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ВЕЧЕ ЗНАМ

Здравейте, приятели на 
музиката!
През тази учебна година заед-
но ще продължим да пеем, да 
слушаме музика, да играем и 
да ходим на гости при музи-
канти. Ще започнем да изуча-
ваме нотите и чудния език на 
музиката.
На добър час и нека музиката 
да е винаги с вас!

ЗНАЦИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ:

ЧУЙ И ИЗПЕЙ СЛУШАЙЗАДАЧА

ИГРА

ЧУЙ И ИЗПЕЙ СЛУШАЙ

НА ГОСТИ НА...НАУЧАВАМ, ЧЕ...

Най-хубавият ден
музика Димитър Костанцалиев
текст  Майка Тереза

Най-хубавият ден  е днешният!
Най-голямата спънка – страхът,
най-лесното нещо е да се заблудиш,
най-голямата грешка е да паднеш духом!

Най-добрите учители – децата,
най-опасният човек – лъжецът,
най-красивият подарък, подарък – прошката!

Припев:
Най-хубавият, най-хубавият ден е днешният! / 4

Най-краткият път – правилният,
най-добрата защита – усмивката,
най-мощната сила – вяра, надежда, любов!

Най-хубавият, най-хубавият ден  е днешният! / 8

Припомни си песните Тоновата 
стълбица и  Звездичка.  
Пей и показвай с ръка посоката  
на движение на мелодията.  
В коя от песните движението 
на мелодията е със скок и в коя 
е постепенно? 

Тоновата стълбица
музика и текст 
Борис Тричков

Звездичка 
американска народна песен
текст Антоанета Стоянова
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Назови имената на музи-
калните инструменти. 
Кои от тях свирят в 
струнния оркестър? 
Кои са българските народни 
музикални инструменти?

Пей и пляскай, както е показано на рисунките. 

Жълтото цвете
народна песен

Знамето ни е трицветно 
музика и текст Милан Митов

Пустото момче гъдуларче
народна песен

Люлки
музика и текст Мария ГашеваТоновата стълбица

музика и текст 
Борис Тричков
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МУЗИКАЛНА ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА 1

Назови имената на 
композиторите, 
които разпознаваш.

Изпей подходяща песен  
за 22 септември _ Деня 
на независимостта на 
България. 

Изпълни задачите. За всеки верен отговор ще получиш буква или препинателен знак. 
Препиши ги в тетрадката си, като запазиш местата им от таблицата. Ще получиш 
интересно твърдение. Съгласен ли си с него? Защо?

Какво е темпото на 
музиката? Чуй и отговори.  Изговаряй  

скороговорката, като 
забързваш постепенно.

Борил биволи броил.
 Биволи броил Борил.

Какви чувства предизвиква 
музиката у теб? 

Как се  движи мелодията,
постепенно или със скок?

З 7.

Посочи коя по ред от песните 
се изпълнява от мъжки хор.

И 8.

4

Кои музикални инструменти  
 са струнни?

К 3. 

Посочи коя по ред от песните 

М 5. 
бързо 
бавно

А 4. 

Н 1. 
Е 2. 

У 6. 

1. 2. 3.
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Кои народни музикални 
инструменти познаваш? инструменти познаваш? 

  
Жълтото цвете   
               
Знамето ни е 
трицветно
         
Люлки      
                                 
Пустото момче 
гъдуларче        

Т 9. Посочи подходящата за 
всяка песен пътечка.  

1.

2.

3.

4.

В каква последователност 
прозвучават музикалните 
инструменти? 

   китара                             китара                          

Г 12. 

Инструментална или вокална 
музика чуваш? 

 Д 10. 

 флейта      

1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 9 4 10 4 2

Пей песента Тоновите трайности и се 
движи, като  стъпваш на всяка сричка.

       арфа

11 8 1 4 12 8 13  1 4 13 14

С13. 
Играй по музиката  
Музикална загадка №3 
         

! 14. 

В11. 

Инструментална или вокална 
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ПЕТОЛИНИЕ, НОТА, НОТЕН КЛЮЧ        

Музиката се записва с ноти върху  
петолиние. В началото на всяко пе-
толиние се поставя нотен ключ.

Петолинието има пет линии. Те се 
броят от долу нагоре.
Разстоянието между тях се нарича  
междулиние. Междулинията са че-
тири и също се броят  от долу нагоре. 

5 линии 4 междулиния

1
2

3
4

5

1
2

3
4

До Ре ДоМи Фа Сол Ла Си

С ноти се записва височината на тоновете. 
Всяка нота заема точно определено място вър-
ху линия или в междулиние от петолинието.

Нотният ключ се поставя в началото 
на всяко петолиние. 
Той определя имената на тоновете.

Ключът сол се пише на вто-
рата линия от петолинието и 
определя мястото на нотата 
сол.

5 линии

11
2

3
4

555

С ноти се записва височината на тоновете. 
Всяка нота заема точно определено място вър-
ху линия или в междулиние от петолинието.

ДоЛа Си

Ключът сол се пише на вто-
рата линия от петолинието и 
определя мястото на нотата 
сол.

Нотният ключ се поставя в началото 

1
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Изпиши в нотната си 
тетрадка един ред с  
ключ сол. Започни с точ-
ка върху втора  линия и 
следвай образеца. 

Де е България?
музика Панайот Пипков
текст Иван Вазов

Питат ли ме дей зората,
ме огряла първи път.
Питат ли ме дей земята, 
що най-любя на света. / 2 

Тамо аз ще отговоря, 
де се белий Дунав лей,
де от изток Черно море
се бунтува и светлей. / 2 

Тамо де се възвишава 
горда Стара планина, 
де Марица тихо шава 
из Тракийска равнина. / 2 

Българийо,  драга мила,
земя пълна с добрини, 
земьо, що си ме кърмила 
моя поклон приеми. / 2

Из  Българска рапсодия „Вардар“ 
музика Панчо Владигеров

Опиши характера на музи-
ката. Какво си предста-
вяш, когато я слушаш?

Де е България?

се бунтува и светлей. / 2 

Тамо де се възвишава 
горда Стара планина, 
де Марица тихо шава 
из Тракийска равнина. / 2 

Българийо,  драга мила,
земя пълна с добрини, 
земьо, що си ме кърмила 
моя поклон приеми. / 2
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ТОНОВИ ИМЕНА.   СОЛ-ФА-МИ-РЕ-ДО  

Нотите имат овална форма.
Върху петолинието те се 
изписват така:    

Гайда
музика и текст Добри Христов

Чуйте, гайда свири,
свири и говори.            
Ду, ду, ду, ду, ду, ду, ду.            
Сбирайте се, момци,
Хоро залюлейте. 

Ду, ду, ду, ду, ду, ду, ду.  
Люшна се хорото, 
пъстро кат` градинка.

Ду, ду, ду, ду, ду, ду, ду.  

Пей песента и показвай посо-
ката на движение на мелодия-
та. Помогни си с нотите.   
Кои ноти разпознаваш в мело-
дията на песента?

Покажи с ръка посоката 
на движение на мелодията 
в началото на Гайдарски ме-
лодии.

Гайдарски  мелодии

ДОРЕМИФАСОЛ

 сол _ върху втора линия

 фа _ в първо междулиние

 ми _ върху първа линия

 ре _ под първа линия на петолинието

 до _ върху първа спомагателна линия 
под петолинието.

Добри Христов
Пей песента и показвай посо-
ката на движение на мелодия-
та. Помогни си с нотите.   
Кои ноти разпознаваш в мело-
дията на песента?

}2

}2

}2

}2

}2

}2
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СОЛ-ЛА-СИ-ДО

 ла _ във второ междулиние

 си _ върху трета линия

 до _ в трето междулиние.

Изпишете в нотните си те-
традки по един ред с всяка от 
изучените ноти. Не забравяйте 
да поставите ключа сол в нача-
лото на всяко петолиние.

