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ПОДХОД КЪМ УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС

Учебникът по музика за 4. клас на ИК „Рива“ 
удовлетворява изискванията на учебната про-
грама, утвърдени със Заповед № РД09-5778 от 
22.11.2017 г. на Министъра на образованието и на-
уката. 

Предложеното учебно съдържание надгражда 
усвоените през предходните три години базис-
ни знания за музиката, обогатява формираните 
музикалноаналитични и музикалноизпълнителски 
умения и създава условия за развитие на социални 
компетентности у учениците от 4. клас. 

Учебното съдържание е разположено на 59 стра-
ници и е предвидено да се усвои в 51 учебни часа.

Отчитайки спецификата на музикалнообразо-
вателния процес в 4. клас, авторският колектив 
поставя акцент върху дейностите, в процеса на 
които се овладяват необходимите знания, умения 
и компетентности, и се стреми да създава усло-
вия и възможности за максимално приложение на 
извънучилищния опит на учениците в посока от 
познато към непознато, от най-достъпното в 
практически план към по-абстрактното.

В учебника са представени шест знака за основни 
дейности:

 „Чуй и изпей“ – пеене;
 „Слушай“ – възприемане на музика;
 „Задача“ – съпровод или задача за затвърдяване 

и обобщение на знания;
 „Научавам, че...“ – въвеждане на новото учебно 

съдържание;
 „Игра“ – музикално-дидактична игра, движение 

по музика и танц;
 „На гости на...“ – посещение в изнесена обуча-

ваща среда.
Подборът и организацията на учебното съдър-

жание в учебника позволяват образователните 
цели по предмета да се постигат и в изнесена обу-
чаваща среда. Специално е създаден цикъл от шест 
урока, маркирани със знака „На гости на...“. 

Съдържанието на тези теми е обект на свобод-
ния избор на педагога в зависимост от условията 
в различните населени места. Чрез тях се търсят 
наблюдение, съучастие, положително преживяване 
от личното съприкосновение на децата с музикан-
ти и институции, свързани с музикалната култура.

Авторският колектив предлага учениците да 
възприемат хорови и инструментални музикални 

изпълнения в реална звукова среда, да участват в 
организиране и провеждане на тематични концер-
ти.

В случаите, в които изнесеното извън училище 
обучение е невъзможно, се създават условия и въз-
можности за постигане на целите чрез алтерна-
тивен нов музикален материал – детски песни, 
композирани от Цветанка Ангелова, Жанина 
Янкулова и Димитър Костанцалиев, песенни ше-
дьоври в обработка на Филип Кутев и изпълнение 
на Националния ансамбъл за народни песни и танци, 
носещ неговото име, както и стойностни и завла-
дяващи хорови и инструментални композиции.

Учебното съдържание на програмата за 4. клас е 
насочено към формиране и обогатяване на четири 
основни области на компетентност у учениците:

 
МУЗИКАЛНА ПРАКТИКА:

Музициране, възприемане на музика
За да развиете тази област на компетентност, 

сме подготвили разнообразен певчески репертоар. 
Във всеки урок сме предложили по една песен за пее-
не и в почти всички уроци – произведения за слуша-
не. Изпълненията на песните в учебните дискове са 
от различни изпълнители: ученици, които са се учи-
ли да пеят основно по време на уроците по музика 
в училище; ученици, които се занимават допъл-
нително с музика във вокални групи „Бели брези“, 
„Усмивки“, „Таласъмчета“ и „Пеещите кенгура“, 
Народен хор и оркестър при Национален фолклорен 
ансамбъл „Филип Кутев“, Оркестър за народна му-
зика при БНР с диригент Димитър Христов, Дет-
ски хор на Българското национално радио, Академи-
чен народен оркестър с диригент доц. д-р Владимир 
Владимиров при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ 
– гр. Пловдив, и изпълнители на изворен фолклор в 
коледарска дружина от с. Първенец.

Дейностите за изграждане на усет за ритъм и  
реализиране на ритмичен съпровод сме предложили 
да се осъществят под формата на игра. Поместе-
ните графични символи за ритмичен и метричен 
съпровод са в достъпна форма и лесни за разчита-
не от учениците в четвърти клас. Със задачите за 
разпознаване на музикални откъси се цели да се раз-
вият обща музикална култура и музикална памет 
като част от уменията за учене на четвъртоклас-
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ниците. За целта сме избрали подходящи откъси 
от музикални произведения, които обаче не бива да 
ви ограничават. 

Авторският колектив е търсил оптимално 
многообразие на песенния материал. Предложили 
сме репертоар в изпълнение на деца и професио-
налисти. Подборът ни не е случаен. С разнообраз-
ните изпълнения осъществяваме едно от очак-
ванията на програмата, а именно учениците да 
разпознават по слух тембъра на детски, женски 
и мъжки гласове, на детски, женски, мъжки хор и 
смесен хор, както и на изучените музикални ин-
струменти.

Елементи на музикалната изразност
За да развием тази компетентност у учениците, 

предлагаме богата звукова палитра от музикални 
откъси и примери с изпълнения на предвидените в 
учебната програма музикални инструменти.

Подготвили сме атрактивни откъси от стой-
ностни инструментални музикални произведения, 
забавни музикално-дидактични игри и нотни при-
мери за усвояване на знания и развиване на усета на 
учениците за музикално-изразни средства – харак-
тер, темпо, динамика, тембър, както и за разпоз-
наване по тембър и външен вид на духови, струн-
ни, ударни, клавишни, електрически и електронни 
музикални инструменти и принципите на звукооб-
разуване при всеки от тях. 

Предложили сме музикални образци, чрез които 
учениците да опознаят основните групи и ин-
струменти в състава на оркестъра от народни 
инструменти, духовия и симфоничния оркестър.

Чрез произведенията за слушане и за пеене съз-
даваме умения у учениците за разграничаване по 
тембър детски, мъжки, женски и смесен хор, за 
определяне на еднаквост, различие и подобие в 
песни и инструментални творби, разпознаване на 
метрум и размер на музика в 2/4, 3/4, 4/4, и метрум 
на музика в 5/8, 7/8 и 9/8.

Подготвените дидактични нотни примери поз-
воляват на четвъртокласниците неусетно и с 
лекота да усвоят основите на нотната грамот-
ност, да се научат да разпознават нотни стой-
ности и паузи до осмини, ритмична група чет-
въртина с точка и осмина, да използват удачно и 
коректно основните елементи на нотописа – пе-
толиние, сол ключ, ноти и паузи, като зрителна 
опора при изпълнение на мелодия с тонови имена, 
да анализират видове мелодическо движение по 

слух и с помощта на елементарен нотен запис.
Използвали сме графични символи и игрови под-

ходи, за да улесним преподаването на знанията за 
изразните средства в музиката, за посоката на 
движение на мелодията, за еднаквостта и разли-
чието в изучаваните песни, както и за създаване 
на графични модели на песни.

В учебните дискове сме подбрали разнообраз-
ни музикални примери, с които да се подпомогне 
слуховата опора на учениците от четвърти клас 
за запознаване, а впоследствие – и за разпознаване 
по тембъра на предвидените в учебната програма 
музикални инструменти в симфоничния, в духовия 
и в оркестъра от народни инструменти, вокална 
и инструментална музика, изпълнения на мъжки, 
женски, детски и смесени хорове.

Музика и игра
Както вече споменахме, основният подход, кой-

то предлагаме за запознаване и усвояване на еле-
ментите на музикалната изразност, е игровият. 
В методическите насоки към всяка тема сме опи- 
сали подробно идеите си за реализиране на музи-
кално-дидактичните игри, посредством които 
осъществяваме връзка и с музикалното обучение 
през предходните учебни години. Участието в гру-
пова музикална и игрова дейност създава навици за 
екипна работа, изгражда характерови качества и 
развива социалните компетентности на ученици-
те.

Четвъртокласниците закрепват знанията си за 
основните жанрове марш, право хоро, ръченица, 
валс и се запознават с „Пайдушко хоро“ и „Дайчово 
хоро“. В методическите насоки към съответните 
теми е предложена последователност за осъщест-
вяване на реална танцова дейност както в посоче-
ните жанрове, така и в импровизирани движения 
по предложена в учебното съдържание характерна 
музика или по избор на учениците, осъществяван 
сред различни музикални жанрове и стилове. 

Музика и съвременни технологии
Специален акцент поставяме на тази актуална 

и адекватна на съвремието ни компетентност, 
която развива уменията на учениците за търсене, 
съхранение и разпространение на музика чрез из-
ползване на технологии и приложения, представя 
им съвременни електрически и електронни музи-
кални инструменти, както и принципите на зву-
коизвличане при тях.
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Тази сфера на компетентност дава възможност 
на учениците да приложат усвоените знания в  
реални житейски ситуации при честване на кален-
дарни, училищни и официални празници. 

Предвидените в учебния план уроци в изнесена 
обучаваща среда също реализират на практика 
развитието на тази социална компетентност. 
Учениците имат възможност да слушат в реална 
обстановка репетиции или концерти на различен 
тип музикални формации. Научават се как да се 
държат на обществени места, как самите те да 
бъдат изпълнители пред своите близки и съуче-
ници. Разширява се емоционалният им свят и до-
като се забавляват, непосредствено и неусетно, 
те научават най-тънките нюанси в музикалната 
практика.

Предложили сме по един обобщителен урок в 
края на всеки срок, с цел да се обсъдят, анализи-
рат и затвърдят впечатленията на учениците от 
реалния досег с живата звукова среда и знанията 
за музикалното изкуство.

МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

В хода на учебната дейност по музика при придо-
биване на ключовите компетентности се реали-
зират междупредметни връзки с: 

 български език – обогатява се речниковият за-
пас на учениците при разучаване на песни, търсене 
на подходящи изрази за изразяване на емоционал-
ното преживяване при възприемането на музика и 
описание на звукови картини и музикално-изразни 
средства;

 чужди езици – при използване от учителя на 
специфични музикални термини, при реализиране 
на практическите музикални дейности, както и 
при наблюденията в изнесена обучаваща среда;

 математика – в темите, в които четвърто-
класниците се запознават с тонови трайности, 
метрум, ритъм, темпо, мелодия, еднаквост и раз-
личие;

 човек и обществото – в уроци, свързани с ис-
торически събития, с празници от народния ка-
лендар, с националния и официалните празници;

 човекът и природата – в уроци, свързани със 
сезонни промени и звукове от природата;

 изобразително изкуство – илюстрациите в 
учебника подпомагат възприемането, осъзнаване-
то и трайността на запомнянето на учебното 
съдържание, дава се възможност на учениците да 

възприемат музикалните примери по-пълноценно;
 технологии и предприемачество – при използва-

не на дигитални технологии в процеса на обучение 
или в изнесена обучаваща среда, когато учениците 
запечатват музикалните си възприятия с подхо-
дящи дигитални средства, научават се да използ-
ват съвременни музикални технологии и приложе-
ния;

 физическо възпитание и спорт – чрез игрите, в 
които учениците изпълняват организирани движе-
ния или танцова дейност.

ПРИНОСИ И ИНОВАЦИИ

Авторският колектив споделя убеждението, че 
обучението по музика изгражда музикална култу-
ра върху основата на разностранен музикално-со-
циален опит и създава условия за разгръщане на 
личностните заложби и интереси на малките уче-
ници. Съобразявайки се с присъщата за учениците 
от началната училищна възраст спонтанност в 
изявите, авторите се стремят да формират по-
ложителна нагласа към музикалното изкуство и да 
насочат работата в часа по музика към постигане 
на ключовата компетентност „културна осъзна-
тост и умения за изразяване чрез творчество“.

Водени от разбирането, че спецификата на обу-
чението е резултат най-вече от това, че негов 
предмет е изкуството музика във всичките си 
разнообразни прояви, авторите интегрират по-
знавателните и развиващите дейности в учеб-
ника, като ги съчетават и органично преплитат 
със спонтанните детски чувства и емоционално-
то детско отношение към музиката. Паралелно 
с това използват широките възможности, кои-
то материята разкрива, за връзки и целенасочени 
дейности с други изкуства и извънхудожествени 
сфери.

Стремежът на авторския колектив е да се осигу-
ри усвояването на базисните знания за музиката, 
осмислянето и правилната употреба на основни-
те понятия. Акцент се поставя върху практи-
ческите дейности и използването на съвременни 
музикални приложения и технологии, т.е. ученето 
се осъществява в процеса на дейности като: из-
пълнение на музика, възприемане на музика, създа-
ване, записване и разпространение на музика, им-
провизация на ритъм и др., без да се натоварват 
учениците с излишни теоретични дефиниции.

В проекта се създава органична връзка между ус-
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вояването на музикално-практическите области 
(слушане, пеене, танцуване, изпълнение на музикал-
ни съпроводи) и на основните музикални понятия. 
Подчертава се синкретичното отношение между 
музика, движение, слово и съвременни музикални 
технологии. 

Селектираното учебно съдържание в учебника е 
насочено към овладяване на базисни знания, умения 
и отношения, свързани с различните аспекти на 
музикалното изкуство и с изграждане на музикал-
но-изпълнителски, музикално-аналитични, социал-
ни и познавателни компетентности. Авторският 
колектив е търсил динамично съотнасяне на фолк-
лор, традиция, съвременна музика и забавна детска 
песен. Основните теми от учебното съдържание 
и свързаните с тях знания, умения и отношения 
са субектно ориентирани – акцентът е поставен 
върху активната позиция на ученика в процеса на 
обучение. Те предполагат максимално приложение 
на извънучилищния опит на учениците в посока от 
познато към непознато, от конкретно към сим-
волно, обобщено и абстрактно.

АКЦЕНТИ В РЕАЛИЗИРАНЕТО НА УЧЕБНОТО  
СЪДЪРЖАНИЕ:

Музикалните знания се възприемат в значимост-
та си относно социалната и културната сфе-
ра. Не само се развиват умения за целенасочено 
възприемане на музика, но и се цели създаване на 
чувствителност към социалната функция на ви-
довете музика.

Много от формите на работа – музикални дей-
ности, усвояване, разбиране, оценка и интерпре-
тация, са представени в игрова форма. Предла-
гат се музикално-дидактични игри и система от 
графични знаци – нотни стойности, „пътечки“, за 
отбелязване на метрум и знаци за моделиране на 
движението в мелодията. Специално трябва да се 
откроят иновативните моменти в методиката 
в областта на музикалната изразност, музикални-
те жанрове и народните обичаи.

Основно внимание е отделено на връзката на 
музиката с фолклорните традиции и обредност. 
Специално трябва да се отбележи акцентът вър-
ху детската фолклорна традиция. Разработена е 
методика за преподаване на обредността, като се 
осъществяват междупредметни връзки с българ-
ски език и литература, човек и общество, човек и 
природа, изобразително изкуство, математика и 

др. на достъпен за малките ученици език.
Методиката на създаване на уроци за обобщение 

и уроци тестове също е креативна и иноватив-
на. Включените в програмата елементи за гра-
фично моделиране на ритъм, метрум и мелодия 
се разкриват в многобройни задачи и игри. При 
представянето на темите за метрум и ритъм е 
използвана доказалата ефективността си в дълги 
години на педагогически опит методика на проф. 
д-р Николина Огненска. Важен акцент в учебника 
е обръщането към първоучителите в българската 
музикална култура, като Добри Христов, Борис 
Тричков и др., през призмата на музикалнообразо-
вателните подходи на ХХI век.

Учебникът осигурява възможност в музикал-
нообразователния процес в 4. клас учениците да 
изпитват радост от общуването с музиката. 
Създава интерес и изгражда умения и активност 
за лична и колективна творческа любителска худо-
жествена изява. Изгражда умения в областта на 
основните видове музикални дейности – изпълне-
ние, слушане, записване, създаване, разпростране-
ние на музика и музикални импровизации. Дава ос-
новни знания и умения във връзка със същността 
на музиката и социалната є роля.

Надяваме се, че в 4. клас учениците ще изпитат 
радост от общуването с музиката, а учебникът 
ще провокира тяхната артистичност, въображе-
ние и креативно поведение.
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ИДЕИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УРОЧНИТЕ ЕДИНИЦИ 

2

ВЕЧЕ ЗНАМ

Здравейте, приятели!  
Пътешествието ни в света 
на музиката продължава. 
В четвърти клас ни очакват 
много  вълнуващи срещи с 
композитори и музиканти, 
концерти, които ще посетим 
или ще  подготвим, песни, 
които ще пеем.
На добър час и нека музиката 
да е винаги с вас!

ЗНАЦИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ:

ЧУЙ И ИЗПЕЙ ЗАДАЧА

ИГРА

ЧУЙ И ИЗПЕЙ ЗАДАЧА

СЛУШАЙСЛУШАЙ

НА ГОСТИ НА...

НАУЧАВАМ, ЧЕ...

Мечтатели – приятели
текст и музика Цветанка Ангелова

– Децата по земята си приличат.
– С какво?
– Игри и приключения обичат. 
– Да!
– Те често се заглеждат във звездите. 
– Защо? 
– Тогава завладяват ги мечтите. 
– Да!
– Те често се заглеждат във звездите. 
   Тогава завладяват ги мечтите. 

Припев: 
Мечтатели – приятели, да запеем с ясен глас!     
Мечтатели – приятели, нека бъдем ти и аз!         

– Със всичките дечица по земята
   мечтаем да живеем като братя.
– И както греят ясните звездички,       
   така да греят детските очички. 
     
Припев...

– С компютъра се справяме чудесно, 
   по скайпа можем да се свържем лесно
   с приятели от близо и далече.  
– Ех, нашата мечта се сбъдна вече!     
Припев...

ЗНАЦИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАМЕ:

ЧУЙ И ИЗПЕЙ ЗАДАЧА

НАУЧАВАМ, ЧЕ...НАУЧАВАМ, ЧЕ...

Припев...

– С компютъра се справяме чудесно, 
   по скайпа можем да се свържем лесно
   с приятели от близо и далече.  
– Ех, нашата мечта се сбъдна вече!     
Припев...

Изпей авторска патриотична 
песен и народна песен. Сравни ги.

}2

}2

}2

ВИД НА УРОКА

Урок за затвърдяване и за обобщение

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и съвременни технологии

 
ЦЕЛ

Запознаване с учебника по музика. Събуждане на 
интерес към работа с него и към музиката. Пре-
говор и затвърдяване на учебното съдържание, 
изучено в трети клас. Преглед на знанията при по-
стъпване в четвърти клас.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Учениците се запознават с условните знаци и 
символи в учебника. Формират начални умения за 
работа с него. Преговарят и затвърдяват учебно-
то съдържание от трети клас.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

песен, пеене, слушане, мелодия, микрофон, слу-
шалки, духови музикални инструменти, струнни 
музикални инструменти, български народни музи-
кални инструменти, елементи на нотописа

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, игра 

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
„Мечтатели-приятели“ (Цв. Ангелова)
„Гайда“ (Д. Христов)

ЗА СТРАНИЦА 2

ВЕЧЕ ЗНАМ 

Песни, избрани, предложени и изпълнени от уче-
ниците.

б) за слушане
Музикални примери
Музикална загадка

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Темата е предвидена за разработване в рамките 
на един урок. С нея преговаряме знанията, усвоени 
в трети клас, и подготвяме учениците за входя-
щата диагностика в следващия учебен час.

Урокът започва с разпяване чрез песента „Гайда“. 
Паралелно с разпяването се осъществява преговор 
на знанията за посока на движение на мелодията. 
Насочва се вниманието към задачата за открива-
не на елементи на нотописа в нотния пример от 
стр. 3.

Урокът продължава с разучаване на песента 
„Мечтатели-приятели“. Ученик прочита обръ-
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щението от стр. 2. Учителят акцентира върху 
междупредметната връзка с обучението по бъл-
гарски език и литература и поставя изискване за 
изразителност.

Представяне на шестте условни знака.
Затвърдяване на понятията песен, пеене, слуша-

не, мелодия, микрофон, слушалки. 
 Следва разучаване на песента „Мечтатели-при-

ятели“:
– слушане с разбиране 
– определяне характера на песента
– прочит на текста от ученик
– наизустяване от четвъртокласниците
– изпяване със записа.
Поставя се акцент върху правилното интонира-

не, артикулация и емоционално изпълнение. 
Слушане на Музикалния пример от стр. 3 на 

учебника със задача учениците да си припомнят 
тембрите на изучените музикални инструменти 

и с визуална опора върху илюстрацията.
Урокът продължава с преговор на изучените 

метруми. Насочване вниманието на учениците 
към графичните схеми от стр. 3 в учебника. Пре-
говор на изучените в трети клас видове броене на 
две и на три – равномерно и неравномерно.

Слушане на Музикална загадка със задача да се 
определи вида броене във всеки от примерите. 
Поставяне на задача за записване в нотната те-
традка на няколко такта в размер 4/4. Изрично 
указание за използване на различни тонови трай-
ности и паузи, за зрителна опора в нотния модел 
от учебника.

 В края на урока се дава възможност учениците, 
индивидуално или в група, да представят любима 
авторска, патриотична и народна песен. Предлага 
се, при желание, четвъртокласниците да използ-
ват детски музикални инструменти за съпровод 
в изпълненията си.

ВИД НА УРОКА

Урок за диагностика на входно ниво

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Да се установи нивото на знанията и уменията 
на учениците при постъпване в четвърти клас.

Да се обогати музикалната им култура и да се 
упражнят целенасочено да откриват изучените 
елементи на музикална изразност в реална звукова 
среда. 

Да се усъвършенства умението на четвърто-
класниците да проследяват характерни изразни 
средства в музиката и елементи на нотописа, да 

ЗА СТРАНИЦИ 4 – 5

МУЗИКАЛНА ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА 

описват словесно настроението в музиката и да 
предават с думи емоционалното є послание. Уче-

4

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 музикални 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? 

А 7. 

МУЗИКАЛНА ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА 1

5

На колко се брои музиката? Равно-
мерно или неравномерно е броенето? 
Избери подходящата пътечка. 
Играй ръченица. 

а)                               б)                                

в)     г) 

Чуй откъса. 
Назови музикалното 
произведение и неговия 
композитор. 

Кой знак означава повторение? Кой знак означава повторение? 

На колко се брои музиката? Равно-

1  2  3

1  2  2  31

Допълни изречението, като 
избереш вида мелодическо движение: 
постѓпенно, със скок.  

Песента  Гайда започва с
мелодическо движение.

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

Еднаквост, подобие или различие 
откриваме в нотния пример?

Какви ноти и паузи съдържа такт в размер   ? 

а)                                           б)                                            в)         

Щ 10. 

Р 8. 

Е 9. 

В 11. 

Л12. 
! 13. 

ЕД
НАКВОСТ

ПОД
ОБИЕ

а)   б)   в)   

РА
ЗЛИЧИЕ

 1  2
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ниците да се упражнят в следене на указанията и 
жестовете на учителя по време на изпълненията 
си. Да се създадат условия за спонтанна изява на 
четвъртокласниците в музикална игра и да се фор-
мира у тях положителна нагласа към музикалното 
изкуство.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Установява се нивото на знанията и уменията 
на учениците при постъпване в четвърти клас. 

Обогатява се музикалната им култура и се уп-
ражняват целенасочено да откриват изучените 
елементи на музикална изразност в реална звукова 
среда. 

Усъвършенства се умението на четвъртокласни-
ците да проследяват характерни изразни средства 
в музиката и елементи на нотописа, да описват 
словесно настроението в музиката и да предават 
с думи емоционалното послание. Учениците се уп-
ражняват в следене на указанията и жестовете на 
учителя по време на изпълненията си. Създават се 
условия за спонтанна изява на четвъртокласници-
те в музикална игра и се формира положителната 
им нагласа към музикалното изкуство.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

композитор, характер на музиката, вокална и 
инструментална музика, мъжки, женски и смесен 
хор, духови музикални инструменти, духов оркес-
тър, народни музикални инструменти, видове ме-
лодическо движение, елементи на нотописа – пе-
толиние, ключ сол, размер, такт, тактова черта, 
тонови трайности, тонови имена, паузи, знаци за 
повторение, първи и втори път, еднаквост, подо-
бие и различие в музиката, равномерно и неравно-
мерно броене на две и на три, ръченица

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
„Гайда“ (Д. Христов)
„Мечтатели – приятели“ (Цв. Ангелова)
Песни от училищния и извънучилищния репертоар

б) за слушане 
Музикални примери за входяща диагностика

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

След разпяване с песните „Гайда“ и „Мечтатели 
– приятели“ се преминава към играта „Музикална 
главоблъсканица“, чрез която се реализира входя-
щата диагностика. Следва се хронологичният ред 
на задачите в учебника, който е възпроизведен и в 
тестовия материал от музикални откъси.

