални инструменти и
инструментални групи
5. Нови знания за инструмента китара от древността до днес.
6. Нови знания за инструменталните групи.
7. Нови знания за ритмична фигура синкоп.
8. Нови знания за музикалния инструмент саксофон и формацията бигбенд.
9. Задачата е свързана с описване на тембъра на
саксофона с подходящи определения.
10. Разграничаване по слух ритмичната фигура
синкоп в музикално произведение.
11. Задача за разпознаване на групите музикални
инструменти – медни духови и струнни, и проследяване на диалога между тях.

Урок за нови знания (с. 36 – 37)
Нови понятия/опорни думи: китара, инструментални групи, синкоп, саксофон, бигбенд
1. Разучаване на новата песен „Карнавал“ – популярна английска песен, български текст Матей
Стоянов, аранжимент Вячеслав Кушев.
2. Задача за определяне на характера на песента.
3. Разпознаване на тембъра на китарата, звучаща в началото на песента и съотнасянето му към
съответната инструментална група.
4. Звуков пример № 2 – разграничаване на тембъра на акустична и електрическа китара.
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Тема: Старинни и съвременни музикални
инструменти
7. Определяне на старинния инструмент от групата на клавишните. Верен отговор: клавесин.
8. Нови знания за първия български композитор
на електронна и компютърна музика Симо Лазаров.
9. Разграничаване на съвременните инструменти от изброена поредица. Верен отговор: електрическата китара, освен синтезатора.
10. Чрез задачата с интелектуалните карти,
познати от учебника за пети клас, се преговарят
знанията за инструментите, влизащи в състава на
инструменталните групи. Посочват се липсващите за всяка група. Верни отговори: ударни инструменти – тимпани, комплект барабани; струнни инструменти – електрическа китара, виола; духови
инструменти – саксофон, обой; клавишни инструменти – синтезатор, орган.

Урок за преговор (с. 38 – 39)
1. Припомняне на песента „Непознати улици“
чрез изпълнението є с ритмичен съпровод. Дадени
са ритмични модели и за двете групи.
2. Съотнасяне на музикални инструменти от изброените към съвременната фолклорна практика.
Верен отговор: кларинет, акордеон, барабан.
3. Задача за разпознаване по тембър и външен
вид на старинни и съвременни инструменти. Верни отговори: първия път произведението звучи
в изпълнение на пиано, № 2; втория път звучи в
изпълнение на клавесин, № 1; третия път звучи в
изпълнение на синтезатор, № 3.
4. Разграничаване на старинни и съвременни инструменти. Верен отговор: клавесин.
5. Слушане на „Звездно съобщение от космическите сфери“ от Симо Лазаров.
6. Сравняване тембъра на музикални инструменти
от миналото и днес. Верен отговор: с този на органа.
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Тема: Гавот. Мазурка. Полонез

Тема: Гавот. Мазурка. Полонез

Урок за нови знания (с. 40)
Нови понятия: гавот, мазурка, полонез, триола

Урок за упражнение (с. 41)
1. Изпяване „Песен“ по музика на Ерик Мелартин
с текст, като на местата, където има триола, се
замести с четвъртина.
2. Откриване на метрума на „Гавот“. Верен отговор: двувременен метрум.
3. Определяне на музикалната форма на „Гавот“.
Верен отговор: сложна триделна.
4. Избор на подходящи определения за характера на „Полонез“ оп. 40, № 1 за пиано от Фредерик
Шопен. Верен отговор: величествено, тържествено, внушително.
5. Задача за определяне темпото на две произведения.
6. Слухово откриване на ритмична фигура триола в „Мазурка“ от Фредерик Шопен и отбелязването є от учениците с вдигане на ръка.
7. В рубриката „Знаете ли, че…“ е поместена
допълнителна информация за старинните европейски танци менует, гавот, буре, болеро, сарабанда, алеманда, тарантела, полка, жига, мазурка,
полонез. Визуално представяне на характерни особености от танцовите движения и костюмите на
гавот, полонез и мазурка.

1. Новите знания за ритмична фигура триола се
въвеждат с песента по музика на Ерик Мелартин
и текст на Ваня Ангелска, специално създадена за
учебника.
2. Изпяване на песента с текст и по ноти с цел
актуализиране знанията за ноти, нотни стойности.
3. Определяне по тембър на инструментите,
изпълняващи „Гавот“ от Жан-Батист Люли. Верен
отговор: флейта и пиано.
4. Определяне темпото на музикални произведения за слушане. Верни отговори: Полонез, оп. 40,
№ 1 – умерено темпо; Мазурка, оп. 33, № 2 за пиано
от Фредерик Шопен – бързо темпо.
5. Нови знания за танците гавот и мазурка.
6. Нови знания за ритмична фигура триола.
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Тема: Валс. Танго. Самба

6. Разграничаване на латиноамерикански танци
от посочена поредица чрез изключването им. Верен отговор: валс.
7. Нови знания за валс, танго и самба.
8. Визуално представяне на характерни особености от танцовите движения и костюмите на
валс, самба, танго и виенски валс.
9. Нови знания за понятието сцена.
10. В рубрика „Знаете ли, че…“ – допълнителна
информация за латиноамерикански и стандартни
танци.
11. Задачата акцентира върху креативността
на учениците да потърсят сами информация в интернет за клипове с уроци за танцуване на танго
и да се опитат да го изтанцуват.
12. Сравняване на танцовите движения на тангото и валса.

Урок за нови знания (с. 42 – 43)
Нови понятия: валс, танго, самба, сцена
1. Новите знания се въвеждат чрез песента
„Самба“ – музика Петър Льондев, текст Васка Ангелова, която е написана специално за учебника.
2. Описване на настроението в песента със
свои думи.
3. Изпяване на новата песен с ритмичен съпровод.
4. Определяне на метрумите на пиесите „Рози
от юг“ от Йохан Щраус-син и „Танго за теб“ от
Йосиф Цанков. Верни отговори: „Рози от юг“ –
тривременен; „Танго за теб“ – четиривременен.
5. Съотнасяне на слушани произведения към съответен танц. Верни отговори: „Рози от юг“ от
Йохан Щраус-син – валс; „Танго за теб“ от Йосиф
Цанков – танго.
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Тема: Танцова музика и композиторско
творчество

Тема: Българските композитори и
фолклорът

Урок за обобщение (с. 44)

Урок за преговор (с. 45)

1. Чрез визуална информация задачата цели определяне на танците на картинките и посочване на
тяхната националност.
2. Откриване на танци в слушани музикални
произведения. Верни отговори: „От Карнобат до
Тропикана“ – самба; „Рози от юг“ – валс.
3. Задачата обобщава знания за композиторите и ги съотнася към техни произведения. Верни
отговори: „Гавот“ – Жан-Батист Люли; „Танго за
теб“ – Йосиф Цанков; „Мазурка“ – Фредерик Шопен;
„Самба“ – Петър Льондев; „Трич-трач полка“ – Йохан Щраус-син; „Полонез“ – Фредерик Шопен; „Рози
от юг“ – Йохан Щраус-син.
4. Групиране на танците – европейски и латиноамерикански, и проследяване поставянето им в
правилните колони. Верни отговори: танго – трябва да е при латиноамериканските танци; мазурка
и полонез – трябва да са при европейските танци.
5. Съотнасяне на музика към танц с визуална
опора. Верни отговори: картинка горе – „Мазурка“
от Фредерик Шопен; картинка долу вляво – полонез; картинка долу вдясно – гавот.

1

1. Задача за свързване на българските композитори класици с изучавани произведения – съотнасяне имената на композиторите към техните
произведения и изпълнителския състав. Верни отговори: Петко Стайнов – „Израсла е трепетлика“
– вокална група; Филип Кутев – „Дилмано, Дилберо“
– женски народен хор; Димитър Ненов – „Токата за
пиано“ – пиано; Жул Леви – „От Карнобат до Тропикана“ – духов оркестър; Любомир Пипков – „Ръченица“ из оп. „Момчил“ – симфоничен оркестър.
2. Визуално разпознаване на българските композитори класици чрез техни портрети. Верни отговори: Петко Стайнов, Димитър Ненов, Филип
Кутев.
3. Разпознаване на произведение от български
композитор класик. Преговор на знанията за нотите и нотните стойности. Верен отговор: № 3.
4. Слушане на откъси от „Израсла е трепетлика“ и „Ръченица“ из оп. „Момчил“. Разпознаване на
техните композитори. Верни отговори: „Израсла
е трепетлика“ – Петко Стайнов, „Ръченица“ – Любомир Пипков. Общото между тях – и двете са
свързани с българския музикален фолклор.
5. Откриване на танците, използвани от композиторите в техните произведения – ръченица
и пайдушко хоро.
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Тема: Какво научих през първия срок

5. Проверка на слуховите представи и знанията
на учениците за инструменталния състав бигбенд.
Верните отговори са: цугтромбон, тромпет, саксофон, електрическа китара, синтезатор.
6. Задачата цели да констатира равнището на
слухови представи на учениците и умението им да
разграничават по слух ритмичната фигура синкоп
във вече слушано произведение и да я свържат с
графичното є изображение.
7. Установяване на равнището на знания за изучените музикални форми: проста триделна, рондо,
вариационна и сложна триделна. Учениците трябва да свържат названието с графичното изображение.
8. Констатира се знанието на учениците за
метрума и за националния произход на изучаваните танци. Верните отговори: гавот, 2/4, френски;
валс, 3/4, виенски; танго, 4/4, аржентински; самба,
2/4, бразилски; мазурка, 3/4, полски; полонез, 3/4,
полски; менует, 3/4, френски.
9. Оценява се умението на учениците да разпознават по тембър изучаван инструментален състав (клавирно трио) и да определят вида му според броя изпълнители.
10. Чрез изпяване на песните „Месечинка“ и „Израсла е трепетлика“ и последващите задачи се оценяват знания за музикалното наследство на българ-

Урок за контрол и оценка – междинно равнище
(с. 46 – 47)
Извършва се за един учебен час и съдържа 10 задачи, отнесени към едно от шестте познавателни
равнища на класификацията на Б. Блум и колектив.
Установява се равнището на владеене на основни
знания и умения, свързани с учебния материал от
първия срок.
1. Задачата е за попълване на опорни думи свързани със знания за песните, инструментите и хората
в Шопската фолклорна област. Верните отговори
в тяхната последователност са: темпераментни,
едногласно, двугласно, кратки, двуглас, тресене, дудук, двоянка, бръмбазък, ситни, подвиквания.
2. Задачата е за свързване на изучавания шопски танц копаница с подходящата метрична схема чрез дописване и с означаване на размера. Верен
отговор: 11/16 и липсваща фигура – правоъгълник.
3. Звуковата задача цели обогатяване на слуховите представи за характерното за Шопската
фолклорна област двугласно пеене и свързването
му с музикалния термин исо.
4. Затвърдяване на знанието за изучаваните
ритмични фигури синкоп и триола и свързването
им с графичното изображение.
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ските композитори класици. Чрез сравняването на
песните по метрум, размер, темпо, характер се
осмисля ролята на изразните средства в музиката.
Верни отговори: И двете песни са композирани от

П. Стайнов; „Месечинка – метрум 4 квадрата, умерено темпо, размер 4/4, лирична песен; „Израсла е
трепетлика“ – метрум – квадрат и правоъгълник,
бързо темпо, размер 5/8, коледарско хоро.

Таблица на задачите, включени в диагностиката в края на първи срок на 6. клас
№ на
Очакван резултат
зад.
1
Разграничава по основни типични
белези музикалния фолклор на Шопската фолклорна област

Област на
компетентност
Музика, култура,
общество

Познавателно Критерии и показатели
равнище
за оценка
знание
За всеки верен отговор по 1 т.
Максимален брой точки: 11 т.

2

Разграничава Копаница в подходящ Елементи на музипример.
калната изразност

анализ

За вярна фигура 1 т.; за размер
– 2 т.
Максимален брой точки: 3 т.

3

Идентифицира типични музикалнофолклорни примери.

Музикална практика: възприемане на
музика

анализ

За верен отговор 2 т.

4

Разграничава ритмични фигури
синкоп и триола и ги свързва с
графично изображение.

Елементи на музикалната изразност

анализ

За всеки верен отговор по 1 т.
Максимален брой точки: 4 т.

5

Различава по състав и тембър биг Музикална практибенд.
ка: възприемане на
музика

знание

За всеки верен отговор по 1 т.
Максимален брой точки: 5 т.

6

Разграничава ритмична фигура
синкоп в звучаща музика.

анализ

За верен отговор 2 т.

7

Свързва изучени музикални форми с Музикални жанрове анализ
графичното им изображение.
и форми

За всяка вярна връзка по 2 т.
Максимален брой точки: 8 т.

8

Знае националността на изучава- Музика, култура,
ните танци и ги свързва с метрич- общество
на пулсация.

синтез

За всеки верен отговор по 1 т.
Максимален брой точки: 14 т.

9

Различава по състав и тембър
изучаваните инструментални
състави.

Елементи на музикалната изразност

знание

За верен отговор 2 т.

10

Свързва български композитори
Елементи на музикласици с изучавани в клас произве- калната изразност
дения. Изпълнява песни и коментира ролята на изразните средства.

анализ

За всеки верен отговор по 1 т.
Максимален брой точки: 9 т.

Елементи на музикалната изразност

Максимален тестов бал: 60 точки
60 – 55 т. – отличен 6
54 – 45 т. – мн. добър 5
44 – 35 т. – добър 4
34 – 25 т. – среден 3
Под 25 т. – слаб 2
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от Борис Машалов) по метрум и размер. Верни отговори: неравноделен 5/8; равноделен 2/4.
5. На основата на направените сравнения продължава беседата за особеностите на песните и
инструментите в Северна България.
6. Задача за възприемане на тембрите на музикалните инструменти от тази фолклорна област
чрез опора в снимките в горната част на с. 49.

Урок за нови знания (с. 48 – 49)
Урокът може да започне с нови знания – запознаване на учениците с границите на Северняшката
фолклорна област.
1. Разучаване на новата песен „Снощи седенки
кладохме“ в изпълнение на народната певица Мита
Стойчева със задачата учениците да определят
метрума, темпото и характера на песента. Верни
отговори – двувременен, умерено, хумористична.
Учителят може да коментира с учениците съдържанието на текста – защо песента е хумористична,
какво е това седянка и какво се прави на нея?
2. Задача за възприемане на песента „Засвирили са, Дойне“ с цел откриване в нейния текст за
кои инструменти се пее и кой от тях не се чува в
изпълнението? Цели се развиване на слушателски
умения у учениците и разграничанае на тембъра на
музикалните инструменти. Верни отговори: гайди, гъдулки, кавали; не се чува гайда.
3. Сравняване на песните „Снощи седенки кладохме“ и „Засвирили са, Дойне“ по метрум, темпо и
характер. Верен отговор: те са еднакви.
4. Актуализиране на знания от пети клас с учената северняшка песен „Мятало Ленче ябълка“ и сравняване със „Засвирили са, Дойне“ (и двете изпълнени

1

Тема: Фолклорът на Северна България
Урок за упражнение (с. 49)
Урокът може да започне с разглеждане на северняшките носии от снимките.
1. Задачата предполага работа за художествено
изпълнение на песента „Снощи седенки кладохме“
и изработване по групи на ритмичен съпровод по
зададена партитура. Упражнява се умението за четене на ноти.
2. Тази задача дава възможност учениците да
опитат да танцуват право хоро.
3. Слушане на Дайчово и Ганкино хоро от Дико
Илиев със задачата да се определи видът оркестър, изпълняващ и двете хора. Верен отговор: духов оркестър.
4. Определяне на подходящата метрична схема.
Верни отговори: Дайчовото хоро – г), Ганкино – в).