Песен  за нотната тетрадка
музика и текст 
Димитър Костанцалиев

Нотна тетрадка, молив и гума 
днес ще ми трябват, не ще и дума.
В нея ще пишем ноти, чертички,
опашки, лулички със цветни боички.
До, до, си, ла сол, фа, ми.
До, до, си, ла, сол.
До, до, си, ла, сол, фа, ми, ре,
фа, фа, ми, ре, до.

Песен за музиката
музика Димитър Костанцалиев
текст Мая Дългъчева

Припомни си Песен за музиката от 2. клас
Какви са професиите на хората, които създават и изпълняват музика? 
Кои от тях пишат ноти и кои ги четат?

Върху петолинието нотите се 
изписват така:   

ДОСИЛАСОЛ

 в трето междулиние. до

ре

ми

Върху петолинието нотите се 
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Музиката се изгражда от тонове с различна 
трайност. За да изпълни правилно мелодия-
та, изпълнителят отброява трайността на 
тоновете, като тактува. Тактува се с дви-
жение на крака или ръката, което има два 
маха _ надолу и нагоре.

Цяла нота се изписва с неза-
пълнен овал. С нея се записват 
най-дългите тонови трай-
ности, които звучат в про-
дължение на четири времена:

1          2          3         4

Половина нота се из-
писва с незапълнен овал 
и отвесна черта. С нея 
се записват тонове, 
които звучат в продъл-
жение на две времена.       
       1        2  

Изпей припева на Песен за 
нотната тетрадка. Посочи  
къде забелязваш цяла и поло-
вина нота в нотния текст.  
Изпей припева, като отмер-
ваш с ръка.

Две половини ноти 
са равни по трай-
ност на една цяла 
нота:           

4лв. 2лв.

Песен  за нотната тетрадка
музика и текст Димитър Костанцалиев
 

Музиката се изгражда от тонове с различна 

ност на една цяла 
нота:           

22лв.



 

Слушай внимателно 
Гатанка за цигулката
и вдигни ръка, когато 
чуеш пауза в  изпълне-
нието. 
Пей песента, като 
спазваш паузите.

Цигу-мигу
музика Борислава Танева
текст  Богомил Гудев

Виж, четири ключа има тя, но ето че не е врата,
защото, ако ти решиш и ключовете завъртиш,
те вместо да отключат, започват да мяучат.
Виж, четири жици звънкат в тон, но май че не е телефон,
защото, ако ти решиш по тях на мен да позвъниш,
ще чуеш не човешки глас, а песничка, например таз:
За... Зайченцето бяло цял ден си играло 
в близката горичка със една сърничка.
Дали индианец не е пък, защото си има и лък? 
А всички лъкове нали си имат  също и стрела, 
а тоз, доколкото го знам, мотае се насам-натам 
по ре и сол, по ми и ла и няма пукната стрела
и  язди както свари  по дървено магаре. 
Е, хайде, не блъскай ти глава да мислиш какво е това, 
което ключове върти за цели четири врати, 
и в жиците му знаем, че не ток, а музика тече,
 и неговият лък е тук да праща не стрели, а звук. 
И цигу-мигу, ето нђ, сега и бебето позна 
от свойта  бяла люлка, че пяхме за цигулка.

11

ПАУЗА. ЦЯЛА ПАУЗА И ПОЛОВИНА ПАУЗА 

Пауза е времето, в кое-
то музиката не звучи. 
Паузите се отмерват 
като нотите.    

Цяла пауза се изписва по този начин 
и продължава четири времена:       
  
Половината пауза продължава две 
времена и се изписва по този начин: 

ЦЯЛА ПАУЗА       ПОЛОВИНА ПАУЗА       

  1         2        3        4      1        2         3        4    
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ТОНОВИ ТРАЙНОСТИ. ЧЕТВЪРТИНА НОТА И ОСМИНА НОТА

Четвъртина нота се изпис-
ва със запълнен овал и отвесна 
черта. 

С нея се записват тонове, кои-
то звучат в продължение на 
едно време.

Зимно хоро
текст Цветан Ангелов
музика Петър Ступел
 

Вън е люта зима, сняг до пояс има,
а ветрецът вее, зимна песен пее.
Хоп-хоп-хоп. Троп-троп-троп. / 2 
Зимата покани всички малчугани:
Хей, дечица малки, хайде на пързалки!
Хоп-хоп-хоп. Троп-троп-троп. / 2
С радост от баира вечер се прибират.
В топлото се гушат, приказките слушат.
Хоп-хоп-хоп. Троп-троп-троп. / 2

Посочи кои тонове в мелоди-
ята на песента Зимно хоро са 
четвъртини и кои _ осмини. 
Изговаряй нотите, като от-
мерваш трайностите им. 

Осмина нота се изписва със запълнен овал, 
отвесна черта и байраче.

С нея се записват тонове, които звучат  в 
продължение на един мах. Много често ос-
мините са свързани с общо ребро. Отмер-
ват се с по един мах за всяка осмина.   

Вън е люта зима, сняг до пояс има,
а ветрецът вее, зимна песен пее.
Хоп-хоп-хоп. Троп-троп-троп. / 2 
Зимата покани всички малчугани: Посочи кои тонове в мелоди-
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ЧЕТВЪРТИНА ПАУЗА И ОСМИНА ПАУЗА                                                                                       

Четвъртина пауза се 
изписва по този начин.  

Осмина пауза се изписва 
по този начин.   

 Пей и пляскай на паузите.

Песен за паузата
популярна песен

Аз си броя:      раз        пауза.   
Аз си броя:      два        пауза.   
Аз си броя:      три       пауза.  
и си пея във  захлас.    
                                                                                                          
Дай ми ръка:      раз       пауза. 
Дай ми ръка:      два       пауза.
Дай ми ръка:      три      пауза, 
а сега се завърти.   

Музиката прекъсва звученето 
си за едно време.

         
Отмерва се с един мах. 

                                                                                                          

Открий и посочи осмини и четвъртини паузи в припева на Зимно хоро.  
Отмервай и изговаряй ритмично тоновите трайности и паузи.

Из Розовата пантера  
музика Хенри Манчини

Съпровождай музиката, 
като пляскаш на паузите.
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КОЛЕДА 

Опиши характера на музика-
та. Нарисувай в картина чув-
ствата, които поражда тя у 
теб.

Аве Мария
музика Франц Шуберт

КОЛЕДА 

Зная кой е той 
текст  Галина Златина
популярна песен

Кой ще дойде тази нощ? Той ще дойде тази нощ. 
Кой ще носи пълен кош? Той ще носи  пълен кош. 
Тази нощ. Тази нощ. С пълен кош. С пълен кош.
Зная кой е. Зная кой е. Дядо Коледа е той. / 2 

Кой е със червен кожух? Той е със червен кожух.
Кой е със калпак от пух? Той е със калпак от пух.
Със кожух с топъл пух, тази нощ с пълен кош.
Зная кой е. Зная кой е.  Дядо Коледа е той. / 2 

Кой пристига с ален нос? Той пристига с ален нос.
Кой се смее: Хо-хо-хо? Той се смее: Хо-хо-хо.
Хо-хо-хо! С ален нос и с кожух с топъл пух.
Зная кой е. Зная кой е. Дядо Коледа е той. / 3
Хо-хо-хо! С ален нос и с кожух с топъл пух.
Зная кой е. Зная кой е. Дядо Коледа е той. / 3
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Кога започват Коледните празници? 
Разкажи как се празнува Рождество 
Христово и какви са коледарските 
традиции в твоя роден край.  

Кого слави тропарът? 

Тропар Богородице Дево
текст из Църковното 
Богослужение

Твар потвари свети Иван
народна песен

Твар потвари, коладе, коладе ле,
Свети Иван, коладе, коладе ле.
Три гимийки, коладе, коладе ле,  
жълто жито, коладе, коладе ле.
Първата е, коладе, коладе ле,
да направят, коладе, коладе ле
да направят,  коладе, коладе ле,
Божа черква, коладе, коладе ле.
Втората е, коладе, коладе ле,
да венчават, коладе, коладе ле,
да венчават, коладе, коладе ле,
млади булки, коладе, коладе ле.
Третата е, коладе, коладе ле,
да кръщават, коладе, коладе ле,
да кръщават, коладе, коладе ле,
малки деца, коладе, коладе ле.
Ой, наздраве, коладе, коладе ле,
Свети Иван, коладе, коладе ле . 
Ой, наздраве, коладе, коладе ле,
Свети Иван, коладе, коладе ле. 