След всяка изпълнена задача се вписва показана-
та буква в съответната таблица от учебната 
тетрадка или в работна тетрадка, като се запаз-
ват точните места на буквите от таблицата в 
учебника. Чрез получения сбор букви всеки ученик 
открива емоционалното послание „С МУЗИКА АЗ 
СРЕЩАМ ВСЕКИ КЛАС!“.

Поставя се изискване при решаване на задачите 
учениците уместно да използват точните изуче-
ни понятия. Държи се да се спазват всички пра-
вила за изпълнителска дейност, познати от рабо-
тата в часа по музика през предходната учебната 
година. 

Входящата диагностика се ориентира към 
постигане на удоволствие от учебната работа 
и музикално-изпълнителска дейност, както и на 
удовлетворение от наученото.
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ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музика и игра 
Елементи на музикалната изразност
Музикална практика: музициране, възприемане 

на музика
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Учениците да усвоят знания за елементите от 
нотописа – петолиние, нотен ключ, нота; да изгра-
дят умение за прецизна и точна употреба на тези 
музикални понятията в речта. Да се осъществи 
междупредметна връзка с математиката и да се 
формира умение за осмисляне и разграничаване на 
нотните стойности.

Да се закрепи у четвъртокласниците умението 
да следят жестовете и указанията на учителя по 
време на изпълнение на нотен текст.

Да се обогати културната компетентност на 
малките ученици и умението им да изразяват сло-
весно личните си възприятия и преживявания от 
слушана музика.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Учениците усвояват знания за елементите на 
нотописа, изграждат умение за прецизна и умела 
употреба на музикалните понятия в речта. Осъ-
ществява се междупредметна връзка с матема-
тиката и се формира умение за осмисляне и раз-
граничаване на нотните стойности.

Затвърдява се у четвъртокласниците умение-
то да следят жестовете и указанията на учителя 
по време на изпълнение на нотен текст.

Обогатява се културната компетентност на 
малките ученици и умението им да изразяват сло-
весно личните си възприятия и преживявания от 
слушана и изпълнявана музика.

ЗА СТРАНИЦА 6

НОТНИ СТОЙНОСТИ

6

НОТНИ СТОЙНОСТИ 

Вече знаем, че музиката се изгражда 
от тонове с различна трайност.
Тоновите трайности се означават 
с нотни стойности. Такива са цяла 
нота, половина нота, четвъртина 
нота и осмина нота. 
Най-дългата нотна стойност е цяла-
та нота. Всяка следваща се получава 
при разделяне на предходната на две 
равни части.  

 =   4 времена  

 =   2 времена  

 =   1 време 

 =   1 мах

Разгледай графичния модел на нот-
ните стойности. Препиши го в 
нотна тетрадка.

Припомни си песните 
Тоновата стълбица и Тоновите 
трайности. 
Пей и отмервай нотните стой-
ности.

Тоновата стълбица
музика и текст Борис Тричков

Тоновите трайности                                                                       
музика и текст Рая Ковачева                                                         

Изпей тоновата стълбица с всяка от нотните стойности.

Изпиши в нотна тет-
радка по един ред с 
всяка от нотните 
стойности. 

 Мечтание 
 музика Роберт Шуман 

Слушай и отмервай. 
Откриваш ли познати 
нотни стойности?

Тоновите 
Припомни си песните 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

елементи на нотописа – петолиние, нотен ключ, 
нота, нотни стойности – цяла, половина, четвър-
тина, осмина нота, тонови трайности, време, 
мах, тонови имена
 
ДЕЙНОСТИ

нотопис, пеене, слушане на музика, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
„Тоновата стълбица“ (Б. Тричков)
„Тоновите трайности“ (Р. Ковачева)
б) за слушане
„Мечтание“ (Роберт Шуман)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Слушане на „Мечтание“. Определяне и словесно 
интерпретиране на характера на музиката и лич-
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ните възприятия на учениците от музикалното 
произведение. Насочване на вниманието на чет-
въртокласниците към коректния и точен слове-
сен изказ. Изискване за уместна употреба на сло-
весните определения.

Беседа за професията на композитора и елемен-
тите на нотописа, които той използва.

Въвеждане на новото знание за нотни стой-
ности. Осъществяване на паралел с тоновите 
трайности. Насочване на вниманието към опре-
делението в учебника. Разясняване същността на 
понятието „нотни стойности“.

Работа върху графичния модел на нотните 
стойности от стр. 6 на учебника. Осъществява-
не на връзка със знанията, усвоени в трети клас за 
тонови трайности.

Работа в нотна тетрадка, където се преписва 

графиката от урока в учебника .
Изпяване на песните „Тоновата стълбица“ и „То-

новите трайности“ със задача да се отмерват 
прецизно нотните стойности. При изпълнение на 
„Тоновата стълбица“ учениците откриват и на-
зовават познатите нотни стойности. Поставяне 
на нарочно изискване при последното изпълнение на 
„Тоновите трайности“ учениците да станат и да 
се движат, стъпвайки по сричките на песента.

Изпяване на нотните примери на тонова стъл-
бица с всяка от нотните стойности. Изрично 
се поставя изискване да се следят жестовете и 
указанията на учителя при изпълнение на нотния 
текст.

Урокът завършва с изписване в нотните те-
традки на моделите на тонова стълбица с всяка от 
нотните стойности под звуците на „Мечтание“.

7

ПАУЗИ    

Вече знаем, че пауза е време, в което 
музиката не звучи.

Паузите се означават със знаци. Те съ-
ответстват на нотните стойности: 
цяла пауза, половина пауза, четвъртина 
пауза и осмина пауза. Най-дълга е цяла-
та пауза. Всяка следваща се получава 
при разделяне на предходната на две 
равни части.

Четвъртина пауза 

Осмина пауза 

Цяла пауза

Половина пауза

Пей тоновата стълбица с изучени-
те нотни стойности. След всяка 
нота отброявай съответната 
пауза.

Разгледай графичния модел на паузите. 
Препиши го в нотна тетрадка.
Разгледай графичния модел на паузите. 

Припомни си песните: 

Песен  за нотната тетрадка
музика и текст 
Димитър Костанцалиев

Песен за паузата
популярна песен

Танцът на листата
музика и текст 
Цветанка Ангелова

Ех, че цвят до цвят, пъстри са листата –
жълт, червен, кафяв, пъстра е гората.
Вятърът шепти: „Танцът е чудесен!“.
Музика звучи, листопад вълшебен!
 
Птици на ята литват в път далечен
с пърхащи крила, с чудна птича песен.
Ситен дъжд вали, тихо е нали,           
в старата гора есен е дошла.

Танцът на листата

Слушай и отмервай. 
Откриваш ли паузи?  
Опиши характера на 
музиката.

Ний ще победим
музика Александър Морфов

Танцът на листата
музика и текст 
Цветанка Ангелова

Ех, че цвят до цвят, пъстри са листата –

Слушай и отмервай. Слушай и отмервай. 
Откриваш ли паузи?  
Опиши характера на 

с пърхащи крила, с чудна птича песен.
Ситен дъжд вали, тихо е нали,           

Пей и отмервай нотните 
стойности и паузи.  

Четвъртина пауза

Осмина пауза

Песен  за нотната тетрадка

Димитър Костанцалиев

Пей и отмервай нотните 

ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Елементи на музикалната изразност
Музикална практика: музициране, възприемане 
на музика
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Четвъртокласниците да усвоят знания за пау-
зите в музиката. Да формират понятие за съот-
носимост между нотните стойности и съответ-
ните им паузи. Да изградят умения за графично 
изписване на знаците за паузи върху петолинието. 

Да се закрепят практически уменията за откри-
ване на паузи в музикални произведения. 

Да се обогати песенният репертоар на учени-
ците. Да се затвърди способността им за точен 
словесен изказ на личните възприятия и преживя-
вания при слушане и изпълнение на музика.

ЗА СТРАНИЦА 7

ПАУЗИ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Четвъртокласниците усвояват знания за паузи-
те в музиката. Формират понятия за съотноси-
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мост между нотните стойности и съответните 
им паузи. Учениците изграждат умения за графично 
изписване на знаците за паузи върху петолинието. 

Закрепват се практически уменията им за от-
криване на паузи в музикални произведения. 

Обогатява се песенният репертоар на учени-
ците. Затвърдява се способността им за точен 
словесен изказ на личните възприятия и преживя-
вания при слушане и изпълнение на музика.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

елементи на нотописа – петолиние, нотни стой-
ности, паузи – цяла, половина, четвъртина, осмина 
пауза, тонови трайности, време, мах 

ДЕЙНОСТИ

нотопис, пеене, слушане на музика, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
„Танцът на листата “ (Цв. Ангелова)
„Песен за нотната тетрадка“ (Д. Костанцали-

ев)
„Песен за паузата“ (популярна песен)
б) за слушане
„Ний ще победим“ (Ал. Морфов)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Изградената в трети клас представа за пауза 
в музиката се обогатява при нови условия със 
знание за съотносимост между нотните стой-
ности и съответните им паузи.

Работа с учебника за изясняване същността и съ-
държанието на понятията „пауза“ и „видове пау- 
зи“. Обвързване на знанията за видове паузи със 
съответните им графични знаци. Разглеждане на 
графичния модел на паузи от стр. 7 на учебника. 
Осъществяване на връзка със знанията, усвоени в 
трети клас за тонови трайности.

Работа в нотна тетрадка, където се препис-
ва графиката от урока в учебника. Усвояване на 
знания за мястото и начина на изписване на всеки 
знак за нотна пауза.

Изпяване на тоновата стълбица с изучените 
нотни стойности, като след всяка нота се от-

броява съответната пауза. 
Разучаване на песента „Танцът на листата“ съо- 

бразно възприетата методика. Изпълнение на 
песента. Поставяне на нарочно изискване чрез 
изпълнението да се пресъздаде характерът на му-
зиката.

Изпълнение на изучените песни „Песен за нот-
ната тетрадка“ и „Песен за паузата“ със задача 
учениците да отмерват нотните стойности и 
паузи.

Урокът завършва със слушане на „Ний ще по-
бедим“. Описание на характера на музиката. По-
ставяне на изискване при повторно прослушване 
учениците да откриват и двигателно да отра-
зяват паузите с вдигане на ръка. Насърчаване на 
децата да станат и да маршируват по музиката, 
като словесно отбелязват паузите с междуме-
тието „Бум!“. 
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8

ЧЕТВЪРТИНА НОТА С ТОЧКА  

Вече знам, че половина 
нота с точка има трай-
ност от три времена.

Поставянето на точка отдясно на нота или пауза  
я удължава с половината от нейната трайност. 
Четвъртина нота с точка има трайност от 
едно време и един мах. След нея се изпълнява ос-
мина нота, която допълва с още един мах второ-
то време.

3

4

1     2     3     
+ + = две времена

Ясен месец
народна музика
текст Яни Попов

Ясен месец веч изгрява над 
зелената гора. / 2
В цяла Странджа роб запява 
песен нова юнашка. / 2
 
О, Сърмашик, село славно 
от юнашката борба! / 2
О, Сърмашик, знаме ново 
на тракийска свобода! / 2

Слушай и тактувай. Откри 
ли четвъртина нота с точка?  

Велик е нашият войник
музика Михаил Шекерджиев  

Песента Ясен месец е написана през 1904  
година от войводата  Яне Попов. С ориги-
налния текст от 17 куплета се разказва за 
подвига на малка чета въстаници, 
които водят ожесточено сраже-
ние при село Бръшлян (Сърмашик) 
в Странджа планина.

Разгледай нотния пример. На кои срички се пее четвъртина нота с точка? Откри 
ли на коя сричка се изпълнява осмината, която запълва втория мах? Изпей песента, 
като отмерваш с ръка.

текст Яни Попов

Ясен месец 
народна музика

        24





Я месен веч'сец вагряиз зенад нале ра.гота

  

1   и   2 и1   и   2 и 1   и   2 и

ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност 
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Четвъртокласниците да усвоят знания за трай-
ността на четвъртина нота с точка. Да форми-
рат понятие за удължаване на нотните стой-
ности с половината от трайността им, когато 
се постави точка. Да изградят умения за графично 
изписване на четвъртина нота с точка върху пе-
толинието. 

Да се закрепят практически уменията на уче-
ниците за откриване и отмерване на четвъртина 
нота с точка в музиката. 

Да се обогати песенният репертоар на учени-
ците. Да се затвърди способността им за точен 
словесен изказ на личните възприятия и преживя-
вания при слушане и изпълнение на музика.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Четвъртокласниците усвояват знания за трай-
ността на четвъртина нота с точка. Формират 
понятие за удължаване на нотните стойности с 
половината от трайността им, когато се поста-
ви точка. Изграждат умения за графично изписва-
не на четвъртина нота с точка върху петолиние-
то. 

Закрепват се практически уменията на учени-
ците за откриване и отмерване на четвъртина 
нота с точка в музиката. 

Обогатява се песенният репертоар на ученици-
те. Затвърждава се способността им за точен 
словесен изказ на личните възприятия и преживя-
вания при слушане и изпълнение на музика.

ЗА СТРАНИЦА 8

ЧЕТВЪРТИНА НОТА С ТОЧКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

елементи на нотописа – петолиние, ключ сол, 
размер, такт, тактова черта, ноти, нотни стой-
ности, четвъртина нота с точка, осмина нота, 
тонови имена, знак за повторение, висок тон, ни-
сък тон, посока на движение на мелодията

ДЕЙНОСТИ

нотопис, пеене, слушане на музика, игра 

Музикални произведения
а) за пеене
„Ясен месец“ (народна музика, Я. Попов)
Нотен пример
б) за слушане
„Велик е нашият войник“ (М. Шекерджиев)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Изградената в трети клас представа за полови-
на нота с точка се прилага и обогатява при нови 
условия в урока за четвъртина нота с точка.
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Слушане на песента „Ясен месец“ със задачи уче-
ниците да опишат словесно емоциите, които му-
зиката извиква у тях, да посочат историческата 
епоха, с която я съотнасят, и да определят изпъл-
нителските гласове.

Работа с учебника – прочит на информацията за 
създаване на песента и представяне на историче-
ския контекст.

Разучаване на песента „Ясен месец“:
– слушане с разбиране;
– определяне характера на песента;
– прочит на текста от ученици;
– анализ на текста; 
– наизустяване от четвъртокласниците.
Насочване на вниманието на учениците към при-

съствието на ритмичната група четвъртина с 
точка и осмина ноти в песента. 

Работа с учебника – прочит на определението, 
осъществяване на връзка със старото знание за 
половина нота с точка, осмисляне на значението 

и приложението на точката в музиката (нота с 
точка, знак за повторение, стакато).

Поредно изпяване на песента „Ясен месец“ със 
задача учениците да отмерват и открият срички-
те, на които се изпява четвъртина нота с точка.

Разглеждане на нотния пример в учебника. От-
криване на четвъртина нота с точка в него. Осъ-
ществяване на връзка с графичните символи под 
нотния текст. Изпяване на нотния пример с то-
нови имена и с текст.

Затвърдяване на формираната представата за 
тонови имена и нотни стойности. Следи се и се 
изисква точно интониране на тоновете. Акцен-
тира се върху присъствието на знак за повторе-
ние.

Слушане на „Велик е нашият войник“ със задача 
учениците да тактуват и да открият ритмична 
група от четвъртина нота с точка и осмина. 

Урокът завършва с повторно прослушване и мар-
шируване по „Велик е нашият войник“. 

ВИД НА УРОКА

Урок за затвърдяване на нови знания и обобщение

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика.
Елементи на музикалната изразност
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Учениците да затвърдят знанията си за еле-
ментите на нотописа – петолиние, нотен ключ, 
размер, нотни знаци, паузи, тонови имена, нот-
ни стойности, такт, тактова черта, знаци за 
повторение, първи и втори път. Да се разширят 
представите им за скок, за постепенно движение и 
повтарящи се тонове в мелодията. Да се изградят 
у четвъртокласниците умения за визуализиране на 
мелодическото движение чрез нотен запис. Да се 
подкрепят децата за осъзнаване на мелодическото 

ЗА СТРАНИЦА 9

ЕЛЕМЕНТИ НА НОТОПИСА

9

ЕЛЕМЕНТИ НА НОТОПИСА

Вече знам, че музиката се записва 
върху петолиние с нотни знаци, 
паузи, нотен ключ и размер. 
Познавам тактовата черта, знака 
за повторение, знаците за първи и 
втори път.
Различавам и мога да тактувам 
цяла нота, половина нота, четвър-
тина нота, осмина нота, половина 
нота с точка и четвъртина нота 
с точка, както и съответните им 
паузи. 
Знам и мога да пиша тоновете до, 
ре, ми, фа, сол, ла, си и до.

Разгледай нотния пример от страница 8. 
Кои от изброените елементи на нотопи-
са откри? Пей песента Ясен месец и так-
тувай. Опитай да я изпееш с тоновите 
имена.

Изпиши в нотна тетрадка изучените 
нотни стойности и паузи. Опитай да 
композираш музика в размер    и   . 
Използвай в композицията си четвърти-
на нота с точка и половина нота с точка.  

Пей песента Искам. 
Определи на колко се брои.
Открий изучени нотни стой-
ности и паузи в нотния пример 
под песента. 
Кои други елементи на ното-
писа разпозна?

Искам Нотен пример

       34  
Ис плесдакам крина катъизла вяотни тър.

 

Искам
музика Жанина Янкулова
текст Мая Дългъчева

Искам да плесна крила, изтъкани  от вятър,
искам да грабна с очи разтопеното лято.
Искам ръка във ръката ми нежно да свети,
искам царете да имат сърца на поети.

Припев:
Зная, че малкият принц е на друга планета,
знам, чудотворната фея е много заета, но и 
до днес крадешком във тълпата се вглеждам,
търся в потока лица, продавач на надежда.

Искам децата да вярват във думи вълшебни,
искам добрите усмивки да бъдат потребни!
Искам сълзите да капят от щастие сладки,
искам да искате с мене, макар и за кратко.

Припев…

движение слухово и с помощта на нотни знаци. 
Да се развият уменията на малките ученици да 
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пеят, съблюдавайки елементите на нотописа, и да 
следват указания за музикално-изпълнителска дей-
ност. 

Да се усъвършенства умението им да концен-
трират вниманието си при възприемане на музика.

Да се закрепят уменията на четвъртокласници-
те да определят характера на музиката в песен 
и да осъществяват правилен подбор на словесни 
определения.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Учениците затвърдяват знанията си за еле-
ментите на нотописа – петолиние, нотен ключ, 
размер, нотни знаци, паузи, тонови имена, нотни 
стойности, такт, тактова черта, знаци за пов-
торение, първи и втори път. Разширяват се пред-
ставите им за скок, за постепенно движение и 
повтарящи се тонове в мелодията. Изграждат се 
у четвъртокласниците умения за визуализиране на 
мелодическото движение чрез нотен запис. Деца-
та осъзнават мелодическото движение слухово и с 
помощта на нотни знаци. 

Развиват се уменията на малките ученици да 
пеят, съблюдавайки елементите на нотописа, и 
да следват указания за музикално-изпълнителска 
дейност. 

Усъвършенства се умението на четвъртоклас-
ниците да концентрират вниманието си при въз-
приемане на музика.

Закрепят се способностите им да определят ха-
рактера на музиката в песен и да осъществяват 
правилен подбор на словесни определения.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

елементи на нотописа – петолиние, нотен ключ, 
размер, нотни знаци, паузи, тонови имена, нотни 
стойности, половина нота с точка, четвъртина 
нота с точка и осмина, такт, тактова черта, 
знаци за повторение, първи и втори път скок в 
мелодията, постепенно мелодическо движение, ха-
рактер на музиката

ДЕЙНОСТИ

нотопис, пеене

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
„Искам“ (Ж. Янкулова, М. Дългъчева)
„Ясен месец“ (Я. Попов)
б) за слушане
Любими музикални произведения от училищния 

и извънучилищния репертоар

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Въвеждане в темата на урока за елементи на 
нотописа чрез изпяване на песента „Ясен месец“ 
от учениците, като едновременно отмерват 
нотните стойности с визуална опора върху нот-
ния текст от стр. 8 на учебника. Прочит на тео- 
ретичната информация от стр. 9 на учебника. 
Разглеждане на илюстрацията и беседа върху нея. 
Назоваване на елементите на нотописа, които 
учениците откриват в нея.

Разглеждане на нотния пример със задача да се 
открият и посочат всички изучени елементи 
на нотописа. Поставяне на изискване за умест-
на употреба на изучените понятия. Изпяване на 
нотния текст с тонови имена.

Слушане на песента „Искам“ със задача да се оп-
ределят характерът на музиката и размерът є.

Разучаване на песента съобразно възприетата 
методика. Изпяване на песента „Искам“ със зада-
ча за прецизно и точно интониране.

Работа в нотна тетрадка със задача четвър-
токласниците да препишат нотния пример от 
урока. 

Поставяне на творческа задача – учениците 
сами да композират по четири такта музика в 
размери 2/4 и 4/4 с изучените нотни стойности 
и паузи. Акцентира се върху уместната употреба 
на половина нота с точка и четвъртина нота с 
точка и осмина. Допустимо е, паралелно с ното-
писа, да се слушат любими музикални произведе-
ния от училищния и извънучилищния репертоар.

Урокът завършва с артистично поредно из-
пълнение на песента „Искам“ и импровизиране на 
танцови движения по музиката.
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ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Четвъртокласниците да усвоят знания за му-
зикалните изразни средства. Да формират поня-
тия за съществуването им в неделимо единство 
във всяко музикално произведение. Да изградят 
умения за разграничаване на отделните изразни 
средства в музиката. 

Да се закрепят практически интуитивните 
умения на малките ученици за възприемане на ме-
лодията като водеща сред музикалните изразни 
средства.

Да се работи за развитие на уменията за кон-
центрация и осъзнато практическо приложение 
на усвоените теоретични знания.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Четвъртокласниците усвояват знания за музи-
калните изразни средства. Учениците формират 
понятия за съществуване на изразните средства 
в неделимо единство във всяко музикално произве-
дение. У децата се изграждат умения за разграни-
чаване на отделните изразни средства в музиката. 

Закрепват се практически интуитивните уме-
ния на малките ученици за възприемане на мелоди-
ята като водеща сред музикалните изразни сред-
ства.

Работи се за развитие на уменията за концен-
трация и осъзнато практическо приложение на ус-
воените теоретични знания.

ЗА СТРАНИЦА 10

МУЗИКАЛНИ ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА

МУЗИКАЛНИ ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА

1 0

Музикалните изразни средства 
са мелодия, ритъм, метрум, дина-
мика, темпо и тембър. 
Всички те съществуват в недели-
мо единство, но водеща роля има 
мелодията.

Пустоно лудо и младо
народна песен 

Пустоно лудо и младо, 
ищи ми, майчо, армаган,
ищи ми, майчо, армаган, 
чьорни си очи да му дам.
Дали да ги дам, че как да ги дам,
га ма майка гльода от там?

Пустоно лудо и младо,
ищи ми, майчо, армаган,
ищи ми, майчо, армаган, 
бело си лице да му дам.
Дали да го дам, че как да го дам,
га ма бубайко гльода от там?

Пустоно лудо и младо,
ищи ми, майчо, армаган,
ищи ми, майчо, армаган, 
тьонка си снажка да му дам.
Дали да я дам, че как да я дам,
га ще я стори дармадан!

Речник 
пустоно – разговорен израз, показ-
ващ неодобрение или възхищение
єщи – иска
армагђн – дар, подарък
бобђйко гльода – татко гледа
ще я стори дармадђн – ще я унищо-
жи, ще я съсипе

Опиши характера на музиката. 
Използвай различни епитети. 
Запиши ги в тетрадката си. 
С изразните средствата на 
изобразителното изкуство 
пресъздай характера на музика-
та, която слушаш.

Лятна буря 
из Годишните времена
музика Антонио Вивалди

Дали да ги дам, че как да ги дам,
га ма майка гльода от там?

Дали да го дам, че как да го дам,
га ма бубайко гльода от там?

тьонка си снажка да му дам.
Дали да я дам, че как да я дам,

– разговорен израз, показ-
ващ неодобрение или възхищение

– татко гледа
 – ще я унищо-

}2

}2

}2

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

музикални изразни средства – мелодия, ритъм, 
метрум, динамика, темпо, тембър

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
„Пустоно лудо и младо“ (народна песен)
б) за слушане
„Лятна буря“
Из „Годишните времена“ (Антонио Вивалди)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Разпяване с изучената песен „Ясен месец“. По-
ставяне на изискване за правилно интониране и 
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пресъздаване на характера на песента. При же-
лание от страна на учениците е допустимо да 
се изпее и песента „Искам“ от предходния урок.