5

1

2

2
4

3
4
6

35

3

Тема: Фолклорът на Северна България –
танците

Тема: Фолклорът на Северна България –
танците

Урок за нови знания (с. 50 – 51)

Урок за упражнение (с. 51)

Урокът може да започне с актуализиране на знанията за Северняшката фолклорна област и специално за северняшките песни.
1. Представяне и разучаване на втората северняшка песен „Елено моме“. В беседа учителят
трябва да насочи вниманието на учениците към
текста на песента и да разясни непознатите
думи: джамбаз – търговец на коне или друг добитък; пластя – събирам сено, като го правя на купи.
2. Откриване на метричната пулсация на песента и определяне на подходящата схема.
3. За по-добро осмисляне на сложния неравноделен метрум 13/16 учениците могат да отмерват
с пляскане с ръце.
4. Задачата насочва вниманието към тембровото звучене на духовия оркестър, който съпровожда често танците в Северна България.
5. Чрез беседа се разглеждат особеностите на
северняшките хора – метричното и двигателното им разнообразие.
6. Определяне размера на северняшкото хоро
„Моята годеница“ чрез зрителна опора в схемите и
сравнение с хорото „Елено моме“. И двете хорђ са
„еленини“, т.е. имат един и същи метрум и размер.

Урокът може да започне с актуализиране знанията за северняшките танци и да продължи с обогатяването им чрез допълнителната информация и
снимковия материал.
1. Задачата има за цел затвърдяване на песента
„Елено моме“ чрез изпяване и продължава с разучаване на ритмичен съпровод по предложение на учителя или на учениците. Могат да бъдат избрани
инструменти по преценка и според наличностите.
2. Слушане на откъси от хората „Дайчово“,
„Александрийка“ и „Ганкино“ от Дико Илиев, припомняне на метричната им пулсация и съответстващите им размери. Сравняване на гореспоменатите хора и песента „Елено моме“ и свързването
им със съответната метрична схема. Верни отговори: „Дайчово“ – 9/8, „Александрийка“ – 2/4, „Ганкино“ – 11/8, „Елено моме“ – 13/8.
3. Задачата насочва учениците към актуализиране на знанията за шопските хора и конкретно
за „Копаницата“, която е в един и същи размер с
„Ганкиното хоро“.
Последната задача би могла да стимулира учениците да потърсят информация в интернет и да се
опитат да разучат Дайчово хоро.
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ниците трябва да посочат кое НЕ е вярно и за двете
песни. Верен отговор: автентична народна песен.
9. Определяне на вярното твърдение за изпълнението на песента „Дилмано, Дилберо“ от Хора на
Ансамбъл „Филип Кутев“. Верен отговор – фолклорна обработка.

Урок за нови знания (с. 52 – 53)
Нови понятия: обработка
Урокът е посветен на Националния празник
Трети март. Учителят може да проведе кратка беседа с учениците на тема Освобождението
на България. Като опора могат да се разгледат
предложените картини и снимка – „Заклеването“,
„Ботевата чета слиза на българския бряг при Коз
лодуй“ – худ. Димитър Гюдженов, и моста на първата пушка в Копривщица.
1. Разучаване на песента „Къде си вярна ти, любов народна“ – текст Добри Чинтулов, кратка беседа за делото на видния възрожденец.
2. Определяне на изпълнителския състав на песента. Верен отговор: хор.
3. Разговор по текста на Чинтуловата песен.
4. Определяне на характера на песента чрез
ролята на изразните средства мелодия, темпо,
метрум и динамика.
5. Слушане на Българска рапсодия „Вардар“ и определяне на музикалната є форма чрез проследяване на промените в характера на музиката. Верен
отговор – сложна триделна форма. При запознаването на учениците с произведението учителят
може да зададе въпроса дали тази музика е подходяща да прозвучи на Националния празник?
6. Задачата за откриване на метрума на основната тема на рапсодията. Верен отговор – 5/8.
7. Ново знание – понятието обработка.
8. Във връзка с новото понятие сравняване на
песните „Елено моме“ – изпълнена от Христина Ботева, и „Къде си вярна ти, любов народна“, като уче-
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Тема: Обичам България
Урок за упражнение (с. 53)
1. Затвърдяване и художествено изпълнение на
песента „Къде си вярна ти, любов народна“, като
учениците се разделят на две групи, както е описано в учебника.
2. Слушане на „Сюита от три възрожденски
песни“ от Христо Тонев и определяне на вида оркестър. Верен отговор: духов оркестър.
3. Задача за разпознаване на възрожденските
песни, използвани в същата сюита: „Стани, стани
юнак балкански“, „Къде си вярна ти, любов народна“, „Вятър ечи, Балкан стене“.
4. Актуализиране на знания за слушани музикални
произведения и свързване с техните композитори.
– „Ръченица“ из операта „Момчил“ – Любомир
Пипков
– „Бай Ганьо“ – Веселин Стоянов
– „Песен за цигулка и пиано“ – Панчо Владигеров
– „Токата за пиано“ – Димитър Ненов
– „Тракийски танци“ – Петко Стайнов
5. Изпълнение на песните „Хубава си, Татковино“ и „Къде си вярна ти, любов народна“ и сравняване по метрум, темпо и динамика. Верен отговор:
еднакви.
6. Изпълнение на Химн на
Република България и назоваване на авторите на музи7 ката и текста.
7. Слушане на вече позна8 то от пети клас произведение – „Празнична увертюра“
от Веселин Стоянов, и опре9 деляне на изпълнителския є
състав. Верен отговор: сим5 фоничен оркестър.
В заключение може да се
обърне внимание на учени6 ците, че всички песни и инструментални произведения, които са звучали в този
7 час, са подходящи да звучат
на Националния празник.
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групират в следните групи: народна музика, произведения от български композитори класици, произведения от съвременни композитори.
6. При възможност учениците да посетят колективно празничен концерт и след това да обсъдят чутото. Какво още биха искали да чуят на
този ден.
Тази задача дава възможност за развитие на социалните компетентности на учениците.

Урок за наблюдение (с. 54)
Часът е предвиден за честване на Трети март.
Разработен е и като алтернатива при невъзможност за провеждане на наблюдение в извънучилищна обучаваща среда.
1. Добре е учениците колективно да изберат
четири от изучаваните произведения, които са
подходящи за празничен концерт по случай Трети
март. Например освен предложените: „Ръченица“
из операта „Момчил“ от Любомир Пипков, „Сюита
от три възрожденски песни“ от Христо Тонев,
Българска рапсодия „Вардар“ от Панчо Владигеров,
„Рьченица“ из „Тракийски танци“ от Петко Стайнов, песента „Хубава си моя горо“, и други по преценка на учениците и учителя.
2. Търсене на допълнителна информация за подходящи музикални творби за празника.
3. Изготвяне на списък със звукови файлове и видеоклипове с техни изпълнения в интернет и да
изберат най-доброто според тях.
4. Съставяне на програма, като учениците
подредят произведенията на принципа на контраста в темпото и характера.
5. Задача за самостоятелна работа – да проследят празнични програми по радиото и телевизията, посветени на Трети март, да отбележат кои
познати произведения чуват и да се опитат да ги

1
2

Тема: Национален празник на Република
България
Урок за наблюдение – проект (с. 55)
Съдържанието е разработено като алтернатива на втори час от наблюдение в извънучилищна среда. Основната дейност е разработването
на проект във формата на компютърна презентация на тема „Празнична музика“. Може да се
използва събраният за предходния час материал,
като се включат и други произведения с празничен характер.
1. Класът трябва да се раздели на екипи. Акцент
е развитието на дигиталната компетентност.
2. За по-добро организиране работата по изготвяне на презентацията би могла да се раздели на
два етапа: подготвителен и основен, както е описано на стр. 55 от учебника.
3. Възможност за самооценка на всеки ученик
чрез дадените критерии и скалата за самооценяване в точки, както е показано.
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Тема: Добруджанска фолклорна област

Урок за нови знания (с. 56 – 57)

Урок за упражнение (с. 57)

Часът може да започне с кратка беседа за географското положение на Добруджанската фолклорна област. Разглеждане на текста за особеностите
на добруджанските песни, инструменти и танци.
1. Разучаване на песента „Изгряла е месечинка“,
изпълнена от Верка Сидерова.
2. Определяне на метрума и темпото на песента.
3. Сравняване на две песни, изпълнени от Верка
Сидерова: „Лале ли си, зюмбюл ли си“ и „Изгряла е
месечинка“, по зададени показатели. Верни отговори: И двете са народни, и двете са с инструментален съпровод. „Изгряла е месечинка“ е метрично
организирана – 7/8, в умерено темпо, а „Лале ли си,
зюмбюл ли си“ – безмензурна, в бавно темпо.
4. Слушане на звуков пример и разграничаване
на тембъра на народни инструменти от Добруджа (гъдулка, кавал, джура гайда, голям дудук, ръчна
хармоника). Учениците могат да използват като
зрителна опора снимките на народните инструменти.
5. Слушане на две хорђ: „Опас“ в изпълнение на
добруджанска тройка и разпознаване на тембрите
на отделните инструменти в „Добруджански ръченик“.

Урокът може да започне с актуализиране на
знанията за добруджанския фолклор, като се насочи вниманието и към елементите от женската и
мъжката добруджанска носия.
1. Затвърдяване на песента от миналия час „Изгряла е месечинка“, като се търси вярно интониране и емоционално изпълнение. Определяне на нейния размер. Верен отговор: 7/8.
2. Свързване на размера на песента с добруджанския ръченик.
3. В кратка беседа учениците научават за делото на композитора Филип Кутев и за вдъхновението му да напише нов вариант на песента „Лале ли
си, зюмбюл ли си“ (обработка).
4. Определяне на вида на хора на ансамбъл „Филип Кутев“, който изпълнява същата песен. Верен
отговор: женски.
5. Сравняване на двете изпълнения на песента
„Лале ли си, зюмбюл ли си“ и определяне на общото
между тях. Верен отговор: и двете са безмензурни.
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Тема: Ладуване. Пеперуда. Герман

Урок за нови знания (с. 58 – 59)

Урок за упражнение (с. 59)

1. Въвеждане на темата за пролетно-летните
празници чрез северняшката народна песен „Пеперуда лятна, пролетна“.
2. Изпяване на песента с текст и определяне на
нейния метрум. Учителят насочва вниманието на
учениците към нотния запис на песента, с помощта на който да определят метрума и липсващия
размер. Добре е тя да се изпее и по ноти.
3. Проследяване на съдържанието на текста –
действията на момичето „Пеперуда“ (междупред
метна връзка с БЕЛ).
4. Повторно слушане на записа на песента и определяне на нейния характер. Верен отговор: закачлива.
5. Беседа за смисъла на обредите ладуване, Пеперуда и Герман (междупредметна връзка с БЕЛ).
Включеният текст и снимковият материал подкрепят знанията за тях.
6. Слушане и разучаване на песента „Ладо, ле“.
7. Разглеждане на текста на песента и откриване в него с помощта на рисунките „китката здравец“ като един от предметите на ладуването.

1. Урокът може да започне със затвърдяване на
песента „Пеперуда лятна, пролетна“, като към
изпълнението се прибави ритмичен съпровод. Учениците, разделени на три групи, предварително
упражняват съпровода.
2. Слушане на песента „Ладо ле“ със задачата да
се проследи метрумът в куплетите и припевите.
Верен отговор: метрумът остава един и същ, равноделен. Може да се отдели време за художествено
изработване на песента „Ладо, ле“, като учителят
насочи учениците към пресъздаване на различния
характер на мелодията на куплета и припева. Това
може да се реализира и чрез разделяне на две певчески групи.
3. Четене на допълнителен текст за ладуването с цел разширяване на знанията за този древен
обред.
4. В кратка беседа с учениците се актуализират
и обогатяват знанията им за делото на композитора Филип Кутев. Освен автор на обработки на
народни песни, той е създал симфоничната поема
„Герман“, с който обичай вече са се запознали, музиката към филма „Под игото“ по Иван Вазов и т.н.
(връзка с БЕЛ).
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Тема: Фолклорни области

6. Актуализиране на знанията за географското
разположение на изучените фолклорни области.
Вярно е второто твърдение: за Северняшката
фолклорна област.
7. В задачата „Коя песен на певицата Верка Сидерова обработва Филип Кутев?“ учениците си припомнят и свързват името на изпълнителя с изучена народна песен. Верен отговор: „Лале ли си, зюмбюл ли си“.
8. Откриване на вече учена песен по нотен
текст и назоваване на фолклорната є област. Верен
отговор: „Пеперуда лятна, пролетна“, Северняшка.
9. Попълване на липсващи изучени понятия в
текст. Верни отговори (по ред на попълване): автентичен, равен, приглася, единството.
Разпознаване от снимки на народни инструменти.
Свързване с подходящата инструментална група и с
фолклорна област, в която се използват. Верни отговори: струнни – гъдулка; духови – гайда, окарина, кавал, дудук, двоянка; ударни – тъпан, бръмбазък; гайда
и тъпан – във всички фолклорни области; гъдулка и овчарска свирка (дудук) – и в трите области (Шопска,
Северняшка и Добруджанска); двоянка и бръмбазък – в
Шопската; кавал – в Северняшката и в Добруджанската; окарина – в Северняшката. Първите две групи се
срещат и в трите фолклорни области.
10. Разпознаване по тембър на народни инструменти от изучените фолклорни области – Звуков
файл № 6.
11. Актуализиране на слуховата представа за
слушани народни песни и съотнасянето им към
схемата, изобразяваща два вида двуглас. Верен отговор: „Шопски напеви“ на Даниел Спасов и Милен
Иванов и двугласът с лежащ ІІ глас (исо).
12. На учениците се
дава възможност да изразят лично предпочи9 тание към някоя от посочените песни и да го
аргументират.
13. Затвърдяване на
знанията за изучените
фолклорни области чрез
попълване на липсващи
думи в текст. Верни отговори (по реда на попълване): двугласно, диафония, рязко, тресене,
трептене, натрисане,
трептене, копаницата,
духовите оркестри, едногласни, хумористични,
ситни, Еленино, Ганкино,
духовите, орнаментирано, ръченик, 2/4.

Урок за преговор (с. 60 – 61)
Актуализиране знанията за изучените фолклорни области – Шопска, Северняшка, Добрдужнска.
1. В задачата „Коя песен към коя фолклорна област принадлежи?“ учениците трябва да свържат
всяка от предложените песни със съответната
фолклорна област. Верни отговори: „Що ми домилело, мамо“ – Шопска, „Ой шопе, шопе“ – Шопска, „Снощи седенки кладохме“ – Северняшка, „Елено моме“ –
Северняшка, „Изгряла е месечинка“ – Добруджанска.
2. Свързване на посочените хора със съответния размер. Верни отговори: право – 2/4, ръченица
– 7/8, еленино – 13/16.
3. Определяне ритъма на песента „Изгряла е
месечинка“ – верен отговор 7/8, и танцуване на
ръченица, като класът се раздели на две групи: в
едната пеят, в другата танцуват.
4. Разпознаване на хорђ от изучените фолклорни
области в подготвения звуков файл.
5. Актуализиране на знанията за български народни певци и свързването им със съответна фолклорна област. Актуализират се и имена на учени
фолклорни певци в пети клас с цел изграждане по-цялостни знания за изпълнители на българския фолклор.
Верни отговори: Верка Сидерова – Добруджанска,
Христина Ботева – Северняшка, Мита Стойчева –
Северняшка, Борис Машалов – Северняшка, Даниел
Спасов и Милен Иванов – Шопска, Данислав Кехайов
– Тракийска, Валя Балканска – Родопска, Любка Рондова – Пиринска.
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Тема: Обреди и обичаи от календарния
цикъл

8. Слушане на нестинарско хоро чрез авторско
творчество – танцовата драма „Нестинарка“ от
Марин Големинов. Учениците трябва да отбележат с вдигане на ръка появяването на автентичната тема в произведението.
9. Определяне на изпълнителския състав на
творбата на Марин Големинов. Верен отговор:
симфоничен оркестър.
10. В заключение учениците обобщават с помощта на учителя знанията си за обреда нестинарство.
11. Четене на биографичен текст за Марин Големинов.
12. В беседа с учителя и четене на текста в учебника учениците затвърдяват знанията си за фолклорните обреди и обичаи в календарния цикъл. По
желание те могат да споделят впечатления от лично участие или наблюдение на някой от празниците.