Опиши  характера на музиката.   
Нарисувай в картина чувства-
та, които поражда тя у теб. 

Рождество Христово
музика и текст Добри Христов

Речник 
твар потвари – натовари товар 
гимийки – неголеми кораби с платна
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Предложи любима песен  
за Коледния концерт.

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

Йохан Щраус  е австрийски ком-
позитор, цигулар и диригент, из-
вестен като „царят на валса“. 
Композира „Радецки марш“ като 
военен марш, но той добива све-
товна известност като празни-
чен марш. По традиция се изпъл-
нява в Новогодишния концерт на 
Виенската филхармония. 

Съпровождай музиката на Радецки 
марш, като свириш точните тоно-
ви трайности. 
Използвай детски музикални ин-
струменти или такива, изработени 
от теб. 
Свири, но слушай и оркестъра. 
Спазвай инструкциите на учителя.

Радецки марш 
музика Йохан Щраус
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Съпровождай музиката На хубавия син Дунав, като свириш точните тонови 
трайности. Използвай детски музикални инструменти или такива, израбо-
тени от теб. 
Свири, но слушай и оркестъра. Спазвай инструкциите на учителя.

Из  На хубавия син Дунав 
музика Йохан Щраус 

Съпровождай музиката На хубавия син Дунав, като свириш точните тонови 

Коледна нощ
популярна немска песен
текст Виолета Христова

Снежните улици тихичко спят,
в топлите къщички слиза сънят.
Нощ белоснежна, лека и нежна,
нощ над полята, тиха и свята,
Коледна нощ.

Галени, бабини внучета тук
с котката, кучето, дядото глух...
Нощ белоснежна, лека и нежна,
нощ над земята, тиха и свята,
Коледна нощ.
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РАЗМЕР И ТАКТ

Размерът се записва в началото 
на музикалното произведение с  
две цифри, поставени една над дру-
га. Горната цифра показва броя на 
времената, а долната – тяхната 
трайност.  

Такт е част от нотния текст, която 
започва от силно време и завършва пре-
ди следващото силно време. Тактовете 
се разделят с тактови черти. Всеки 
такт съдържа различни тонови трай-
ности и паузи. Техният сбор зависи от  
размера на музикалното произведение.

Трайност

Брой времена

Иде Новата година
музика Георги Генов
текст Ангелина  Жекова

През полета и върхари 
бърза весел Януари.
В снежната си колесница
води свидна годеница,
цяла в злато и коприна –
тя е Новата година.

Постави ударения на правилните места в текста. 
Провери съответстват ли ударените срички на сил-
ните времена от мелодията. 
Пляскай с длани на всяка ударена сричка и с юмруци на 
неударена сричка.

Играй право 
хоро.  Започни 
с десен крак на 
силно  време.

Право хоро 
народна музика

времената, а долната – тяхната 
се разделят с тактови черти. Всеки 
такт съдържа различни тонови трай-
ности и паузи. Техният сбор зависи от  
размера на музикалното произведение.

Брой времена

 Ангелина  Жекова

В снежната си колесница

Постави ударения на правилните места в текста. 
Провери съответстват ли ударените срички на сил-
ните времена от мелодията. 
Пляскай с длани на всяка ударена сричка и с юмруци на 

Тумба-лумба шикалка
детска народна игра

Тактова черта

}2 }2

 
Иде с дарове желани
за работните стопани,
носи радост на децата,
мир и обич на земята.
Бързай, бързай, Януари,
че дванадесет удари!
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Във всеки такт от размер 2/4  
има по две времена.

В такт 3/4 има по три времена.

Песен за нотната стълбица
музика  Димитър Костанцалиев
текст  ученици от 3. клас

Весела къщичка има една,
нотите в нея си пеят така:
До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до, 
До, си, ла, сол,  фа, ми, ре, до, си,  до. 

Щом тананикам си ноти на глас,
весела песничка идва при вас.
До, ре, ми, фа, сол, ла, си, до, 
До, си, ла, сол,  фа, ми, ре, до, си,  до. 

Пей с тонови имена и так-
тувай. Откриваш ли паузи?  
Къде? Пляскай с длани на 
всяко време от паузите.

Марширувай в размер 2/4. Танцувай валс в размер 3/4.

Ботев марш
музика Георги Безлов

Виенски валс 
музика Йохан Щраус
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Изпълни задачите. За всеки верен отговор ще получиш буква или препинателен 
знак. Препиши ги в тетрадката си, като запазиш местата им от таблицата. 
Ще разбереш с какво се гордеят третокласниците. 

С какви знаци се 
записва музиката? 

а) букви
б) препинателни знаци
в) нотни знаци и паузи

Къде се пишат  нот-
ните знаци?

а)  широки редове
б)  петолиние
в) лист без редове

Как се нарича този 
знак?   

Открий тоновите имена 
в изречението: 

а)                    б)                   в)    

Как се наричат  знаците за мълчание в музиката?

а) ноти         б) паузи        в) ключове

МУЗИКАЛНА ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА 2

Фани, Рени, Мишо, Лазар 
и Симо пеят в хор.

Кой е знакът за  
четвъртина пауза?

Коя тонова трайност се отмерва с едно време?

Кои са нотите?

а)                    б)                   в)    

а)                     б)                 в)     а)              

А 1. 

З 2. 

В 3. 

М 7. 

У 6. 

Я 8. 

Е 4. 

Ч 5. 
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Коя пътечка представя 
размер 3/4 графично?

Допълни изречението.

В  музиката  тактовете се 
разделят с_____________ .

Кои от тактовете са в размер 2/4? 

На кой празник от народния 
календар се изпълнява песента? 

Запиши в каква последова-
телност звучат музикални-
те примери.

а) валс, марш, право хоро 
б) право хоро, валс, марш
в) марш, право хоро, валс

Кое е произведението?  
Назови неговия композитор. 

1 2 3 4 5 4 6 7 4 8  9 10 11 10 12 13 14 1 9 4 8 15

Избери подходящите 
пътечки за марш, валс и 
право хоро.

а)

б)

в)

г)

На кой празник от народния 

Запиши в каква последова-

а) б)

в) г) 

пътечки за марш, валс и 
право хоро.

П 9. 

Н 11. 

О 10. 

Т 12. 

И 13. 

! 15. 

Д 14. 

а)

б)

в)

г) 
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Органът е музикален инструмент от група-
та на клавишно-меховите. На него се свири 
с отделни клавиатури за ръце и крака. Кла-
вишите му управляват клапи. При натиска-
нето им въздухът преминава през различни 
тръби и създава музикални тонове. На орган 
се изпълнява църковна и класическа музика.

Йохан Себастиан Бах е немски 
композитор, органист, цигулар, 
концертмайстор и диригент. 
Композирал е музика за орган, 
която ни вълнува и днес. Запазе-
ни са над 1000 негови музикални 
произведения. 

Опиши и сравни характера на 
музиката в двете органови 
изпълнения. Какви чувства 
събужда у теб тази музика? 
Пресъздай ги със средствата 
на изобразителното изкуство.

Из  Адажио
музика Томазо Албинони

Из Токата и фуга в ре минор 
музика Йохан Себастиан Бах

ОРГАН 
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Акордеон
музика и текст Мария Гашева

Припев:
Купиха му на Антон нов красив акордеон. 
Казват – има той талант и ще става музикант.
Щом Антон засвири, дядо му във къщи
сякаш вижда слънчев ден.
Хвърля си бастуна и мустак завива – 
става весел Супермен.

Припев…
Щом Антон засвири, баба му забравя
всички свои плетива.
Тихо тананика, леко се поклаща 
сякаш е певица тя.

Припев…
Ето, че момчето свири неуморно,
свири просто всеки ден.
Радва се квартала, радва се градчето.
Радост е за теб и мен.