Въвеждане на новото знание. Прочит на ин-
формацията от учебника. На дъската учите-
лят предварително е изписал музикалните из-
разни средства. Беседа с описание на всяко от 
изразните средства в музиката. Поставяне на 
задача учениците да ги открият в двете изпе-
ти песни.

Слушане на „Лятна буря“ със задача да се опи-
ше характерът на музиката, като се използват 
прецизни определения и епитети. Учителят на-

сърчава уместната употреба на новите поня-
тия за изразни средства в музиката.

Разучаване на песента „Пустоно лудо и младо“ 
съобразно възприетата методика. Изпяване – с 
помощ от учителя, и беседа за превръщането 
на народната песен в популярна.

Начално затвърдяване на усвоеното знание 
за изразни средства в музиката. Откриване на 
тяхната роля за осъвременяване на народната 
музика. 

Урокът завършва с импровизиране на танцови 
движения по песента „Пустоно лудо и младо“ 
или рисуване под звуците на „Лятна буря“.

1 1

МЕЛОДИЯ 

Мелодията на всяко музикално про-
изведение е неповторима и му при-
дава индивидуалност. В нея се съче-
тават тонове с различна височина и 
трайност. 
Посоката на мелодическо движение 
може да бъде възходяща или низходя-
ща. Тя се движи постепенно, със скок 
или с повтарящи се тонове. 
Мелодията е най-запомнящата се 
част от песните. 

Слушай Музикалния пример. 
Опиши характера на музиката 
в различните мелодии.

Посвещение
музика Жанина Янкулова
текст Мая Дългъчева

Ръцете ти приличат на гнездо, 
в което тихичко се гуша и сънувам,
ръцете ти са моя топъл дом, 
където се завръщам след пътуване. 
Очите ти приличат на небе, 
което шепне да летя високо,
една сълза смеха от тях гребе, 
когато сбъркам своята посока.

Припев:
Мамо, мамичко, знам колко болки и страх 
са извайвали бавно тези бръчици нежни.
Искам днес да ти дам от звездиците прах,
нека пак да са златни твоите кичури 
снежни!

Лицето ти ще пазя в моя сън, 
в сърцето си ще пазя обичта ти.
Ще помня, че ме чака някой вън, 
към тебе, мамо, аз ще помня пътя.
Децата си отиват ден след ден, 
на прага майките притискат бели длани,
и молят Бога, от жена роден, 
да пази детските души от рани.

Припев…

Слушай песента Посвещение. 
Опиши с думи чувствата, кои-
то предизвиква в теб мелодия-
та. Научи я и я изпей на семейс-
твото си.

Разгледай нотния пример. 
Определи посоката на 
движение на мелодията. 
Откриваш ли постепенно 
движение и повтарящи се 
тонове? 
Между кои тонове забеля-
за скок в мелодията?

Посвещение Нотен пример

    44    
титецеРъ липри гнезначат до...



Музикален пример за мелодия

Разгледай нотния пример. 

Музикален пример за мелодия

ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Четвъртокласниците да усвоят знания за мело-
дията като изразно средство в музиката. Да фор-
мират понятия за мелодическа линия. Да изградят 
умения за свързване на посоката на мелодическо 
движение с графични символи.

Да се закрепят практически уменията за анализ 
на видове мелодическо движение по слух и с помощ- 
та на елементарен нотен запис. Учениците да ос-
мислят връзката между мелодията и емоционал-
ното послание на песента.

Да се работи за развитие на уменията за кон-
центрация и осъзнато практическо приложение на 
усвоените теоретични знания.

ЗА СТРАНИЦА 11

МЕЛОДИЯ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Четвъртокласниците усвояват знания за мело-
дията като изразно средство в музиката. Форми-
рат се понятия за мелодическа линия. Изграждат 
се умения за свързване на посоката на мелодическо 
движение с графични символи. 
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Закрепват се практическите уменията на уче-
ниците за анализ на видове мелодическо движение 
по слух и с помощта на елементарен нотен запис. 
Учениците осмислят връзката между мелодията 
и емоционалното послание на песента.

Работи се за развитие на уменията за концен-
трация и осъзнато практическо приложение на ус-
воените теоретични знания.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

музикални изразни средства, мелодия, посока на 
мелодическо движение, видове мелодическо движе-
ние, мелодическа линия, характер на музиката, пау- 
за в музиката

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, наблюдение, нотопис, 
игра 

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
„Посвещение“ (Ж. Янкулова, М. Дългъчева)
б) за слушане
Музикален пример

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Разпяване с мелодически модели на неутрална 
сричка по избор на преподавателя. Беседа за ро-
лята на мелодията в музиката, за връзката є с 
емоционалните послания на музикалните произ-
ведения. Работа с учебника. Въвеждане на ново-
то знание и прочит на определението.

Слушане и разучаване на песента „Посвещение“ 
съобразно възприетата методика: 

– слушане с разбиране 
– определяне характера на мелодията
– прочит на текста от ученик
– анализ на текста 
– наизустяване от четвъртокласниците
– изпяване със записа. 
Разглеждане на нотния пример от стр. 11 в 

учебника и коментар на познатите и изучени 
елементи на нотописа. Поставяне на задача да 
се определят посоката и видовете мелодическо 
движение. Насърчаване на учениците да наблюда-

ват и сами да открият логическата връзка меж-
ду мелодическата линия и графичното є изобра-
жение. Изпяване и отмерване на нотния пример 
с тонови имена. Работа в нотната тетрадка. 
Препис на нотния пример.

Слушане на музикалния пример със задача да се 
опише характерът на музиката в различните ме-
лодии. 

Начално затвърдяване на усвоеното учебно съ-
държание за мелодия, за посока и видове мелоди-
ческо движение и за характер на музиката.

Урокът завършва с поредно изпяване на пе-
сента „Посвещение“ със задача учениците да 
отразяват двигателно мелодическата линия и 
с изпълнението си да предадат емоционалното 
послание на песента.
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1 2

РИТЪМ

Музикалният ритъм е редуване на 
тонове с различна трайност. Той въз-
действа най-силно на слушателя и 
събужда желание да танцуваме или да 
се движим по музиката. 
Дори малките деца, които още не мо-
гат да говорят и пеят, усещат ритъма 
на любимата си музика и се забавляват. 

Слушай Болеро.
Из Болеро 
музика Морис Равел
 

Повтори ритмичната парола. 
Играй със съучениците си.
Отрази двигателно ритъма.
Задай ритъм, който те да повторят.

Музикално-ритмична игра

Чети скоропоговорките. Произнасяй ги отчетливо и със забързване.

Бурен барабан е Боре. 
Бързо Борето бърбори. 
Боре, бре, не бърбори! 
Боре, бъбренето спри!

Пели, пели пет петлета 
върху плета пет куплета. 
Лиса слушала зад плета 
и ги няма пет петлета.

Под път пъдпъдък, 
над път пъдпъдък, 
до път пъдпъдък 
и на път пъдпъдък.

Слушай музикалните примери. 
Движи се по ритъма.
Музикален пример за ритъм

Първо ниво:

Второ ниво: 

Трето ниво:

Четвърто ниво:

Изпей тоновите трайности. 
Премини последователно всички нива.

ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Четвъртокласниците да усвоят знания за ри-
тъм в музиката. Чрез практически музикални 
дейности да се формира усет за откриване на 
ритмични последования в ежедневието и живота. 
Да се затвърдят понятията за музикални изразни 
средства. Да изградят умения за анализ и изпълне-
ние на ритмични примери по нотен запис. 

Да се развият практическите умения на чет-
въртокласниците за разпознаване и изпълнение 
на ритмичната група от четвъртина с точка и 
осмина. Учениците да осмислят по-задълбочено 
връзката между ритъм и съпровод съобразно ха-
рактера, жанра и стила на музиката.

Да се работи за развитие на уменията за кон-
центрация и осъзнато практическо приложение на 
усвоените теоретични знания.

Да се закрепят социалните и гражданските ком-
петентности на четвъртокласниците чрез учас-
тие в групова учебна дейност.

Да се създадат условия за спонтанни прояви на 
толерантност, уважение и подкрепа при дейности- 
те в процеса на груповото музициране.

Да се затвърди синхронът при изпълнение на 
песни и в другите музикални дейности.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Четвъртокласниците усвояват знания за ри-
тъм в музиката. Чрез практически музикални 
дейности у тях се формира усет за откриване на 
ритмични последования в ежедневието и в живо-

ЗА СТРАНИЦА 12

РИТЪМ

та. Затвърдяват се понятията за музикални из-
разни средства. Изграждат се умения за анализ и 
изпълнение на ритмични примери по нотен запис. 

Развиват се практически умения на четвърто-
класниците за разпознаване и изпълнение на рит-
мичната група от четвъртина с точка и осмина. 
Учениците осмислят по-задълбочено връзката 
между ритъм и съпровод съобразно характера, 
жанра и стила на музиката. 

Работи се за развитие на уменията за концен-
трация и осъзнато практическо приложение на ус-
воените теоретични знания.

Закрепват се социалните и гражданските ком-
петентности на четвъртокласниците чрез учас-
тие в групова учебна дейност.

Създават се условия за спонтанни прояви на то-
лерантност, уважение и подкрепа при дейностите 
в процеса на груповото музициране.

Затвърдява се синхронът при изпълнение на 
песни и в другите музикални дейности.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

изразни средства в музиката, мелодия, ритъм, 
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тонови трайности, тонови имена, четвъртина 
нота с точка, половина нота, осмина нота, паузи в 
музиката, четвъртина пауза, осмина пауза

ДЕЙНОСТИ

нотопис, пеене, слушане на музика, съпровожда-
не, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
„Посвещение“ (Ж. Янкулова, М. Дългъчева)
Ритмически музикални примери
б) за слушане
Из „Болеро“ (Морис Равел)
Музикален пример за ритъм

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Разпяване и затвърдяване на песента „Посве-
щение“ от предходния урок. Поставят се изиск-
вания за вярно интерпретиране на характера на 

музиката, за точно интониране и за артистично 
изпълнение. Закрепване на знанията за мелодия и 
мелодическа линия.

Работа в учебника. Въвеждане на новото знание 
и прочит на определението. 

Музикално-ритмична игра за повторение на рит-
мична парола от стр. 12 на учебника. Възлагане на 
творческа задача за задаване на ритъм от един 
ученик, който съучениците му да възпроизведат. 
Насърчаване на децата да станат и да се движат 
по ритъма на музикалния пример от учебника.

Последователно изпяване с неутрална сричка и 
отмерване на ритмичните примери. Акцентиране 
върху изискването за едновременно запяване и син-
хрон в изпълненията.

Прочит на скоропоговорките със задача за ясна 
и отчетлива артикулация, за едновременно и рит-
мично изговаряне.

Урокът завършва със слушане на откъс из „Бо-
леро“ и задача да се разграничи повтарящата се 
ритмична фигура. Допустимо е и при желание да 
се съпровожда с изпълнение на ритъма на музикал-
ното произведение.

1 3

МЕТРУМ  

Пляскай с длани на силното време 
и с юмруци на слабото

Метрумът в музиката е реду-
ване на силни и слаби времена. 
Той ни помага да открием вида на 
броенето и да определим размера 
на музиката. Силното метрично 
време ни дава знак кога да започ-
нем да танцуваме.

Първото време на музика в размер 
е силно, а второто – слабо. 

Из Ний ще победим
музика Александър Морфов

Първото време на музика в размер    е 
силно, а второто и третото са слаби. 

Из Валс № 2
музика Дмитрий Шостакович

Из Либертанго
музика Астор Пиацола

1            2             3               

1  2        

1            2             3            4     

относи-
телно

Първото време на размер   е силно,
второто и четвъртото са слаби, а 
третото е относително силно. 

Пей любими 
песни.

Пляскай по метрума на музикал-
ния пример. Долавяш ли промяна-
та? Танцувай  според метрума на 
музиката.

Музикален пример за метрум

ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Четвъртокласниците да усвоят знания за 
метрум в музиката. Да формират понятия за 
метрическа пулсация, за силно и слабо метрично 
време в музикалното произведение. Да изградят 
умения за изпълнение на метрум по графичен и но-
тен запис на музика в размери 2/4, 3/4 и 4/4.

ЗА СТРАНИЦА 13

МЕТРУМ
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Да се закрепят практически умения на учени-
ците за разпознаване и четене на нотен запис 
на метрум, за свързване на тонови трайности с 
графичен метричен модел в изучените размери. 
Усъвършенстване на уменията за сравняване и 
анализиране на графични модели на изучаваните 
метруми.

Да се работи за развитие на уменията за кон-
центрация и осъзнато практическо приложение на 
усвоените теоретични знания.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Четвъртокласниците усвояват знания за 
метрум в музиката. Формират се понятия за 
метрическа пулсация, за силно и слабо метрично 
време в музикалното произведение. Изграждат се 
умения за изпълнение на метрум по графичен и но-
тен запис на музика в размери 2/4, 3/4 и 4/4. 

Закрепват се практическите умения на уче-
ниците за разпознаване и четене на нотен запис 
на метрум, за свързване на тонови трайности с 
графичен метричен модел в изучените размери. 
Усъвършенстват се уменията за сравняване и 
анализиране на графични модели на изучаваните 
метруми.

Работи се за развитие на уменията за концен-
трация и осъзнато практическо приложение на ус-
воените теоретични знания.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

изразни средства в музиката, метрум, ритъм, 
мелодия, тонови трайности, тонови имена, чет-
въртина нота, силно, слабо и относително силно 
време в музиката, тонови имена

ДЕЙНОСТИ

нотопис, пеене, слушане на музика, игра 

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
Любими песни от училищния и извънучилищния 

репертоар
б) за слушане
„Ний ще победим“ (Ал. Морфов)
Из „Валс № 2“ (Дмитрий Шостакович)
Из „Либертанго“ (Астор Пиацола)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ 

Разпяване с любима изучена песен от учебника. 
Поставяне на изискване за правилно интониране, 
вярно пресъздаване на характера на песента и от-
мерване на всяко метрично време (тактуване). 

Въвеждане на новото знание. На дъската учите-
лят предварително е написал нотните примери 
от учебника. Последователно изпълнение на зада-
чите от учебника за размери 2/4, 3/4 и 4/4. Акцен-
тира се върху изискването за двигателно отразя-
ване на силното метрично време чрез пляскане с 
длани, а на слабите метрични времена – с юмруци. 
Относително силното метрично време се отра-
зява чрез пляскане върху раменете с кръстосани 
пред гърди ръце. Поставяне на задача за сравняване 
и анализиране на графичните модели на изучените 
метруми.

Слушане на музикалния пример с изисквания да 
се отразява двигателно метрумът и да се просле-
ди промяната му в отделните откъси. Препис на 
метричните модели от учебника или от дъската.

Изпяване и двигателно отразяване с помощ от 
учителя на нотните примери.

Начално затвърдяване на усвоеното учебно съ-
държание за метрум чрез поредно прослушване на 
произведенията за слушане в урока. Допустимо е 
учениците да танцуват по метрума на предложе-
ните примери и любими песни от училищния и из-
вънучилищния репертоар.
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1 4

ТЕМПО 

Темпо е бързината, с която се из-
пълнява музикално произведение. 
Слушателят възприема едно темпо 
като бързо, умерено или бавно, като 
сравнява бързината със своя пулс.
Темпото се оприличава на различни 
настроения или движения от жи-
вота – ходом, бързичко, бавничко, 
сдържано, весело, галоп, волно, широ-
ко, тежко, свободно и др.

Темпо

Слушай песента. 
Откри ли промяна на темпото? 

Зима бяла
текст и музика Цветанка Ангелова

През тази нощ, през тази нощ
сънувах коледни звънчета.
Пееха във хор, пееха във хор
с медените си гласчета.
Зън, зън, зън… Изненадата е вън!
Будеха ме, будеха ме с нежния си звън,
канеха ме, канеха ме да изляза вън!
Приближих се до прозореца тогаз
и изрекох тези думи във захлас:
– Каква прекрасна белота!
Каква изящна красота!
Зимата, зимата тихо е дошла, 
тихичко на пръсти пристъпвала тя
и по стъклата с вълшебна ръка
нарисувала прекрасни ледени цветя.
Зимата, зимата тихо е дошла
нежен звън долита, прекрасна е нощта!
Клоните във скреж потрепват – красота!
Зима бяла, снежно бяла е дошла.

Чуй и определи какво е тем-
пото във всяко от музикал-
ните произведения. 

Из Вретено 
музика Евгени Рохлин

Из Лунна соната 
музика Лудвиг ван Бетовен

Музикален пример за темпо

}2

}2

}2

}2

ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Четвъртокласниците да усвоят знания за тем-
по в музиката. Да формират понятие за темпо 
като организация на звуковия материал при про-
тичането му във времето, за пряката връзка 
между темпо и характер на музиката. Да изгра-
дят умения за определяне на темпо в музикални 
произведения. 

Да се закрепят практически уменията за просле-
дяване на промените в темпото на музика като 
слухова опора при разпознаване на инструментал-
ни творби. Учениците да осмислят връзката меж-
ду темпото и останалите елементи на музикал-
ната изразност.

Да се работи за развитие на уменията за кон-
центрация и осъзнато практическо приложение на 
усвоените теоретични знания.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Четвъртокласниците усвояват знания за тем-
по в музиката. Формират понятие за темпо като 
организация на звуковия материал при протича-
нето му във времето, за пряката връзка между 
темпо и характер на музиката. У учениците се 
изграждат умения за определяне на темпо в музи-
кални произведения. 

Закрепват се практически уменията на децата 
за проследяване на промените в темпото на музи-
ка като слухова опора при разпознаване на инстру-
ментални творби. Учениците осмислят връзката 
между темпото и останалите елементи на музи-

ЗА СТРАНИЦА 14

ТЕМПО

калната изразност. 
Работи се за развитие на уменията за концен-

трация и осъзнато практическо приложение на ус-
воените теоретични знания.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 

елементи на музикалната изразност, темпо, 
бързо, умерено, бавно, ходом, бързичко, бавничко, 
сдържано, весело, галоп, волно, широко, тежко, 
свободно и др. темпа, ритъм, метрум, мелодия

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
„Зима бяла“ (Цв. Ангелова)
„Песен за паузата“ (популярна песен)
б) за слушане
Из „Вретено“ (Евг. Рохлин)
Из „Лунна соната“ (Лудвиг ван Бетовен)
Музикални примери за темпо
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МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Разпяване с мелодически модели върху неутрална 
сричка с препоръка да се пее в различни темпа – от 
бавно към бързо. Затвърдяване на знанията за еле-
менти на музикалната изразност.

Въвеждане на новото знание и понятията за 
темпо и определяне на видовете темпа.

На дъската учителят предварително е написал 
трите групи темпа – бързо, умерено и бавно. При 
изпълнение на задачите от учебника за определя-
не на темпото в различни музикални произведения 
учениците отнасят всяко от заглавията към една 
от трите основни групи темпа.

Слушане и разучаване на песента „Зима бяла“ съ-
образно възприетата методика: 

– слушане с разбиране 
– определяне характера на песента
– прочит на текста от ученик
– анализ на текста и откриване на темповата 

промяна в музиката. Поставяне на изискване за 
отбелязване на промените в темпото с вдигане 
на ръка.

– наизустяване от четвъртокласниците
– изпяване със записа. 

Поставяне на задача за съблюдаване на промени-
те в темпото при изпълнение на песента.

Слушане на откъсите от музикални произведе-
ния със задача да се определи темпото на всяко от 
тях и да се съотнесе към съответната група на 
дъската. Беседа за връзката между темпото и ха-
рактера на музиката.

Слушане на музикалния пример със задачи да се 
определят темпата на отделните откъси и да се 
коментира мястото на темпото сред останали-
те елементи на музикалната изразност. 

Поредно прослушване на музикалния пример със 
задача учениците да станат и да импровизират 
танцови движения съобразно темпата на различ-
ните откъси. 

Начално затвърдяване на усвоеното учебно съ-
държание за темпо в музиката и за връзката меж-
ду темпо и останалите елементи на музикалната 
изразност.

Учениците изпяват „Зима бяла“, като в изпълне-
нието си артистично и осъзнато показват промя-
ната в темпото.

Урокът завършва с изпълнение на любими песни 
от училищния и извънучилищния репертоар, с оп-
ределяне на темпото във всяка от тях.

1 5

Съпроводът (акомпаниментът) под-
крепя основната мелодия и е по-тих 
от нея. Изпълнява се от различни 
музикални инструменти. 

РИТМИЧЕН СЪПРОВОД

Съпровождай припева на песента с ритъма от Нотен пример № 1. Използвай 
детски музикални инструменти или такива, изработени от теб. Следи съп- 
роводът да не заглушава пеенето.

Приказна страна
текст и музика Цветанка Ангелова

Във този плик оранжев, нека да личи, 
са скътани безброй желания, мечти.
Ще пътува той със мощен самолет 
до страна, потънала във сняг и лед.
Йе, йе, йе! Коя е таз’ страна? 
Йе, йе, йе! Вълшебна ли е тя?
Йе, йе, йе! Във детските мечти. 
Йе, йе, йе! Е приказна дори! 

Писма отвред прииждат, 
интерес голям,
а пощите работят денонощно там.
Но забележете, че всичките писма 
с един и същ адрес пристигат – да, да, да!
Йе, йе, йе! Коя е таз’ страна? 
Йе, йе, йе! Вълшебна ли е тя? 
Йе, йе, йе! Във детските мечти. 
Йе, йе, йе! Е приказна дори! 

В ритмичния съпровод най-често  
участват ударни инструменти. 
Ритъмът се определя от нотните 
стойности и паузи. 

Да влезем в интернет! 
Започвам да чета. 
На север се намира таз’ приказна страна.
Много интересно! Възторгът е голям, че 
Коледа празнуват постоянно там!
Йе, йе, йе! Грейнали елхи! 
Йе, йе, йе! Прекрасно е, нали?
Йе, йе, йе! Приказна страна! 
Йе, йе, йе! Лапландия е тя.

А Дядо Коледа, той винаги е там, 
посипан със сняг и скреж, но ласкав и 
засмян!
Хиляди писма чете и препрочита! 
Радост да дарява от сърце обича!
Йе, йе, йе! Хиляди писма! 
Йе, йе, йе! Хиляди деца!
Йе, йе, йе! Очакват радостта! 
Йе, йе, йе! От Дядо Коледа!

Приказна страна

Съпровождай, като изпълняваш 
ритъма от Нотен пример № 2.

Съпровождай само на силното време.

Из Валс на цветята
музика Пьотр Илич Чайковски

Из Сватбен марш
музика Феликс Менделсон Бартолди

Нотен пример 
№ 1

Из Сюита №1
музика Жорж Бизе

}2

}2

}2

}2

ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност 
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Учениците да усвоят знания за ритмичен съпровод 
в музиката. Да се формират понятията за подбор на 
средства за съпровод съобразно характера, жанра и 
стила на музиката. Да изградят умения за импрови-
зиране на ритмичен съпровод върху музика по избор.

ЗА СТРАНИЦА 15

РИТМИЧЕН СЪПРОВОД
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Да се развият практическите уменията на чет-
въртокласниците да съобразяват изпълнението 
на ритмичен съпровод с метрума, темпото и ди-
намиката на музиката. Учениците да осмислят 
по-задълбочено връзката между елементите на 
музикалната изразност и ритмичния съпровод.

Да се работи за развитие на уменията за кон-
центрация и осъзнато практическо приложение на 
усвоените теоретични знания.

Да се закрепят социалните и гражданските ком-
петентности на четвъртокласниците чрез учас-
тие в групова учебна дейност.

Да се създадат условия за спонтанни прояви на 
толерантност, уважение и подкрепа при дейности- 
те в процеса на груповото музициране.

Да се затвърди синхронът при изпълнение на 
песни и в другите музикални дейности.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Учениците усвояват знания за ритмичен съпро-
вод в музиката. У децата се формират понятия-
та за подбор на средства за съпровод съобразно ха-
рактера, жанра и стила на музиката. Изграждат 
се умения за импровизиране на ритмичен съпровод 
върху музика по избор. 

Развиват се практическите умения на четвър-
токласниците да съобразяват изпълнението на 
ритмичен съпровод с метрума, темпото и дина-
миката на музиката. Учениците осмислят по-за-
дълбочено връзката между елементите на музи-
калната изразност и ритмичния съпровод. 

Работи се за развитие на уменията за концен-
трация и осъзнато практическо приложение на ус-
воените теоретични знания.

Закрепват се социалните и гражданските ком-
петентности на четвъртокласниците чрез учас-
тие в групова учебна дейност.