Урок за нови знания (с. 62 – 63)
1. Актуализиране на знанията от V клас за обичая лазаруване чрез песента за разучаване „Теменужка и синчец“.
2. Работа с текста на песента – избиране на
думи и изрази, описващи премяната на лазарката.
3. Откриване на метрума на песента. Верен отговор: неравноделен.
4. Опит за изпяване на песента по ноти. Актуализиране на знанията за графичното изображение
на тоновете и техните трайности.
5. Свързване на песните „Гости сме ви коледари“
и „Пеперуда лятна, пролетна“ със съответните обреди: коледуване, Пеперуда. Изпълнение на песните.
6. Кратка беседа за същността на обреда нестинарство.
7. Слушат автентично нестинарско хоро и откриват кои инструменти го изпълняват. Верен отговор: гайда и тъпан.

11

12

2

6

3
4
5
7

8
9
10

42

Тема: Музика и традиции на етнически
общности в България

6. Избиране на подходящи определения за характера на песента. Верен отговор: лирична.
7. Предложен е текст, който запознава с някои
традиции и празници на турския етнос у нас – Рамазан байрам и Курбан байрам. Добре е учителят
да насочи учениците към търсене на общото в
празниците на различните етноси.
8. Разглеждане на традициите на ромския етнос
и слушане на песента „Едерлези“ с текст на български език.
9. Откриване на метричната пулсация в песента „Едерлези“. Задачата развива метроритмичния
усет на учениците. Верен отговор: в).
10. Разпознаване на вида оркестър, който съпровожда песента. Верен отговор: духов. Чрез тази
задача се работи за развиване на тембровия слух.
11. Запознаване с някои празници на арменската
общност у нас, отговарящи на Нова година, Цветница, Великден, и слушане на песента „Яребичка“.
12. Въпрос върху текста на песента, описващ
волния полет на яребичката.
13. Определяне на характера на мелодията и на
припева в песента „Яребичка“. Верни отговори: лиричен, танцувален. Учениците могат да добавят и други
определения, в зависимост от личните си усещания.
14. Откриване на метрума на песента чрез избор на подходящата схема. Верен отговор: 4 квад
рата, 4/4.

Урок за нови знания (с. 64 – 65)
Урокът може да започне с кратка беседа на
тема етническите общности в България. Целта е
да се възпитава етническа толерантност, познаване, уважаване и оценяване културата на другите
етноси у нас.
1. Запознаване с ярки еврейски празници – Ханукђ
и Пасха, и разучаване на песен, посветена на Ханукђ –
Празник на светлината, „Осем свещички“ – тя е предложена с български превод, за да е по-лесна за заучаване.
2. Въпросът е върху част от текста на песента, който е илюстриран с рисунката – ритуалния
свещник.
3. Проследяване на темпото като изразно средство в музиката. Верен отговор: променя се в припева, който започва в по-бавно темпо и постепенно се ускорява.
4. Вниманието се насочва към актуализиране
на знанията за учени музикални форми. Учениците
трябва да определят музикалната форма на песента
„Осем свещички“. Верен отговор: проста двуделна.
5. Песента за слушане „Стари приятели“, популярна турска песен, е за приятелските човешки
отношения. Учениците могат да разкажат имат
ли близки приятели и какви са те.
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Тема: Празнична броеница

7. Задача за самостоятелна работа в интернет – да потърсат танци за празници на различни
етноси в България.
8. Самостоятелна задача – правене на празничен
календар в тетрадките. Познатите вече празници
на етносите трябва да се разположат в съответния
сезон: зимни – Ханука, Банго Васил, Дзънунт Кисдоси;
пролетни – Едерлези, Задиг, Дзахгазарт; летни – Рамазан байрам, Вартавар; есенни – Курбан байрам.
9. Актуализиране на знанията и чрез сравняване
на обредите и обичаите на етносите – по сезон,
по тема и т.н.
10. Разпознаване по картинки на учени български
песни. Верни отговори: 1. „Елено моме“, 2. „Къде си
вярна ти, любов народна“, 3. „Хубава си, моя горо“,
4. „Изгряла е месечинка“, 5.„Ой, шопе, шопе“.
11. Определяне на същите песни като авторски
и народни. Верни отговори: 1, 4 и 5 са народни, а 2
и 3 са авторски.
12. Задачата дава възможност за организиране
на певческо състезание между екипи и проява на
творчество.
13. Сравняване на две авторски български произведения по изпълнителски състав и по характер на
музиката – „Дайчово хоро“ от Дико Илиев и „От
Карнобат до Тропикана“ от Жул Леви. Верни отговори: духов оркестър, и в двете присъстват фолклорни ритми.
14. Свързване на познати песни със съответните
празници. Верни отговори: „Израсла е трепетлика“
– Коледа; „Пеперуда лятна, пролетна“ – Пеперуда;
„Осем свещички“ – Ханукђ; „Теменужка и синчец“ –
Лазаровден; „Едерлези“ – Гергьовден, „Ладо ле“ – ладуване.
15. Слушане и разпознаване на учено
произведение от български
композитор
класик.
Учителят
може да избере по своя
преценка от предложените творби.
С тази задача отново се актуализират
знанията за музиката
на българските ком14 позитори класици и
се проверява музикалнослуховият опит на
учениците.
15

Урок за упражнение (с. 66 – 67)
1. Затвърдяване на еврейската песен „Осем свещички“, като класът може да избере солист/и за
куплетите, а всички заедно да пеят припевите,
като съпровождат с пляскане на ръце и следват забързването на темпото. Предлагаме ритмичният
съпровод на припева да бъде на второ и четвърто
време (размер 4/4).
2. Разпознаване по тембър на съпровождащия
музикален инструмент и определяне на инструменталната група, към която принадлежи. Верни отговори: китара, струнни.
3. Слушане отново на песните на различните етнически групи „Осем свещички“, „Стари приятели“,
„Едерлези“, „Яребичка“ и свързване с подходящата за
всяка тема. Верни отговори: „Едерлези“ и „Яребичка“
– за пролетта; „Стари приятели“ – за приятелството; „Осем свещички“ – за празник на светлината.
4. Изпяване на учените вече песни „Теменужка и
синчец“, „Пеперуда лятна, пролетна“ и „Ладо, ле“
и откриване на общото между тях от предложените характеристики. Верен отговор – трите са
посветени на пролетни празници.
5. Сравняване на метричната пулсация на трите
песни и определяне на коя от трите може да се танцува ръченица. Верен отговор: „Теменужка и синчец“.
6. Ако в класа има ученици от различни етноси и
знаят песни за празници, могат да ги представят
пред съучениците си в час.
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Тема: Фолклорната музика в модерната
и глобалната епоха

не на тембъра на инструментите с помощта на
снимката. Учениците трябва да разпознаят кои
от тях са български народни. Верни отговори: тъпан и кавал. На снимката се виждат и чанове, но те
не участват в песента.
9. Четене на информация за инструмента диджериду.
10. Определяне на графиката, която отговаря
на гласа на кавала и на диджеридуто. Верни отговори: вълнообразната линия отговаря на кавала, а
правата линия – на диджеридуто.

Урок за нови знания (с. 68 – 69)
Нови понятия: кавърверсия
Предлагаме урокът да започне с кратка беседа
на тема „Фолклорната музика днес“. Добре е учителят да насочи вниманието на учениците към
това, че днес фолклорната музика може да се чуе,
от една страна, запазена до голяма степен в оригиналния си вид и, от друга, в осъвременени варианти (с различни музикални инструменти, саунд и
начин на пеене).
1. Възприемане и разучаване на нова песен „Засвирили са, Дойне“ в изпълнение на ВГ „Децата на
Севлиево“.
2. Изпълнение на песента по групи: момичетата
да пеят мелодията, а момчетата – говора.
3. Слушане на още едно изпълнение на същата
песен от народния певец Борис Машалов и сравняване на кавърверсията с фолклорната обработка.
4. Насочване вниманието към прибавения елемент
към мелодията на песента в изпълнението на ВГ „Децата на Севлиево“. Верен отговор: говор/рапиране.
5. Откриване на разликата в инструменталния
съпровод на двата варианта. Верен отговор: изпълнението на Борис Машалов е съпроводено от
народен оркестър, а на „Децата на Севлиево“ – от
съвременни електронни инструменти.
6. Запознаване с понятието кавърверсия.
7. Слушане на два звукови примера с фолклорна
музика. Разграничаване на тембъра на румънския
най и на мексиканската китара. Опора са и снимките на изпълнители на двата инструмента.
8. Слушане на песента „Дойди, дойди, либе ле“,
изпълнена от група „Оратница“, и разграничава-
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Тема: Фолклорната музика в модерната
и глобалната епоха
Урок за упражнение (с. 69)
1. Изпяване на песента „Засвирили са, Дойне“ по
два начина: като изпълнението на народния певец
Борис Машалов и като кавърверсия. Припомняне отново разликите и значението на понятието кавърверсия.
2. Слушане на изпълнение на гръцкия танц сиртаки. Определяне на инструменталната група,
към която принадлежи бузукито. Верен отговор:
струнни.
3. Определяне на метрума на танца сиртаки.
Верен отговор: двувременен.
4. Сравняване на метричната пулсация на сиртакито и песента „Дойди, дойди, либе ле“. Верен
отговор: еднаква
5. Слушане на звуков пример № 8 с фолклорна музика на различни народи и определяне на тембъра
на инструментите: бузуки, жъуафу, китара, най, гъдулка. Учениците дават свои определения.
6. Задача за самостоятелна работа – търсене в
интернет на клипове с изпълнения на традиционни инструменти на различни народи. Учениците могат да представят
пред класа интересни изпълнения. Задачата способства за развиване на
дигиталните компетентности.
Тъй като другите инструменти
са по-познати, може да се даде допълнителен текст и за инструмента
Жъуафу: Струнен музикален инстру6 мент появил се през ХІV век в Китай.
Изработва се основно от дърво. Има
удължен гриф, а резонаторното тяло
е с форма на полусфера. Съществуват
жъуафу с от 3 до 9 струни, като на
най-външната струна се свири основната мелодия, а останалите резонират. Жъуафу има ясен звук с голяма
изразителност.
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Тема: Пролетни фолклорни празници

4. Опит за представяне на конкретен пролетен празник.
5. При възможност е желателно да се посети
концерт с представяне на традиционни обреди и
ритуали.
6. Споделяне на впечатления със съучениците
от чутото и видяното.

Урок за наблюдение (с. 70)
Часът е разработен като алтернатива при невъзможност за провеждане на наблюдение в извънучилищна обучаваща среда.
1. В началото на часа се провежда беседа за пролетните празници и обреди. Очаква се учениците
да споделят впечатления и знания, натрупани до
момента. В помощ е снимковият материал на
страницата.
2. Изготвяне на сценарий за представяне на пролетен фолклорен празник чрез включване на подходящи изучавани песни и танци в тази и в предходни
години, както и други от извънучилищния репертоар, включително песни и танци на различни етноси
в България и на Балканите. Задачата е свързана със
самостоятелно откриване на музикални примери
с помощта на интернет, роднини, приятели, и
представянето им. Тя предполага проява на инициативност и творчество. Към предложения примерен ред могат да се добавят песните – „Пеперуда лятна, пролетна“, „Яребичка“ и други, издирени
от учениците. А към списъка с танци могат да се
добавят: Копаница, Опас – добруджанска тройка,
Моята годеница – еленино хоро, както и арменски,
еврейски и други танци. В сценария песните и танците могат да се редуват.
3. Търсене на информация за фолклорните празници в съответния регион. Издирване на подходящи песни и танци.

1

Тема: Пролетни фолклорни празници
Урок за наблюдение – проект (с. 71)
Съдържанието е разработено като алтернатива на втори час от наблюдение в извънучилищна
среда. Основната дейност е разработването на
проект във формата на компютърна презентация
на тема „Пролетни празници във фолклорната музика на балканските народи“. Може да се използва
от събрания за предходния час материал, като се
включат и други произведения.
1. Класът трябва да се раздели на екипи, а всеки
екип разпределя ролите. Акцент е развитието на
дигиталната и социалната компетентност. Различните екипи могат да представят традиционни
пролетни празници на различни балкански народи.
2. За по-добро организиране работата по изготвяне на презентацията би могла да се раздели на
два етапа: подготвителен и основен, както е описано на с. 71 от учебника.
3. Възможност за самооценка на всеки ученик
чрез дадените критерии и скалата за самооценяване в точки, както е показано.
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Тема: Популярна музика

Тема: Популярна музика

Урок за нови знания (с. 72 – 73)
Ново понятие: рокгрупа

Урок за упражнение (с. 73)
1. Затвърдяване на песента „Дано“ със стремеж
към вярно интониране и художествено изпълнение.
Ако в класа има изявени певци, може да се изпълни
като солист/и, които да пеят куплетите, а класът – припевите. Посочване на тези показатели,
които я определят като поппесен. Верни отговори: има изявена мелодия, изпълнява се от певци със
съпровод. Затвърдяват се знанията за попмузиката от предходния час.
2. В задачата „Кои инструменти НЕ използват
музикантите от група „Ахат“ в песента „Черната
овца“?“ верният отговор е: духови. Учителят изисква учениците да се аргументират, използвайки
наученото за рокгрупа.
3. Задача за определяне кой композитор НЕ е автор на попмузика. Верен отговор: Марин Големинов.
Задачата включва два компонента. Първо –
кои от изброените са рокгрупа. Верни отговори:
„Ахат“, „Оратница“. Второ, в коя група са включени инструменти на различни народи. Верен отговор: „Оратница“.
4. Последната задача е за самостоятелна работа в интернет. Учениците трябва да свалят и
представят пред класа клипове на харесвани от
тях поп и рокпесни и поп и рокизпълнители и групи.
(Развитие на дигитална компетентност.)

1. Въвеждането в темата за популярната музика може да се осъществи чрез разглеждането на
основни понятия – популярна музика, популярна култура, рокмузика, рокгрупа.
2. Представяне и разучаване на песента „Дано“
на композитора Стефан Димитров.
3. Беседа върху текста на песента (междупред
метна връзка с БЕЛ). Откриване на думи, изразяващи надеждата за по-добър свят.
4. Определяне на музикалната форма на песента. Верен отговор: проста двуделна.
5. Четене на кратка информация за композитора Стефан Димитров – автор на популярна музика.
6. Слушане на популярната песен на група „Ахат“
– „Черната овца“. Разговор с учениците за смисъла
на израза „черна овца“.
7. Определяне на вида на състава. Верен отговор: рокгрупа.
8. Припомняне и по възможност отново слушане на песента „Една българска роза“ и определяне
принадлежността є към попмузиката или т.нар.
поппесен.
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Тема: Музиката и съвременните медии

6. Четене на информация за история на звукозаписа, за възникването и същността на БНР и БНТ.
Учителят може да даде думата на учениците, те
да разкажат за възможностите на интернет в
днешния свят.
Следват три задачи за самостоятелна работа.
7. Учениците трябва да изберат подходящи
произведения от учените, за да озвучат радиопредаване на тема „Български композитори класици“. Могат да предложат песни и инструментални
произведения.
8. Да предложат произведения, с които да озвучат телевизионно предаване на тема „Музикални
фолклорни области“. За целта могат да изберат
народни песни и хора, учени през тази или през миналата учебна година.
9. Припомняне на произведението на Симо Лазаров „Звездно съобщение от космическите сфери“
като пример за електронна музика. По възможност
да използват програма за аранжиране на мелодия
и да опитат да създадат своя електронна музика.