Определи еднакво ли е тем-
пото на произведението, 
или се променя? 

Какъв е размерът на музика-
та – 2/4 или 3/4? Какво мо-
жеш да танцуваш? 

Валс № 2, опус 64
музика Фредерик Шопен 

Из Потпури от валсове
музика Н. Менвек

Акордеонът е клавишно-мехов музиклен ин-
струмент. Състои се от клавиатура за дяс-

ната ръка и басова част за лявата. Мехът е 
свързващ елемент. Той създава въздушна струя, 
която произвежда звук. Акордеонът е универсален 
инструмент, на който може да се изпълнява кла-
сическа, съвременна музика и фолклор.

АКОРДЕОН

която произвежда звук. Акордеонът е универсален 
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Сън си сънувах
народна песен

Сън си сънувах, сън си бълнувах.
Станчице, Стано, любе ле, мое. / 2
Че си имаме къщи високи. 
Станчице, Стано, любе ле, мое. / 2
А сред дворове дърво високо. 
Станчице, Стано, любе ле, мое. / 2
Къщи високи, двори широки.
Станчице, Стано, любе ле, мое. / 2
А на дървото славейче пее.
Станчице, Стано, любе ле, мое. / 2
Славейче пее, пее говори.
Станчице, Стано, любе ле, мое. / 2
Славейче пее, пее говори.
Станчице, Стано, любе ле, мое. / 2
Който я люби, нея да вземе.
Станчице, Стано, любе ле, мое. / 2

Кларинетът  е  дървен духов музикален 
инструмент. Чистата му и изразител-
на звучност го прави част от симфо-
нични и духови оркестри. На него може 
да се свири народна,  класическа музика   
и джаз.

Познаваш ли хора с различна 
от твоята народност?
Какво знаеш за техните 
традиции?

Из Щадлер квинтет, 
I част  
музика Волфганг  Амадеус 
Моцарт

Музика на различни народности  в  
България

 КЛАРИНЕТ         

Опиши  характера на музика-
та в произведението. 
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Назови имената на клари-
нетисти и акордеонисти 
от твоя роден край. 
Посети техен концерт и 
сподели впечатления със 
съучениците си. Подреди 
концертна програма от 
предложените произведе-
ния за слушане.

Петър Ралчев е виртуозен бъл-
гарски акордеонист. Изнася  кон-
церти у нас, в САЩ, Канада, Гер-
мания, Русия, Унгария, Франция.  
Музиката му обединява българ-
ските фолклорни традиции с мо-
дерните световни тенденции.

Петко Радев наследява 
любов та към кларинета от 
баща си, който е самоук кла-
ринетист. Свири народна и 
класическа музика. Професор 
е в Националната музикална 
академия. Бил е първи кла-
ринетист и солист в ор-

кестрите на Българското национално радио, 
Софийската филхармония и на Миланската 
опера „Ла Скала“ в Италия. Печели престиж-
на награда в  Париж, с което става световно 
известен. 

НА ГОСТИ НА … БЪЛГАРСКИ МУЗИКАНТИ

Иво Папазов е български кларинетист 
и потомствен музикант. Носител е на 
много български и международни музи-
кални награди. Печели награда на публи-
ката на Би Би Си за най-добър инстру-
менталист. 

Из Криво садовско хоро
музика Петко Радев

Из Рондо
музика Марин Вълчанов

Из Демиджийска ръченица
музика Иво Папазов

Из Лазарски танц
музика Петър Ралчев

Петър Ралчев

кални награди. Печели награда на публи-
ката на Би Би Си за най-добър инстру-

 Демиджийска ръченица



26

Дико Илиев е български 
композитор, музикант, 
диригент и създател на 
духови оркестри. Вдъхно-
вен от народното твор-
чество, той пише  музи-
ка за хорђ, изпълнявана 
от духови оркестри.

При духовите музикални инструменти 
звукът се получава чрез вкарване на въздух 

във вътрешността им. 

Някои духови музикални инструменти, като 
например кларинетът,  са изработени от дърво.

Допреди около сто години флейтата също се е 
изработвала от дърво. Затова тя се включва в 
групата на дървените духови инструменти. 

Определи кой инструмент из-
пълнява всеки от примерите.

Руска фантазия
музика Жул Леви

Бадинера
из Сюита № 2
музика Йохан Себастиан Бах

Из Щадлер квинтет, I част  
музика Волфганг Амадеус 
Моцарт

ДУХОВИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ                     

Тромпетът се изработва от метал и се 
включва в групата на медните духови ин-
струменти. 

чество, той пише  музи-
ка за хорђ, изпълнявана 
от духови оркестри.

изработвала от дърво. Затова тя се включва в 
групата на дървените духови инструменти. 

Определи кой инструмент из-
пълнява всеки от примерите.

 Йохан Себастиан Бах

I част  
Волфганг Амадеус 

Тромпетът се изработва от метал и се 
включва в групата на медните духови ин-

Звукът на кои духови инстру-
менти  разпознаваш?  Определи  
размера на музиката: 
 2/4           или            3/ 4 ?  

Из Ний ще победим
музика Александър Морфов
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Звукът на кои инструменти 
откриваш в следващите при-
мери?

Вретено
музика Евгени Рохлин

Из Токата и фуга в ре минор
музика Йохан Себастиан Бах

Хасковска ръченица
народна музика  

Духови музикални инстру-
менти изпълняват и филмо-
ва музика. Звукът на кои от 
тях откриваш в следващи-
те примери?

Музикален пример с филмова 
музика.

Кой инструмент съпровожда 
изпълнението на песента? Раз-
кажи какво знаеш за него. Как-
ви видове гласове разпознаваш в 
това изпълнение?

Из Аве Мария
музика Франц Шуберт

Звукът на кои духови ин-
струменти разпознаваш в 
Дунавско хоро? 

Из Дунавско  хоро
музика Дико Илиев

Народните музикални ин-
струменти кавал и гайда 
също са духови. 

Звукът на акордеона 
и органа също се по-
лучава от въздушна 
струя.  
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ВЪЗРОЖДЕНСКИ ПЕСНИ  

Добри Чинтулов е български 
поет, педагог и композитор. 
Той е автор на най-популярни-
те възрожденски песни: „Къде 
си, вярна ти любов народна“, 
„Стани, стани, юнак Балкан-
ски“, „Вятър ечи, Балкан сте-
не“ и много други. 

Къде си, вярна ти любов народна
музика и текст Добри Чинтулов

Къде си, вярна ти любов народна?
Къде блестиш ти, искра любородна?
Я силен пламък ти пламни,
та буен огън разпали
на младите в сърцата,
да тръгнат по гората.

Пламни, пламни ти в нас, любов гореща,
против вразите  да стоим насреща!
Да викнем всинца с глас голям
по всичкия Коджабалкан:
голямо, мало, ставай,
оръжие запасвай!

За нашето отечество и слава,
за нашата свобода и държава
да си пролеем вси кръвта,
да си добием волността
от нашите тирани,
неверните душмани!

Кога изпълняваме  възрожденски песни?  
Марширувай по песента.

Вятър ечи
музика и текст Добри Чинтулов

}2

}2

}2
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 НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

Кои изучени песни би включил  в 
концерт, посветен на Националния 
празник? 
Организирай  концерт  заедно със 
съучениците си.

Обичам те, Родино
музика Любомир Пипков
текст Елисавета Багряна

Обичам те, родино, пролет,
под накита зелен
и с пъстрите цветя, наболи
през първи слънчев ден.
Обичам те, когато лято
житата позлати
и жътва закипи в полята,     
и морно дишаш ти.
Обичам те, когато есен
под бистър небосвод
събира плодовете с песен
работният народ.
Обичам те и зиме – бяла, 
с дълбоки снегове,
когато пак си разцъфтяла,          
но в снежни цветове.
Обичам те, родино моя,
и всеки ден и час
готов съм свободата твоя
да браня вярно аз.

Марширувай  по музиката. 
Какви инструменти изпъл-
няват Ний ще победим?