Създават се условия за спонтанни прояви на то-
лерантност, уважение и подкрепа при дейностите 
в процеса на груповото музициране.

Затвърдява се синхронът при изпълнение на 
песни и в другите музикални дейности. Работи 
се за изграждане на социални и граждански компе-
тентности. 

Насърчават се стремежът и желанието у уче-
ниците за изразяване чрез творчество, тяхната 
инициативност и предприемчивост.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ритмичен съпровод, елементи на музикалната 
изразност, мелодия, ритъм, метрум, темпо, раз-
мер, тонови трайности, паузи в музиката, чет-
въртина и осмина нота, цяла, четвъртина и осми-
на пауза, знак за повторение 

ДЕЙНОСТИ

ритмичен съпровод, нотопис, пеене, слушане на 
музика, игра, танцуване

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
„Приказна страна“ (Цв. Ангелова)
б) за слушане 
Из „Валс на цветята“ (П. И. Чайковски)
Из „Сватбен марш“ (Ф. М. Бартолди)
Из „Сюита № 1“ (Ж. Бизе)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Разпяване и затвърдяване на песента „Зима 
бяла“ от предходния урок. Поставят се изисква-
ния за едновременно запяване и за отразяване на 
промените в темпото, за точно интониране и за 
артистично изпълнение.

Въвеждане на новото знание за ритмичен съпро-
вод. Работа с учебника.

Разучаване на новата песен „Приказна страна“ 
съобразно възприетата методика.

Избор на детски музикални инструменти или 
такива, изработени от децата, за изпълнение на 
ритмичен съпровод по Нотен пример № 1 от 
учебника. За да се осмисли и осъзнае ритмични-
ят съпровод, учителят подкрепя учениците за 
детайлен анализ на нотния пример, за изпяване и 
отмерване с неутрална сричка и изпълнение на съ-
провода.

Изпълнение на „Приказна страна“ със съпровод 
на припева на песента.

Прочит, анализ и изпълнение на Нотен пример № 2 
от учебника.

Слушане на откъс от „Сюита № 1“ със съпровод 
по Нотен пример № 2. Акцент върху съобразяване 
на изпълнението на ритмичния съпровод с метру-
ма, темпото и динамиката на музиката. Подкре-

25



па на учениците в осмисляне на връзката между 
елементите на музикалната изразност и ритмич-
ния съпровод.

Урокът продължава със слушане и съпровод 
по откъсите от „Валс на цветята“ и „Сватбен 
марш“.

Работа в нотна тетрадка. Препис на нотните 
примери от учебника.

Урокът завършва с изпълнение на любими зимни 
песни с импровизиран съпровод.

Дава се възможност на учениците да проявят 
емоционалност и артистичност в личната си изява.

1 6

ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ

Българският фолклор – праз-
ници, обичаи, предмети на бита 
и др. – съхранява и пренася през 
времето традициите на на-
шите предци. Те са памет за 
нашата идентичност и само-
битност.

Рождество Христово е най-светлият праз-
ник за всички християни. Българските обреди 
и обичаи насищат дните на Рождественските 
празници с приказност, гадания и предсказания 
за бъдещето. Традицията повелява във всеки 
ден от Игнажден до Коледа да се извършват 
празнични ритуали и да се спазват забрани, за 
да се прогони злото и се осигури здраве и бла-
гополучие на семейството.

Проучи с какви обреди, обичаи и 
музикални изпълнения се свърз-
ват Рождественските празници в 
твоя роден край. 
Разкажи за традициите в твоето 
семейство. 

Коледари 
музика и текст 
Цветанка Ангелова 

Вятърът носи сладък звън, 
всички тичайте навън!  
Коледа пристига! / 2 
Коледа пристига тук! 
Щом изгреят ясните звездици
и настъпи светла, светла полунощ,
коледари с топли ямурлуци
с песните си ще огласят Коледната нощ! 
Тежки порти отворете!
Коледари посрещнете!
Коледа пристига! / 2
Коледа пристига тук! 

На кой празник се изпълнява 
песента? Какво знаеш за него? 

Рано рани стар станеник
народна песен

Коледарска благословия 

Какви гласове я 
изпълняват?

Чувате ли песни коледарски?
Весели момчета пеят с ясен глас.
Всеки дом очаква ги с надежда
да прекрачат, да прекрачат къщния им праг!
Да си честитим отново 
Светло Рождество Христово!
Коледа пристига! / 2 
Коледа пристига тук! 
Ой, ви вие млади коледари,   
пожелайте здраве, изобилни дни, 
от сърце благословете
за щастливи, за щастливи светли бъднини!

Цветанка Ангелова 

Вятърът носи сладък звън, 
всички тичайте навън!  

Щом изгреят ясните звездици
и настъпи светла, светла полунощ,
коледари с топли ямурлуци

Чувате ли песни коледарски?
Весели момчета пеят с ясен глас.
Всеки дом очаква ги с надежда
да прекрачат, да прекрачат къщния им праг!
Да си честитим отново 
Светло Рождество Христово!
Коледа пристига! / 2 

Коледарска благословия 

Какви гласове я 
изпълняват?

Чувате ли песни коледарски?
Весели момчета пеят с ясен глас.
Всеки дом очаква ги с надежда
да прекрачат, да прекрачат къщния им праг!
Да си честитим отново 
Светло Рождество Христово!

ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност 
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Да се разширят и обогатят знанията на учени-
ците за празничната система на българите и за 
традициите в отбелязване на зимните празници 
от народния календар. Четвъртокласниците да 
надградят усвоените знания за фолклорните обре-
ди, в които участват деца. 

Да развият компетентността си да наблюда-
ват и откриват специфичните белези на обреда 
Коледуване и участниците в него.

Учениците да свържат коледуването с конкрет-
ния календарен празник и да се научат да съотна-
сят коледарските песни към обреда.

Да се затвърдят уменията на малките ученици 
да изпълняват коледни песни, като синхронизират 
изпълнението си със съпровода на песента и обща-
та звучност, да възпроизвеждат в група интона-
цията, метроритмиката и темпото на изпълня-
ваните песни.
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Разширяват се и се обогатяват знанията на уче-
ниците за празничната система на българите и за 
традициите в отбелязване на зимните празници 
от народния календар. 

ЗА СТРАНИЦА 16

ЗИМНИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ

Четвъртокласниците надграждат знания си за 
фолклорните обреди, в които участват деца, за-
познават се със специфичните белези на обреда Ко-
ледуване и участващите в него.

Малките ученици свързват коледуването с кон-
кретния календарен празник и съотнасят точни-
те песни към обреда. Изпълняват коледни песни, 
като синхронизират изпълнението си със съпро-
вода и общата звучност. Възпроизвеждат в група 
интонацията, метроритмиката и темпото на 
изпълняваните песни.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

фолклор, зимни празници, Коледа, коледуване, ко-
ледари, мъжки глас, народна песен, коледарска пе-
сен, станеник, коледарска благословия
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ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
„Коледари“ (Цв. Ангелова)
Любими коледарски песни
б) за слушане
„Рано рани стар станеник“ (народна песен)
„Коледарска благословия“ 

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Урокът започва със слушане на народната пе-
сен „Рано рани стар станеник“. Беседа за зимни-
те празници от народния календар, за семейните 
традиции в отбелязването им и за музиката, 
която ги съпътства.

Разглеждане на илюстрацията от учебника и 
споделяне на лични преживявания на учениците. 

Акцентиране върху миналите знания на ученици-
те за Коледа и българските коледарски традиции. 
Допълване и обогатяване на тези знания с инфор-
мация за празничните традиции в конкретния 
регион. 

Въвеждане на новото знание. Изясняване на 
понятието „български фолклор“. Работа с учеб-
ника.

Слушане и разучаване на песента „Коледари“ 
съобразно възприетата методика. Определяне на 
метрума, темпото и характера на музиката. На-
миране на подходящи и коректни определения за 
тембъра на изпълнителските гласове. 

Изпълнение на песента с акцент върху изисква-
нето за следване указанията на учителя и за рит-
мично, едновременно и точно изпълнение. 

Слушане на „Коледарска благословия“. Разясня-
ване на архаичните думи. Беседа върху смисъла и 
съдържанието на благослова.

Урокът завършва със слушане и импровизиране 
на танцови движения по песента „Рано рани стар 
станеник“.
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 КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

Посети коледен концерт. 
Сподели чувствата и пре-
живяванията си от чута-
та музика. 

На Коледа 
музика и текст Цветанка Ангелова 

На Коледа се случват чудеса,
децата сбъдват своята мечта.
Носи се в простора сладък звън,
Дядо Коледа пристига – не е сън!
Уаб, таба, даба, чувате ли звън?
Дядо Коледа пристига – не е сън!
По затрупани пътеки с преспи сняг
бягат пъргави елени с буен бяг.
Сребърна шейна с елхичка как лети
с пълен кош подаръци и със мечти.
Елхичката за нас е, вярвай ти!
На празника ще блесне в светлини!
Чува се по-ясно сладък звън, 
Дядо Коледа пристига – не е сън!  
 Уаб, таба, даба, чувате ли звън? 
Дядо Коледа пристига – не е сън! 
Носи радост и надежди в този ден,
иска всеки да се чувства окрилен!
Да постигнем най-красивите мечти!
Мили, Дядо Коледа, при нас поспри!

Слушай музикалния пример и 
определи на колко се брои. 
Играй ръченица.

Ръченица
народна музика 

Коледна молитва
музика Жанина Янкулова
текст Мая Дългъчева

Подготви програма за коледен концерт. 
Кои любими изучени песни ще включиш в 
него? Работи в екип със своите съучени-
ци и приятели.

бягат пъргави елени с буен бяг.
Сребърна шейна с елхичка как лети
с пълен кош подаръци и със мечти.
Елхичката за нас е, вярвай ти!
На празника ще блесне в светлини!
Чува се по-ясно сладък звън, 
Дядо Коледа пристига – не е сън!  
 Уаб, таба, даба, чувате ли звън? 
Дядо Коледа пристига – не е сън! 
Носи радост и надежди в този ден,
иска всеки да се чувства окрилен!
Да постигнем най-красивите мечти!
Мили, Дядо Коледа, при нас поспри!

Слушай музикалния пример и 
определи на колко се брои. 

Жанина Янкулова
Мая Дългъчева

}2

}2

}2

}2

ВИД НА УРОКА

Урок за наблюдение в извънучилищна обучаваща 
среда

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност 
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Учениците да затвърдят и обобщят знанията 
си за българските народни традиции при отбеляз-
ване на зимните празници и да открият мястото 
на тези традиции в световното културно богат-
ство. Да осмислят значението на музиката в жи-
вота на българите.

Четвъртокласниците да обогатят познанията 

ЗА СТРАНИЦА 17

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ

си за същността на концерта. Да се изяснят об-
хватът и съдържанието на понятието, разбирано 
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като изпълнение пред публика на подбрани и подре-
дени музикални творби.

Да се създадат условия учениците активно да 
наблюдават и да участват в организацията на ко-
ледния концерт.

Да се развият социалните и гражданските ком-
петентности на учениците чрез обсъждане на 
различни музикални произведения. Да се насърчат 
у тях проявите на инициативност и предприемчи-
вост чрез участие в групово музициране при музи-
кални изяви, свързани със зимните празници.

Да се задълбочат културната компетентност 
и уменията на четвъртокласниците за изразяване 
чрез творчество при подбиране на музика от учи-
лищния и извънучилищния материал за отбелязва-
не на зимните празници.

Да се насърчат проявите на толерантност към 
различните мнения и предпочитания, към различ-
ните възможности на съучениците, проявите на 
търпимост и уважение на различното мнение, 
както и подкрепа в процеса на групово музициране.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Учениците затвърдяват и обобщават знанията 
си за българските народни традиции при отбеляз-
ване на зимните празници и откриват мястото 
на тези традиции в световното културно богат-
ство. Осмислят значението на музиката в живо-
та на българите.

Четвъртокласниците затвърдяват знанията си 
за същността на концерта. Активно наблюдават 
и участват в подготовката на коледния концерт.

Развиват се социалните и гражданските ком-
петентности на учениците чрез обсъждане на 
различни музикални произведения. Насърчава се 
тяхната инициативност и предприемчивост чрез 
участие в групово музициране при музикални изя-
ви, свързани със зимните празници.

Задълбочат се културната компетентност и 
уменията на четвъртокласниците за изразяване 
чрез творчество при подбиране на музика от учи-
лищния и извънучилищния материал за отбелязва-
не на зимните празници. 

Насърчават се проявите на толерантност към 
различните мнения и предпочитания, към различ-
ните възможности на съучениците; поощряват се 
проявите на търпимост и уважение на различно-
то мнение; осъществява се подкрепа в процеса на 
групово музициране.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 

концерт, артистично изпълнение, репертоар, 
емоционална изява, изпълнител, слушател, ком-
позитор, публика, празнични музикални традиции

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, съпровождане, танцу-
ване, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
„На Коледа“ (Цв. Ангелова)
Любими песни, избрани, предложени и изпълнени 

от учениците
б) за слушане
„Коледна молитва“ (Ж. Янкулова, М. Дългъчева)
„Ръченица“ (народна музика)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

При възможност урокът се провежда в извъну-
чилищна обучаваща среда.

Приемлива и желана е всяка музикална проява – 
участие в общоучилищен празник, репетиция за 
такъв или произволна музикална изява пред публи-
ка. Кратка беседа за затвърдяване на понятието 
концерт. Надграждане на знанията за обхвата и 
съдържанието му, придобити в трети клас. 

Даване на възможност учениците сами да из-
берат репертоар от училищни и извънучилищни 
песни, които да се включат в концерта. Насърча-
ване на тяхната инициативност и предприемчи-
вост. Обхватът на репертоара в концерта е от 
стр. 14 до стр. 17 на учебника.

Разучава се песента „На Коледа“. По желание се 
изпълнява ритмичен съпровод по любими зимни и 
коледни песни и инструментални произведения.

Препоръчва се преди началото на концерта уче-
ниците да се разпеят с песента „Приказна стра-
на“ от стр. 15 на учебника.

Поставяне на изисквания да се интонира пра-
вилно, да се пее в синхрон и да се следят указа-
нията на учителя. Насърчаване на емоционал-
ността и артистичността в изпълненията.

Концертът завършва с игра на ръченица по му-
зикалния пример от стр. 17 на учебника.
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ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност 
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Четвъртокласниците да усвоят знания за динами-
ка в музиката и да формират практически умения за 
проследяване и определяне на промените в динами-
ката на музикално произведение. Да осъзнаят връз-
ката между динамика, характер на музиката и ос-
таналите музикални изразни средства. У учениците 
да се формират умения да проследяват характерни 
изразни средства в инструментални произведения. 

Да се закрепят практически уменията на чет-
въртокласниците за приложение на теоретичните 
знания в реална звукова среда. Учениците да се уп-
ражнят в откриване на музикални изразни средства 
при възприемане на музика и в стилово различни му-
зикални произведения.

Да се обогати песенният репертоар на малките 
ученици. Да се развие способността им за точен сло-
весен изказ на личните възприятия и преживявания 
при слушане и изпълнение на музика.

Да се стимулира развитието на емоционалната 
интелигентност у децата.

Да се развие социалната им компетентност чрез 
участие в групова учебна дейност. Да се насърчат 
проявите на толерантност, уважение и подкрепа по 
време на танцуване.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Четвъртокласниците усвояват знания за динами-
ка в музиката и формират практически умения за 
проследяване и определяне на промените в динамика-
та на музикално произведение. Учениците осъзнават 
връзката между динамика, характер на музиката и 

ЗА СТРАНИЦА 18

ДИНАМИКА

останалите музикални изразни средства. У тях се 
формират умения да проследяват характерни израз-
ни средства в инструментални произведения. 

Закрепват се практическите умения на четвър-
токласниците за приложение на теоретичните зна-
ния в реална звукова среда. Учениците се упражня-
ват в откриване на музикални изразни средства при 
възприемане на музика и в стилово различни музикал-
ни произведения.

Обогатява се песенният репертоар на учениците. 
Развива се способността им за точен словесен изказ 
на личните възприятия и преживявания при слушане 
и изпълнение на музика.

Стимулира се развитието на емоционалната ин-
телигентност у децата.

Развива се социалната им компетентност чрез 
участие в групова учебна дейност. Насърчават се 
проявите на толерантност, уважение и подкрепа по 
време на танцуване.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

динамика, музикални изразни средства, силно 
(форте), средно силно (медзо форте), засилване 
(крешендо)

1 8

ДИНАМИКА 

Динамика е силата, с която се 
изпълнява музика. В нотния текст 
тя се обозначава с динамични знаци 
и думи от италианския език. 
Например: 
фїрте – силно
медзо фїрте – средно силно
крешѓндо – засилване

Новогодишен танц
музика Жанина Янкулова
текст Мая Дългъчева

Не е ли прекрасно нощта да е ясна
и сгушен в огромния шал,
да гледаш снежеца как милва градеца,
притихнал и бебешки бял!
Немирни снежинки рисуват картинки
по всеки прозорец заспал. 
Къщурки принцеси със снежни завеси
мечтаят за зимния бал!

Не е ли чудесно елхата да блесне,
огряна от пъстри звезди,
и стоплил ръката в ръка на приятел,
до нея да светиш и ти!
Кристални капчуци с тържествени звуци
възпяват вълшебния час –
едната година на пръсти отмина
и друга пристъпи у нас.

Слушай и проследи проме-
ните в динамиката на му-
зикалните произведения.

Зима 
Из Годишните времена
музика Антонио Вивалди

На Елизе
музика Лудвиг ван Бетовен
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ДЕЙНОСТИ

слушане, пеене, игра, танцуване

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
„Новогодишен танц“ (Ж. Янкулова, М. Дългъчева)
Любими зимни песни, предложени от учениците
б) за слушане
„Зима“ из „Годишните времена“(Антонио Вивалди)
„На Елизе“ (Лудвиг ван Бетовен)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Урокът започва с разпяване чрез мелодически 
модели с неутрална сричка. Изпяване „На Коледа“ 
със задача за прецизна интерпретация на изучени-
те музикални изразни средства, за едновременно 
встъпление и артистично изпълнение на песента.

Беседа за актуализиране на усвоените знания за 
изразни средства в музиката. 

Работа с учебника за въвеждане на новото зна-

ние. Прочит на определенията, наблюдения и бе-
седа върху музикалнотеоретичните понятия. 
Осъществяване на междупредметна връзка с чуж-
доезиковото обучение.

Слушане на „Зима“ с цел осмисляне и осъзнаване 
на новоусвоеното теоретично знание в практиче-
ска музикална среда. Проследяване на промените в 
динамиката. Беседа за връзката на динамиката с 
останалите музикални изразни средства. 

Слушане на „На Елизе“ и изпълнение на задачите 
от учебника за проследяване на промените в ди-
намиката. Откриване и словесно описание на изу-
чените изразни средства в музиката, които уче-
ниците наблюдават в конкретното произведение.

Слушане и разучаване на новата песен „Нового-
дишен танц“ съобразно възприетата методика.

Избор на подходящи детски музикални инстру-
менти за съпровождане върху инструменталните 
интермедии на песента. Пеене и съпровождане със 
задача за коректно отразяване на динамиката във 
вокалното изпълнение и в съпровода.

Урокът завършва с поредно изпълнение на песента 
и импровизиране на танцови движения върху нея.
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ТЕМБЪР 

Тембърът е качество на тона, 
чрез което различаваме музикални 
инструменти и гласове. 
Композиторът посочва тембъра 
във всеки нотен текст. Той оп-
ределя какви инструменти или 
гласове изпълняват музикалното 
произведение. 

Например: Соната за пиано, Кон-
церт за флейта, Песен за женски 
хор, Марш за духов оркестър и 
много други. 
В словесното описание на тем-
бъра се използват прилагателни 
имена и епитети – мек, нежен, 
звънлив, остър, кристален, плътен 
и други.

Усмивка
музика Жанина Янкулова
текст Мая Дългъчева

Ако си обиден и тежи ти нещо,
потърси усмивка – ние сме насреща!
Тъжното в очите ще изтрием с песен,
хайде приготви се, припевът е лесен!

Ти се смееш, аз се смея, да усмихнем нея!
Пред усмихнати очи всяко зло мълчи!

Доведи приятел, той да вземе двама, 
таксата е малка – сто усмивки само!
Празникът ни весел почва с тази песен,
хайде приготви се, припевът е лесен!

Ти се смееш, аз се смея, да усмихнем нея!  
Пред усмихнати очи всяко зло мълчи!

Слушай музикалния пример. 
Кои тембри разпознаваш? 

Музикален пример за тембър

Опиши тембрите на со-
лиращите инструменти 
в двете музикални произ-
ведения. Използвай повече 
прилагателни имена и епи-
тети.

Капричио № 1 
музика Николо Паганини

Токата и фуга в ре минор
музика Йохан Себастиан Бах

}2

}2

ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност 
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Четвъртокласниците да усвоят знания за тем-
бър в музиката и да формират практически уме-
ния за наблюдение върху тембрите на човешки 
гласове и на музикални инструменти. Да осъзнаят 
връзката между тембър, характер на музиката и 
останалите музикални изразни средства. У учени-
ците да се формират умения за проследяване на 

ЗА СТРАНИЦА 19

ТЕМБЪР
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характерни музикални изразни средства в инстру-
ментални произведения. 

Да се закрепят практически уменията на чет-
въртокласниците за приложение на теоретични-
те знанията в реална звукова среда. Учениците 
да се упражнят в откриване на музикални изразни 
средства при възприемане на музика и в стилово 
различни музикални произведения.

Да се обогати песенният репертоар на малките 
ученици. Да се развие способността им за точен 
словесен изказ на личните възприятия и преживя-
вания при слушане и изпълнение на музика.

Да се стимулира развитието на емоционалната 
интелигентност у децата.

Да се развие социалната им компетентност 
чрез участие в групова учебна дейност. Да се на-
сърчат проявите на толерантност, уважение и 
подкрепа по време на танцуване.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Четвъртокласниците усвояват знания за тем-
бър в музиката и формират практически умения 
за наблюдение върху тембрите на човешки гласове 
и музикални инструменти. Учениците осъзнават 
връзката между тембър, характер на музиката и 
останалите музикални изразни средства. У тях се 
формират умения за проследяване на характерни 
музикални изразни средства в инструментални 
произведения. 

Закрепват се практически уменията на чет-
въртокласниците за приложение на теоретични-
те знанията в реална звукова среда. Учениците 
се упражняват в откриване на музикални изразни 
средства при възприемане на музика и в стилово 
различни музикални произведения.

Обогатява се песенният репертоар на малки-
те ученици. Развива се способността им за точен 
словесен изказ на личните възприятия и преживя-
вания при слушане и изпълнение на музика.

Стимулира се развитието на емоционалната ин-
телигентност у децата.

Развива се социалната им компетентност чрез 
участие в групова учебна дейност. Насърчават се 
проявите на толерантност, уважение и подкрепа 
по време на танцуване.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

тембър, музикални изразни средства, мъжки, 

женски и детски гласове, музикални инструменти, 
солиращ и акомпаниращ музикален инструмент, 
солист, хор, оркестър

ДЕЙНОСТИ

слушане, пеене, игра, танцуване

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
„Новогодишен танц“ (Ж. Янкулова, М. Дългъчева)
„Усмивка“ (Ж. Янкулова, М. Дългъчева)
б) за слушане
„Капричио № 1“ (Николо Паганини)
„Токата и фуга в ре минор“ (Йохан Себастиан Бах)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Урокът започва с разпяване чрез мелодически 
модели с неутрална сричка. Изпяване на „Нового-
дишен танц“ със задача за прецизна интерпрета-
ция на изучените музикални изразни средства, за 
едновременно встъпление и артистично изпълне-
ние на песента.

Беседа за актуализиране на усвоените знания за 
изразните средства в музиката. 

Работа с учебника за въвеждане на новото зна-
ние. Прочит на определенията, наблюдения и бе-
седа върху музикалнотеоретичните понятия. 
Осъществяване на междупредметна връзка с обу-
чението по български език.

Слушане на „Капричио № 1“ с цел осмисляне и осъ- 
знаване на новоусвоеното теоретично знание за 
тембър на музикален инструмент в практическа 
музикална среда. Описание на тембъра на солира-
щия инструмент цигулка. Беседа за връзката на 
тембъра на музикалните инструменти с остана-
лите музикални изразни средства. 

Слушане на „Токата и фуга в ре минор“ и изпълне-
ние на задачите от учебника за словесно описание 
на тембъра на орган. Откриване и словесно описа-
ние на останалите изучени изразни средства в му-
зиката, които учениците наблюдават в конкрет-
ното произведение.