Урок за нови знания (с. 74 – 75)
Нови понятия: медия, звукозапис, звуконосител,
аудиоформат, видеоформат
1. Разучаване на песента „Жълтата подводница“ на „Бийтълс“. (Междупредметна връзка с АЕ и
развиване на компетентността „Умение за общуване на чужди езици“.)
2. Беседа върху съдържанието на песента по
предложения превод и за заложените идеи по думите на един от нейните създатели.
3. Представяне на рокгрупата „Бийтълс“ – история и участници.
4. Изпяване на песента с ритмичен съпровод,
както е показано на модела.
5. Беседа за новото понятие медия и видовете медии. Разглеждане на електронните медии и
мястото на музиката в тях. Изясняване на новите
понятия – звукозапис, звуконосител, аудио и видеоформат.
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Тема: Музиката в съвременността

8. Попълване на липсващи думи в текста с цел
затвърдяване на новите понятия и тяхното разграничаване. Верните отговори по реда на явяване
са: популярната, рокгрупа.
9. Задачата изисква учениците да потърсят в
печатни и електронни медии информация за музикални предавания и да ги сложат в две групи: музикални радиопредавания и музикални телевизионни
предавания.
10. Разграничаване на радио и телевизионни предавания, в които музиката се използва само за фон: например информационни, политически, спортни и др.
11. Попълване на липсващи думи в текста. Верните отговори по реда на явяване са: медиите,
вестници, радио, телевизия, интернет, звукозапис, звуконосител, аудиоформати, видеоформати,
музикални предавания, реклами, БНР, БНТ, интернет, предавания, клипове.
12. Свързване на звуконосителите със звуковъзпроизвеждащите средства. Верните отговори са:
компактдиск – CD плеър; магнитна лента – магнетофон; аудиокасета – касетофон; плоча от винил
– грамофон.
Снимките в долната част на страницата представят различни медии и предавания. Учениците
могат да ги коментират.

Урок за обобщение (с. 76 – 77)
Урокът е изграден на основата на припомняне и
затвърдяване на знания за музиката, на учени песни
и инструментални творби.
1. Изпълнение на песента „Дано“ със солисти на
куплетите, а на припевите – от целия клас.
2. Колективно изпълнение на песента „Жълтата
подводница“, като се следи за точното изговаряне
на английския текст и точното му интониране.
3. Посочване на изпълнителите на песните „Дано“
и на „Жълтата подводница“. Верни отговори: Богдана Карадочева и Стефан Димитров, „Бийтълс“. Припомняне на значението на думата репертоар.
4. Припомняне на националността на рокгрупа
„Бийтълс“.
5. Групиране на учени и слушани песни според характеристиката – поп или рок. Учениците отбелязват в тетрадките. Верни отговори: рокпесни
– „Черната овца“ и „Жълтата подводница“; поппесни – „Дано“, „Една българска роза“, „Непознати
улици“, „Приятели“.
6. Назоваване на имената на рокгрупите от
снимките. Верни отговори: „Ахат“ и „Бийтълс“.
7. Изготвяне индивидуално или по групи на списък с български и чуждестранни попизпълнители и
рокгрупи, слушани в свободното време.
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12

Тема: В звукозаписното студио

Тема: В звукозаписното студио

Урок за наблюдение (с. 78)

Урок за наблюдение – проект (с. 79)

Съдържанието на часовете в разтвора е разработено като алтернатива при невъзможност за
провеждане на наблюдение в извънучилищна обучаваща среда. Визуална опора за съдържанието е и
снимката на звукозаписно студио.
1. Алтернатива на наблюдението в този час
е изготвяне на сценарий за радиопредаване, посветено на училищен празник по избор. Предложен
е само модел, той може да бъде променян според
гледната точка на учителя. Включват се следните
дейности: подбиране на подходящ музикален материал от песни и инструментални произведения от
различни жанрове, както и на собствени вокални
и инструментални записи. Опит за аранжиране на
мелодии с подходяща програма, като учениците изберат различни инструменти, темпо и др. Добре е
при изготвяне на предаването да се следва предложеният примерен ред.
Всички дейности съдействат за развитие на дигиталните и културните компетентности, както
и инициативността на шестокласниците.
2. Задачата е свързана със самостоятелна работа
– прослушване на различни музикални радиопредавания и дискутиране на впечатленията от чутото.

Съдържанието е разработено като алтернатива
на втори час от наблюдение в извънучилищна среда.
Основната дейност е разработването на проект
във формата на компютърна презентация на тема
„Акустична и електронна музика“. Цели се развитие
на умения за търсене, събиране и обработване на информация, в т.ч. и музикална, използване на ИТ и интернет ресурси. Те се осъществяват като домашна
работа. Учениците, разпределени по роли, могат да
потърсят повече информация за акустичната и особено за електронната музика. Да открият създатели
и изпълнители на такава музика, да свалят клипове
с техни изпълнения. Да включат и български изпълнители на акустична и електронна музика, както и музика от компютърни игри и други медийни формати.
1. Класът трябва да се раздели на екипи, а всеки
екип разпределя ролите. Акцент е развитието на
дигиталната и социалната компетентност. Различните екипи могат да представят различна музика.
2. За по-добро организиране работата по изготвяне на презентацията би могла да се раздели на
два етапа: подготвителен и основен, както е описано на стр. 79 от учебника.
3. Възможност за самооценка на всеки ученик
чрез дадените критерии и скалата за самооценяване в точки, както е показано.
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Тема: Музика и кино

6. Изпяване на темата по ноти и свързване с
конкретния герой от филма. Верен отговор: Дарт
Вейдър.

Урок за нови знания (с. 80 – 81)
Нови понятия: саундтрак
Урокът може да започне с кратка беседа на
тема „филмова музика“, в която учениците да споделят имат ли любима музика от филми, като посочат заглавията им.
1. Разучаване на песента „Тече, всичко тече“ из
филма „Васко да Гама от село Рупча“, музика Симеон
Пиронков.
Беседа върху текста на песента на тема – За
какво мечтае главният герой? (междупредметна
връзка с БЕЛ). Верен отговор: Да е силен мъж поет
или моряк, да е смел капитан (и откривател като
Магелан. В учебника липсва повторението на трите куплета с изменен втори: А морякът иска да е
/ капитан, смел капитан. / Капитанът иска да е /
Магелан – поне Магелан. По желание, той може да
бъде включен при разучаването на песента и обсъждането є).
2. Определяне на музикалната форма на песента. Верен отговор: проста триделна, а b a1.
3. Четене на допълнителна информация за история
на киното. Въвеждане на новото понятие саундтрак.
4. Слушане на саундтрака на филма „Междузвездни войни“ и свързване на музиката с конкретни сцени от филма.
5. Разпознаване на имената на нотите в началото на темата на „Имперския марш“.

Тема: Музика и кино
Урок за упражнение (с. 81)
1. Затвърдяване на песента „Тече, всичко тече“.
Избиране на ритмичната схема, която отговаря
на началото на песента. Верен отговор: втората
група (с триола).
2. Актуализиране на знанието за ритмичната фигура триола чрез разпознаване на изображението є.
3. Слушане на песента „Там“ от филма „След края
на света“ в изпълнение на Васил Найденов и определяне на характера на музиката с помощта на текста. Може да се обърне внимание, че автор на музиката е Стефан Димитров, а на текста – Богдана
Карадочева, които учениците вече познават като
имена. Изпълнението е на Васил Найденов.
4. Препоръка – учениците да намерят филма и
да го гледат, като отбележат в кой момент прозвучава песента.
5. Четене на информация за известни филми и
композитори, които са писали музика за тях. Запознаване на учениците с личността на Чарли Чаплин,
представен на снимката.
6. Самостоятелна задача – да направят колекция от саундтраци на харесвани от тях български
и чуждестранни филми, като свалят музиката от
интернет и отбележат кои са композиторите.
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Тема: Автор, изпълнител, публика

ли“ – м. Стефан Диомов, т. Георги Белев, изп. Фамилия „Тоника“; „Черната овца“ – м. и т. Божидар
Главев, изп. група „Ахат“; „Тече, всичко тече“ – м.
Симеон Пиронков, т. Миряна Башева, изп. Асен Кисимов; „Лале ли си, зюмбюл ли си“ – народна песен,
обр. Филип Кутев, изп. женски хор на ансамбъл „Филип Кутев“; „Моя страна, моя България“ – м. Емил
Димитров, т. Васил Андреев, изп. Емил Димитров.
5. Свързване на композитори с техните произведения. Верните връзки са: Волфганг Амадеус
Моцарт – „Вариации върху френска песен“, Панчо
Владигеров – „Песен“ за цигулка и пиано; Фредерик
Шопен – „Мазурка“, Веселин Стоянов – Симфонична
сюита „Бай Ганьо“.
6. Припомняне на слушано произведение – „Вариации върху френска песен“ от Моцарт. Слушане
като кавърверсия.
7. Определяне на вида на концертите от снимковия материал (симфоничен, рокконцерт, фолклорен – танцов.

Урок за нови знания (с. 82 – 83)
1. Разучаване на песента „Междучасие“ – музика
и изпълнение на Васил Найденов.
2. Въпросът „В каква роля влиза Васил Найденов
при създаването и изпълнението на песента?“ актуализира знанията за композитор и изпълнител. В
случая той е и в двете роли. Разглеждане информацията за музиканта и подчертаване на неговото
място в съвременността на любим певец на публика от различни възрасти.
3. Изпяване на песента с ритмичен съпровод от
пляскане с ръце по предложената схема. Може да се
обърне внимание на размера 4/4.
4. Свързване на познати песни с техните автори
и изпълнители. Упражняване на понятията автор и
изпълнител чрез възстановяване на представите за
музикалните творби. Верните връзки са: „Прияте-
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Тема: Съвременна музикална култура

Рокпесни са: „Черната овца“ – Божидар Главев,
„Ахат“; „Жълтата подводница“ – Пол Маккартни
и Джон Ленън, „Бийтълс“, затова не се посочват.
7. Задача за разпознаване на различна по националност музика: гръцка и румънска.
8. Изпяване на темата на „Имперския марш“ по
ноти и припомняне името на филма, от чийто саундтрак е, и кой е композиторът. Верен отговор:
„Междузвездни войни“, Джон Уилямс.
9. Изпяване на песента „Тече, всичко тече“ и свързването є с точния филм и композитор. Верен отговор: „Васко да Гама от село Рупча“, Симеон Пиронков.
10. Подбор на учени произведения и на други от
интернет, подходящи за телевизионно предаване
на тема „Музиката на етносите в България“. Сваляне и на подходящи видеоклипове.
11. Подбор на учени произведения от български
композитори класици за радиопредаване на тема
„Образът на родината в музиката“.
12. Избиране на три творби от предложените и
определяне на общото между тях. Верните отговори са: Моцарт – Из „12 вариации върху френската песен …“, Жан-Филип Рамо – „Жига във форма на рондо“,
Лудвиг ван Бетовен – Менует. Общото е, че се изпълняват на соло пиано.
13. Подбор на учени произведения за включване в
радиопредаване за попизпълнители.
Задачи 10, 11, 13 са подходящи за домашна работа. Те могат да бъдат разпределени между учениците в групи.

Урок за преговор (с. 84 – 85)
Урокът може да започне с кратка беседа за многообразието на съвременната музика по отношение на жанрове, изпълнителски състави, функциониране на музиката и т.н.
1. Свързване на снимките със съответстващите им музикални жанрове.
2. Отговорът на задачата „Кое от определенията отговаря на двете изпълнения на песента?“
цели разграничаване съответно на обработен
фолклор и кавърверсия от автентичен фолклор.
3. Изпълнение на песента „Засвирили са, Дойне“
по избран от учениците начин с пеене и рапиране.
4. Припомняне на учени песни и съотнасянето им
към музиката на техните етноси.
5. Попълване на липсващи думи в текст за българските фолклорни празници и за празниците на
различните етноси в България. Верните отговори
по ред са: обредни песни, ладуване, лазаруване, Великден, Гергьовден, св. св. Константин и Елена, еврейски, еврейски, турски, ромите, арменски.
6. Припомняне на знанията само за учени поп
песни. Верните отговори и връзки са: „Междучасие“
– Васил Найденов, Васил Найденов; „Приятели“ – Стефан Диомов, ВГ „Тоника“; „Дано“ – Стефан Димитров,
Стефан Димитров и Богдана Карадочева; „Ладо, ле“
– Стефан Димитров, ВГ „Тоника“; „Непознати улици“
– Мария Мутафчиева, „Мери бойс бенд“.
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Тема: Какво зная в края на шести клас

4. Слушане на три учени произведения и свързването им с графично изображение на музикална форма.
Задачата има за цел да провери знанията на учениците за учените музикални форми и уменията им да ги
разпознават. Верни отговори: В. А. Моцарт – Из „12
вариации“ – трета схема, вариационна; Ж.-Ф. Рамо –
„Жига във форма на рондо“ – първа схема, рондо; Л. ван
Бетовен – „Менует“ – втора схема, сложна триделна.
5. Откриване на изпълняващите инструменти и
съотнасянето им към групата, към която принадлежат: „Менует“ и „Тема с вариации“ – пиано, клавишни; „Жига във форма на рондо“ – синтезатор,
клавишни. Задачата има за цел да провери равнището на развитие на тембровия слух на учениците и знанията им за групи инструменти.
6. Разпознаване на учени танци по снимки. Верни
отговори: валс, танго, самба.
7. Свързване на български музикални произведения
с техните композитори. Задачата цели актуализиране на музикалнослуховите представи за учени
произведения. Верните връзки: Българска рапсодия
„Вардар“ – Панчо Владигеров; Оркестрова сюита
„Тракийски танци“ – Петко Стайнов; Гротескна сюита „Бай Ганьо“ – Веселин Стоянов; „Нестинарско
хоро“ из танцовата драма „Нестинарка“ – Марин
Големинов; „Токата“ за пиано – Димитър Ненов.

Урок за контрол и оценка – изходно равнище
(с. 86 – 87)
Формата се попълва за един учебен час. Съдържа
8 задачи, отнесени към едно от шестте познавателни равнища на Б. Блум и колектив. Установява
се равнището на владеене на основни знания и умения, свързани с учебния материал от ІІ срок.
1. Съотнасяне на групите народни инструменти към учените фолклорни области. Проверка на
знанията за фолклорните области. Верни отговори: І колона – Добруджанска, ІІ колона – Шопска, ІІІ
колона – Северняшка.
2. Задачата има за цел да провери знанията на
учениците за видовете камерни инструментални
състави чрез съотнасяне. Верни отговори: А. Дуо
– 1, 2; Б. Трио – 3, 4; В. Квартет – 5, 6, 7; Г. Камерен
струнен оркестър – 8.
3. Слушане на добруджанската песен „Изгряла е
месечинка“ и избиране на вярното по всеки показател – съпровождащ оркестър, вид на песента, изпълнителка на песента. Верни отговори: народен
оркестър, автентичен фолклор, Верка Сидерова.
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8. Чрез задачата се установява умението на
шестокласниците да сравняват песни по зададени показатели. Изпяване на песните „Ой, шопе,
шопе“ и „Снощи седенки кладохме“ и сравняване
по метрум, темпо, размер, фолклорна област и

вид песен. Верни отговори: „Ой, шопе, шопе“ – два
квадрата и един правоъгълник, бързо темпо, 7/8а,
шопска, народна; „Снощи седенки кладохме“ – два
квадрата, умерено темпо, 2/4, северняшка, народна. Нанасяне на верните отговори в таблица.