Тих бял Дунав   
музика Иван Караджов 
текст Иван Вазов

Ний  ще  победим
музика Александър Морфов

Обичам те, когато есен

събира плодовете с песен

Обичам те и зиме – бяла, 

когато пак си разцъфтяла,          

Обичам те, родино моя,

готов съм свободата твоя

Марширувай  по музиката. 

}2

}2
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ЗНАК ЗА ПОВТОРЕНИЕ  

Девойче бяло, червено
народна песен

Девойче бяло, червено. / 2 
Не оди рано за вода. / 2
Девойче бяло, червено,
не оди рано за вода
Водата ти е далеко, / 2
в бунаро преко Вардаро. / 2
Водата ти е далеко,
в бунаро преко Вардаро.
Че кой ден ще си заспиеш, / 2
нема кой да те разбуди. / 2
Че кой ден ще си заспиеш, 
нема кой да те разбуди.
Яз имам либе бекярче, / 2
че дойде, че ме разбуди / 2
и дома  че ме отведе. / 2

Когато част от мелодията трябва да 
се повтори без изменение, се поставят 

знаци в началото                     и в края є. 

Заградената със знак за повторение 
част се изпълнява два пъти.  

Речник
бунар – кладенец
бекярче – ерген, младеж

Невено мори, Невено
народна песен

Слушай внимателно и по-
казвай с вдигане на ръка 
всяко повторение на ме-
лодията. Определи в какъв 
размер е песента и какво 
може да се танцува.
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Невено мори, Невено
народна песен

Знакът    

се нарича прима волта (първи път) и секунда волта (втори път). 

Тактовете, които се изпълняват първия път, се заграждат в скоба, 
означена с цифра 1 (първи път). 
Следва знак за повторение.  
При повторното изпълнение тези тактове се пропускат, а се изпълня-
ват означените с цифра 2 (втори път). 

В коя част от песента мелодията се повтаря 
без изменение? 
Кои от стиховете, при повторението на мело-
дията, се изпълняват с различен край?

Изворът на Радостта 
музика Хайгашод Агасян 
текст Татяна Йотова

Знаеш ли къде живее изворът на Радостта?
За кого ли песни лее през деня и през нощта?
Чувам го да ми говори в утро цветно, в стих, в море.
В смях, в сълза и в нежен порив, и в прегръдка на дете.
Не пресъхва, не замръзва изворът на Радостта, 
щом в сърцето ти се свързват  вярата и любовта.         

Капка радост _ и мигът е по-добър и по-красив!
Нещо в тебе детски тръпне, усмихни се _ ти си жив!
Няма как да го пропуснеш този миг на Радостта
и с добри,  вълшебни устни пий от Живата вода.
Той ти носи сили бистри _ с тях пътувай през света
 и ще видиш сам, че ти си извор чист на Радостта.      
Извор чист на Радостта.

първи път втори път

ПЪРВИ И ВТОРИ ПЪТ  

}2

}2
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Пролетно тайнство
популярна келтска песен
текст Ангелина Жекова 

Премина пролетта нощес
през сънния и стихнал лес 
и мигом в нейните следи
избликват бистри води.
Там, там до стопения сняг,
тя остави ни таен знак.
Там, там ще разцъфне пак
весел засмян кукуряк.

Поставянето на точка от-
дясно на половината нота 
удължава трайността є с 
още едно време. Половина 
нота с точка има трайност 
от три времена. 

Разгледай нотния пример. На кои срички 
се пее половина нота с точка? 
Изпей песента, като отмерваш с ръка.

Определи в кой от познатите ти  
размери е песента: 2/4 или 3/4?  

Кой инструмент изпълнява валса?
В кои моменти на мелодията от-
криваш половина нота с точка? 

Сладкопойна чучулига
музика Панайот Пипков
текст Цоньо Калчев

Из Валс Опус 64 № 2 
музика Фредерик Шопен 

ПОЛОВИНА НОТА С ТОЧКА 





1     2     3     

1     2     3     1     2     3     1     2     3     
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РАЗМЕР 4/4

Пресъздай с импровизирани танцови                     
движения посланието на песента.

Дотегна ми
музика и текст Мария Гашева

Дотегнаха ми всички математики.
Дотегнаха ми  формули, граматики.
Дотегна ми и флората с тревичките.
Дотегна ми и фауната със птичките.

Припев: 
Край мене музика звъни,
прелитат падащи звезди,
небето цялото искри.
Главата ми е пълна с хиляди мечти.

Дотегна ми да лягам в осем вечерта, 
да гледам детски филм в неделя сутринта.
Дотегна ми да казват: „Имаш време ти“.
А времето така ужасно си лети.

Припев:
Дотегна ми да съм послушното дете,
което само учи, смята и чете.
Ще сложа старата си шапка с козирка 
и ще потърся с нея своята мечта.
Припев:

Съпровождай с ръце, както е показано 
в  нотния пример. 

Избери си партньор и 
танцувайте танго.

Либертанго
музика Астор Пиацола

Във всеки такт от размер 4/4 
има по четири времена. 

Те са равни на четири четвъртини 
или сбор от трайности, равен на че-
тири времена.
Първото време е силно,  второто и 
четвъртото  са слаби, а третото е 
относително силно.
Този размер се отбелязва с 4/4 или С.  
В размер 4/4 е танцът танго.

1     2     3     4     

1            2             3            4     

Във всеки такт от размер 4/4 
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РАВНОМЕРНО БРОЕНЕ

Равномерно или неравномерно 
е броенето на песента?

Лазаря ходи низ село
народна песен

Лазаря ходи низ село
и на към Гьорги отива, 
и на към Гьорги отива.
Гьоргьов‘та стара майчица,
Гьоргьов‘та стара майчица,
и тя на Гьорги думаше:
Я излез, синко, на Лазар,
да видиш, синко, момите.

Речник
Гьоргьов’та  – на Георги

Из Либертанго
музика Астор Пиацола

Пляскай с длани на силното 
време и с юмруци на слабото.

Из Радецки марш
музика Йохан Щраус

Из Виенски валс
музика Йохан Щраус

1            2             3            4     

Музиката в размери 2/4, 3/4 и 4/4 се 
брои равномерно. 
Във всеки такт се редуват  силни и 
слаби времена с еднаква трайност.

Играй право хоро. Пей лазарски  
песни от твоя роден край.                    

Определи кои са размерите в 
Музикална загадка № 1

Ластавичице
лазарска народна песен

1            2             3               

1  2        

относи-
телно
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НЕРАВНОМЕРНО БРОЕНЕ

На колко се брои песента?
Коя пътечка е подходяща за 
нея? 

В българската народна музика има 
много танци и песни, в които броене-
то е неравномерно. При тях отмер-
ваме кратки и удължени дялове.

Мори, Еж се жени
народна песен

Мори, Еж се жени, брашно нема, 
Еж се жени, брашно нема, 
брашно нема за сватбата. 
Море, Мравка рече: Я ке займа,
я ке займа до две зърна,
до две зърна ръженови.
Море, Мечка рече: Я ке меса,
я ке меса погачата,
от‘ съм силна в ръчинята.
Море, Лиса рече: Я ке мета,
я ке мета по софрата,
дълга ми е опашката.

Речник 
займа – заема,  давам назаем
ке – ще
от‘  – защото
ръчинята  – ръцете
софра  – маса

На колко се брои в примерите 
от Музикална загадка №  2?

Равномерно или неравномерно 
е броенето?

Пляскай според пътечка-
та за всеки народен танц.  
На краткия  дял пляскай с 
длани, а на удължения – в 
дланите на съученик.

Пайдушко хоро 
народна музика

Ръченица
народна музика

Ширтї 
народна музика

Право хоро 
народна музика

Ръченицата се брои 
неравномерно на три.

Пайдушкото хоро се брои 
неравномерно на две. 

Народният танц Ширтї  
също се брои неравно-
мерно на три.

Правото  хоро се брои 
равномерно на две.

1  2...

1  2  3...