Слушане и разучаване на новата песен „Усмивка“ 
съобразно възприетата методика.

Работа с музикален пример за тембър. Начално 
затвърдяване на новоусвоеното знание чрез раз-
познаване и словесно описание на вокални и ин-
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струментални тембри от музикалния пример.
По желание урокът може да завърши със слушане 

на любимо инструментално музикално произведе-

ние и словесно описание на тембрите на разпозна-
ти музикални инструменти.

ВИД НА УРОКА

Урок за затвърдяване на новите знания и за обоб- 
щение

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Да се разширят и затвърдят знанията на чет-
въртокласниците за елементите на нотописа 
(начална нотна грамотност) и за музикалните из-
разни средства (мелодия, ритъм, метрум, темпо, 
тембър, динамика).

Да се затвърдят изучените понятия и да се сти-
мулира уместната им употреба в речта и в музи-
калната практика. 

Да се обобщят и затвърдят придобитите уме-
ния за наблюдение и словесно описание на музи-
калните изразни средства в конкретни музикални 
произведения. 

Да се приложат в реална звукова среда усвоени-
те знания и формираните компетентности за на-
чална нотна грамотност. 

Да се усъвършенстват социалните и граждан-
ските компетентности на учениците от четвър-
ти клас чрез адекватно приложение на знанията за 
музиката в ежедневната практика. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Разширяват се и се затвърдяват знанията на 
учениците от четвърти клас за елементите на 
нотописа (начална нотна грамотност) и за му-
зикалните изразни средства (мелодия, ритъм, 

ЗА СТРАНИЦИ 20 – 21

МУЗИКАЛНА РАЗХОДКА

метрум, темпо, динамика, тембър).
Затвърдяват се изучените понятия и се стиму-

лира уместната им употреба в речта и в музикал-
ната практика. 

Обобщават се и се затвърдяват придобитите 
умения за наблюдение и словесно описание на музи-
калните изразни средства в конкретни музикални 
произведения. 

Прилагат се в реална звукова среда усвоените 
знания и формираните компетентности за начал-
на нотна грамотност. 

Усъвършенстват се социалните и граждански 
компетентности на учениците чрез адекватно 
приложение на знанията за музиката в ежедневна-
та практика.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

елементи на нотописа – петолиние, ключ, размер, 
такт, тактова черта, нота, нотни стойности, 

2 0

МУЗИКАЛНА РАЗХОДКА

Назови тоновите имена и
стойността на всяка нота. 
Открий ги в нотния пример.

Кои от музикалните изразни 
средства мелодия, ритъм, 
метрум, темпо, динамика, 
тембър откриваш в примера?

Музикален пример № 1 
Музикални изразни средства 

Изпей припева на песента 
Усмивка от страница 19 
в бавно, умерено и бързо 
темпо.

Отрази двигателно и определи вида на 
мелодическо движение в нотния пример. 
Използвай точните понятия – постѓ-
пенно, със скок, повтарящи се тонове.

Изпей тоновата стълбица 
във възходящ ред с четвър-
тини ноти и в низходящ 
ред с осмини ноти.

Изпълни ритъма, зададен 
в музикалните примери.

Музикален пример № 2 
Ритъм

Изпей тоновата стълбица Изпей тоновата стълбица 

2 1

Пей с тонови имена 
и тактувай.

Изговаряй скоропоговорката с посте-
пенно забързване и засилване. Започни 
в тиха динамика и бавно темпо.

За тембъра на кой от познатите ти 
музикални инструменти се отнасят 
определенията?

1. Пробивен, остър, пронизителен. 
2. Мек, нежен, звънлив. 
3. Плътен, дълбок, наситен. 
4. Рязък, отчетлив, ясен. 

Чуй музикалните откъси 
и провери отговорите си.

Музикален пример № 4 
Тембър

Вече знаем, че метрумът ни помага да 
определим размера на музиката. 
Слушай Музикален пример № 3 и посочи 
в каква последователност прозвуча-
ват откъсите от марш, валс, танго. 
В кои от познатите ти размери    ,
     и       е всеки от тях? 

Музикален пример № 3
Метрум

За тембъра на кой от познатите ти 

Изпей откъс от любима песен 
в тиха, средно силна или силна 
динамика. 
Проследи динамиката в изпълне-
нията на съучениците си. 

Препиши нотните примери и постави тактовите черти на точните 
им места.

Пели, пели пет петлета 
върху плета пет куплета. 
Лиса слушала зад плета 
и ги няма пет петлета.
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четвъртина нота с точка, тонови имена, паузи, 
посока на движение на мелодията, видове мелоди-
ческо движение, музикални изразни средства – ме-
лодия, ритъм, метрум, темпо, динамика, тембър, 
характер на музиката

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, нотопис, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
„Усмивка“ (Ж. Янкулова, М. Дългъчева)
Нотни примери 
Любими авторски и народни песни от училищ-

ния и извънучилищния репертоар.
б) за слушане
Музикални примери

Любими инструментални музикални произведения 

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Темата се разработва в рамките на два учебни 
часа. Всеки от тях започва с разпяване чрез мело-
дични примери с неутрална сричка. Продължава с 
изпяване на тоновата стълбица, възходящо и низ-
ходящо, с различни нотни стойности. В първия от 
уроците се препоръчва учениците да затвърдят 
песента „Усмивка“, а във втория се изпълняват 
любими авторски и народни песни от училищния и 
извънучилищния репертоар.

Методическата единица следва хронологичната 
последователност на задачите от стр. 20 и стр. 
21 на учебника.

Наблюдението върху нотните примери се осъ-
ществява в учебника, а графичното изпълнение на 
задачите – в нотните тетрадки на учениците.

ВИД НА УРОКА

Урок за контрол и оценка (междинна диагности-
ка)

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика:
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност 
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Да се установи нивото на знанията, уменията и 
компетентностите на учениците в края на пър-
вия учебен срок на четвърти клас. 

Да се обогати музикалната им култура и се уп-
ражнят целенасочено да откриват изучените му-
зикални изразни средства и елементи на нотописа. 

Да се усъвършенства умението на четвърто-
класниците да откриват, проследяват и описват 
музикални изразни средства в конкретни музикал-
ни примери. 

ЗА СТРАНИЦИ 22 – 23

МУЗИКАЛНА ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА

Учениците да се упражнят в следене на указани-
ята и жестовете на учителя по време на изпълне-
нията си.

Да се създадат условия за спонтанна изява на 

Назови стойност-
та на посочените 
ноти.

Изпей ритмичния пример в 
умерено бавно темпо. 

МУЗИКАЛНА ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА 2

Изпълни ритъма, зададен 
в музикалния пример. 

Музикален пример към 
задача № 8

Чуй музикалния откъс. Назови 
солиращия инструмент. Опиши 
словесно тембъра му. 

Музикален пример към задача № 9

Е 2. 

Р 8. 

О 4. 

Т 9. 

2 2

Реши музикалната главоблъсканица. За всеки верен отговор ще получиш буква. 
Препиши ги в тетрадката си, като запазиш местата им от таблицата. 
Ще откриеш изразните средства в музиката.

В музикалния пример 
откриваме отчетливо 
три изразни средства. 
Назови ги.  

Музикален пример към 
задача № 7  

Я 7. 

Изпей тоновата стълбица във възхо-
дящ ред и низходящ ред с осмини ноти.               

Д 5. 

 8. 

Реши музикалната главоблъсканица. За всеки верен отговор ще получиш буква. 
Препиши ги в тетрадката си, като запазиш местата им от таблицата. 
Ще откриеш изразните средства в музиката.

Изпей любима зимна 
песен в тиха динамика.

М 1. 
Изпей любима зимна 

Я 7. Я 7. Я

Определи вида на мелодическо-
то движение в нотния пример.

Л 3. 

Определи вида на мелодическо-

Какви ноти и паузи съдържа такт в размер     ?

И 6. 

а) б) в)

Изговаряй скоропоговорка-
та с постепенно забързване 
и засилване. Започни в тиха 
динамика и бавно темпо. 

Колко силни и колко слаби метрични 
времена долавяш в музикалния при-
мер? Определи размера. 

Музикален пример към задача № 11

Посочи знака за отбелязване на цяла 
пауза. Отмери (изтактувай) я. 

Чуй музикалните откъси. Тембри-
те на кои музикални инструменти 
и гласове разпознаваш?

Музикален пример към задача № 14

Кое от твърденията описва 
най-точно динамиката в музикал-
ния пример?

а) Динамиката се променя от силна 
към тиха. 
б) Динамиката се променя от тиха 
към силна. 
в) Динамиката не се променя. 

Музикален пример към задача № 15

1 2 3 4 5 6 7 8 6 9 10 1 1 2 9 8 11 1

а) б) в) г) 

У 11. Ъ 10. 

П 12. 

К 15. А 14. 

2 3

Под път пъдпъдък, 
над път пъдпъдък, 
до път пъдпъдък 
и на път пъдпъдък.

Движи се в темпото на музиката. 
Следи внимателно промените му. 

Музикален пример към задача № 16

Б 16. 

9 2 1 12 4 5 6 13 14 1 6  15 14 9 2 1 16 10 8

Колко силни и колко слаби метрични 

Музикален пример към задача № 16

9 2 1 12 4 5 6 13 14 1 6  15 14 9 2 1 16 10 89 2 1 12 4 5 6 13 14 1 6  15 14 9 2 1 16 10 8

К

Назови тоновите имена. 
С какви знаци се изписват?

Н 13. 

Движи се в темпото на музиката. 

Посочи знака за отбелязване на цяла 
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учениците в музикална игра и да се формира у тях 
положителна нагласа към музикалното изкуство.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Установява се нивото на знанията, уменията и 
компетентностите на учениците в края на пър-
вия учебен срок на четвърти клас. 

Обогатява се музикалната им култура и се уп-
ражняват целенасочено да откриват изучените 
музикални изразни средства и елементи на ното-
писа. 

Усъвършенства се умението на четвъртоклас-
ниците да откриват, проследяват и описват му-
зикални изразни средства в конкретни музикални 
примери. 

Учениците се упражняват в следене на указания- 
та и жестовете на учителя по време на изпълнe-
нията си.

Създават се условия за спонтанна изява на уче-
ниците в музикална игра и се формира у тях поло-
жителна нагласа към музикалното изкуство.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

елементи на нотописа – петолиние, ключ, размер, 
такт, тактова черта, нота, нотни стойности, 
четвъртина нота с точка, тонови имена, паузи, 
посока на движение на мелодията, видове мелоди-
ческо движение, музикални изразни средства – ме-
лодия, ритъм, метрум, темпо, динамика, тембър, 
характер на музиката

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, нотопис, игра, работа 
с учебника

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
Любими зимни песни 
Нотни примери
б) за слушане
Музикални примери

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

След разпяване чрез мелодични модели с неу-
трална сричка и любими зимни песни се преминава 

към осъществяване на междинната диагностика. 
Тя се реализира чрез играта „Музикална главоблъс-
каница 2“.

Следва се хронологичният ред на задачите в 
учебника, който е възпроизведен и в тестовия ма-
териал от музикални примери.

След всяка изпълнена задача се вписва показана-
та буква в съответната таблица от учебната 
тетрадка или в работна тетрадка, като се запаз-
ват точните места на буквите от таблицата в 
учебника. На местата с еднакви цифри се поста-
вят едни и същи букви. Чрез получения сбор бук-
ви всеки ученик открива елементите на музикал-
на изразност, които е усвоил: „мелодия, ритъм, 
метрум, темпо, динамика, тембър“.

Поставя се изискване при решаване на задачите 
учениците уместно да използват точните изуче-
ни понятия. Държи се да се спазват всички пра-
вила за изпълнителска дейност, познати от рабо-
тата в часа по музика през първия учебен срок на 
годината. 

Междината диагностика се ориентира към 
постигане на удоволствие от учебната работа 
и музикално-изпълнителска дейност, както и на 
удовлетворение от наученото.
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ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Да се обогатят знанията на учениците за музи-
калните инструменти. Четвъртокласниците да ус-
воят знания за клавишните инструменти.

Да се научат да разпознават по външен вид и по тем-
бър клавишните музикални инструменти, да осъ- 
знаят принципите на звукоизвличане при тях и да ги 
отнасят към съответната група. Да се работи за 
формиране на умения да съпреживяват музиката за 
класически инструменти и да подбират подходящи 
определения за описание на тембъра и въздействи-
ето на клавишните музикални инструменти върху 
слушателите.

Учениците да се запознаят с образци от клавир-
ното творчество на Фредерик Шопен, да изградят 
умения за откриване на специфичните им характе-
ристики, да ги разпознават и назовават.

Да се усъвършенстват социалните компетент-
ности на учениците от четвърти клас и уменията 
им словесно да описват музика и своите преживява-
ния от нея.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Разширяват се знанията на учениците за музикал-
ните инструменти. Четвъртокласниците усвоя-
ват знания за клавишните инструменти.

Научават се да разпознават по външен вид и по 
тембър клавишните музикални инструменти, ос-
ъзнават принципите на звукоизвличане при тях и ги 
отнасят към съответната група. Работи се за фор-
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КЛАВИШНИ МУЗИКАЛНИ 
ИНСТРУМЕНТИ

миране на умения у малките ученици да могат да съ-
преживяват музиката за класически инструменти, 
да подбират подходящи определения за описание на 
тембъра и въздействието на клавишните музикал-
ни инструменти върху слушателите. 

Учениците се запознават с образци от клавирното 
творчество на Фредерик Шопен, изграждат умения 
за откриване на специфичните им характеристики, 
разпознават ги и ги назовават.

Усъвършенстват се социалните компетентности 
на учениците от четвърти клас и уменията им сло-
весно да описват музика и своите преживявания от 
нея. 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

клавишни музикални инструменти, пиано, орган, 
акордеон, кийборд, синтезатор, музикално изразни 
средства, характер на музиката, композитор, пиа- 
нист, изпълнител, акордеонист, органист, дири-
гент, концертмайстор, клавиатура

2 4

Клавишен музикален инстру-
мент е този, при който тоно-
вете се извличат чрез натис-
кане на клавиши. Клавишите са 
бели и черни, подредени в клави-
атура.
Клавишни музикални инстру-
менти са органът, пианото, 
акордеонът и кийбордът, нари-
чан още синтезатор. 

 КЛАВИШНИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ    

Клавишен музикален инстру-

В каква последователност прозву-
чават клавишните инструменти в 
музикалния пример? Опиши тембъра 
на всеки от тях.

Музикален пример за клавишни 
инструменти

Фредерик Шопен е пол-
ски композитор и вирту-
озен пианист. Първите 
си творби създава на 
шестгодишна възраст. 
Написва многобройни 
произведения за пиано. 
И днес  почитатели-
те му се вълнуват от 
красотата на неговите 
валсове. 

Опиши словесно характера на 
музиката. Използвай повече епи-
тети и сравнения.

Валс№ 2 опус 64
музика Фредерик Шопен

вете се извличат чрез натис-
кане на клавиши. Клавишите са 
бели и черни, подредени в клави-
атура.
Клавишни музикални инстру-
менти са органът, пианото, 
акордеонът и кийбордът, нари-
чан още синтезатор. 

 КЛАВИШНИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ    

Шепа светлина
музика Хайгашод Агасян
текст Анета Мутафова

Детство мое – слънчево и синьо,
скрито сякаш в шепа светлина
някаква магия в тебе има – 
тя ме сгрява в дни на самота.

Щом душата ми горчиво страда,
аз поглеждам светлото кълбо – 
в тихата ми стая за награда,
то ми свети чисто и добро…

Припев:
Детството вълшебно
щом отлитне като сън,
в дни на радост, болка и тъга
пак ще се усмихна, 
даже мрачно да е вън,
имам ли си шепа светлина!...

Приказка лъчът ще ми разкаже – 
с край познат и винаги щастлив,
вярната посока ще покаже – 
в свят добър и малко по-красив…

Шепа светлина от теб ще взема – 
шепа вяра в утрешния ден,
детство мое, знаейки, че има
там надежда някъде за мен!

Припев...
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ДЕЙНОСТИ

слушане на музика, пеене, работа с информационни 
източници, работа с учебник, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

а) за пеене
„Шепа светлина“ (Х. Агасян, А. Мутафова)
б) за слушане
„Валс № 2, опус 64“ (Фредерик Шопен)
Музикален пример за клавишни инструменти

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Разглеждане на илюстрацията в учебника. Запозна-
ване на учениците с общия вид и начина на звукоиз-
вличане на клавишните музикални инструменти. 

Изясняване на понятията „клавишен музикален 
инструмент“ и „клавиатура“. Въвеждане на новото 
знание. Прочит на текста от учебника. Съпоставя-
не, откриване на сходства и различия между отдел-
ните клавишни инструменти, устройство и начин 
на звукоизвличане при тях.

Слушане на „Валс № 2, опус 64“ от Фредерик Шо-

пен в изпълнения на пиано и на акордеон със задача 
учениците да изберат точните думи, с които да 
опишат тембъра на инструментите и да предста-
вят личните си емоции от възприеманата музика. 
Работа с учебника. Разглеждане на снимката на ком-
позитора и прочит на текста. Представяне на ком-
позитора Фредерик Шопен. Даване на възможност 
на учениците да споделят свои знания и информация 
за него, която са срещнали в различни източници.

Поставяне на акцент и обръщане на внимание, че в 
музикалната практика често клавишните музикал-
ни инструменти са солиращи.

Насочване на вниманието на учениците към роля-
та на тембъра като изразно средство в музиката и 
върху тембровите особености на клавишните музи-
кални инструменти. Слушане на музикален пример за 
клавишни инструменти. Съпоставяне и отгранича-
ване на клавишните музикални инструменти от него. 

Слушане и разучаване на песента „Шепа светлина“ 
съобразно възприетата методика.

Урокът завършва с импровизиране на танцови 
движения по „Валс № 2, опус 64“. Поставяне на из-
искване учениците да следят промените в темпо-
то и да ги отразяват с движенията си.

2 5

БЪЛГАРСКИ КОМПОЗИТОРИ 

Сладкопойна чучулига 
музика Панайот Пипков
текст Цоньо Калчев

Сладкопойна чучулига
над полето се издига
и с разперени крилца
литна долу над селца.

До градинки се снишава
над къщята приближава,
над орачи с ясен глас
дума, миличка, тогаз:

Хей, орачи, работливи,
погледнете ваште ниви –
клас навел е стъбълца,
пълен с хубави зрънца. 

Петко Стайнов е български 
композитор и пианист. Създа-
ва вокална и инструментална 
музика, която е дълбоко свър-
зана с нашия фолклор. 

Слушай Ръченица. Тембрите на кои музикални 
инструменти разпознаваш? Тактувай по музи-
ката. Определи на колко се брои и какво е тем-
пото. 

Ръченица из Тракийски танци 
музика Петко Стайнов

Панайот Пипков е български 
композитор и диригент. От 
малък свири на цигулка. Съз-
дава клавирни пиеси (произве-
дения за пиано). Автор е на 
популярните хорови песни „Де 
е България?“, „Сладкопойна чучулига“, 
„Върви, народе възродени“, „Когато бях 
овчарче“ и много други.

Слушай песента Когато 
бях овчарче. Опиши харак-
тера и темпото на музи-
ката. Определи размера є.

Когато бях овчарче
музика Панайот Пипков
текст Иван Вазов

Петко Стайнов

}2

}2

}2

ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и съвременни технологии
Музика и игра

ЦЕЛ

Учениците от четвърти клас да усвоят знания 
за живота и творчеството на българските компо-
зитори Петко Стайнов и Панайот Пипков. Да се 
обогатят знанията им за спецификата на професи-
ята композитор. Четвъртокласниците да развият 
уменията си за извличане на информация от различ-
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БЪЛГАРСКИ КОМПОЗИТОРИ
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ни източници – детски енциклопедии и интернет, 
да сравняват информацията и да правят изводи.

Да се създадат условия за практическо прило-
жение на усвоените знания за изразни средства в 
музиката и умения за проследяване на характерни 
музикални изразни средства в стилово различни ин-
струментални и вокални музикални произведения. 

Да се усъвършенстват уменията на учениците 
за определяне характера, темпото и метрума на 
музиката, както и за словесно описание на тем-
брите на музикалните инструменти.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Учениците от четвърти клас усвояват знания 
за живота и творчеството на българските ком-
позитори Петко Стайнов и Панайот Пипков. 
Обогатяват се знанията им за спецификата на 
професията композитор. Четвъртокласниците 
развиват уменията си да извличат информация 
от различни източници – детски енциклопедии и 
интернет, да сравняват получената информация и 
да правят изводи.

Създават се условия за практическо приложение 
на усвоените знания за изразни средства в музи-
ката и умения за проследяване на характерни му-
зикални изразни средства в стилово различни ин-
струментални и вокални музикални произведения. 

Усъвършенстват се уменията на учениците за 
определяне характера, темпото и метрума на му-
зиката, както и за словесно описание на тембрите 
на музикалните инструменти.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

български композитори, диригент, оркестър, 
музикално изразни средства, характер на музика-
та, инструментална и вокална музика, фолклор, 
клавирни пиеси, хорови песни

ДЕЙНОСТИ

слушане на музика, пеене, танцуване, игра, рабо-
та с информационни източници, работа с учебник 

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
“Сладкопойна чучулига“ (П. Пипков, Ц. Калчев)
б) за слушане

„Ръченица“ из „Тракийски танци“ (П. Стайнов)
„Когато бях овчарче“ (П. Пипков, И. Вазов)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Актуализация на усвоените през предходните 
години знания за професията на композитора. Въ-
веждане на новото знание. Разглеждане на снимки-
те и прочит на информацията от учебника. Спо-
деляне на знания, които ученици сами са извлекли 
от различни информационни източници. Изяснява-
не на понятията „вокална и инструментална му-
зика“ и „клавирни пиеси“, „хорови песни“. 

Слушане на „Ръченица“ от Петко Стайнов със 
задача учениците да използват уместно и корект-
но точните понятия, с които да опишат тембъ-
ра, темпото, метрума на музиката, както и лич-
ните си емоции от възприемането є.

Разучаване на песента „Сладкопойна чучулига“ 
съобразно възприетата методика. Определяне 
размера на музиката и беседа за тембъра на изпъл-
нителския глас. Припомняне и изпяване на други 
вече изучени песни от Панайот Пипков. 

Слушане на „Когато бях овчарче“ със задача уче-
ниците да определят размера и темпото на музи-
ката, да споделят емоционалните си възприятия 
и преживявания от нея. Даване на възможност 
четвъртокласниците да интерпретират знания-
та, придобити в други учебни предмети, за живо-
та на българите в миналото.

Урокът завършва с поредно изпълнение за начал-
но затвърдяване на новата песен „Сладкопойна 
чучулига“.
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ВИДОВЕ ХОРОВЕ

Вятър ечи
музика и текст Добри Чинтулов

Вятър ечи, Балкан стене,
сам юнак на коня.
С тръба зове свойте братя:
Всички на оръжие!

Припев:
Дойде време, ставайте,
от сън се събуждайте,
доста робство и тиранство,
всички на оръжие!

Който носи мъжко сърце
и българско име,
да препаше остра сабя,
знаме да развее!

Припев…

В зависимост от тембъра и вида на 
гласовете хоровете са детски, жен-
ски, мъжки и смесен. 
За да звучи хоровото изпълнение 
добре, хористите спазват следните 
изисквания:

1. Певческа стойка 
Изпълнителят е седнал с прибрани 
колена, с изправен гръб и рамена.
2. Правилно дишане
Вдишва се през носа, без да се повди-
гат раменете. Въздухът се задържа, 
като мислено се брои до 4.
3. Пеене
Пее се леко, без гримаси и напрежение. 

Прослушай двете изпълнения на песента. 
Еднаквост, различие или подобие откри-
ваш в тях?

Вятър ечи
музика и текст 
Добри Чинтулов

Прослушай двете изпълнения на песента. 
Определи какви хорове ги изпълняват.

Вечеряй, Радо
народна песен
обработка: Филип Кутев

ЕД
НАКВОСТ ПОД

ОБИЕ

е ски хор

Женски хор

есен хор

ки хор

}2

РА
ЗЛИЧИЕ

ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Учениците да усвоят знания за връзката между 
тембрите на певческите гласове и видовете хо-
рове. Да обогатят знанията си за женски, мъжки, 
детски и смесени хорове, придобити през предход-
ните учебни години.

Да се работи за развитие на способността на 
четвъртокласниците да разпознават по тембър 
изпълненията на различните видове хорове.

Да се обогатят знанията за диригент, компози-
тор, певчески гласове, изпълнители и солист.

Да се създадат условия за разгръщане на социал-
ната компетентност и умението на учениците 
да намират приложение на хоровата музика в праз-
ничната система на българите.