Таблица на задачите, включени в диагностиката в края на 6. клас
№ на
Очакван резултат
зад.
1
Съотнася народните инструменти към учените фолклорни
области.
2
Определя вида на камерните инструментални формации
3
Осмисля традиционното функциониране на музиката.
4
Знае основни формообразуващи
принципи и музикални форми.
5
Разпознава по звучност музикални
инструменти и определя принадлежността им към установените
в практиката видове и групи.
6
Разпознава по снимков материал
различни танци.
7
Свързва имената на български композитори класици с по едно тяхно
произведение.
8
Сравнява песни по дадени показатели. Коментира ролята на изразните средства в музиката.

Област на
Познавателно Критерии и показатели
компетентност ниво
за оценка
Елементи на музи- знание
За всяка вярно посочена група
калната изразност
по 5 т.
Максимален брой точки: 15 т.
Елементи на музи- анализ
За всеки верен отговор по 1 т.
калната изразност
Максимален брой точки: 8 т.
Елементи на музи- анализ
За всеки верен отговор по 1 т.
калната изразност
Максимален брой точки: 3 т.
Музикални жанрове анализ
За всеки верен отговор по 1 т.
и форми
Максимален брой точки: 3 т.
Елементи на музи- анализ
За всеки верен отговор по 1 т.
калната изразност
Максимален брой точки: 3 т.
Музика, култура,
общество
Музика, култура,
общество

знание
знание

Елементи на музи- анализ
калната изразност

Максимален тестов бал: 50 точки.
50 – 45 т. – отличен
44 – 36 т. – мн. добър 5
35 – 26 т. – добър 4
25 – 16 т. – среден 3
Под 15 т. – слаб 2
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За всеки верен отговор по 1 т.
Максимален брой точки: 3 т.
За всеки верен отговор по 1 т.
Максимален брой точки: 5 т.
За всяка вярна връзка по 1 т.
Максимален брой точки: 10 т.

Тема: Здравей, ваканция
Урок за упражнение (с. 88 – 89)
Часът е последен и припомня знания, насочени
най-вече към песни и слушана музика, които могат
да бъдат предпочитани от учениците. Това определя и включването на някои сходни задачи с предходни уроци. Бързите верни отговори ще създадат увереност в учениците от усвоените знания.
1. Свързване на учени песни с техните композитори и изпълнители. Верни отговори: „Приятели“ – Стефан Диомов, ВК „Тоника“; „Непознати
улици“ – Мария Мутафчиева, „Мери Бойс Бенд“;
„Дано“ – Стефан Димитров, Стефан Димитров и
Богдана Карадочева; „Жълтата подводница“ – Пол
Маккартни и Джон Ленън, „Бийтълс“; „Там“ – Стефан Димитров, Васил Найденов; „Междучасие“ – Васил Найденов, Васил Найденов; „Тече, всичко тече“
– Симеон Пиронков, Асен Кисимов.
2. Актуализиране на знания за слушана музика.
Посочване на заглавието на песента към филма
„След края на света“: „Там“.
3. Посочване на автора на текста на същата
песен: Богдана Карадочева.
4. Задача за самостоятелна работа – учениците
да свалят и предложат харесвана от тях музика
към филми.
5. Посочване на песен от таблицата, която се
пее от чуждестранна рокгрупа: „Жълтата подводница“ – „Бийтълс“.

6. Задача, която активира вниманието към други чуждестранни изпълнители, които учениците
са слушали и слушат.
7. Изготвяне на плейлист, като учениците
трябва да изберат от посочените популярни
песни тези, които с удоволствие биха пяли и слушали и през ваканцията. Допълване на плейлиста
със собствени любими песни. Представяне на плейлиста пред съучениците им.
8. Разпознаване на учени песни по техните илюстрации и част от техния текст. Чрез този вид
задачи се актуализират слуховите представи на
учениците.
9. Свързване на снимките на изпълнители с верните имена. Разместени са снимките на „Мери
Бойс Бенд“ и на ВГ „Тоника“.
10. Задача за ваканцията: Да направят списък с
изпълнители, които харесват и да потърсят техни песни в интернет.
11. Да се опитат да направят презентация,
в която да включат снимков материал за харесваните изпълнители, любопитни факти за тях и
музикални изпълнения. Да запишат изпълненията в
подходящ аудиоформат или на флашпамет. Тези задачи развиват дигиталната компетентност.
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Кое от коя фолклорна област е –
музикална игра
(с. 90 – 91)
Една забавна игра, чрез която обобщават и преговарят знанията за фоклорните области, учени в
пети и шести клас. Играта може да бъде включена
в последния или в друг час по преценка на учителя.

4. Свързване на фоклорната носия с песните от
задача 1.
5. Танцова дейност по екипи – танцува се едно
хоро от изброените, което са учили.
Накрая водещият и учителят обявяват найдобре представилия се екип.
Посредством тази игра се развиват социалните
и гражданските компетентности. Актуализират
се и се затвърдяват знанията за всички фолклорни
области. Изпяват се различни песни, могат да се
чуят и изтанцуват различни хора. Играта може да
се включи във фолклорен празник.

Работа в екипи
1. Разпознаване на учени песни и определяне от
коя фолклорна област са с помощта на картата.
2. Всеки екип представя една фолклорна област
по избор и запява песен, характерна за нея.
3. Съотнасяне на костюмите с танцуващите
различни хора. Верни връзки: 1 – Б; 2 – Д; 3 – А; 4 – Е;
5 – В; 6 – Г.
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№ по Учебна
ред седмица
по ред,
месец
1
1 с.

Урочна
единица
за
Преговор

Тема на
урочната
единица

Начален
преговор

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици

Знае имената на първи български композитори.
Съотнася учени песни към техните
композитори. Познава елементи на
нотната система.
Разпознава музикални инструменти и
ги съотнася към различите групи.
Разпознава различни видове оркестри.
Знае различни празници и песни, свързани с тях.
Знае характерни белези и образци на
песенния и инструменталния фолклор
от различни фолклорни области.
Анализира хора по размер, метрум,
темпо и свързва учени музикални форми с техните схеми.
Познава принципите на формообразуване.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Серенада за струнен орк.
„Малка нощна музика“, първа част – В. А. Моцарт

„Излел е Дельо хайдутин“ –
нар. песен

„Химн на Европейския съюз“
(и нотен текст) – Из „Ода
на радостта“ – Л. ван Бетовен, т. Ф. Шилер

„Химн на народните будители“ – муз. и т. Д. Христов

Нови
Контекст и дейности
понятия за всяка урочна единица

по учебния предмет МУЗИКА за ШЕСТИ клас

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Методи и фор- Забележка
ми на оценяване по теми
и/или раздели

					
УТВЪРДИЛ
					
Директор:
							(Име, фамилия, подпис)
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3

2 с.

№ по Учебна
ред седмица
по ред,
месец
2

Урочна
единица
за

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

„Изгряла е месечинка“ – нар.
песен, изп. Верка Сидерова

„Приятели“ – муз. и ар. С.
Диомов, т. Г. Белев, изп.
„Фамилия Тоника“

„Шинка на вода торнала“ –
нар. песен

„Цъфнало цвеке шарено“ –
нар. песен

„Петруно, пиле шарено“ –
нар. песен

„Една българска роза“ – муз.
Д. Вълчев, т. Н. Вълчев

„Сладкопойна чучулига“ –
муз П. Пипков, т. Ц. Калчев

Серенада за струнен орк.
„Малка нощна музика“, първа част – муз. В. А. Моцарт

„Срещен марш“ за духов
орк. – Д Христов

„Копаница“ – орк. за народна музика

„Хоро“ из „Тракийски танци“ – П. Стайнов

Нови
Контекст и дейности
понятия за всяка урочна единица

Какво научих Входно рав- Разграничава по външен вид народнив пети клас нище
те инструменти и определя принадлежността им по групи и фолклорни
области, учени в пети клас.
Определя принадлежността на музикалните инструменти към установените в практиката видове и групи.
Разпознава по звучност различни оркестри чрез слушано музикално произведение.
Свързва изучени музикални форми с
графичното им изображение.
Познава основни формообразуващи
принципи в музиката.
Знае песните, танците, музикалните
инструменти и характерни народни
изпълнители от учените в пети клас
фолклорни области.
Разпознава учена песен по нотен текст.
Знае нотните стойности и ги открива в нотен текст.
Сравнява песни по определени признаци.
Свързва български композитори с изучавани в клас произведения и сравнява песни по вид, автор, изпълнител,
принадлежност на автор към първите
български композитори.
Знае имена на първите български композитори.
Коментира ролята на изразните
средства в музиката чрез сравнение на
народни песни.
Пея с моите Нови знания Пее авторска песен от училищния
песен
приятели
репертоар.
Свързва име на композитор на песен с
произведение от училищния репертоар.
Коментира мястото на музикалните
жанрове в миналото и днес.

Тема на
урочната
единица

Методи и фор- Забележка
ми на оценяване по теми
и/или раздели

60
Нови знания Знае имената на български композитори класици и тяхната роля за историята на музикалната ни култура.
Познава основни моменти от творческата биография и принос на двама от
тях (Петко Стайнов и Панчо Владигеров).
Обяснява ролята на изразните средства в слушана музика.
Свързва българските композитори класици с изучавано в клас произведение.
Обяснява смисъла на понятието „класика“.

7

Български
композитори класици
(част I)

Камерно-ин- Нови знания Описва специфичните отношения
струменталмежду автор на текст, композитор и
ни състави
изпълнител в професионалната музика.
Разпознава конфигурацията на изпълнителски състав трио.
.
Упражнение Синхронизира изпълнението си със съпровода и общата звучност и реагира
на указанията и диригентските жестове на учителя.
Различава по състав и тембър изучавани инструментални състави.

4 с.

3 с.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Упражнение Синхронизира изпълнението със съпровода и общата звучност и реагира на
указанията и диригентските жестове
на учителя.
Умее да слуша музика с определени
задачи.

Урочна
единица
за

6

5

№ по Учебна Тема на
ред седмица урочната
по ред, единица
месец
4

дуо
трио
квартет
камерен
оркестър

П. Владигеров – „Песен“ за
цигулка и пиано

Трио за цигулка, виолончело
и пиано, до мажор, K. 548 –
В. А. Моцарт
„Непознати улици“ – муз. и
т. Мария Мутафчиева, изп.
Мери Бойс Бенд“
Трио за цигулка, виолончело
и пиано, до мажор, K. 548 –
В. А. Моцарт
Моцарт – Серенада за
струнен оркестър „Малка
нощна музика“, първа част
„Месечинка“ – П. Стайнов,
К. Величков, ар. В. Костов

„Непознати улици“ – муз.
и т. М. Мутафчиева, изп.
„Мери Бойс Бенд“

„Химн на Р България“ – муз.
и т. Ц. Радославов

„Изгряла е месечинка“, изп.
Верка Сидерова

„Приятели“, муз. и ар. С.
Диомов, т. Г. Белев, изп.
„Фамилия Тоника“

Нови
Контекст и дейности
понятия за всяка урочна единица

Методи и фор- Забележка
ми на оценяване по теми
и/или раздели

61

11

10

9

6 с.

5 с.

Български
композитори класици

Български
композитори класици
(част II)

№ по Учебна Тема на
ред седмица урочната
по ред, единица
месец
8

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Наблюдение Свързва български композитори класици с изучавано в клас произведение.
Разпознава поне три от тях.
Подбира музика с определена задача.
Наблюдава музикалнотворческа среда
чрез посещение на концерт.

Концертни изпълнения

„Хубава си, моя горо“ – попул. песен, т. Л. Каравелов,
„Токата“ за пиано – Д.
Ненов
Гротескна сюита „Бай
Ганьо“, първа част „Бай Ганьо пътува“ – В. Стоянов
„Токата“ – Д. Ненов, за симфоничен орк., оркестрация
на Л. Николов
Звукови файлове и видеоклипове по избор

Гротескна сюита „Бай Ганьо“, първа част „Бай Ганьо
пътува“ – В. Стоянов

„Месечинка“ – П. Стайнов,
К. Величков
Ръченица из „Тракийски
танци“ – П. Стайнов (симф.
орк.) – фрагмент
Ръченица из „Тракийски
танци“ – П. Стайнов, ар. за
пиано В. Чучков – фрагмент
Ръченица из „Тракийски танци“ – П. Стайнов, ар. Дж.
Дийн за цигулка, виолончело
и пиано – фрагмент
„Хубава си, моя горо“ – попул. песен, т. Л. Каравелов

Нови
Контекст и дейности
понятия за всяка урочна единица

Нови знания Обяснява ролята на изразните срединтерства в изпълнявана музика.
претаПроследява изразните средства в музи- ция
кална творба и коментира ролята им.
Умее да слуша музика с определени
задачи.
Познава основни моменти от творческата биография и принос на още
двама композитори класици (Веселин
Стоянов и Димитър Ненов).
Упражнение Пресъздава характера на песен при
изпълнение.
Проследява изразните средства в музикални творби и коментира ролята им.
Обяснява ролята на изразните средства в слушана музика.
Прилага дигитални компетенции при
откриване на записи в интернет.

Упражнение Отразява музикалните форми с графични символи.
Различава по състав и тембър изучаваните инструментални състави.

Урочна
единица
за

Методи и фор- Забележка
ми на оценяване по теми
и/или раздели

62

15

14

13

8 с.

7 с.

№ по Учебна
ред седмица
по ред,
месец
12
Проект

Български
композитори класици

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Упражнение Изпълнява тема от изучавано музикално произведение и я свързва със съответната творба и автор.
Съчинява ритмичен съпровод.
Разпознава и отразява музикалните
форми със свои графични символи.
Проследява принципите на формообразуване и ги открива в подходяща
музика.
Рондо форма Нови знания Обяснява ролята на изразните средства тембър и метрум в изпълнявана
музика.
Открива действието на формообразуващите принципи в рондо форма.
Проследява принципите на формообразуване и ги открива в подходяща
музика.
Разпознава по тембър и външен вид
клавесин.

Свързва български композитори класици с изучавани в клас произведения.
Самостоятелно събира и използва
информация при поставени задачи в
дейности в изнесена обучаваща среда.
Подбира музика с определена задача.
Извършва запис на музика.
Вариационна Нови знания Изпълнява тема от изучавано музикалформа
но произведение и я свързва със съответната творба и автор.
Проследява принципите на формообразуване и ги открива в подходяща
музика.
Открива действието на формообразуващите принципи във вариационна
форма.

Урочна
единица
за

Тема на
урочната
единица

рондо
повторение и
контраст
квартет
клавесин

вариране

вариационна
форма

Тема из 12 вариации върху
френска песен „Ah, vous
dirai-je maman“ – В. А.
Моцарт (нотен пример за
пеене)
Тема из 12 вариации върху
френска песен „Ah, vous
dirai-je maman“ – В. А. Моцарт (за пиано, тема и 5
вариации)
Пеене на Тема из 12 вариации върху френска песен
„Ah, vous dirai-je maman“ – В.
А. Моцарт
„Шест вариации върху
тема от Петко Стайнов“
за пиано – Йордан Гошев
Хоро из „Тракийски танци‘–
м. П. Стайнов
„От Космоса“ – муз. С.
Лобошки, т. Т. Балова
„Жига във форма на рондо“
– Ж.-Ф. Рамо – за пиано
„Жига във форма на рондо“
– Ж.-Ф. Рамо – за клавесин

Звукови файлове и видеоклипове по избор

Нови
Контекст и дейности
понятия за всяка урочна единица

Методи и фор- Забележка
ми на оценяване по теми
и/или раздели

63

19

18

17

10 с.