1  2  3

1  2
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ЖЕНСКИ ХОР

Хорът е музикален ан-
самбъл от певци хористи, 
които пеят заедно. 
В женския хор звучат 
само женски гласове.  
Те изпълняват едногласна 
и многогласна музика.

Какво знаеш за лазаруването в 
твоя роден край? Какви гласове 
звучат в лазарските песни?

Какви чувства предизвикват у теб 
изпълнението на хорова формация    
„Гласовете на Орфей“? 

Вечеряй, Радо
обработка Филип Кутев

Невястице църнойока
лазарска народна песен

Формация „Гласовете на Орфей“ 
е женски хор с диригент Венеция 
Караманова. 

Низ село одат лазарки
народна песен

Низ село одат лазарки, лазарки, 
низ село одат лазарки. 
На сите врати пеея, пеея,
на сите врати пеея.
На една врата не пеят, не пеят, 
на една врата не пеят.
Ценкина врата не пеят, не пеят, 
Ценкина врата не пеят.

Речник 
одат – ходят
сите – всички
пеея – пееха
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СМЕСЕН ХОР

В смесения хор пеят 
жени и мъже. Обик-
новено изпълненията  
им са четиригласни.

Равномерно или неравномерно е 
броенето във всяка от песните?
Еднакви ли са силата и темпото 
в изпълненията? 

Бре, Петрунко
обработка Филип Кутев

Ръченица 
музика  Добри Христов 
текст народен

В 

Солистичен ансамбъл 
„София“ е смесен хор, 
в който пеят жени и 
мъже.

Солистичен ансамбъл 

Добри Христов е 
композитор, дири-
гент и изследова-
тел на българския 
музикален фолклор. 
Автор е на детски 
и  хорови песни.
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ХОРОВ КОНЦЕРТ

Сподели впечатленията си от 
посещение на хоров концерт. 
Слушал ли си хорови концер-
ти, излъчвани по радиото или 
телевизията? 
Разкажи за тях.

Равномерно или неравномерно  е 
броенето в песента? Еднаква ли е  
силата на музиката в изпълнение-
то?

Великден иде
обработка Стефан Драгостинов

Рано ми,  рано и  Дигу, дигу, ди
обработка Стефан Драгостинов

Драгостин Фолк Национал е 
женски народен хор с диригент 
Стефан Драгостинов.  
Концертира в цял свят и  нався-
къде  публиката посреща  изпъл-
ненията с възторг.

СНИМКА НА ДРАГОСТИН ФОЛК НАЦИОНАЛ
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Какво е броенето в песента?

Какъв  хор изпълнява  всяка  
от  песните?

Хвалите имя Господне
музика Добри Христов
текст из Църковното Бого-
служение

Чистая Дево
из Църковното Богослужение

Алелуя 
из Ораторията Месия
музика Георг Фридрих Хендел

Великден ми е дошло
музика и текст Румен Родопски

Великден ми е дошлолу, мари, 
след Великден  ден Гергьовден.
След Великден  ден Гергьовден, мари,
всички камбани биеха.
Всички камбани биеха, мари,
малки са моми гиздеха.
Малки са моми гиздеха, мари,
моми и млади невести,
На бяла черква ша идат, мари, 
свещици  да си запалят.
Свещици да си запалят, мари,
на Бога да са помолят.
Голямо хоро да сторят, мари, 
голямо хоро велико.
Голямо хоро велико, мари,
велико и Великденско.
Великден ми е дошлолу, мари, 
след Великден  ден Гергьовден.
След Великден  ден Гергьовден, мари,
всички камбани биеха.

Румен Родопски е из-
пълнител на български 
народни песни от Родо-
пите. Много от тях  на-
учава от баба си. На други създава  
текстове и мелодии сам. Изнася уроци 
по родопски фолклор в университета 
на гр. Сиатъл (САЩ) и е признат за по-
четен гражданин на този град.  На 17 
януари жителите на Сиатъл честват 
Празника на българския фолклор и  деня 
на Румен Родопски.     
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Има-няма страшно
музика Хайгашод  Агасян
текст Иван Ненков

Често си мечтая сладко, сладко (както става в някой смешен филм)
да предложа ей така на татко _ свойте възрасти да разменим.
Сутрин ще му кажа: „Няма страшно, може на урок да се сгреши...
Ала ако тръгнеш без домашно, май ще дърпам нечии уши!“.
Искам, искам да порасна, а пък татко _ да се мъчи в клас...
Казват, всяка възраст е прекрасна, но на друго мнение съм аз!

Вечер ще му тропна: „Татин сине, бягай от екрана по-далеч!
Лягай си, когато „Сънчо“ мине и не ми пречи да гледам... кеч“.
„Смяната“ обаче трае кратко. Значи, ако болни сме, нали
– сладкият сироп ще е за татко, а пък мен ще ме бодат с игли...
Бързах, бързах да порасна, а пък татко _ да го пратя в час...
Но и мойта възраст е прекрасна, Да, така е! Хващам се на бас.
Да, така е, хващам се на бас! Вярвайте ми, хващам се на бас!

Какви звукове разпознаваш в 
музикалния пример?

Имитирай как се свири на 
кийборд. 

Къде в ежедневието си слушал 
изпълнение на кийборд? 
Сподели впечатленията си.                                   

Музикален пример _ кийборд

По мотиви от Токата и фуга на 
Йохан Себастиан  Бах
музика Джон Лорд

Кийбордът е електронен музикален инструмент. Нарича се също син-
тезатор. Прилича на пиано, но може да звучи като различни видове ин-
струменти: струнни, ударни, духови.
Кийбордът може да има запаметени мелодии и да имитира звукове на 
животни, шумове от природата и човешки гласове.

Има-няма страшно
музика
текст 

Често си мечтая сладко, сладко (както става в някой смешен филм)
да предложа ей така на татко 
Сутрин ще му кажа: „Няма страшно, може на урок да се сгреши...
Ала ако тръгнеш без домашно, май ще дърпам нечии уши!“.
Искам, искам да порасна, а пък татко 
Казват, всяка възраст е прекрасна, но на друго мнение съм аз!

Вечер ще му тропна: „Татин сине, бягай от екрана по-далеч!
Лягай си, когато „Сънчо“ мине и не ми пречи да гледам... кеч“.
„Смяната“ обаче трае кратко. Значи, ако болни сме, нали
– сладкият сироп ще е за татко, а пък мен ще ме бодат с игли...
Бързах, бързах да порасна, а пък татко 
Но и мойта възраст е прекрасна, Да, така е! Хващам се на бас.
Да, така е, хващам се на бас! Вярвайте ми, хващам се на бас!

Къде в ежедневието си слушал 
изпълнение на кийборд? 
Сподели впечатленията си.                                   

}2

}2
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ЕЛЕКТРИЧЕСКА КИТАРА                                                               

Имитирай как се свири на китара.     

Лятна буря стил Хеви Метал 
из Годишните времена
музика Антонио  Вивалди 

Сравни звученето на акустична 
и електрическа китара. 

Музикален пример

Електрическата китара е струнен музикален инструмент.  
За разлика от акустичната китара, тя няма резонаторна кутия.  
Под струните си електрическата китара има малки устройства, 
наречени адаптери. Те изпращат звука от струните по кабел до 
усилвател (озвучителна уредба).

Баба Яга – рок
музика Хайгашод Агасян
текст Анета Мутафова

Всеки, който вечер ляга с приказки за Баба Яга, 
доста трудно ще заспи.
Че магьосницата стара сънищата му смущава, 
пее песни до зори.
Знаем ние с тебе двама _ рокаджийка е голяма 
Баба Яга от дете.
Щом засвири на китара, в миг се вдига страшна 
врява, скрий се бързо по-добре.
Ако вечер късно лягаш, Баба Яга с поглед мил
ще попее във сънят ти. Как ли би се скрил!
Ако вечер късно лягаш, Баба Яга с поглед мил ще 
попее във сънят ти. Там ли би се скрил!