Да се изградят умения у малките учениците 
емоционално да възприемат, съпреживяват и из-
пълняват хорови песни. Да прилагат практически 
в изпълненията си формираните певчески умения 
и навици. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Учениците усвояват знания за връзката между 
тембрите на певческите гласове и видовете хо-
рове. Обогатяват знанията си за женски, мъжки, 
детски и смесени хорове, придобити през предход-
ните учебни години.

Развитие на способността на четвъртокласни-
ците да разпознават по тембър изпълненията на 
различните видове хорове.

Разширяват се знанията за диригент, компози-
тор, певчески гласове, изпълнители и солист.

ЗА СТРАНИЦА 26

ВИДОВЕ ХОРОВЕ 

Създават се условия за разгръщане на социална-
та компетентност и умението на учениците да 
намират приложение на хоровата музика в праз-
ничната система на българите.

Изграждат се умения у малките учениците 
емоционално да възприемат, съпреживяват и из-
пълняват хорови песни, да прилагат практически 
в изпълненията си формираните певчески умения 
и навици. 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

видове хорове – детски, женски, мъжки и смесен, 
певчески навици, женски, мъжки и детски гласове, 
солист, изпълнител, диригент, композитор, слу-
шател, публика, еднаквост, подобие и различие

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, работа с учебник

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
„Вятър ечи“ (Д. Чинтулов)
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Възрожденски песни
б) за слушане 
„Вятър ечи“ (Д. Чинтулов)
„Вечеряй, Радо“ (народна песен, обработка Ф. 

Кутев)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Разглеждане на илюстрацията в учебника. Актуа-
лизация на вече усвоените знания за мъжки, женски, 
детски и смесен хор. Въвеждане на новото знание. 
Усвояване на знания за връзката между тембрите 
на певческите гласове и видовете хорове. 

Прочит на изискванията за правилно вокално из-
пълнение. 

Разучаване на новата възрожденска песен „Вя-
тър ечи“. Първоначално прослушване със задача 
учениците да открият тембрите на изпълнител-
ските гласове и вида хор.

Прочит на текста на песента от ученик и ра-
зясняване на съдържанието му. Наизустяване на 
текста и заучаване на песента. 

Изпяване на песента със задача четвъртоклас-

ниците да определят размера на песента и с изиск-
вания за точна артикулация, за едновременност и 
синхрон на изпълнението, за емоционално и артис-
тично представяне. 

Слушане на „Вятър ечи“ в изпълнение на мъжки 
хор със задачи четвъртокласниците да определят 
тембрите на изпълнителските гласове в двете 
интерпретации на песента, да ги сравнят и да от-
крият еднаквост, подобие или различие в тях. По-
ставяне на задача учениците да опишат словесно 
характера на музиката и личните си емоционални 
възприятия от нея. 

Слушане на „Вечеряй, Радо“ в интерпретация 
на женски и на смесен хор. Поставяне на задачи 
за определяне на тембрите на изпълнителските 
гласове в двете интерпретации на песента, за 
сравняване и откриване на еднаквост, подобие или 
различие в тях. Пропедевтично въвеждане на ново 
знание за приноса на Филип Кутев в обработката 
на българския музикален фолклор.

Урокът завършва с поредно изпяване на песента 
„Вятър ечи“ с маршируване по метрума и на люби-
ми изучени възрожденски песни.

2 7

ВОКАЛЕН КОНЦЕРТ

Посети концерт на вокална група, 
вокално-инструментален състав 
или друга хорова формация.

Откога се е, мила моя майно льо
народна песен

Слушай изпълненията и проследи 
музикално-изразните средства в тях 
– мелодия, ритъм, метрум, темпо, 
динамика и тембър. Кое от тях ти 
оказа най-силно въздействие? 
Сподели впечатления и от други кон-
церти, които си посетил.

Организирай концерт с люби-
ми за теб и твоите съученици 
песни. Пос тави изисквания за 
поведението на изпълнителите и 
на публиката.

Успехът на всеки концерт зави-
си от взаимодействието между 
изпълнители и публика. Кои акцен-
ти в поведението на публиката 
би желал да споделиш със своите 
съученици?

Женски хор

Наше родно училище
музика Хайгашод Агасян
текст Боби Мирчев

Припев: 
Наше родно любимо училище,
ти събираш мечтите в едно.
Ти отваряш вратите на знания
със вълшебство на златно перо.

Наше родно любимо училище,
радостта ти събираш сега
на децата на днешна България
с много смях и светлина.

Искаш ли ти всичко да узнаеш,
да научиш много за света,
да спортуваш, пееш и играеш,
тук при нас в училище ела! 

Припев:
Тук е интересно и различно,
тук се случват интересни неща.
Като филм въртят се фантастично
епизодите на младостта.

Нашето училище любимо
вика ни отново да вървим
и да търсим огънчето живо –
как света край нас да преродим.

ВИД НА УРОКА

Урок за наблюдение в извънучилищна обучаваща 
среда 

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Да се разширят знанията на учениците за вокал-
на група, вокално-инструментален състав и други 
хорови формации. 

Четвъртокласниците да се научат да откриват 

ЗА СТРАНИЦA 27

ВОКАЛЕН КОНЦЕРТ
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зависимости и да осъществяват връзки между 
тембрите на видовете гласове и различните во-
кални формации.

Да се работи за формиране на умения да съпре-
живяват вокалната музика, да подбират подхо-
дящи определения за описанието є, както и да ко-
ментират въздействието на живото изпълнение 
върху слушателите.

Да се обогатят знанията за музикални изразни 
средства и характер на музиката. Да се усъвър-
шенстват уменията на учениците за словесното 
им описание.

Да се работи за постигане на осъзната етниче-
ска толерантност между различните народности. 
Да се формира търпимост и уважение към прояви-
те на различно мнение и предпочитания.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Разширяват се знанията на учениците за вокална 
група, вокално-инструментален състав и други хо-
рови формации. 

Четвъртокласниците се научават да откриват 
зависимости и да осъществяват връзки между 
тембрите на видовете гласове и различните вокал-
ни формации. 

Работи се за формиране на умения да съпреживя-
ват вокалната музика, да подбират подходящи оп-
ределения за описанието є, както и да коментират 
въздействието на живото изпълнение върху слуша-
телите.

Обогатяват се знанията за музикални изразни 
средства и характер на музиката. Усъвършенст-
ват се уменията на учениците за словесното им 
описание.

Работи се за постигане на осъзната етническа 
толерантност между различните народности. 
Формира се търпимост, толерантност и уважение 
към проявите на различно мнение и предпочитания.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

вокален концерт, вокална група, вокално-инстру-
ментален състав, хорови формации, солист, музи-
кални изразни средства, характер на музиката

ДЕЙНОСТИ

слушане на музика, наблюдение, поведение в из- 
вънучилищна среда

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
„Наше родно училище“ (Х. Агасян, Б. Мирчев)
Любими песни от училищния и извънучилищния 

репертоар
б) за слушане 
„Откога се е, мила моя майно льо“ (народна песен)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Препоръчва се урокът да се проведе под форма-
та на посещение на концерт в извънучилищна обу-
чаваща среда.

В случай че това е невъзможно, се предлага в 
класната стая да се организира и проведе импро-
визиран вокален концерт. Следва се последова-
телността на задачите от стр. 27 на учебника. 
Включват се любими песни от училищния и из- 
вънучилищния репертоар на учениците, като се 
прилагат практически формираните певчески 
умения за дишане, стойка и пеене.

Акцентира се върху факта, че успехът на кон-
церта зависи от взаимодействието между изпъл-
нители и публика. 

Препоръчително е предварително да се проведе 
беседа с учениците за поведението на публиката 
по време на концерт.
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ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Четвъртокласниците да усвоят знания за па-
триотичните песни и за мястото им в българска-
та музикално-песенна традиция.

Да се обогатят знанията на учениците за мяс-
тото на патриотичните песни в празничната сис-
тема на българите и за традициите при изпълне-
нието им.

Малките ученици да актуализират усвоените в 
предходната година знания за композитора на въз-
рожденски песни Добри Чинтулов и за творчест-
вото му. Да се формират умения за анализиране, 
сравняване и съпоставяне на възрожденските и па-
триотичните песни.

Учениците от четвърти клас да обогатят зна-
нията си за създаване на песента „Мила родино“ и 
избора є за химн на Република България.

Да се работи за изграждане на умения за вярно, 
емоционално и патетично изпълнение на патрио-
тични песни.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Четвъртокласниците усвояват знания за па-
триотичните песни и за мястото им в българска-
та музикално-песенна традиция.

Обогатяват се знанията на учениците за мяс-
тото на патриотичните песни в празничната 
система на българите и за традициите при изпъл-
нението им.

Малките ученици актуализират усвоените в 
предходната година знания за композитора на 
възрожденски песни Добри Чинтулов и за твор-

ЗА СТРАНИЦА 28

ПАТРИОТИЧНИ ПЕСНИ

чеството му. Формират се умения за анализира-
не, сравняване и съпоставяне на възрожденските и 
патриотичните песни.

Учениците от четвърти клас обогатяват зна-
нията си за създаване на песента „Мила родино“ и 
избора є за химн на Република България.

Работи се за изграждане на умения за вярно, емо-
ционално и патетично изпълнение на патриотич-
ни песни.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

патриотични песни, химн, възрожденски песни, 
национални символи, знаме, марш, концерт, компози-
тор, изпълнител

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, игра, рисуване, работа с 
учебник

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
„Химн на Република България“ (Цветан Радославов)

2 8

ПАТРИОТИЧНИ ПЕСНИ  

Химн на Република България
музика и текст 
Цветан Радославов

Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней.

Припев:
Мила Родино,
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край.

Паднаха борци безчет
за народа наш любим,
майко, дай ни мъжка сила
пътя им да продължим.

Припев…

В много народни песни са възпети под-
визите на български герои,  дали живо-
та си за свободата ни. Вслушай се в 
текста на песента. За кого плаче го-
рата? Изобрази в картина чувствата, 
които предизвиква в теб тази песен.   

Научи Химна на Република 
България. 
Пей и с изпълнението си 
изрази патриотичните си 
чувства.

Слушай и марширувай 
по музиката на песните. 

Песен на Панагюрските въстаници 
музика и текст Добри Чинтулов

Стани, стани, юнак балкански 
музика и текст Добри Чинтулов

Заплакала е гората
народна песен

Патриотичните песни са музикални
произведения, които възхваляват ис-
торията, борбите и героизма на нашия 
народ, представят културата и тради-
циите му.
Най-значимата патриотична песен за 
всеки българин е националният химн 
Мила Родино.
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„Вятър ечи“ (Д. Чинтулов)
„Къде си вярна, ти любов народна“ (Д. Чинтулов)
Възрожденски песни
б) за слушане
„Заплакала е гората“ (народна песен)
„Песен за Панагюрските въстаници“ (Д. Чинтулов)
„Стани, стани, юнак балкански“ (Д. Чинтулов)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Въвеждане в темата с беседа за патриотични-
те и възрожденските песни, за патриотизма и за 
националните символи.

Разглеждане и коментар на илюстрациите в 
учебника. Насочване на вниманието на учениците 
към държавния герб на стр. 29. Разказ за символи-
те в него.

Въвеждане на новото знание за патриотични 
песни. Сравняване и съпоставяне с възрожденски-
те песни. Прочит на текста от учебника.

Беседа за националните символи и мястото на 
химна сред тях. Припомняне на изискванията 
за поведение на слушателите при изпълнение на 
химна. Слушане на „Химн на Република България“ 
със задача да се следи текстът в учебника. Ана-
лиз на текста и разясняване на съдържанието му. 
Осъществяване на интердисциплинарна връзка 
с останалите учебни предмети с цел постигане 
на пълнота и трайност на знанията за патрио-
тизма, за патриотичните песни и националните 
символи. Разучаване и изпълнение на химна. По-
ставят се изисквания за точно интониране, за 
синхрон, за артистичност, емоционалност и изя-
ва на патриотична гордост.

Осъществяване на паралел между текста на 
химна и съдържанието на народни песни с патрио- 
тично емоционално послание.

Слушане на „Заплакала е гората“ със задача да 
се вникне в съдържанието на текста, да се опи-
ше словесно емоционалното преживяване и да се 
пресъздаде с изразните средства на изобразител-
ното изкуство. Повторно прослушване и беседа 
за вида на изпълнителския глас, за тембрите на 
българските народни музикални инструменти, 
които съпровождат пеенето. Пропедевтично 
въвеждане на понятието музика без размер (без-
мензурна мелодия). 

Слушане на „Песен за панагюрските въстаници“ 
и „Стани, стани, юнак балкански“. Приканване на 
учениците да станат и да маршируват по музи-

ката на песните. Даване на възможност учени-
ците сами да предложат и изпълнят изучени въз-
рожденски и патриотични песни.

Урокът завършва с начално затвърждаване на 
„Химн на Република България“. Поставя се ак-
цент върху изявите на емоционалност и артис-
тичност в изпълненията, мотивирани от искре-
ни патриотични чувства.
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ВИД НА УРОКА

Урок затвърдяване на нови знания и обобщение 

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Учениците да затвърдят усвоените знания за 
националния празник на България, за мястото му 
в празничната система на българите и за символи-
те на държавността. Да се затвърди знанието за 
ролята на патриотичните песни при отбелязване 
на националния и официалните държавни празни-
ци. Да се осъществи интердисциплинарна връзка 
с останалите учебни предмети с цел постигане 
на пълнота и трайност на знанията за национал-
ния празник и националните ни символи. Да се ра-
боти за развитие на социалните и гражданските 
компетентности на учениците, за осъзнаване на 
социалната и гражданска роля на песните в праз-
ниците на българите и изразяване на адекватно 
отношение към родината чрез патриотичните 
песни. Да се обогати песенният патриотичен ре-
пертоар на учениците от четвърти клас.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Учениците затвърдяват усвоените знания за 
националния празник на България, за мястото му 
в празничната система на българите и за симво-
лите на държавността. Откроява се ролята на 
патриотичните песни в отбелязване на официал-
ните държавни празници. Осъществява се интер-
дисциплинарна връзка с останалите учебни пред-
мети с цел постигане на пълнота и трайност на 
знанията за националния празник и националните 
ни символи. Работи се за развитие на социалните 
и граждански компетентности на учениците, за 
осъзнаване на социалната и гражданска роля на 

ЗА СТРАНИЦА 29

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК 

песните в празниците на българите и изразяване 
на адекватно отношение към родината чрез па-
триотичните песни. Обогатява се песенният па-
триотичен репертоар на учениците от четвър-
ти клас.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

национален празник, национални символи, нацио-
нални герои, герб, знаме, патриотични песни, кон-
церт

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, работа с учебник

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
„Молитва за България“ (Х. Агасян, А. Мутафова)
б) за слушане
„Хубава си моя горо“ (Г. Горанов, Л. Каравелов)
Възрожденски и патриотични песни, избрани и 

предложени от учениците

2 9

 НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК

Запиши в тетрадката си заг- 
лавия на песни, подходящи за  
изпълнение на Националния ни 
празник.

Проследи музикално-изразните сред-
ства в песента. 
Какви чувства събужда тя у теб? 

Хубава си, моя горо
музика Георги Горанов
текст Любен Каравелов

Националният празник е най-
важ ният официален празник за 
Република България. Той се чества 
тържествено на Трети март.

Молитва за България
музика Хайгашод Агасян
текст Анета Мутафова

Вятърът вечерен ми нашепва
приказка за стари времена.
Слушам го, а в мен сърцето трепва – 
пее той за моята страна

Минала през бури и неволи,
падала и ставала безкрай,
борила се с хиляди несгоди –
днес си тук, родино – земен рай!

Припев:  
Молитва за тебе, Българийо моя,
отправям с надежда във тягостни дни.
При теб ще остана – завинаги твоя – 
свещена земя на велики деди!

Силата на Ботев и на Левски
нека те закриля, роден дом.
Ти прости ни грешките човешки –
със любов изпращам ти поклон!

Припев...

}2
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МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Затвърдяване на „Химн на Република България“ 
от предходния урок. Пеене и емоционална изява на 
патриотичните чувства, провокирани от песента. 

Беседа за националния празник на България, за на-
ционалните символи, за официалните празници, за 
мястото на патриотичните песни в честванията 
на националния празник. Насочване на вниманието 
към илюстрацията в учебника и беседа по нея. 

Осъществяване на връзка с обучението по БЕЛ, 
работа със синоними на понятието родина (тат-
ковина, отечество, бащин край). Осъществяване 
на междупредметна връзка с обучението по Чо-
векът и обществото за постигане на пълнота и 
трайност на знанията.

Слушане на песента „Молитва за България“ със 
задача учениците да следят текста и илюстрации- 
те в учебника и да открият в тях основания за па-
триотична гордост. Анализ на текста на песента. 
Разучаване. При изпълнението се поставя изисква-

не за точно интониране, за синхрон, за артистич-
ност, емоционалност и изява на патриотична гор-
дост.

Кратка беседа за националните герои, за Васил 
Левски, Христо Ботев и разглеждане на портре-
тите им на стр. 28.

Слушане на „Хубава си моя горо“ със задача да се 
вникне в съдържанието на текста и да се опише 
словесно емоционалното преживяване. Насочване 
на учениците сами да достигнат до извода, че се 
брои равномерно на три и размерът е 3/4.

Изработване на репертоарен списък със заглавия 
на патриотични песни, подходящи за изпълнение на 
националния ни празник. Записване в тетрадките 
на заглавията и авторите им.

Слушане и изпълнение на патриотични и възрож-
денски песни, избрани и предложени от учениците.

Урокът завършва със затвърдяване на песента 
„Молитва за България“. Поставяне на изискване за 
вярно предаване на патриотичното послание чрез 
изпълнението на песента.

3 0

ДУХОВ ОРКЕСТЪР

Духовият оркестър е голяма 
група от музиканти, които изпъл-
няват инструментална музика с 
духови и ударни инструменти. Ре-
пертоарът му включва маршове и 
хорђ. Всеки по-голям град има свой 
духов оркестър.  

Опиши музикално-изразните 
средства в изпълнението. 
Определи размера.
Марширувай по музиката.

Весели и в боя
музика Камен Луков

Играй Дунавско хоро.

Дунавско хоро
музика Дико Илиев

Българският музикант, 
диригент, композитор 
и създател на духови 
оркестри Дико Илиев 
композира много хорђ по 
мотиви от народната 
музика.

ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Да се запознаят учениците с общите характе-
ристики на духовия оркестър. Да се обогатят 
знанията им за особености в устройството и 
тембрите на духовите музикални инструменти, 
които ги обединяват в духов оркестър.

Да се систематизират знанията на четвърто-
класниците за начините на звукоизвличане при 
различните духови музикални инструменти и за 
структурната организация на духовия оркестър.

ЗА СТРАНИЦА 30

ДУХОВ ОРКЕСТЪР 

Учениците да усвоят знания за работата на 
диригента в духовия оркестър, на инструмента-
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листите и солистите.
Учениците да разширят знанията си за българ-

ския композитор Дико Илиев като самобитен 
представител на българската музикална школа и 
за неговото творчество.

Да се обогатят знанията на децата за музикал-
но-изразните средства и да усъвършенстват уме-
нията им за словесно описание на личните прежи-
вявания от музиката.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Учениците усвояват знания общите характе-
ристики на духовия оркестър. Обогатяват се 
знанията им за особености в устройството и 
тембрите на духовите музикални инструменти, 
които ги обединяват в духов оркестър.

Систематизират се знанията на четвъртоклас-
ниците за начините на звукоизвличане при различ-
ните духови музикални инструменти и за струк-
турната организация на духовия оркестър.

Учениците усвояват знания за работата на ди-
ригента в духовия оркестър, на инструмента-
листите и солистите.

Четвъртокласниците разширяват знанията си 
за българския композитор Дико Илиев като само-
битен представител на българската музикална 
школа и за неговото творчество.

Обогатяват се знанията на децата за музикал-
но-изразните средства и се усъвършенстват уме-
нията им за словесно описание на личните прежи-
вявания от музиката.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

духов оркестър, духови музикални инструменти, 
ударни музикални инструменти, музикално-израз-
ни средства, диригент, инструменталист, со-
лист, инструментална музика, репертоар

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
Патриотични и възрожденски песни, предложени 

от учениците

б) за слушане
„Весели и в боя“ (К. Луков)
„Дунавско хоро“ (Д. Илиев)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Актуализация на усвоените в предходните го-
дини знания за духови музикални инструменти. 
Акцентиране върху духовите инструменти, кои-
то се включват в състава на духовия оркестър 
(тромпет, флейта, кларинет). Въвеждане на но-
вото знание за духов оркестър и неговата струк-
турна организация. Работа с учебника. Прочит на 
поднесената информация. Разглеждане на снимко-
вия и илюстративен материал.

При желание на преподавателя и на учениците 
в урока биха могли да се изпеят изучените песни 
за всеки от духовите музикални инструменти от 
учебниците за втори и трети клас.

Урокът продължава със слушане на „Весели и в 
боя“ със задача да се опишат музикално-изразните 
средства в изпълнението и да се определи разме-
рът на музиката.

Повторно прослушване със задача учениците да 
станат и да маршируват по музиката.

Слушане на „Дунавско хоро“. Беседа за мястото 
на хората в празничната система на българите. 
Даване на възможност учениците да споделят 
личните си наблюдения за моментите, в които са 
слушали изпълнения на „Дунавско хоро“.

Актуализация и обогатяване на знанията за бъл-
гарския композитор Дико Илиев като самобитен 
представител на българската музикална школа и 
за неговото творчество.

Беседа за професиите на композитора, дириген-
та и инструменталистите. Поредно прослушване 
на „Дунавско хоро“ в изпълнение на гвардейския ду-
хов оркестър със задачи да се разпознаят по тем-
бър изучените духови музикални инструменти, да 
се определят темпото и характерът на музика-
та, да се опишат словесно личните възприятия 
от нея. Приканване на четвъртокласниците да 
станат и да играят „Дунавско хоро“.
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3 1

СТРУНЕН ОРКЕСТЪР 

В състава на струнния оркес-
тър участват само струнно-лъ-
кови инструменти: цигулка, 
виола, виолончело и контрабас.

Антонио Вивалди 
е италиански компо-
зитор и виртуозен 
цигулар. 
Създал е множество 
инструментални 
концерти за стру-
нен оркестър. 
Най-известните сред тях са 
„Годишните времена“.

Опиши характера на музиката и въздействи-
ето на музикално-изразните средства върху 
слушателя в двете произведения.

Из Серенада № 13
Малка нощна музика, Първа част
музика Волфганг Амадеус Моцарт

Пролет 
Из Годишните времена
музика Антонио Вивалди

ВИОЛА

ВИОЛОНЧЕЛО    

КОНТРАБАС

ЦИГУЛКА

ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Да се запознаят учениците с общите характе-
ристики на струнния оркестър. Да се обогатят 
знанията им за особености в устройството и 
тембрите на струнните музикални инструмен-
ти, които ги обединяват в струнен оркестър.

Да се систематизират знанията на четвърто-
класниците за начините на звукоизвличане при 
различните струнни музикални инструменти и за 
структурната организация на струнния оркестър.

Учениците да разширят знанията си за работа-
та на диригента, на струнния оркестър, на ин-
струменталистите и солистите.

Те да усвоят знания за италианския композитор 
и виртуозен цигулар Антонио Вивалди и за негово-
то творчество.

Да се обогатят знанията на децата за музикал-
но-изразните средства и да усъвършенстват уме-
нията им за словесно описание на личните прежи-
вявания от музиката.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Учениците се запознават с общите характерис-
тики на струнния оркестър. Обогатяват се зна-
нията им за особености в устройството и тем-
брите на струнните музикални инструменти, 
които ги обединяват в струнен оркестър.

Систематизират се знанията на четвъртоклас-
ниците за начините на звукоизвличане при различ-
ните струнни музикални инструменти и за струк-
турната организация на струнния оркестър.

Учениците разширяват знанията си за работа-

ЗА СТРАНИЦА 31

СТРУНЕН ОРКЕСТЪР 

та на диригента на струнния оркестър, на ин-
струменталистите и солистите.

Те усвояват знания за италианския композитор 
и виртуозен цигулар Антонио Вивалди и за негово-
то творчество.