9 с., м.
11

Урочна
единица
за

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Упражнение Синхронизира изпълнението си със съпровода и общата звучност и реагира
на указанията на учителя.
Проследява принципите на формообразуване и ги открива в подходяща
музика.
Прилага дигитални компетенции при
събиране на информация от интернет
по зададена тема.
Сложна три- Нови знания Проследява принципите на формоделна форма
образуване и ги открива в подходяща
музика.
Открива действието на формообразуващите принципи в сложна триделна
форма.
Прилага графични модели и закономерности при онагледяването на музикални форми.
Упражнение Пресъздава характера на песента при
изпълнение.
Отразява музикалната форма със свои
графични символи.
Обяснява ролята на изразните
средства в слушана музика.
Разпознава изпълнителски състав по
снимков материал.
Музикални
Обобщение Открива действието на формообраформи
зуващите принципи във вариационна,
рондо и сложна триделна форма.
Проследява принципите на формообразуване и ги открива в подходяща
музика.

№ по Учебна Тема на
ред седмица урочната
по ред, единица
месец
16

менует

сложна
триделна
форма

„От Космоса – С. Лобушки,
т. Т. Балова
Струнен квартет оп. 33, №
3 „Птица“, трета част – Й.
Хайдн
Из 12 вариации върху
френска песен „Ah, vous diraije maman“ – В. А. Моцарт
„Менует“ за пиано № 2 – Л.
ван Бетовен

„Вълшебните думи“ – муз.
Х. Агасян, т. Т. Йотова
„Менует“ за пиано № 2 – Л.
ван Бетовен
„Менует“ за струнен орк.
– Л. Бокерини

„Менует“ за пиано № 2 – Л.
ван Бетовен

„Вълшебните думи“ – муз.
Х. Агасян, т. Т. Йотова

Струнен квартет оп. 33, №
3 „Птица“, трета част – Й.
Хайдн

„От Космоса“ – муз. С. Лобушки, т. Т. Балова, изп. С.
Трифонов

Нови
Контекст и дейности
понятия за всяка урочна единица

Методи и фор- Забележка
ми на оценяване по теми
и/или раздели

64

23

22

21

12 с.

11

№ по Учебна
ред седмица
по ред,
месец
20

Шопска
фолклорна
област –
танците

Шопска
фолклорна
област

Разпознава конфигурацията на изпълнителските състави дуо, трио,
квартет, камерен оркестър в различни
практики.
Различава по състав и тембър изучаваните състави.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови
Контекст и дейности
понятия за всяка урочна единица

Струнен квартет оп. 33, №
3 „Птица“, трета част – Й.
Хайдн
„Песен“ за цигулка и пиано –
П. Владигеров
Серенада за струнен оркестър „Малка нощна музика“,
първа част – В. А. Моцарт
Трио за цигулка, виолончело
и пиано, до мажор, K. 548 –
В. А. Моцарт
Нови знания Различава по основни типични белези тради- „Що ми домилело, мамо“ –
музикалния фолклор от Шопско. Разгра- ционен нар. песен
ничава право хоро в подходящ пример. фолклор „Шопски напеви“ – изп. ДаОбяснява ролята на изразните средства
ниел Спасов и Милен Иванов
при изпълнявана и слушана музика.
исо
Звуков пример № 1 (нар.
Синхронизира изпълнението си със
инструменти от Шопско)
съпровода и общата звучност.
метроритъм
Упражнение Идентифицира типични музикалнофол„Що ми домилело, мамо“ –
клорни примери.
нар. песен
Разпознава конфигурацията на изпълни„Шопски напеви“ – изп. Дателските състави в различни практиниел Спасов и Милен Иванов
ки.
Дилмано, Дилберо – обр.
Описва специфичното отношение межФ.Кутев
ду творец и изпълнител във фолклора.
Нови знания Различава по основни типични белези
„Ой, шопе, шопе“ – изп. Ц.
музикалния и танцовия фолклор от
Гатев
Шопско.
Разграничава копаница в подходящи
„Шопска копаница“ – изп.
примери.
орк. за народна музика
Разпознава метрична схема с графични
и нотни символи.
Разпознава по тембър народни музикални инструменти в оркестров състав.

Урочна
единица
за

Камерно ин- Преговор
струментални състави

Тема на
урочната
единица

Методи и фор- Забележка
ми на оценяване по теми
и/или раздели

65

27

26

25

14 с.

13 с.

Коледа и
Сурва – наблюдение

Коледно-новогодишна
магия

№ по Учебна Тема на
ред седмица урочната
по ред, единица
месец
24

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Наблюдение Идентифицира типични музикалнофолклорни примери.
Обяснява смисъла, значението и спецификата на основни фолклорни обреди
от календарния цикъл.
Идентифицира типични музикалнофолклорни примери.

„Израсла е трепетлика“ –
муз. П. Стайнов, т. народен
(коледарско хоро)
„Трич-трач полка“ – Й.
Щраус-син
Ръченица из операта „Момчил“ – Л. Пипков
„Израсла е трепетлика“ –
муз. П. Стайнов, т. народен
„Чуден сън“ – муз. Б. Чакъров“, т. Т. Кацаров
„We wish you a Merry
Christmas“ – поп. англ. песен
„Трич-трач полка“ – Й.
Щраус-син
Ръченица из операта „Момчил“ – Л. Пипков
Песни и музитални примери, подходящи за празниците.

„Шопска копаница“

„Граовско хоро“

„Ой, шопе, шопе“ – нар.
песен

Нови
Контекст и дейности
понятия за всяка урочна единица

Упражнение Пресъздава характера на песента при
изпълнение.
Разграничава копаница, пайдушко,
дайчово хоро и ръченица в подходящи
примери и ги свързва с подходящия
размер.
Изпълнява ритмичен съпровод по зададена схема.
Прилага дигитални компетенции при
откриване на клипове за самообучение
в танцова дейност.
Нови знания Обяснява смисъла, значението и спеполка
цификата на фолклорни обреди от
календарния цикъл.
Разграничава пайдушко хоро в подходящи примери.
Знае наричания, свързани с изучаваните
обреди.
Упражнение Пресъздава характера на песен при
изпълнение.
Коментира мястото на музиката в
предавания и програми на електронните медии.
Открива характеристики на танц
полка в творчеството на композиторите.

Урочна
единица
за

Методи и фор- Забележка
ми на оценяване по теми
и/или раздели

66

31

30

29

Тема на
урочната
единица

Урочна
единица
за

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

16 с.

Гавот.
Мазурка.
Полонез

китара
саксофон
биг бенд
синкоп

„Карнавал“ – попул. английска песен, бълг. текст М.
Стоянов, ар. В. Кушев
Звуков пример № 2 (китара, ел. китара)
Изп. на Биг бенд на БНР,
соло саксофон
Сюита „Музика на водата“,
№ 2, № 12 – Г. Фр. Хендел

Песни и музитални примери, подходящи за празниците

Нови
Контекст и дейности
понятия за всяка урочна единица

„Непознати улици“ – муз.
М. Мутафчиева, изп. „Мери
Бойс Бенд“
Три изпълнения на „Жига
във форма на рондо“ –Ж.-Ф.
Рамо (пиано, клавесин и
синтезатор)
„Звездно съобщение от
космическите сфери“– С.
Лазаров (синтезатор)
Нови знания Разграничава по слух ритмична фигура полонез „Песен“ – по муз. на Е. Метриола и я свързва с графично изобралартин, т. В. Ангелска
жение.
мазурка „Гавот“ в ре минор – Ж.-Б.
Изпълнява по слух и по графичен запис
Люли
ритмична фигура триола.
гавот
„Полонез, оп. 40, № 1 – Ф.
Познава характерни белези на музикалШопен
ните жанрове гавот, мазурка, полонез. триола „Мазурка“, оп. 33, № 2, ре
мажор – Ф. Шопен

Коледа и
Наблюдение Познава съвременни комуникационни
Сурва – проканали за реализация на музикална проект
дукция в публичното пространство.
Идентифицира типични музикалнофолклорни примери.
.
15 с., 01 Музикални
Нови знания Разпознава по тембър и външен вид
инструменелектронни/електрически музикални
ти и ининструменти – китара, електрическа
струменталкитара и синтезатор.
ни групи
Разпознава по състав и тембър инструментален състав бигбенд.
Разпознава по тембър групи музикални
инструменти.
Разграничава по слух ритмичната фигура синкоп.
Старинни и Преговор
Разпознава по тембър и външен вид
съвременни
старинни и съвременни инструменти.
музикални
Разпознава конфигурацията на изпълниинструментелските състави в различни практики.
ти
Различава по състав и тембър изучаваните инструментални състави.
Открива липсващи учени музикални
инструменти в съответните инструментални групи.

№ по Учебна
ред седмица
по ред,
месец
28

Методи и фор- Забележка
ми на оценяване по теми
и/или раздели

67

34

33

17 с.

Урочна
единица
за

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Упражнение Открива действието на формообразуващите принципи в рондо форма.
Свързва музикални форми със съответните графични схеми.
Открива по слух ритмична фигура
триола.
Познава и коментира характерни
белези на музикалните жанрове гавот,
мазурка, полонез.
Свързва със съответната им национална принадлежност старинни европейски танци.
Валс. Танго. Нови знания Познава характерни белези на музикалСамба
ните жанрове.
Коментира мястото на музикалните
жанрове в миналото и днес.
Използва изразните средства като
ориентир при разпознаване на инструментална творба.
Възпроизвежда основните танцови
движения на танго.
Прилага дигитални компетенции при
откриване на клипове за самообучение
в танцова дейност.
Танцова му- Обобщение Познава характерни белези на музикалзика и комните жанрове.
позиторско
Използва изразните средства като
творчество
ориентир при разпознаване на инструментална творба.
Открива танци в творчеството на
композиторите.
Различава основни танцови елементи
на фолклорния и салонния танц.
Разпознава нотни примери и пее по
ноти.

№ по Учебна Тема на
ред седмица урочната
по ред, единица
месец
32

сцена

самба

танго

валс

„От Карнобат до Тропикана“ – Ж. Леви
„Рози от юг“ – Й. Щраус-син
Откъси от:
„Полонез, оп. 40, № 1 – Ф.
Шопен
„Мазурка“, оп. 33, № 2, ре
мажор – Ф. Шопен
„Гавот“ в ре минор – Ж. Б.
Люли

„Танго за теб“ – Й. Цанков

„Рози от юг“ – Й. Щраус-син

„Самба“ – муз. П. Льондев,
т. В. Ангелова

„Мазурка“, оп. 33, № 2, ре
мажор – Ф. Шопен

„Полонез“, оп. 40, № 1 – Ф.
Шопен

„Гавот“ в ре минор – Ж.-Б.
Люли

Песен“ – по муз. на Е. Мелартин, т. В. Ангелска

Нови
Контекст и дейности
понятия за всяка урочна единица

Методи и фор- Забележка
ми на оценяване по теми
и/или раздели

68

36

№ по Учебна
ред седмица
по ред,
месец
35
18 с., м.
01

Урочна
единица
за

Какво научих Междинно
през първия равнище
срок

Българските Преговор
композитори и фолклорът

Тема на
урочната
единица

Разграничава по основни типични белези музикалния фолклор на Шопската
фолклорна област.
Разграничава копаница в подходящ
пример.
Идентифицира типични музикалнофолклорни примери.
Разграничава ритмични фигури синкоп
и триола и ги свързва с графично изображение.
Различава по състав и тембър биг
бенд.
Разграничава ритмична фигура синкоп
в звучаща музика.
Свързва изучени музикални форми с
графичното им изображение.
Знае националността на изучаваните
танци и ги свързва с метрична пулсация.
Различава по състав и тембър изучаваните инструментални състави.
Свързва български композитори класици с изучавани в клас произведения.
Изпълнява песни и коментира ролята
на изразните средства.

Свързва българските композитори класици с изучавани произведения.
Открива танците в творчеството на
композиторите
Разпознава три произведения от български композитори класици.
Изпълнява нотен текст.

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

„Израсла е трепетлика“ –
муз. П. Стайнов, т. народен

„Месечинка“ – муз. П. Стайнов, т. К. Величков

„Ръченица“ из „Тракийски
танци“ – П. Стайнов, ар.
Дж. Дийн (клавирно трио)

Сюита „Музика на водата“,
№ 2, № 12 – Г. Ф. Хендел

Бигбенд на БНР

„Шопски напеви“ – Д. Спасов и М. Иванов

„Израсла е трепетлика“ –
муз. П. Стайнов, т. народен
„Ръченица“ из оп. „Момчил“
– Л. Пипков.
„Дилмано, Дилберо“ – обр.
Ф. Кутев
„От Карнобат до Тропикана“ – м. Ж. Леви

Нови
Контекст и дейности
понятия за всяка урочна единица

Методи и фор- Забележка
ми на оценяване по теми
и/или раздели

69

40

39

38

37

20 с.

19 с.

Учебна
№ по
седмица
ред
по ред

Фолклорът
на Северна
България –
танците

Фолклорът
на Северна
България

Тема на
урочната
единица
Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Упражнение Идентифицира типични музикалнофолклорни примери.
Разпознава конфигурацията на изпълнителските състави в различни практики.
Разграничава ръченица, ганкино и дайчово хоро в подходящи примери.
Свързва размерите на двете хора с
метричните им схеми.
Нови знания Различава по основни типични белези
музикалния и танцов фолклор на Северна България.
Разграничава еленино хоро в подходящи примери.
Подбира подходящи метрични схеми.
Упражнение Идентифицира типични музикалнофолклорни примери.
Разграничава право, ганкино и еленино
хоро в подходящи примери.
Свързва ги с подходящата метрична
схема. Възпроизвежда основните танцови движения на дайчово хоро.
Прилага дигитални компетенции при
откриване на клипове за самообучение
в танцова дейност.

Нови знания Пресъздава характера на песента при
изпълнение.
Различава по основни типични белези
музикалния фолклор на Северна България.

Урочна
единица за

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 16 седмици
Нови
понятия

„Ганкино хоро“ – Дико
Илиев

„Александрийка“ – Д. Илиев

„Дайчово хоро“ – Д. Илиев

„Елено моме“ – изп. Христина Ботева сс съпровод на
духов орк.

„Елено моме“ – изп. Христина Ботева със съпровод на
духов орк.
„Моята годеница“ – А. Врачански (духов орк.)

Ганкино хоро – Д. Илиев

Дайчово хоро – Д. Илиев

„Снощи седенки кладохме“ –
изп. Мита Стойчева
„Засвирили са, Дойне“ – изп.
Борис Машалов
„Мятало Ленче ябълка“ –
изп. Борис Машалов
Звуков пример № 3 (народни инструменти от Северняшката област)
„Снощи седенки кладохме“ –
изп. Мита Стойчева

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

Методи и форми на оценяваЗабележка
не по теми и/
или раздели

70

Урочна
единица за

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

Наблюдение Извършва запис на музика.
Търси, събира, обработва информация,
в т.ч. и музикална, използвайки съвременните информационни технологии и
интернет ресурси.
Участва в обсъждането на различни
музикални произведения.
Свързва имена на български композитори от различни поколения с техни
произведения.

Национален
празник на
Република
България

43

22 с.

Упражнение Изразява емоционалното преживяване
при изпълнение на песен.
Умее да слуша музика с определени
задачи.
Разпознава възрожденски песни в музикална творба.
Съотнася композитори и произведения.