Няма мира дълго време, тъй  че, Дявол да го вземе, 
целият ми ден е крив.
Трябва много да се уча и в живота да сполуча. 
Бабо Яго, чао до скив!
Вече ми дойде до гуша, Баба Яга все не слуша, 
тънки номера крои.
Без да искам, ме изправи, ама че беля направи 
– рокендрол запях, уви!
Пред учителя, за жалост, май си вкарах автогол,
но излезе той за радост, фен на рокендрол.            

 е струнен музикален инструмент.  
За разлика от акустичната китара, тя няма резонаторна кутия.  
Под струните си електрическата китара има малки устройства, 
наречени адаптери. Те изпращат звука от струните по кабел до 

}4



ПОСОКА НА ДВИЖЕНИЕ НА МЕЛОДИЯТА

В мелодията може да има 
тонове, които се повтарят:

В някои мелодии тоновете 
се движат постепенно – 
низходящо или възходящо.

Скокът от нисък към ви-
сок тон или обратно раз-
нообразява мелодията.

Мелодията е красива и разнообраз-
на, когато в нея има и трите посо-
ки на  движение _ постепенно,  със 
скокове и повтарящи се тонове. 

Изпей любими песни от учебни-
ка. Показвай с ръка посоката на 
движение на мелодията. Комен-
тирай как се движат тоновете 
от мелодията: постепенно, със 
скок или се повтарят.

42

В някои мелодии тоновете 

Скокът от нисък към ви-

Мелодията е красива и разнообраз-
на, когато в нея има и трите посо-



Чуй музикалния пример. 
Пей и съпровождай с опора 
върху нотния текст.

Изпълни задачата, като съпровож-
даш  по нотния текст, с лява ръка _ 
първи ред, а с дясна ръка _ втори ред.

Посочи различията между ав-
торска и народна музика. На-
пиши в тетрадката си имена 
на композитори и заглавия на 
техни произведения. Помогни 
си с учебника. 

Нарисувай с песни и му-
зикални пиеси звукова 
картина и предай пъст-
ротата на месец април.  
Пей и съпровождай.
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Пей песента и показвай с ръка посоката на движение на мелодията.  
Посочи кои мелодични движения откри. Изпей песента с тонови имена.
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Еднаквост в музиката от-
криваме, когато мелодията се 
повтаря без изменение. 

Когато  при повторение  
част от мелодията  се про-
меня, наблюдаваме подобие.      

ЕДНАКВОСТ, РАЗЛИЧИЕ, ПОДОБИЕ       

Различните мелодии нямат общи  
части, звучат контрастно и се 
разпознават лесно.

Музикален пример №1 
народна песен

Музикален пример  №2  
акордеон

Музикален пример № 3 
Из Токата и фуга 
музика Йохан Себастиан Бах и Джон Лорд

Музикален пример № 4
Из Годишните времена
музика Антонио  Вивалди 

Музикален пример № 5 
духов оркестър

Музикален пример № 6
китари

Еднаквост, различие или подобие откриваш в музикалните примери? 
Избери подходящ знак, за да илюстрираш наблюденията си.
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24 МАЙ

Разкажи  какво  знаеш за светите 
братя Кирил и Методий. 
Изпей и други песни, които са 
подходящи за празника.                                                                                                       

Тропар на св. св. Кирил и Методий
Из Църковното Богослужение

Какви чувства събужда у теб пе-
сента?  Припомни си други изучени 
музикални произведения, които  ни 
учат на  любов към родината и въз-
питават патриотична гордост.

Родна реч
музика Добри Христов
текст Ран Босилек

Химн на св. св. Кирил и Методий
музика Войтех Главач
текст Михаил  П. Розенхайм

Слава на вас пеем днес, просветители!
Вам, на славянската Църква отци!
Вам, на Христовата правда учители
и на славянското слово творци! / 2

Благословете ни със  единение,
братя Кирил и Методий свети!
И осенете  ни с дух на смирение
с ваш‘та молитва към Господа мил. / 2 

Слава на вас пеем днес, просветители!

с ваш‘та молитва към Господа мил. / 2 
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Изпей авторска 
патриотична 
песен и народна 
песен. Сравни ги.

С кой народен обичай 
свързваш песента?  

Кукери
музика Георги Генов
текст Ангелина Жекова

По какво коледуването се 
отличава от лазаруването? 

Изпей характерна песен за 
всеки от тези празници.

Припомни си основните елементи на ното-
писа: петолиние, ключ сол, размер, такт, 
тактова черта, ноти, знак за повторе-
ние, първи и втори път. 
Открий ги в нотния пример.

Пей и показвай с ръка 
посоката на мелодията.

Гайда
музика и текст 
Добри Христов

Пей и показвай с ръка 

МУЗИКАЛНА РАЗХОДКА

 Ангелина Жекова

песен и народна 
песен. Сравни ги.

музика Георги Генов
текст Ангелина Жекова

всеки от тези празници.

посоката на мелодията.

музика и текст 
Добри Христов

Назови  заглавията на песните.
Кой е техният автор? Какво 
знаеш за него?

Музикална загадка
възрожденски песни 

По какво коледуването се 
отличава от лазаруването? 

Изпей характерна песен за 
всеки от тези празници.всеки от тези празници.
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Назови музикалните инстру-
менти, които чуваш. Опиши 
словесно  звученето им.

Изпей любима песен, 
която не си научил в 
училище.

Запиши в нотната си тетрадка няколко 
такта в размер 4/4, като използваш раз-
лични тонови трайности и паузи.

47

училище.

Марширувай, танцувай валс, 
играй ръченица и право хоро.

Музикална загадка 
 танци

Слушай музикалните примери.  
На колко се брои всеки от тях?

Музикална загадка 
размери

1  2  3...

1  2

 2  31

1  2...

а)
                   
б) 
                              
в)  
                                
г)

словесно  звученето им.лични тонови трайности и паузи.

Слушай музикалните примери.  
На колко се брои всеки от тях?

Изпей любима песен, 
която не си научил в 

Музикална загадка 
музикални инструменти
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Слушай музикалния 
пример и назовавай 
инструментите, 
които чуваш.  

В каква последователност звучат 
изпълненията?  

а) женски хор, смесен хор, духов оркестър
б) смесен хор, женски хор, духов оркестър
в) женски хор, духов оркестър, смесен хор

Кои от знаците за 
записване на музика 
разпознаваш в нот-
ния пример?

Прочети тоновите 
имена на нотите 
от първия такт.  

Кои от познатите 
ти тонови имена липс-
ват в нотния пример?  
а) ре, ми, фа
б) ла, си, до
в) сол, фа, ми

МУЗИКАЛНА ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА 3

Кои духови инструменти познаваш?  
С 1. 

М 2. У 3. 

З 4. И 5. К 6. 

Какъв е размерът, когато във всеки такт отброя-
ваме две четвъртини ноти или сбор от трайности, 
равен на две четвъртини ноти? 

Какъв е размерът, когато във всеки такт отброя-
А 7. 
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На колко се брои музиката? Равномерно или неравно-
мерно е броенето? Избери подходящата пътечка. Иг-
рай ръченица. 

а)                         б)                                 в) 

Чуй откъса. 
Назови музикалното 
произведение и неговия 
композитор.         

Кой знак означава повторение? Кой знак означава повторение? 

1  2  3...1  2  2  31

Допълни изречението, като 
избереш вида мелодично  движение: 
постепенно, със скок.  

Песента  Гайда започва с 
_______________________
мелодично движение.

Познай и изпей песента. 
Кой е нейният автор? 
Какво знаеш за него? 

1 2 3 4 5 6 7 5 4 8 9 7 10 7 2 11 9 12 11 5 6 13 7 1 14

Еднаквост, подобие или различие 
откриваме в нотния пример?

 Какви ноти и паузи съдържа такт в размер 3/4? 

а)                                           б)                                            в)         

Щ 10. 

П 8. 

Р 9. 

Т 11. 

Е 12. 

Л 13. 

! 14. 

ЕДНАКВОСТ

ПОДОБИЕ РАЗЛИЧИЕ

избереш вида мелодично  движение: 
постепенно, със скок.  