Обогатяват се знанията на децата за музикал-
но-изразните средства и се усъвършенстват уме-
нията им за словесно описание на личните прежи-
вявания от музиката.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ 

струнен оркестър, струнни музикални инстру-
менти, ударни музикални инструменти, музикал-
но-изразни средства, диригент, инструмента-
лист, солист, инструментална музика, репертоар

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
„Щурче“ (Г. Генов, А. Жекова) от учебника за 1. клас
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„Цигу-мигу“ (Б. Танева, Б. Гудев) от учебника за 3. 
клас

Песни по избор на преподавателя, тематично ориен-
тирани към годишните времена

б) за слушане
„Пролет“ из „Годишните времена“ (Антонио Вивал-

ди)
„Малка нощна музика“ из „Серенада № 13“ (Волфганг 

Амадеус Моцарт)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Актуализация на усвоените в предходните години 
знания за струнни музикални инструменти. Акцен-
тиране върху струнните инструменти, които се 
включват в състава на струнния оркестър (цигулка 
и контрабас). Въвеждане на новото знание за стру-
нен оркестър и неговата структурна организация. 
Работа с учебника. Прочит на поднесената информа-
ция. Разглеждане на снимковия материал.

При желание на преподавателя и на учениците в 
урока биха могли да се изпеят изучените песни „Щур-
че“ и „Цигу-мигу“ от учебниците за първи и трети 
клас.

Урокът продължава със слушане на „Малка нощна 
музика“ със задача да се опишат музикално-изразните 
средства и тембрите на музикалните инструмен-
ти, които учениците разпознават в изпълнението.

Актуализация, допълване и обогатяване на знания-
та за живота и творчеството на австрийския ком-
позитор В. А. Моцарт. 

Беседа за професиите на композитора, диригента и 
инструменталистите.

Работа с учебника. Разглеждане на портрета, за-
познаване с биографията и творчеството на ита-
лианския композитор и виртуозен цигулар Антонио 
Вивалди.

Слушане на „Пролет“ из „Годишните времена“ на 
А. Вивалди със задачи да се опишат музикално-израз-
ните средства и тембрите на музикалните инстру-
менти, които учениците разпознават в изпълнение-
то. Да се споделят личните емоционални възприятия 
от него. 

Поставяне на задача четвъртокласниците да си 
припомнят кои други части от цикъла „Годишните 
времена“ са слушали през тази учебна година.

Урокът завършва с изпълнение на любими на учени-
ците песни за годишните сезони.

3 2

СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР    

Симфоничният оркестър изпълня-
ва инструментална музика. В него 
свирят най-много инструменталис-
ти, разпределени в четири основни 
групи инструменти: дървени духови, 
медни духови, ударни и струнни (лъ-
кови и дърпащи). 

По преценка на композиторите в някои 
прои з   ведения се включват арфа, пиано, 
орган, народни или старинни музикални 
инструменти.
Симфоничният оркестър изпълнява 
разно образна музика: класическа, оперна, 
филмова и забавна.

В някои прои з   ведения 
се включват арфа, 
пиано, орган и др.

Из Кармен
музика Жорж Бизе

Из Симфония № 5, Първа част
музика Лудвиг ван Бетовен

Чуй двете произведения. Опиши 
характера на музиката и чув-
ствата, които провокират у 
теб. Сравни музикално-изразни-
те средства в тях.

ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Четвъртокласниците да усвоят знания за сим-
фоничния оркестър. Да формират понятия за ос-
новните инструментални групи в неговия състав. 
Да изградят умения за сравнение и описание на му-
зикално-изразните средства в конкретни музикал-
ни образци. 

Да се закрепят практически уменията им за сло-

ЗА СТРАНИЦA 32

СИМФОНИЧЕН ОРКЕСТЪР 
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весно описание и споделяне на личните емоционал-
ни възприятия от слушана музика. 

Да се работи за развитие на уменията за кон-
центрация и осъзнато практическо приложение на 
усвоените теоретични знания, за уместна и коре-
ктна употреба на усвоените музикални термини 
и понятия.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Четвъртокласниците усвояват знания за сим-
фоничния оркестър. Формират се понятия за ос-
новните инструментални групи в неговия състав. 
Изграждат се умения за сравнение и описание на 
музикално-изразните средства в конкретни музи-
кални образци. 

Закрепват се практически уменията на учени-
ците за словесно описание и споделяне на личните 
емоционални възприятия от слушана музика. 

Работи се за развитие на уменията за концен-
трация и осъзнато практическо приложение на 
усвоените теоретични знания, за уместна и коре-
ктна употреба на усвоените музикални термини 
и понятия.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

симфоничен оркестър, струнни, духови и ударни 
музикални инструменти, композитор, диригент, 
изпълнител, солист, музикално-изразни средства

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
Песни по избор на преподавателя, тематично 

ориентирани към годишните времена и семей-
ството

б) за слушане
Из „Кармен“ (Жорж Бизе)
Из „Симфония № 5“, Първа част (Лудвиг ван Бе-

товен)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Актуализация на усвоените знания за духов и 
струнен оркестър. Насочване на учениците към 

заключението, че симфоничният оркестър обе-
динява инструментите от духовия и струнния, 
както и други, невключени в тях, музикални ин-
струменти.

Въвеждане на новото знание за симфоничен ор-
кестър. Работа с учебника. Детайлно разглеждане 
на илюстрацията от стр. 32 – 33. Разпознаване и 
назоваване на изучените музикални инструменти. 
Обяснение от учителя за всеки от непознатите 
за децата инструменти (тимпани, цугтромбон, 
валдхорна, туба, обой, фагот, виола, виолончело).

Акцентиране върху информацията, че в зависи-
мост от начина на звукоизвличане в симфоничния 
оркестър се разграничават струнни, духови и удар-
ни инструменти. Довеждане на четвъртокласни-
ците до самостоятелния извод, че всяка от тези 
групи има фиксирано място в отделен сектор на 
симфоничния оркестър, а в илюстрацията това е 
отразено с различни цветове.

Слушане на „Симфония № 5“, Първа част от 
Лудвиг ван Бетовен със задача да се проследят и 
опишат музикално-изразните средства и разпоз-
натите тембри на музикални инструменти. На-
сърчаване на учениците да споделят личните си 
емоционални възприятия от чутата музика и чув-
ствата, които тя провокира у всеки.

Слушане на откъс от „Кармен“ от Жорж Бизе 
със същите задачи. 

Сравняване на музикално-изразните средства в 
двете произведения и довеждане до извода, че сим-
фоничният оркестър може да представя най-раз-
нообразна музикална палитра. 

Начално затвърдяване на усвоеното учебно съ-
държание за симфоничен оркестър чрез игра. Раз-
деляне на класа на три групи, всяка от които она-
гледява начина на свирене на струнните, духовите 
и ударните инструменти. Поставяне на задача 
всяка група да става и да имитира начина на сви-
рене, когато разпознае тембъра на съответните 
инструменти.
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ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания 

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Четвъртокласниците да обогатят и затвър-
дят знанията си за симфоничен оркестър. Да фор-
мират понятия за основните инструментални 
групи в неговия състав – дървени духови, медни 
духови, ударни и струнни (лъкови и дърпащи) ин-
струменти.

Да изградят умения за сравнение и описание на 
музикално-изразните средства в конкретни музи-
кални образци. 

Да се закрепят практически уменията на учени-
ците за словесно описание и споделяне на личните 
емоционални възприятия от слушана музика. 

Да се работи за развитие на уменията за кон-
центрация и осъзнато практическо приложение на 
усвоените теоретични знания, за уместна и коре-
ктна употреба на усвоените музикални термини 
и понятия.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Четвъртокласниците усвояват знания за сим-
фоничния оркестър. Формират се понятия за ос-
новните инструментални групи в неговия състав 
– дървени духови, медни духови, ударни и струнни 
(лъкови и дърпащи) инструменти. Изграждат се 
умения за сравнение и описание на музикално-из-
разните средства в конкретни музикални образци. 

Закрепват се практически уменията на учени-
ците за словесно описание и споделяне на личните 

ЗА СТРАНИЦА 33

ОСНОВНИ ГРУПИ МУЗИКАЛНИ 
ИНСТРУМЕНТИ В СЪСТАВА НА 
СИМФОНИЧНИЯ ОРКЕСТЪР

емоционални възприятия от слушана музика. 
Работи се за развитие на уменията за концен-

трация и осъзнато практическо приложение на 
усвоените теоретични знания, за уместна и коре-
ктна употреба на усвоените музикални термини 
и понятия.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

симфоничен оркестър, струнни (лъкови и дър-
пащи), медни духови, дървени духови и ударни му-
зикални инструменти, композитор, диригент, 
изпълнител, солист, концертмайстор, водач на 
група, музикално-изразни средства

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
Песни по избор на преподавателя, тематично 

ориентирани към природни обекти и явления

3 3

ОСНОВНИ ГРУПИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ В СЪСТАВА 
НА СИМФОНИЧНИЯ ОРКЕСТЪР

Във всеки симфоничен оркестър има чети-
ри основни групи инструменти – дървени 
духови, медни духови, ударни и струнни (лъ-
кови и дърпащи). 

В групата на струнно-лъковите инстру-
менти свирят всички цигулки, виоли, вио-
лончели и контрабаси. 
В симфоничния оркестър водачът на първи-
те цигулки се нарича концертмайстор.Той 
има водеща роля, след тази на диригента. 

Групата на духовите инструменти 
включва медни (валдхорни, тромпети, 
тромбони и туба) и дървени (флейти, 
обои, кларинети и фаготи).

Ударни инструменти са тимпани, 
барабани, ксилофон, чинели и други.
 
Във всяка група първият инструмен-
талист е водач и солист. те цигулки се нарича концертмайстор.Той 

има водеща роля, след тази на диригента. 
талист е водач и солист. 

Чрез кои музикално-изразни 
средства симфоничният ор-
кестър възпроизвежда звуци 
от природата? Кои инстру-
ментални групи разпозна?

Чуй и опиши тембрите на 
всяка от групите музикални 
инструменти.

Полетът на бръмбара
музика 
Николай Римски-Корсаков

Музикален пример за групи в 
симфоничния оркестър
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б) за слушане
„Полетът на бръмбара“ (Николай Римски-Корса-

ков)
Музикален пример за групи в симфоничния оркес-

тър

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Актуализация, затвърдяване и обогатяване на 
знанията за симфоничен оркестър, придобити в 
предходния учебен час. Припомняне на извода, че 
симфоничният оркестър обединява инструмен-
тите от духовия и струнния, както и други, нев-
ключени в тях, музикални инструменти.

Въвеждане на новото знание за основни групи му-
зикални инструменти в състава на симфоничния 
оркестър. Работа с учебника. Детайлно разглежда-
не на илюстрацията от стр. 32 – 33. Разпознаване 
и назоваване на изучените музикални инструмен-
ти. Акцентиране върху названията на музикални-
те инструменти, които децата не познават от 
предходните години (тимпани, цугтромбон, вал-
дхорна, туба, обой, фагот, виола, виолончело).

Детайлно изясняване на състава на всяка от ос-
новните групи музикални инструменти в състава 
на симфоничния оркестър: дървени духови инстру-
менти (флейти, обои, кларинети, фаготи), мед-
ни духови инструменти (валдхорни, тромпети, 
тромбони, туба), струнно-лъкови инструменти 
(цигулки, виоли, виолончели, контрабаси) и ударни 
инструменти (тимпани, барабани, ксилофон, чине-
ли, триангели, дайрета). 

Беседа за фиксираното място в отделен сектор 
на симфоничния оркестър за всяка от групите му-
зикални инструменти със зрителна опора върху 
илюстрацията в учебника и акцент върху цвето-
вото им разграничаване. Припомняне на инстру-
ментите, които звучат само в отделни прои- 
зведения, включвани в състава на симфоничния 
оркестър по преценка на композиторите (арфа, 
пиано, орган, народни или старинни музикални ин-
струменти). Изясняване на понятията „концерт-
майстор“ и „водач на група“. Открояване на роля-
та на диригента в симфоничния оркестър.

Слушане на Музикален пример за групи в симфо-
ничния оркестър със задача да се опишат тембри-
те на всяка от групите музикални инструменти.

Слушане на „Полетът на бръмбара“от Нико-
лай Римски-Корсаков със задача да се проследят 
и опишат музикално-изразните средства и раз-

познатите тембри на музикални инструменти. 
Насърчаване на учениците да споделят личните 
си емоционални възприятия от чутата музика и 
чувствата, които тя провокира у всеки.

Начално затвърдяване на усвоеното учебно съ-
държание за основни групи музикални инструмен-
ти в състава на симфоничен оркестър чрез игра 
върху Музикален пример за групи в симфоничния 
оркестър.

Разделяне на класа на четири групи, всяка от кои-
то онагледява начина на свирене на струнно-лъко-
вите, медните и дървените духови инструменти 
и ударните музикални инструменти. Поставяне 
на задача всяка група да става и да имитира начина 
на свирене, когато разпознае тембъра на съответ-
ните инструменти.

При желание на преподавателя и на учениците 
урокът би могъл да завърши с изпяване на изуче-
ни песни за природни обекти и явления от първи, 
втори и трети клас.
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ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания 

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Четвъртокласниците да усвоят знания за ор-
кестър от народни инструменти. Да формират 
понятия за основните инструментални групи в 
неговия състав. Да изградят умения за сравнение 
и описание на музикално-изразните средства в 
конкретни музикални образци. 

Да се закрепят практически уменията им за 
словесно описание и споделяне на личните емо-
ционални възприятия от слушана музика. 

Да се работи за развитие на уменията за кон-
центрация и осъзнато практическо приложение 
на усвоените теоретични знания, за уместна и 
коректна употреба на усвоените музикални тер-
мини и понятия.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Четвъртокласниците усвояват знания за ор-
кестър от народни инструменти. Формират по-
нятия за основните инструментални групи в не-
говия състав. Изграждат се умения у учениците 
за сравнение и описание на музикално-изразните 
средства в конкретни музикални образци. 

Закрепват се практически уменията на децата 
за словесно описание и споделяне на личните емо-
ционални възприятия от слушана музика. 

Работи се за развитие на уменията за концен-
трация и осъзнато практическо приложение на 

ЗА СТРАНИЦА 34

ОРКЕСТЪР ОТ НАРОДНИ 
ИНСТРУМЕНТИ

усвоените теоретични знания, за уместна и ко-
ректна употреба на усвоените музикални тер-
мини и понятия.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

оркестър от народни инструменти, гъдулка, 
тамбура, кавал, гайда, тъпан, фолклорен ансамбъл, 
съпровод, ръченица, право хоро, пайдушко хоро, пе-
вци, танцьори, диригент

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
„Иване ле, Богдане ле“ (лазарска народна песен)
„Девойче бело, цървено“ (народна песен)
б) за слушане
„Граовски танц“ (В. Владимиров)
„Елицина ръченица“ (Н. Петров)

3 4

ОРКЕСТЪР ОТ НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ

Народният оркестър 
изпълнява инструментал-
ни пиеси и съпровожда 
народни песни. Основните 
музикални инструменти 
в състава му са гъдулка, 
тамбура, кавал, гайда и тъ-
пан. Народните оркестри 
се представят самостоя-
телно или като част от 
фолклорни ансамбли, заедно 
с певци и танцьори.

Чуй двете произведения. 
Тембъра на кои инстру-
менти разпознаваш в из-
пълненията? Какво може 
да се танцува? Коя от 
схемите отразява броене-
то във всяко от тях? 

Граовски танц
музика Владимир Владимиров

Елицина ръченица 
музика Николай Петров

Иване ле, Богдане ле
лазарска народна песен

– Иване ле, Богдане ле, драгите ти черни очи,
драгите ти черни очи, драги ми са, мили ми са. 
Я си ела довечера, довечера по вечера,
дорде не сме вечеряли, златни порти затворили. 
– Как да дойда, мило любе, как да дойда довечера? 
Мене мама ми гълчала, хем ми гълчи, тъй ми дума:
 „Къде ходиш, Иване ле, Иване ле, Богдане ле?“.
Аз на мама тъй продумах: – Мъри мамо, мила мамо.
Мъри мамо, мила мамо, аз залюбих малка мома. 
Не е мома като мома, най е мома – ясно слънце.
Очите є ясни звезди, веждите є плетен гайтан, 
като ходи, вятър вее, като седи слънце грее.

1  2  3

1  2

 2  31

 1  2
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МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Урокът започва с изпълнение на любими изучени 
народни песни, с които учениците се разпяват. Въ-
веждане на новото знание за оркестър от народни 
инструменти и работа с учебника. Разглеждане на 
снимката от стр. 34. Разпознаване и назоваване на 
изучените народни музикални инструменти. 

Слушане на „Граовски танц“ със задача да се раз-
познаят по тембър инструментите в състава 
на народния оркестър. Поставяне на задача да се 
определи видът на броенето (метрумът) на музи-
ката със зрителна опора върху графичните схеми 
в учебника. Насърчаване на учениците сами да оп-
ределят какъв танц се изпълнява върху музиката 
(право хоро, граовско хоро).

Беседа за празника от народния календар Лаза-
ровден, за лазаруването и лазарските песни, които 
се изпълняват на празника. 

Разучаване на новата песен „Иване ле, Богдане 
ле“ съобразно възприетата методика.

Изпълнение на песента със задачи да се проследят 
музикално-изразните средства в изпълнението, да 
се отграничат и опишат тембрите на народните 
музикални инструменти в състава на оркестъра и 
да се танцува буенек по музиката.

Поставяне на акцент върху факта, че в това 
изпълнение ролята на оркестъра е съпровождаща. 
Поставяне на изискване за уместна употреба на 
изучените понятия при отговорите на всички по-
ставяни въпроси. 

Урокът завършва със слушане на „Елицина ръче-
ница“. Поставяне на задачи да се определи видът на 
броенето с опора върху графичните схеми и да се 
опишат словесно музикално-изразните средства в 
изпълнението. Поредно прослушване на произведе-
нието и насърчаване на учениците да станат и да 
играят ръченица. 

3 5

ВИДОВЕ ОРКЕСТРИ

Посети концерт на оркестър. Опи-
ши изпълнителския състав. Просле-
ди музикално-изразните средства 
в изпълненията – мелодия, ритъм, 
метрум, темпо, динамика и тембър. 
Кое от тях ти оказа най-силно въз-
действие? 
Сподели впечатленията си.
Как публиката съпреживява музи-
ката по време на инструментален 
концерт? 

Вода тече
народна песен

Вода тече по бели камъни. / 2

Припев: 
Ах, рикидос, тънки пиперос, 
стинлиперос,
ах, ти Доброян, Доброяне ле.

Че кой тича вода да налива? / 2 
Милка тича вода да налива. / 2
Че кой тича вода да напива? / 2
Стойчо тича вода да напива. / 2
Уж да рече: – Изгорях за вода. / 2
Той пък рече: – Изгорях за Милка. / 2

Какъв оркестър съпровожда песен-
та Вода тече? Разучи я и пей със 
съучениците си. Нека куплетите 
се изпълняват от солисти, а при-
певите – от класа в хор.

Чуй музикалния пример и 
назови видовете оркестри.

Музикален пример 
за видове оркестри

ВИД НА УРОКА

Урок за наблюдение в извънучилищна обучаваща 
среда 

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

В извънучилищна обучаваща среда да се разши-
рят знанията на учениците за изучените видо-
ве оркестри, за инструменталните групи в тях 
и за музикалните инструменти. 

Четвъртокласниците да се научат да откри-
ват зависимости и да осъществяват връзки 
между тембрите на различните музикални ин-
струменти и оркестровите формации. 

ЗА СТРАНИЦА 35

ВИДОВЕ ОРКЕСТРИ 

Да се работи за формиране на умения да съ-
преживяват инструменталната музика, да под-
бират подходящи определения за описанието є, 

52



както и да коментират въздействието на жи-
вото изпълнение върху слушателите.

Да се обогатят знанията за музикални изразни 
средства и характер на музиката. Да се усъвър-
шенстват уменията на учениците за словесно-
то им описание.

Да се работи за постигане на осъзната етни-
ческа толерантност между различните народ-
ности. Да се формира търпимост и уважение 
към проявите на различно мнение и предпочита-
ния.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

В извънучилищна обучаваща среда се разширя-
ват знанията на учениците за изучените видове 
оркестри, за инструменталните групи в тях и 
за различните музикални инструменти. 

Четвъртокласниците да се научат да откри-
ват зависимости и да осъществяват връзки 
между тембрите на музикалните инструменти 
и оркестровите формации, в които участват. 

Работи се за формиране на умения у учениците 
да съпреживяват инструменталната музика, да 
подбират подходящи определения за описание-
то є, както и да коментират въздействието 
на живото изпълнение върху слушателите.

Обогатяват се знанията за музикални изразни 
средства и характер на музиката. Усъвършен-
стват се уменията на учениците от четвърти 
клас за словесното им описание.

Работи се за постигане на осъзната етническа 
толерантност между различните народности. 
Формират се търпимост и уважение към проя-
вите на различно мнение и предпочитания.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

инструментален концерт, оркестър, струнен, 
духов и симфоничен оркестър, оркестър от на-
родни инструменти, струнни (лъкови и дърпащи), 
медни духови, дървени духови и ударни музикални 
инструменти, композитор, диригент, изпълни-
тел, солист, концертмайстор, водач на група, му-
зикално-изразни средства.

ДЕЙНОСТИ
 
слушане, пеене, игра, танцуване

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
„Вода тече“ (народна песен)
б) за слушане 
Музикален пример за видове оркестър

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Препоръчва се урокът да се проведе под фор-
мата на посещение на инструментален концерт 
в извънучилищна обучаваща среда.

В случай че това е невъзможно, се предлага в 
класната стая да се организира и проведе им-
провизиран инструментален концерт. Следва 
се последователността на задачите от стр. 35 
на учебника. Включват се любими на учениците 
инструментални произведения от училищния и 
извънучилищния репертоар, като се прилагат 
практически усвоените знания за различните 
видове оркестри и формираните умения за от-
криване и описание на изучените музикално-из-
разни средства.

Акцентира се върху факта, че успехът на кон-
церта зависи от взаимодействието между из-
пълнители и публика. 

Препоръчително е предварително да се прове-
де беседа с учениците за поведението на публи-
ката по време на концерт.
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3 6

МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Чуй песента и опиши 
характера на музиката и 
тембъра на съпровожда-
щия инструмент ханг. 
Пей и предай с 
изпълнението 
си емоционално-
то послание на 
песента.

Ханг е ударен музикален ин-
струмент, създаден през 2000 г.  
в Швейцария. 
Звукът му се извлича при уда-
ри с длани и пръсти на ръцете. 
Тонът е мек и топъл. 

В зависимост от начина на звукоиз-
вличане музикалните инструменти 
се разделят в четири групи: струн-
ни, духови, ударни и клавишни.

Назови музикални инструменти 
от всяка група.

Чуй музикалния пример. Запиши в 
тетрадка инструментите, които 
разпознаваш. Разпредели ги по групи. 

Музикален пример 
за музикални инструменти

Чуй изпълнението на Многолетствие. 
Кой ударен музикален инструмент 
разпознаваш? При какви случаи се 
изпълнява произведението? 

Многолетствие
музика Дмитрий Бортнянски

Брала мома 
народна песен

Брала мома ружа цвете във градинкана.
Дейно брала, там заспала между цветено. / 2
От дол иде лудо младо и хи думаше. 
– Стани, стани, ой девойко, стани стига спа! / 2
Любено ти сай главило и ша са жени. 
– Нек‘ са глави, нек‘ са жени, от мен просто му. 
Нек‘ са глави, нек‘ са жени, друго ша любя.

Чуй песента и опиши 
характера на музиката и 
тембъра на съпровожда-
щия инструмент ханг. 
Пей и предай с 
изпълнението 
си емоционално-
то послание на 

ВИД НА УРОКА

Урок за затвърдяване на новите знания и за обобще-
ние

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика:
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Четвъртокласниците да обогатят и затвърдят 
знанията си за видовете музикални инструменти спо-
ред начина на звукоизвличане.

Да формират понятия за основните инструмен-
тални групи от струнни, духови, ударни и клавишни 
инструменти.

Да изградят умения за сравнение и описание на му-
зикално-изразните средства в конкретни музикални 
образци. 

Да се закрепят практически уменията на ученици-
те за словесно описание и споделяне на личните емо-
ционални възприятия от слушана музика. 

Да се работи за развитие на уменията за концентра-
ция и осъзнато практическо приложение на усвоените 
теоретични знания, за уместна и коректна употреба 
на усвоените музикални термини и понятия.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Четвъртокласниците обогатяват и затвърдяват 
знанията си за видовете музикални инструменти спо-
ред начина на звукоизвличане.

Формират се понятия за основните инструмен-
тални групи от струнни, духови, ударни и клавишни 
инструменти.

Изграждат се умения за сравнение и описание на му-
зикално-изразните средства в конкретни музикални 
образци. 