21 с., 02 Обичам Бъл- Нови знания Обяснява ролята на изразните средобрагария
ства в изпълнявана музика.
ботка
Различава по състав и тембър изучаваните инструментални състави.
Прави разлика между народно творчество и възрожденско музициране.
Открива действието на формообразуващите принципи в учените музикални
форми.
Свързва метрум с графична схема.

Тема на
урочната
единица

42

41

Учебна
№ по
седмица
ред
по ред

„Хубава си, моя горо“
„Къде си вярна, ти, любов
народна“
„Сюита от три възрожденски песни“ за духов орк.
– Х. Тонев
„Химн на Република България“
„Празнична увертюра“ – В.
Стоянов
Подходящи песни и музикални произведения.

„Дилмано, Дилберо“ – обр.
Ф. Кутев

Българска рапсодия „Вардар“ – П. Владигеров

„Елено моме“ – изп. Христина Ботева

„Къде си вярна, ти любов
народна“ – муз. и т. Д.
Чинтулов

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

Методи и форми на оценяваЗабележка
не по теми и/
или раздели

71

,

24 с.

46

47

Ладуване,
Пеперуда,
Герман

Добруджанска
фолклорна
област

Добруджанска
фолклорна
област

45

23 с.

Национален
празник на
Република
България

Тема на
урочната
единица

44

Учебна
№ по
седмица
ред
по ред
Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Упражнение Открива липсата на метрична пулсация.
Разпознава конфигурацията на изпълнителските състави в различни практики.
Различава по основни типични белези
музикалния фолклор от Добруджа.
Описва специфичното отношение
между творец и изпълнител във фолклора.
Нови знания Обяснява смисъла, значението и
спецификата на фолклорните обреди
Ладуване, Пеперуда, Герман.
Знае народна песен, свързана с Пеперуда.
Посочва името на представител на
българската популярна музика и го
свързва с негова песен.

Участва в групова учебна дейност,
свързана с изява на толерантност към
различните мнения и предпочитания.
Извършва запис на музика.
Търси, събира, обработва информация,
в т.ч. и музикална, използвайки съвременните информационни технологии и
интернет ресурси.
Участва в обсъждането на различни
музикални произведения.
Нови знания Различава по основни типични белези
музикалния фолклор от Добруджа.
Разграничава добруджанска ръченица в
подходящи примери.
Открива липсата на метрична пулсация.

Проект

Урочна
единица за

Нови
понятия

„Ладо, ле“ – муз. С. Димитров, т. З. Петров

„Пеперуда лятна, пролетна“ – северняшка нар. песен

„Лале ли си, зюмбюл ли си“
обр. Ф. Кутев

„Лале ли си, зюмбюл ли си“ –
изп. Верка Сидерова

Две песни, изпълнени от
Верка Сидерова:
„Изгряла е месечинка“,
„Лале ли си, зюмбюл ли си“
Добруджанско хоро – Добруджанска тройка
Звуков пример № 4 (народни муз. инструменти от
Добруджа)
„Изгряла е месечинка“

Подходящи песни и музикални произведения.

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

Методи и форми на оценяваЗабележка
не по теми и/
или раздели

72

51

50

49

48

26 с.

25 с.

Учебна
№ по
седмица
ред
по ред
Урочна
единица за

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Упражнение Синхронизира изпълнението си със съпровода и общата звучност и реагира
на указанията и диригентските жестове на учителя.
Умее да слуша музика с определени
задачи.
Фолклорни Преговор
Подбира подходяща музика за изпълнеобласти
ние на танц.
Различава по основни типични белези
музикалния фолклор от Шопско, Северна България, Добруджа.
Идентифицира типични музикалнофолклорни примери.
Открива песен с помощта на нотен
текст.
Изразява свои предпочитания към музика от различни региони и аргументира
избора си.
Обреди и
Нови знания Знае народни песни, свързани с изучаваобичаи от
ните обреди.
календарния
Обяснява смисъла, значението и специцикъл
фиката на основни фолклорни обреди
от календарния цикъл.
Проследява изразните средства в музикална творба и я използва като слухова
опора при разпознаване.
Познава основни моменти от творческата биография и принос на още един
композитор класик (Марин Големинов).
Разпознава произведение в творчеството на български композитор класик.
Музика и
Нови знания Познава песни, танци и празници на
традиции на
други етноси в България.
етнически
Обяснява ролята на изразните средобщности в
ства в изпълнявана музика.
България

Тема на
урочната
единица
Нови
понятия

„Осем свещички“ – еврейска
песен, ар. В. Костов
„Стари приятели“ – турска
песен, ар. В. Кушев
„Едерлези“ – ромска песен
„Яребичка“ – арменска песен

„Нестинарско хоро“ из
танцовата драма „Нестинарка“ – М. Големинов

Нестинарско хоро за гайда
и тъпан

„Теменужка и синчец“ – нар.
песен

Звуков пример № 6 (комбиниран звуков файл с инструменти от трите фолклорни области)

„Изгряла е месечинка“

„Ладо, ле“ – м. С. Димитров,
т. З. Петров

„Пеперуда лятна, пролетна“ – нар. песен

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

Методи и форми на оценяваЗабележка
не по теми и/
или раздели

73

55

54

28 с.

Пролетни
празници

Нови
понятия

Познава фолклорни образци на различни кавърнароди и тяхното съвременно претво- версия
ряване.
Разграничава фолклорна обработка от
кавърверсия
Разграничава тембъра на народни
музикални инструменти.

Упражнение Изпълнява песен по различни начини,
като пресъздава характера на интерпретацията.
Познава фолклорни образци и народни
инструменти на различни народи.
Разграничава тембъра на народни
музикални инструменти.
Прилага дигитална компетентност за
търсене, събиране и обработване на
информация в интернет във връзка с
поставена задача.
Наблюдение Открива музикални примери с помощта на интернет и др. за фолклорни
празници.
Проявава инициативност и творчество.
Споделя впечатления от посетени
празнични събития.

Фолклорна- Нови знания
та музика в
модерната
и глобалната епоха

27 с.

53

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Упражнение Познава песни, танци и празници на
други етноси в България.
Открива сходство и различия в различни фолклорни традиции.
Участва в групова дейност, свързана с
изява на толерантност към различните мнения и предпочитания.

Урочна
единица за

Празнична
броеница

Тема на
урочната
единица

52

Учебна
№ по
седмица
ред
по ред

Подходящи песни и музикални произведения

Звуков пример № 8 (фолклорна музика на различни
народи)

Сиртаки – изп. на бузуки

„Осем свещички“ – еврейска
песен, ар. В. Костов
„Стари приятели“ – турска
песен, ар. В. Кушев
„Едерлези“ – ромска песен
„Яребичка“ – арменска песен
„Дайчово хоро“ – Д. Илиев
„От Карнобат до Тропикана“ – Ж. Леви
„Засвирили са, Дойне“ –
северняшка нар. песен, ар.
В. Кушев
„Засвирили са, Дойне“ – изп.
Борис Машалов
Звуков пример № 7 (най и
мексиканска китара)
„Дойди, дойди, либе ле“ –
„Оратница“
„Засвирили са, Дойне“ –
северняшка нар. песен, ар.
В. Кушев

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

Методи и форми на оценяваЗабележка
не по теми и/
или раздели

74

59

58

57

56

30 с.

29 с.

Учебна
№ по
седмица
ред
по ред
Урочна
единица за
Познава съвременни комуникационни
канали за реализация на музикална продукция в публичното пространство.
Идентифицира типични музикалнофолклорни примери.

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Анализира текст на песен.
Разпознава музикалната форма в песенни образци.
Разграничава на практическа основа
понятията – популярна музика, попмузика, рокмузика.
Разграничава рокгрупа от попсъстави,
рокпесен от поппесен.
Познава автори и изпълнители на поп
и рокмузика.
Упражнение Определя поппесен по зададени характеристики.
Разграничава по тембър инструменти
в рокгрупа.
Познава имена на композитори на
попмузика.
Познава рокгрупи и етногрупи.
Прилага дигитална компетентност за
търсене, събиране и обработване на
информация в интернет във връзка с
поставена задача.
Музиката и Нови знания Познава различните съвременни медии.
съвременниИзпълнява песен на английски език.
те медии
Коментира текста на песента.
Свързва метрума на песента с ритмичен модел.
Подбира подходяща музика от учени
произведения за озвучаване на радио и
телевизионно предаване с определена
тема.
Използва програма за аранжиране на
мелодия и проявява творчество при създаване на собствена електронна музика.

Пролетни
Проект
празници
във фолклорната
музика на
балканските
народи
Популярна
Нови знания
музика

Тема на
урочната
единица
Подходящи песни и музикални произведения

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

медия
звукозапис
звуконосител
аудиоформати
видеоформати

„Звездно съобщение от
космическите сфери“– С.
Лазаров

„Жълтата подводница“ –
муз. Пол Маккартни и Джон
Ленън, изп. „Бийтълс“

„Черната овца“ –муз. и т.
Б. Главев, изп. „Ахат“

„Дано“ – муз. С. Димитров,
т. М. Башева

„Една българска роза“ – изп.
Паша Христова

„Черната овца“ –муз. и т.
Б. Главев, изп. „Ахат“

рокгрупа „Дано“ – муз. С. Димитров,
т. М. Башева

Нови
понятия

Методи и форми на оценяваЗабележка
не по теми и/
или раздели

75

63

62

61

60

32 с.

31 с.

Учебна
№ по
седмица
ред
по ред
Обобщение

Урочна
единица за

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия

Изпълнява учени песни, като следва поставени задачи при интерпретацията.
Свързва заглавия на песни с изпълнителите им.
Разграничава поп и рокпесни.
Знае имена на рокгрупи.
Разграничава музикални предавания от
предавания с музика.
Свързва звуконосители със звукопроизвеждащи средства.
Прилага дигитална компетентност за
търсене, събиране и обработване на
информация в интернет във връзка с
поставена задача.
В звукозаНаблюдение Познава основните възможности на
писното
програма за аранжиране на мелодия.
студио
Избира различни инструменти и темпо при възпроизвеждане на въведена
мелодия като нотен текст.
Музиката и Проект
Различава компютърни акустични мусъвременнизикални инструменти – звуци.
те медии
Извършва запис на музика.
Прилага дигитална компетентност за
търсене, събиране и обработване на
информация в интернет във връзка с
поставена задача.
Музика и
Нови знания Знае основни етапи от историята на саунд
кино
киното и на филмовата музика.
трак
Знае имена на композитори на филмова музика.
Открива действието на формообразуващите принципи в произведение за
изпълнение.
Пее по ноти тема и я свързва с музика
към филм.
Прилага дигитална компетентност за
търсене, събиране и обработване на
информация в интернет във връзка с
поставена задача.

Музиката
в съвременността

Тема на
урочната
единица

Саудтрак из филма „Междузвездни войни“ – муз.
Джон Уилямс

„Тече, всичко тече“ – муз.
С. Пиронков, т. Миряна
Башева

Подходящи песни и музикални произведения

Подходящи песни и музикални произведения

„Жълтата подводница“ –
муз. Пол Маккартни и Джон
Ленън, изп. „Бийтълс“

„Дано“ – муз. С. Димитров,
т. М. Башева

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

Методи и форми на оценяваЗабележка
не по теми и/
или раздели

76

Автор,
Нови знания Свързва три имена на композитори на
изпълнител,
песни и инструментални произведения
публика
от училищния репертоар.
Обяснява значението на понятията
обработка, кавърверсия и интерпретация.
Слуша музикални произведения, свързани с адекватно поведение.
Свързва автори на симфонична и камерна музика с техни произведения.
Прилага дигитална компетентност за
търсене, събиране и обработване на
информация в интернет по зададена
тема.

33 с.

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

65

Урочна
единица за
Упражнение Свързва изпълнението на песен с ритмична схема.
Разпознава ритмична фигура триола и
разграничава от синкоп.
Свързва характера на музиката с текста.

Тема на
урочната
единица

64

Учебна
№ по
седмица
ред
по ред
Нови
понятия

Из 12 вариации върху
френска песен – В. А. Моцарт (кавърверсия)

„Междучасие“ – т. Живко
Колев, муз. В. Найденов, изп.
Васил Найденов

„Тече, всичко тече“ – муз.
С. Пиронков, т. Миряна
Башева
„Там“ из филма „След края
на света“ – муз. С. Димитров, т. Б. Карадочева, изп.
В. Найденов
„Моя страна, моя България“, изп. Ем. Димитров
„Междучасие“ – муз. В.
Найденов, т. Ж. Колев, изп.
„Пим пам“

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

Методи и форми на оценяваЗабележка
не по теми и/
или раздели

77

66

Учебна
№ по
седмица
ред
по ред
Урочна
единица за

Съвременна Преговор
музикална
култура

Тема на
урочната
единица
Изпълнява песен, като следва указанията на учителя.
Свързва инструментални състави и
музикални жанрове.
Разграничава обработен фолклор и
кавърверсия от автентичен фолклор.
Знае песни на различни етноси.
Знае основни характеристики на български фолклорни празници и на празници на различни етноси в България.
Разпознава различна по националност
музика.
Разграничава и знае поп и рокпесни.
Свързва саундтраци с филми и композитори на филмова музика.
Проявява творчество при подбор и
систематизиране на информация от
интернет по зададени теми.
Умее да работи самостоятелно и в
екип.

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови
понятия
„Засвирили са, Дойне“ –
северняшка нар. песен, ар.
В. Кушев
„Засвирили са, Дойне“ – изп.
Борис Машалов
Откъси от:
„Междучасие“ – т. Живко
Колев, муз. В. Найденов, изп.
Васил Найденов
„Приятели“, – муз. и ар. С.
Диомов, т. Г. Белев, изп.
„Фамилия Тоника“
„Черната овца“ –муз. и т.
Б. Главев, изп. „Ахат“
„Дано“ – муз. С. Димитров,
т. М. Башева
„Ладо ле“ – Стефан Димитров, „Фамилия Тоника“
„Жълтата подводница“ –
муз. Пол Маккартни и Джон
Ленън, изп. „Бийтълс“
„Непознати улици“ – муз.
и т. М. Мутафчиева, изп.
„Мери Бойс Бенд“
Сиртаки
Имперски марш (пеене по
ноти)
„Тече, всичко тече“ – муз. С.
Пиронков, т. М. Башева

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

Методи и форми на оценяваЗабележка
не по теми и/
или раздели

78

68

67

Тема на
урочната
единица

Здравей,
ваканция!

34 с., м. Какво зная
06
в края на
шести клас
клас

Учебна
№ по
седмица
ред
по ред
Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Съотнася народните инструменти
към учените фолклорни области.
Определя вида на камерните инструментални формации.
Осмисля традиционното функциониране на музиката.
Знае основни формообразуващи принципи и музикални форми.
Разпознава по звучност музикални инструменти и определя принадлежността им към установените в практиката видове и групи.
Разпознава по снимков материал различни танци.
Свързва имената на български композитори класици с по едно тяхно произведение.
Сравнява песни по дадени показатели.
Коментира ролята на изразните средства в музиката.
Упражнение Свързва песен с композитор и изпълнител.
Разпознава песен от музика към филм,
знае името на композитора и на автора на текста є.
Знае имена на български и чуждестранни поп и рокизпълнители/рокгрупи.
Изказва предпочитания към учени
песни през годината от задължителния репертоар и извънучилищен
репертоар.
Познава песни по картини и част от
текстовете им.
Познава български и чуждестранни поп и
рокизпълнители и ги свързва със снимки.
Търси, събира, обработва информация,
в т.ч. и музикална, използвайки съвременните информационни технологии и
интернет ресурси.
Извършва запис на музика.