 започва с 
_______________________

! 14. 14. 
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Когато детето мечтае
музика Хайгашод Агасян
текст Мая Дългъчева

Когато детето мечтае,
мечтите из детската стая
подскачат, въздишки преплитат, 
и после отлитат, отлитат. 
Едната мечта е далечна,
а другата _ плаха и млечна.
Припряната щура и смела,
рисува въздушна дантела.

Припев:
Мечтата е нещо красиво, 
чудато и нетърпеливо. 
 Зад спуснати клепки живее       
 и разни вълшебства умее. 

Когато детето мечтае,
мечтите из детската стая
подскачат,  въздишки преплитат, 
и после отлитат, отлитат. 
Ти щом я пошушнеш в кревата, 
молитва е вече мечтата
и свои пътечки чертае,
и сбъдната грее накрая. 

Припев:

Изготви проект за 
класно или училищно 
тържество.

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ

плаха и млечна.
Припряната щура и смела,
рисува въздушна дантела.

Мечтата е нещо красиво, 
чудато и нетърпеливо. 
 Зад спуснати клепки живее       
 и разни вълшебства умее. 

Когато детето мечтае,
мечтите из детската стая
подскачат,  въздишки преплитат, 
и после отлитат, отлитат. 
Ти щом я пошушнеш в кревата, 
молитва е вече мечтата
и свои пътечки чертае,
и сбъдната грее накрая. Изготви проект за 

класно или училищно 
тържество.

}2
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Организирай празничен кон-
церт. Посвети го на благот-
ворителна кауза. Работи в 
екип със своите приятели.

 Песни на 
български

 език

 Песни на 
чужди езици

 Информиране 
на училищната 

общност

 Покани за 
родители, 
близки и 
далечни 

приятели

ПЕСНИ

 Избор и съх-
ранение на под-
ходяща музика 
за забавление

 Избор на 
музикални ин-
струменти за 

съпровод

ОЗВУЧАВАНЕ 
И ЗАСНЕМАНЕ
НА ПРАЗНИКА

 Избор на технически 
средства за озвучаване 

на концерта

 Избор на технически 
средства за заснемане 

на празника

РЕКЛАМА НА 
СЪБИТИЕТО

МУЗИКА ЗА  
ЗАБАВЛЕНИЕ

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ
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ПЕСНИ ЗА ПЕЕНЕ
1. Най-хубавият ден – музика Димитър Костанцалиев, текст Майка Тереза   2

2. Тонова стълбица – музика и текст Борис Тричков   3

3. Звездичка – американска народна песен, текст Антоанета Стоянова    3

4. Жълтото цвете – народна песен    3

5. Пустото момче гъдуларче – народна песен    3

6. Знамето ни е трицветно – музика и текст Милан Митов    3

7. Люлки – музика и текст Мария Гашева    3

8. Де е България? – музика Панайот Пипков, текст Иван Вазов    7

9. Гайда – музика и текст Добри Христов   8

10. Песен за музиката – музика Димитър Костанцалиев, текст Мая Дългъчева   9

11. Песен за нотната тетрадка – музика и текст Димитър Костанцалиев    9

12. Цигу-мигу  – музика Борислава Танева, текст Богомил Гудев   11

13. Зимо хоро – музика Петър Ступел, текст Цветан Ангелов    12

14. Песен за паузата – популярна песен    13

15. Зная кой е той – популярна песен, текст Галина Златина    14

16. Твар потвари свети Иван – народна песен    15

17. Коледна нощ – популярна немска песен, текст Виолета Христова    17

18. Иде Новата година – музика Георги Генов, текст Ангелина Жекова    18

19. Песен за нотната стълбица – музика Димитър Костанцалиев, текст ученици от 3. клас    19 

20. Акордеон – музика и текст Мария Гашева    23

21. Сън си сънувах – народна песен    24

22. Къде си, вярна ти любов народна – музика и текст Добри Чинтулов    28

23. Обичам те, Родино – музика Любомир Пипков, текст Елисавета Багряна   29

24. Девойче бяло, червено – народна песен    30

25. Изворът на Радостта – музика Хайгашод Агасян, текст Татяна Йотова    31

26. Пролетно тайство – популярна келтска песен, текст Ангелина Жекова. 32

27. Дотегна ми – музика и текст Мария Гашева     33

28. Лазаря ходи низ село – народна песен     34

29. Мори, Еж се жени – народна песен     35

30. Низ село одат лазарки – народна песен     36

31. Великден ми е дошло – музика и текст Румен Родопски   39

32. Има-няма страшно – музика Хайгашод Агасян, текст Иван Ненков    40

33. Баба Яга – рок – музика Хайгашод Агасян, Анета Мутафова    41

34. Химн на св. св. Кирил и Методий – музика Войтех Главач, текст Михаил  П. Розенхайм    45

35. Когато детето мечтае – музика Хайгашод Агасян, Мая Дългъчева   50
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЗА СЛУШАНЕ
1. Музикални примери за входяща диагностика   4, 5

2. Из Българска рапсодия „Вардар“  – музика Панчо Владигеров   7

3. Гайдарски мелодии – народна музика  8

4. Из Розовата пантера – музика Хенри Манчини  13

5. Аве Мария – музика Франц Шуберт  14, 27

6. Тропар Богородице Дево – из Църковното Богослужение  15

7. Рождество Христово – музика и текст Добри Христов   15

8. Радецки марш – музика Йохан Щраус   16, 34 

9. Из На хубавия син  Дунав  – музика Йохан Щраус  17

10. Право хоро – народна музика   18

11. Тумба-лумба шикалка – детска народна игра.  18

12. Ботев марш – музика Георги Безлов   19, 22

13. Виенски валс – музика Йохан Щраус   19, 34

14. Музикални примери за междинна диагностика  20, 21

15. Из Адажио – музика Томазо Албинони  22

16. Из Токата и фуга в ре минор – музика Йохан Себастиан Бах  22, 27, 44

17. Из Потпури от валсове – музика  Н. Менвек  23 

18. Валс № 2, опус 64 – музика Фредерик Шопен   23, 32

19. Из Щадлер квинтет, I част – музика Волфганг  Амадеус Моцарт  24, 26

20. Музикални примери с музика на различни народности  в  България  24

21. Из Лазарски танц – музика Петър Ралчев   25

22. Из Криво садовско хоро – музика Петко Радев  25

23. Из Рондо – музика Марин Вълчанов  25

24. Из Демиджийска ръченица– музика Иво Папазов  25 

25. Из Руска фантазия – музика Жул Леви   26

26. Бадинера  из Сюита № 2 – музика Йохан Себастиан Бах  26 

27. Из Ний ще победим – музика Александър Морфов  26,29

28. Вретено – музика Евгени Рохлин  27

29. Из Хасковска ръченица – народна музика  27 

30. Из Дунавско  хоро – музика Дико Илиев  27

31. Вятър ечи – музика и текст Добри Чинтулов  .28

32. Тих бял Дунав – музика на Иван Караджов, текст на Иван Вазов  29

33. Невено мори, Невено – народна песен  30

34. Сладкопойна  чучулига – музика Панайот Пипков, текст Цоньо Калчев  32 – музика Панайот Пипков, текст Цоньо Калчев 
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47. Рано ми,  рано и  Дигу, дигу, ди – обработка Стефан Драгостинов   38

48. Великден иде – обработка  Стефан Драгостинов  38

49. Хвалите имя Господне – музика Добри Христов, текст из Църковното Богослужение  39

50. Чистая Дево – из Църковното Богослужение  39

51. Алелуя – из Оратория Месия – музика Георг Фридрих Хендел  39

52. Музикален пример – кийборд  40

53. По мотиви от „Токата и фуга“  на Йохан Себастиан  Бах – музика Джон Лорд   40, 44

54. Музикален пример – акустична и електрическа китара  41

55. Лятна буря стил Хеви Метъл  из Годишните времена – музика Антонио  Вивалди  41, 44

56. Музикални примери от 1 до 6  44

57. Тропар на св. св. Кирил и Методий – из Църковното Богослужение  45

58. Родна реч – музика Добри Христов, текст Ран Босилек  45
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