Изходно
равнище

Урочна
единица за

Нови
понятия

„След края на света“ – муз.
С. Димитров, т. Б. Карадочева, изп. В. Найденов
Песни по предложение на
учениците.

„Снощи седенки кладохме“ –
нар. песен

„Ой, шопе, шопе“ – нар.
песен

„Жига във форма на рондо“
– Ж.-Ф. Рамо

Из „12 вариации върху
френска песен“ – В. А. Моцарт

„Изгряла е месечинка“ – изп.
Верка Сидерова

Контекст и дейности за
всяка урочна единица

Методи и форми на оценяваЗабележка
не по теми и/
или раздели

НОТНИ ТЕКСТОВЕ НА ПЕСНИ

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

Yellow

97

Тече, всичко тече –
времето няма бряг
и ни влече – няма как.
И тъй всяко момче,
всъщност е бъдещ мъж –
поет или моряк.

А морякът иска да е
капитан, смел капитан.
Капитанът иска да е
Магелан – поне Магелан.

Растем и пак ще растем,
но заедно с теб –
приятел с теб съм днес
и утре, и до край –
въпрос на мъжка чест,
не на игра.

98

99

100

101

102

103

104

Приложение № 26 към т. 26 Приложение № 25 към т. 25

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ МУЗИКА ЗА VI КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА
ПРОГРАМА

хода на учебната работа се развиват уменията за
работа в екип, съобразяване с мнението на другите, стимулират се креативно поведение и интерес към начините за търсене, съхранение и разпространение на музикална информация.
Акцентът се поставя върху знания за българския
фолклор и българското професионално музикално
творчество след Освобождението, знания за музикалните форми, жанрове и принципи на формообразуване, както и умения за разпознаване, сравняване и интегрирането им в другите области на
образователния процес.
Посочените в учебната програма теми за нови
знания не бива да се обвързват с ред и последователност на урочната единица, а да бъдат въвеждани във всеки от часовете чрез подходящ художествен музикален материал.

Обучението по музика в VI клас е насочено към
овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани със спецификата на музикалното изкуство във всичките му разнообразни прояви и с
изграждането на музикалноизпълнителски, музикалноаналитични, когнитивни, социални, творчески
и други компетентности у ученика, в контекста
на задължителните ключови компетентности за
учене през целия живот съобразно Европейската
референтна рамка.
В музикалнообразователния процес по музика в
VI клас се създават условия за по-нататъшно развитие на музикалните способности като съществен фактор за пълноценно общуване с музиката и
успешно реализиране на музикалните дейности. В

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
ОБЛАСТИ НА
КОМПЕТЕНТНОСТ
Музикална практика: музициране,
възприемане на
музика

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

Пее най-малко четири песни по избор от училищния репертоар и ги интерпретира според
възможностите си.
Изразява лични предпочитания и изпълнява по избор песен от училищния и/или извънучилищния репертоар.
Изпълнява по запис музика от училищния и/или извънучилищния репертоар.
Импровизира съпровод върху песен и/или инструментален откъс.
Пее по слух според възможностите си две теми от изучавани музикални произведения и ги
свързва със съответната творба и автор.
Разпознава по характерна музика три танца и танцува според възможностите и желанията
си най-малко два от тях.
Музика и съвреПознава съвременни комуникационни канали за реализация на музикална продукция в публичнаменни информата сфера.
ционни техноло- Използва основни начини за търсене, събиране, съхранение, обработка и разпространение на
гии
музикална информация.
Елементи на му- Коментира ролята на изразните средства в музика от различни жанрове и стилове.
зикалната израз- Разпознава по звучност и състав различни оркестри, определя принадлежност на музикални
ност
инструменти към установените в практиката видове и групи.
Разпознава характерни метрични явления – безмензурност.
Разпознава метрума на музика в 11/8, 13/8 в песни и инструментални мелодии от училищния
репертоар.
Разпознава по слух ритмични групи, включващи нотни стойности до осмина, и ги свързва с
графични символи.
Музикални жанро- Познава основни формообразуващи принципи в музиката и ги открива в изучавани музикални
ве и форми
форми и творби от училищния репертоар.
Знае особеностите на различни жанрове, изброява техни типични белези и коментира функцията им в миналото и днес.
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Музика, култура,
общество

Разпознава музика и коментира обреди от различни фолклорни области в България, включително от своя регион – Шопско, Северна България, Добруджа.
Изброява имена на български композитори класици, като ги свързва с по едно тяхно произведение.
Познава музика на други народи и етноси, като открива сходства и различия.
Познава и коментира практики, форми, популярни понятия и термини, свързани с традиционното и съвременното функциониране на музиката.
Посочва имената на трима музиканти или музикални формации от различни жанрове и стилове и ги свързва с типични произведения.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Компетентности като очаквани резултати
от обучението
1. Тема: ПЕЕНЕ НА ПЕСНИ
Знае четири песни от училищния репертоар – авторски и народ1.1. Пеене на авторски песни ни.
от училищния репертоар
Изразява лични предпочитания и изпълнява по избор песни от
1.2. Пеене на народни песни училищния и/или извънучилищния репертоар.
от училищния репертоар
Изпълнява две теми от изучавани музикални произведения и ги
1.3. Пеене на предпочитани свързва със съответната творба и автор.
песни от училищния и/или
Пресъздава характера на песента при изпълнение.
извънучилищния репертоар Синхронизира изпълнението си със съпровода и общата звучност
1.4. Пеене на две теми от
и реагира на указанията и диригентските жестове на учителя.
изучавани музикални произведения
2. Тема: СЛУШАНЕ НА МУЗИ- Умее да слуша музика с определени задачи.
КА
Проследява изразните средства в подходящи музикални творби, коментира ролята им и ги използва като слухова опора при
разпознаване.
Проследява принципите на формообразуване и ги открива в
подходяща музика.
Разпознава по характерна мелодия най-малко четири откъса от
репертоара за слушане.
Разпознава по характерна музика най-малко четири характерни
танца.
3. Тема: ЕЛЕМЕНТИ НА МУЗИ- Обяснява ролята на изразните средства в слушана или изпълняваКАЛНАТА ИЗРАЗНОСТ
на музика.
3.1. Музикални изразни
Използва изразните средства като ориентир при разпознаванесредства – ритъм, мелодия, то на инструментална творба.
темпо, тембър, метрум,
Изпълнява правилно 11/8, 13/8 в музикални примери.
динамика
Открива липсата на метрична пулсация.
3.2. Метроритмичното
Разпознава по тембър и на външен вид старинни и съвременни
разнообразие на българския електронни/електрически музикални инструменти: клавесин,
фолклор
китара електрическа китара, синтезатор.
3.3. Групи музикални инстру- Разпознава конфигурацията на изпълнителските състави в разменти –
лични практики.
струнни, духови, ударни и
Различава по състав и тембър изучаваните инструментални
клавишни
състави.
3.4. Инструментални съста- Разграничава по слух ритмичните фигури – триола и синкоп, и ги
ви – камерни и големи
свързва с графично изображение.
Изпълнява по слух и по графичен запис изучаваните ритмични
групи.
Теми
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Нови
понятия

метроритъм
камерен оркестър
дуо
трио
квартет
рокгрупа
бигбенд
синкоп
триола

Компетентности като очаквани резултати
от обучението
4. Тема: МУЗИКАЛНИ ФОРМИ Открива действието на формообразуващите принципи във
И ЖАНРОВЕ
вариационна, рондо и сложна триделна форма.
4.1. Повторение и конОтразява музикалните форми със свои графични символи.
траст, вариране
Познава характерни белези на музикалните жанрове.
4.2. Музикални форми
Коментира мястото на музикалните жанрове в миналото и
4.3. Музикални жанрове
днес.
Теми

5. Тема: БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА
5.1. Музикалнофолклорни
области: граници, песни, инструменти, обреди, изпълнители, танци
Шопско, Северна България,
Добруджа
5.2. Фолклорна музика и обредност Ладуване, Пеперуда,
Герман

Различава по основни типични белези музикалния фолклор от
изброените области.
Идентифицира типични музикалнофолклорни примери.
Изразява свои предпочитания към музика от различни региони и
аргументира избора си.
Разграничава право хоро, пайдушко хоро, ръченица и дайчово
хоро, ганкино хоро, копаница, еленино хоро в подходящи примери.
Обяснява смисъла, значението и спецификата на основни фолклорни обреди от календарния цикъл.
Знае наричания и народни песни, свързани с изучаваните обреди.

6. Тема: МУЗИКА И ОБЩЕСТВО
6.1. Български композитори
класици
6.2. Популярна музика и популярна култура
6.3. Музиката и съвременните медии
6.4. Автор, изпълнител,
публика
6.5. Фолклорната музика в
модерната и глобалната
епоха

Свързва българските композитори класици с изучавано в клас
произведение.
Разпознава поне три от тях.
Обяснява смисъла на понятието „класика“.
Категоризира по основни белези популярната култура и музика у нас.
Посочва имената на поне четирима представители на българската популярна музика и ги свързва с тяхна репертоарна песен.
Коментира мястото на музиката в предавания и програми на
електронните медии.
Предлага подходяща музика за различни медийни форми.
Свързва три имена на композитори на песни и инструментални
произведения от училищния репертоар.
Обяснява значението на понятията обработка, кавърверсия,
интерпретация.
Познава песни, танци и празници на други етноси в България.
Открива сходства и различия в различни фолклорни традиции.
Разпознава върху основата на училищния и извънучилищния репертоар фолклорна музика от балкански и европейски страни.
Свързва две обработени песни с композитор и изпълнител.
Описва специфичните отношения между творец и изпълнител във
фолклора, в професионалната музика и в любителската практика.
7. Тема: МУЗИКА, ДВИЖЕНИЕ, Открива танците в творчеството на композиторите.
ТАНЦ
Възпроизвежда основните танцови движения на дайчово хоро и
7.1. Художествена музика и танго.
танци – дайчово хоро, тан- Подбира подходяща музика за изпълнение на танц.
го, полка, мазурка, менует,
Различава основни танцови елементи на фолклорния, салонния и
гавот
модерния танц.
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Нови
понятия
вариационна
форма
рондо форма
сложна триделна форма
повторение
и контраст
вариране
песен
менует
гавот
танго
самба
полонез
мазурка
валс
традиционен
фолклор
исо

интерпретация

медия саундтрак

обработка
кавърверсия

сцена

Компетентности като очаквани резултати
от обучението
8. Тема: МУЗИКА И СЪВРЕПознава основните възможности на програма за аранжиране на
МЕННИ ТЕХНОЛОГИИ
мелодия.
8.1. Програми за аранжиране Избира различни инструменти и темпо при възпроизвеждане на
на мелодия
въведена мелодия като нотен текст.
8.2. Запис на музика
Различава компютърни и акустични музикални инструменти –
8.3. Търсене на музика –
звуци.
аудио и видео в интернет
Извършва запис на музика.
пространството
Теми

Нови
понятия
звукозапис
звуконосител
аудио- и видеоформати

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА
Годишен брой часове за изучаване на предмета в 8. клас – 18 часа.
Препоръчително разпределение на часовете:
За нови знания
За упражнения
За преговор
За обобщение
За наблюдение в извънучилищна обучаваща среда
а) наблюдение в изнесена музикалнотворческа среда:
– посещение на репетиция на музикална формация (хор, оркестър, вокално-инструментален ансамбъл) в културна институция
б) наблюдение на жива звукова среда:
– екскурзия сред природата
За контрол и оценка (за входно и изходно равнище)

35%
30%
10%
5%
15%

5%

СПЕЦИФИЧНИ ФОРМИ И МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА
НА УЧЕНИЦИТЕ
Текущи оценки (от устни, от писмени, от практически изпитвания)
Оценки от контролни и от класни работи
Оценки от други участия (работа в час, изпълнение на домашни работи, на лабораторни упражнения, работа по проекти и др.)
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60%
15%
25%

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ,
КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Спецификата на музикалнообразователния процес създава условия за придобиване на ключовите компетентности.
Ключови
Дейности и междупредметни връзки
компетентности
Компетентности търсене на понятия за определяне характера на музикалното произведение;
в областта на
описване на звукови картини;
българския език
обсъждане на текстове на песни;
обогатяване речника на учениците.
Умения за
общуване на
чужди езици

използване на понятия на чужд език от музиката в практически музикални дейности;
четене на текстове на песни на чужди езици;
обогатяване речника на учениците, свързан с чуждия език.

Математическа
компетентност
и основни компетентности в
областта на природните науки и
на технологиите

прилагане на математически модели и закономерности при осмислянето на по-важните елементи на музикалната изразност – изразни средства;
прилагане на графични модели и закономерности при онагледяването на музикални форми и
жанрове;
участие в музикални дейности във връзка със звукоизобразителната същност на музиката,
теми, посветени на различни (природни обекти и явления, сезони, животни, планини, реки и
др.);

Дигитална
компетентност

използване на дигитална звуковъзпроизвеждаща техника и съвременни музикални инструменти в обучението по музика;
търсене, събиране, обработване на информация, в т.ч. и музикална, използвайки съвременните информационни технологии и интернет ресурси;
използване софтуер за запис и възпроизвеждане на музика.
следване на указания за музикално-изпълнителска дейност;
планиране на собствената дейност в групово музициране;
сравняване на различни музикални произведения, обобщаване, групиране по определен признак;
самостоятелно събиране и използване на информация при поставени задачи в дейности в
изнесена обучаваща среда – звуците в природата;
посещение на репетиция на музикална формация (хор, оркестър, вокално-инструментален
ансамбъл) в културна институция.

Умения за учене

Социални и
формулиране на мнение при изпълнение и възприемане на музиката чрез знания за българския
граждански компе- фолклор и българското професионално музикално творчество след Освобождението, като
тентности
се прави разлика между народно творчество и възрожденско музициране (напр. чрез песента на Добри Чинтулов „Къде си вярна ти, любов народна“);
участие в обсъждането на различни музикални произведения;
участие в групова учебна дейност, свързана с изява на толерантност към различните мнения и предпочитания, толерантност към различните възможности на съучениците, търпимост, уважение и подкрепа в процеса на груповото музициране;
участие в екипи за работа по учебни проекти по музика с интердисциплинарен характер.
Инициативност и участие в музикални изяви, свързани с календарните празници, отбелязвани в класната стая
предприемчивост и в училището: коледни, новогодишни, пролетни празници, патронен празник на училището,
завършване на учебната година и др.;
проява на толерантност към други мнения и интерпретации.
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Ключови
компетентности

Дейности и междупредметни връзки

Културна компетентност и умения за изразяване
чрез творчество

изразяване на емоционалното преживяване при изпълнението на песни, при слушането на
музика и общуването с българския музикален и танцов фолклор;
подбиране на музика за отбелязването на български празници, свързани с обредния календар
(Коледа, сурвакари, кукери, лазарки), класови и общоучилищни празници;
наблюдаване на музикалнотворческа среда чрез посещение на репетиция на вокална формация (вокална група, детски хор и др.), посещение на репетиция на инструментална формация.

Умения зa подкрепа на устойчивото развитие и
за здравословен
начин на живот и
спорт

слушане и изпълнение на музикални произведения, свързани с адекватното поведение на
човека в природата, на улицата, у дома и на обществени места за опазване на човешкото
здраве, оценяване значението на природосъобразния начин на живот;
наблюдения на жива звукова среда при посещение на зоопарк, градски парк и др.

Интегративните връзки между музиката и останалите учебни предмети се осъществяват чрез общи
проблеми, теми и понятия, работа по проекти, упражнения в компютърен кабинет. Интеграцията с
останалите изкуства и с другите предмети, чрез които се придобиват ключови компетентности, съдейства за изграждане на цялостна и единна представа за света и разкриване на общи закономерности в
историческото и съвременното развитие.
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