Закрепват се практически уменията на учениците 
за словесно описание и споделяне на личните емоцио-

ЗА СТРАНИЦА 36

МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

нални възприятия от слушана музика. 
Работи се за развитие на уменията за концентрация 

и осъзнато практическо приложение на усвоените тео- 
ретични знания, за уместна и коректна употреба на 
усвоените музикални термини и понятия.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

оркестър, клавишни, струнни (лъкови и дърпащи), 
медни духови, дървени духови и ударни музикални ин-
струменти, изпълнител, солист, концертмайстор, 
водач на група, музикално-изразни средства.

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, танцуване, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
„Брала мома“ (народна песен)
б) за слушане 
„Многолетствие“ (Д. Бортнянски)
 Музикален пример за музикални инструменти

54



МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Урокът започва с разпяване на учениците с любима 
изучена народна песен.

Разглеждане на илюстрацията в учебника със задача 
четвъртокласниците да назоват четирите основни 
групи музикални инструменти и да посочат коя от 
тях не е представена в илюстрацията. Поставяне 
на задача учениците да запишат в тетрадките си ос-
новните групи музикални инструменти и конкретни 
техни представители във всяка група. Затвърдяване 
и обобщение на знанията за общия вид и за начина на 
звукоизвличане на инструментите във всяка от гру-
пите. Съпоставяне, откриване на сходства и различия 
между отделните групи музикални инструменти.

Затвърдяване на усвоените знания и поставяне на 
нарочно изискване за уместна, прецизна и точна упо-
треба на понятията в речта.

Прочит на текста от учебника. 
Слушане на примера за музикални инструменти със 

задача учениците да запишат в тетрадките си по-
следователността на прозвучаване на музикалните 
инструменти и да ги отнесат към съответните им 

групи. Насърчаване на децата да изберат точните 
думи, с които да опишат тембъра на инструментите 
и да представят личните си емоции от възприемана-
та музика. 

Поднасяне на нова и любопитна информация за удар-
ния музикален инструмент ханг. Даване на възмож-
ност на учениците да споделят свои знания или лю-
бопитни факти за него, които са срещнали в различни 
източници.

Поставяне на акцент и обръщане на внимание, че в 
музикалната практика често се появяват нови съвре-
менни музикални инструменти.

Слушане на „Многолетствие“ на Д. Бортнянски 
със задачи учениците да посочат при какви случаи се 
изпълнява произведението и кой ударен музикален ин-
струмент разпознават. Изискване да опишат харак-
тера на музиката и да посочат кои музикално-изразни 
средства определят спецификата му. 

Слушане и разучаване на народната песен „Брала 
мома“, съобразно възприетата методика. Детайлно 
изясняване на архаичните думи в текста на песента.

Урокът завършва със слушане на инструментална 
музика от училищния или извънучилищен репертоар. 

3 7

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

Електронните музикални ин-
струменти произвеждат звук 
по електронен път и имити-
рат акустични инструменти. 
С тях се възпроизвеждат и зву-
ци от природата. Електронни 
музикални инструменти са 
синтезатор, електрическа 
китара, електрическа цигулка 
и много други. За да свирят, 
всички те се нуждаят от елек-
тричество.

Електронните музикални ин-

Открий приликите и раз-
ликите в устройството на 
електрическите и акустич-
ните инструменти.  

Планета на мечтите
музика Хайгашод Агасян
текст Татяна Йотова

Има в живота ни цветна планета,
волна душа без адрес.
С чудни неща ден и нощ е заета,
праща те в бъдното днес. 
Тя украсява доброто в човека,
с нея духът ти лети.
Тя е безкрайна, усмихната, лека,
извор е тя на мечти.

Припев:
Планета на мечтите, планета на мечтите, 
напук на битието за нея се хвани.
Тогава ще узнаеш, че имаш сили скрити
и можеш невъзможни неща да сътвориш.

Колко ти трябва фантазия само,
слънце в посока и шир.
Яхвай крилата, мечтай непрестанно 
нейде в небесния мир.
Нейде те гонят бедите и злото
с верен приятел в беда.
Ти си спасен от атаки,
защото имаш си крепост – мечта!

Припев... 

Слушай и танцувай.
Музикален пример за 
електрически и елек-
тронни музикални ин-
струменти

3 7

ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: музициране, възприемане 
на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ 

Да се обогатят знанията на учениците за елек-
трическите и електронните музикални инстру-
менти.

Четвъртокласниците да се научат да разпозна-
ват по външен вид съвременните електрически 
и електронни музикални инструменти и да се за-

ЗА СТРАНИЦA 37

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ 
МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ 

55



познаят с тембровите им възможности. Да се 
коментира присъствието на разнообразна музика 
в програмите на радиото и телевизията. Да се ра-
боти за формиране на умения да съпреживяват му-
зиката за съвременни инструменти и да подбират 
подходящи определения за описание на въздействи-
ето є върху слушателите.

Да усвоят знания за начина на звукоизвличане и 
използване на електрическите и електронните 
музикални инструменти в музикалната практика.

Да се изградят у учениците от четвърти клас 
умения за съпоставяне на електрическите и елек-
тронни музикални инструменти с подобните им 
акустични музикални инструменти, да се форми-
рат умения за откриване на сходства и различия 
между тях.

Да се обогатят знанията на четвъртокласници-
те за изразни средства в музиката.

Да се усъвършенстват уменията на учениците 
за словесното им описание.

Да се развие социалната компетентност на уче-
ниците чрез участие в групова учебна дейност. Да 
се насърчат проявите на толерантност, уваже-
ние и подкрепа по време на танцуване.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Обогатяват се знанията на учениците за елек-
трическите и електронните музикални инстру-
менти.

Четвъртокласниците се научават да разпозна-
ват по външен вид съвременните електрически и 
електронни музикални инструменти и се запозна-
ват с тембровите им възможности. Коментира 
се присъствието на разнообразна музика в про-
грамите на радиото и телевизията. Работи се за 
формиране на умения у учениците да съпреживя-
ват музиката за съвременни инструменти и да 
подбират подходящи определения за описание на 
въздействието є върху слушателите.

Децата усвояват знания за начина на звукоизвли-
чане и използване на електрическите и електрон-
ните музикални инструменти в музикалната 
практика.

У учениците от четвърти клас се изграждат 
умения за съпоставяне на електрическите и елек-
тронни музикални инструменти с подобните им 
акустични музикални инструменти, формират се 
умения за откриване на сходства и различия меж-
ду тях.

Обогатяват се знанията на четвъртокласници-
те за изразни средства в музиката.

Усъвършенстват се уменията на учениците за 
словесното им описание.

Стимулира се развитието на емоционалната ин-
телигентност у децата.

Развива се социалната им компетентност чрез 
участие в групова учебна дейност. Насърчават се 
проявите на толерантност, уважение и подкрепа 
по време на танцуване.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

електрически и електронни музикални инстру-
менти, синтезатор, електрическа китара, елек-
трическа цигулка, акустични музикални инстру-
менти, музикално-изразни средства, характер на 
музиката

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, игра, танцуване

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
„Планета на мечтите“ (Х. Агасян, Т. Йотова)
б) за слушане
Музикален пример за електрически и електронни 

музикални инструменти
По мотиви от „Токата и фуга“ на Йохан Се-

бастиан Бах (Джон Лорд) (от учебника за 3. клас)
„Лятна буря“ в стил хеви метъл из „Годишни-

те времена“ (Антонио Вивалди) (от учебника за 
3. клас)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Разглеждане на илюстрацията в учебника. Запоз-
наване на учениците с общия вид и начина на звуко-
извличане на съвременните електронни и електри-
чески 

музикални инструменти. 
Изясняване на понятията „съвременен елек-

трически и електронен музикален инструмент“ и 
„клавиатура“ и обогатяване на знанията от пре-
дходната година. Прочит на текста от учебника. 
Съпоставяне, откриване на сходства и различия 
между съвременните електрически и електронни 
музикални инструменти и акустичните им анало-
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зи по общ вид на инструментите, по устройство 
и по начини на звукоизвличане.

Работа с учебника и прочит на определението в 
него.

Слушане на музикалния пример за електрически 
и електронни музикални инструменти със задача 
учениците да открият и посочат сходства и раз-
личия в тембрите на акустичните музикални ин-
струменти и техните електронни и електрически 
аналози. Поставяне на нарочно изискване ученици-
те да изберат точните думи, с които да опишат 
тембровото многообразие и да представят лични-
те си емоции от възприеманата на музика. 

Обръщане на внимание, че в музикалната практи-
ка електрическите и електронните музикални ин-
струменти присъстват и като солиращи, и като 
акомпаниращи, а често звучат и като цял оркес-
тър.

Поредно акцентиране на определението „съвре-
менен електронен или електрически музикален ин-

струмент“. 
Разучаване на песента „Планета на мечтите“,съо- 

бразно възприетата методика. Беседа за електри-
ческите и електронни музикални инструменти, 
които учениците разпознават в съпровода на пе-
сента.

Работа с учебника. Пореден прочит и наизустя-
ване на текста.

По желание се слушат отново учените през пре-
дходната учебна година музика на Джон Лорд по 
мотиви от „Токата и Фуга“ на Йохан Себастиан 
Бах и „Лятна буря“ в стил хеви метъл из „Годиш-
ните времена“ Антонио Вивалди, със задача уче-
ниците да споделят личните си преживявания от 
музиката и да импровизират танцови движения по 
нея.

Урокът завършва с поредно изпяване на песента 
„Планета на мечтите“. Учениците се приканват 
да импровизират танцови движения по песента.

ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра.
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Учениците да усвоят знания за аудиотехниката 
за съхранение и разпространение на музика. Да се 
проследят пътят, промените и развитието на 
средствата за съхранение и разпространение на 
музика през годините. 

Да се работи за развитие на способността на 
четвъртокласниците да разпознават различните 
технически устройства за съхранение и разпрос-

ЗА СТРАНИЦИ 38 – 39 

АУДИОТЕХНИКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И 
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МУЗИКА

транение на музика.
Да се формират у учениците умения да работят 

със съвременни технически средства за съхране-

3 8

АУДИОТЕХНИКА ЗА СЪХРАНЕНИЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МУЗИКА 

Музиката присъства 
във всички периоди 
на човешкото разви-
тие. Хората намират 
различни начини за 
нейното съхранение и 
разпространение.

Фонографът е един от 
първите уреди, служещи за 
записване и прослушване на 
музика, предшественик на 
грамофона.

Грамофонът има значител-
но по-силен звук и по-голяма 
продължителност на живот 
на звуковите носители (гра-
мофонни плочи).

Магнетофонът е елек-
тронно устройство, което 
използва магнитни ленти 
(ролки) за записване и възпро-
извеждане на музика. 

Магнетофонът е елек-

Касетофонът също 
използва магнитна 
лента за запис и въз-
произвеждане на музи-
ка, но тя е монтирана 
в аудиокасета.

 има значител-
но по-силен звук и по-голяма 
продължителност на живот 
на звуковите носители (гра-

Разгледай снимките и 
състави разказ как през 
различните епохи са се 
променяли устройства-
та за съхранение и раз-
пространение на музика.

произвеждане на музи-
ка, но тя е монтирана 

извеждане на музика. 

3 9

Уокменът е преносим 
касетофон, на който 
може да се слуша музика 
с помощта на слушалки.

Компактдискът е оптичен 
носител за съхранение и разпрос-
транение на музика, който се 
чете с лазер. Звукът се възпро-
извежда от CD плейър.

MP3 плейър е мобил-
но устройство, което 
съхранява и възпроиз-
вежда музика, записа-
на в цифров формат.

Инсталирайте приложение-
то VLC или друго подобно 
на таблет или телефон. 
Слушайте любимата си му-
зика и подредете плейлист.

Речник 

Плейлист – списък с пред-
почитани песни или музика 
за слушане

Днес записването, съхране-
нието и разпространението 
на музика е достъпно от 
всеки телефон и компютър.

съхранява и възпроиз-
вежда музика, записа-
на в цифров формат.

Инсталирайте приложение-

Днес записването, съхране-
нието и разпространението 

всеки телефон и компютър.

Уокменът е преносим 
касетофон, на който 

Компактдискът
носител за съхранение и разпрос-
транение на музика, който се 
чете с лазер. Звукът се възпро-
извежда от CD плейър.

всеки телефон и компютър.всеки телефон и компютър.
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ние и разпространение на музика.
Да се създадат условия за разгръщане на социал-

ната компетентност и умението на учениците 
да намират практическо приложение на способ-
ностите си за работа със съвременни технически 
средства за съхранение и разпространение на му-
зика.

Да се изградят критерии за качествен подбор, 
умения за подреждане, съхранение и споделяне на 
лична музикална колекция, която позволява на уче-
ниците емоционално да възприемат и съпреживя-
ват стойностна музика.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Учениците усвояват знания за аудиотехниката 
за съхранение и разпространение на музика. Про-
следяват пътя, промените и развитието на сред-
ствата за съхранение и разпространение на музика 
през годините. 

Работи се за развитие на способността на чет-
въртокласниците да разпознават различните тех-
нически устройства за съхранение и разпростра-
нение на музика.

У учениците се формират умения да работят 
със съвременни технически средства за съхране-
ние и разпространение на музика.

Създават се условия за разгръщане на социална-
та компетентност и умението на четвъртоклас-
ниците да намират практическо приложение на 
способностите си за работа със съвременни тех-
нически средства за съхранение и разпространение 
на музика.

Изграждат се критерии за качествен подбор, 
умения за подреждане, съхранение и споделяне на 
лична музикална колекция, която позволява на уче-
ниците емоционално да възприемат и съпреживя-
ват стойностна музика.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

аудиотехника за съхранение и разпространение 
на музика – фонограф, грамофон, магнетофон, ка-
сетофон, компактдиск, уокмен, МР3 плейър, ком-
пютър, мобилен телефон, плейлист, звуконосите-
ли (плочи, ролки, аудиокасети, компактдискове)

ДЕЙНОСТИ

работа с учебник, работа със съвременни тех-

нически средства за съхранение и разпространение 
на музика, слушане на музика

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
Любими песни от училищния или извънучилищен 

репертоар
б) за слушане
Музикални произведения, записани на различни 

аудионосители за съхранение и разпространение на 
музика

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Препоръчва се урокът да се поднесе чрез ком-
пютърна презентация на съдържанието, която 
включва подходящи изображения и демонстрация 
на звук, възпроизведен от различни технически 
средства за съхранение и разпространение на му-
зика. 

В случаите, когато липсва подходящо техниче-
ско оборудване, се работи с учебника и се следва 
логиката на поднесеното учебно съдържание в 
него.

Поставя се акцент върху изясняване на всички 
понятия и сравнение на особеностите на звука, 
възпроизвеждан от различни устройства за съхра-
нение и разпространение на музика.

Урокът завършва с практическа работа на уче-
ниците. Инсталиране на приложението VLC на 
таблет или телефон и създаване на личен плейлист 
с предпочитани песни и инструментална музика.
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ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания 

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Учениците да усвоят знания за съвременните 
технологии в музиката, които ни позволяват да я 
слушаме по всяко време и на всяко място.

Да се формират умения за работа с безплатни 
приложения за създаване на музика, които учени-
ците откриват във виртуалното пространство.

Да се работи за осъществяване на непосред-
ствена интердисциплинарна връзка с обучението 
по информационни технологии за развитие на спо-
собностите на четвъртокласниците да прилагат 
усвоените знания в различни практически условия.

Да се формират у учениците умения да работят 
със съвременни технически средства за компози-
ране и разпространение на музика.

Да се създадат благоприятни условия за разгръ-
щане на социалната компетентност и умението 
на учениците да намират практическо приложе-
ние на способностите си за работа със съвременни 
технически средства за създаване и разпростране-
ние на музика.

Да се изградят естетически критерии, които 
позволяват на учениците не само емоционално да 
възприемат и съпреживяват стойностна музика, 
а и да създават такава.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Учениците усвояват знания за съвременните 
технологии в музиката, които ни позволяват да я 
слушаме по всяко време и на всяко място.

СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В 
МУЗИКАТА 

Формират се умения за работа с безплатни при-
ложения за създаване на музика, които учениците 
откриват във виртуалното пространство.

Работи се за осъществяване на непосредствена 
интердисциплинарна връзка с обучението по ин-
формационни технологии, за развитие на способ-
ностите на четвъртокласниците да прилагат 
усвоените знания в различни практически условия. 

У учениците се формират умения да работят 
със съвременни технически средства за компози-
ране и разпространение на музика.

Създават се благоприятни условия за разгръща-
не на социалната компетентност и умението на 
учениците да намират практическо приложение 
на способностите си за работа със съвременни 
технически средства за създаване и разпростране-
ние на музика.

Изграждат се естетически критерии, които 
позволяват на учениците не само емоционално да 
възприемат и съпреживяват стойностна музика, 
а и да създават такава.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

съвременни технологии в музиката, виртуално 

ЗА СТРАНИЦИ 40 – 41 СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ В МУЗИКАТА            

4 0

Музиката е навсякъде около нас. Съвре-
менните телефони ни позволяват да 
слушаме музика на всяко място и по 
всяко време.
Във виртуалното пространство можеш 
да откриеш различни безплатни прило-
жения, които ще ти помогнат да напи-
шеш музика. Такова е Маестро – Музи-
кален композитор. Запознай се с него.

Maestro music composer
Програмата е на английски 
език.
Ще обогатиш знанията си, 
докато пишеш своята му-
зика.

1. Стартирай про-
грамата от тук:  

3. Напиши заглавие и име на 
автор. Посочи темпо и раз-
мер на композицията си. 

тонови 
трайности

тактови 
черти и знак 
за повторение

динамика

 4. Избери:

заглавие

автор

нова музика

темпо

паузи

2. Избери  файл (file)   
и след това нова му-
зика (new music).

размер

4 1

 

Маркирай нота и до-
бави текст, когато 
композираш песен.

5. Ако се наложи да 
изтриеш някой еле-
мент, използвай буто-
на премахвам (undo).

7. Използвай бутона 
помощ (help) при 
необходимост.

Инсталирай музикалното приложение Walk Band 
на телефона или таблета си. Намери музикалния 
инструмент пиано. Стартирай функцията за из-
пълнение на музика по двойки. Изсвирете заедно с 
твой приятел „Качвам се по стълбичка“. Свирете 
с еднакво темпо и ритъм. Започнете от тона до.

Използвай някое от инсталира-
ните на телефона ти музикални 
приложения. Включи слушалки и 
ги сподели с приятел. Нека еди-
ният от вас свири на китара, а 
другият – на ударни инструмен-
ти. Импровизирайте и с други 
музикални инструменти!

6. Прослушай 
проекта си.
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пространство, музикални приложения, елементи 
на нотописа, композитор, композиране, файл

ДЕЙНОСТИ

композиране на музика, нотопис, слушане на му-
зика, игра 

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
Любими песни от училищния и извънучилищния 

репертоар, избрани и предложени от учениците
б) за слушане
Музика, създадена и записана от учениците по 

време на урока

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Препоръчва се урокът да се поднесе чрез ком-
пютърна презентация на съдържанието, която 
включва всички последователни стъпки за ин-
сталиране и работа с музикалните приложения 
Maestromusiccomposer и WalkBand. 

В случаите, когато липсва подходящо техническо 
оборудване, се работи с учебника и се следва логика-
та на поднесеното учебно съдържание в него. 

Поставя се акцент върху връзките с обучението 
по информационни технологии и чужди езици. Пре-
веждат се и се изясняват всички чужди понятия. 
Спазва се стриктно последователността на всяка 
от стъпките.

Урокът завършва с практическа работа на уче-
ниците и представяне на реализираните музикални 
проекти и композираната от четвъртокласници-
те музика.

ОЗВУЧИТЕЛНА ТЕХНИКА                               

Озвучителната техника включва микрофо-
ни, усилвател, смесителен пулт и тонко-
лони. С нея се обработва и усилва звукът, 
така че да бъде достъпен за публика в 
по-големи помещения и пространства. 

Чуй музикалния пример. Открий 
еднаквост, различие или подобие в 
изпълненията. Избери графични сим-
воли, с които да отразиш наблюдени-
ята си.

4 2

Озвучителната техника включва микрофо-

Микрофонът преобразува 
звука в електрически сигнал.  

Музикален пример за озвучаване

ЕД
НАКВОСТ ПОД

ОБИЕ

Смесителният пулт смесва и обработва с ефек-
ти звуковите сигнали от различните музикални 
инструменти и микрофони, включени в него. 

Усилвателят 
усилва сигнала.

РАЗ
ЛИЧИЕ

Тонколоните преобра-
зуват електрическия 
сигнал в звук. 

ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Учениците да усвоят знания за озвучителната 
техника, която ни позволяват да слушаме музика 
в големи помещения и пространства.

Да се формират умения за работа със съвре-
менна озвучителна техника, които учениците да 
прилагат при решаване на конкретни практически 
казуси.

Да се работи за осъществяване на непосред-
ствена интердисциплинарна връзка с обучението 
по информационни технологии, по технологии и 
предприемачество, за развитие на способностите 
на четвъртокласниците да прилагат усвоените 

ЗА СТРАНИЦА 42

ОЗВУЧИТЕЛНА ТЕХНИКА 

знания в различни практически условия. 
Да се формират у учениците умения да работят 

със съвременни технически средства за разпрос-
транение на музика.

Да се усъвършенстват практически умения на 
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четвъртокласниците за графично представяне на 
принципите на музикално развитие (еднаквост, 
подобие и различие).

Да се създадат благоприятни условия за разгръ-
щане на социалната компетентност и умението 
на учениците да намират практическо приложе-
ние на способностите си за работа със съвремен-
на озвучителна техника и технически средства за 
разпространение на музика.

Да се изградят естетически критерии, които 
позволяват на учениците не само емоционално да 
възприемат и съпреживяват стойностна музика, 
а и да споделят и разпространяват такава.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Учениците усвояват знания за озвучителната 
техника, която ни позволяват да слушаме музика в 
големи помещения и пространства.

Формират се умения за работа със съвременна оз-
вучителна техника, които учениците да прилагат 
при решаване на конкретни практически казуси.

Работи се за осъществяване на непосредствена 
интердисциплинарна връзка с обучението по инфор-
мационни технологии, по технологии и предприе- 
мачество, за развитие на способностите на чет-
въртокласниците да прилагат усвоените знания в 
различни практически условия. 

У учениците се формират умения да работят със 
съвременни технически средства за разпростране-
ние на музика.

Усъвършенстват се практическите умения на 
четвъртокласниците за графично представяне на 
принципите на музикално развитие (еднаквост, по-
добие и различие).

Създават се благоприятни условия за разгръща-
не на социалната компетентност и умението на 
учениците да намират практическо приложение 
на способностите си за работа със съвременна оз-
вучителна техника и технически средства за раз-
пространение на музика.

Изграждат се естетически критерии, които поз-
воляват на учениците не само емоционално да въз-
приемат и съпреживяват стойностна музика, а и 
да споделят и разпространяват такава.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

озвучителна техника, микрофон, усилвател, 
смесителен пулт, тонколони, звукозаписно сту-

дио, еднаквост, подобие и различие

ДЕЙНОСТИ

наблюдение, практическа работа с озвучителна 
техника, пеене, слушане на музика, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
Любими песни от училищния и извънучилищния 

репертоар
б) за слушане
Музикален пример за озвучаване
Инструментална и вокална музика от извънучи-

лищния репертоар 

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ 

Препоръчва се урокът да започне с беседа за зву-
ка и необходимостта от усилването му в големи 
помещения и открити пространства.

Въвеждане на новото знание за озвучителна 
техника и изясняване на съдържанието на нови-
те понятия. Демонстрация с микрофон, усилва-
тел, смесителен пулт и тонколони. В случаите, 
когато учителят не разполага с озвучителна 
техника, той може да предложи на учениците 
динамична компютърна презентация или да из-
ползва снимките от учебника за онагледяване на 
изложението. 

Насочване и насърчаване на учениците сами да 
направят извода, че всеки от тях разполага със 
съвременна озвучителна техника – мобилния те-
лефон, който може да бъде свързан с преносима 
тонколона чрез Bluetooth.

Урокът продължава с практическа експеримен-
тална работа на учениците за използване на озву-
чителна техника. Пеене с микрофон. Демонстра-
ция на работа със смесителен пулт.

Слушане на музикалния пример за озвучаване 
със задача учениците да открият еднаквост, по-
добие или различие в изпълненията и да изберат 
подходящи графични символи, с които да визуали-
зират наблюденията си. 

Беседа за приложението на озвучителна техни-
ка в решаване на конкретни практически казуси.

Урокът завършва със слушане на музика от из-
вънучилищния репертоар, усилена чрез съвремен-
на озвучителна техника.
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ВИД НА УРОКА

Урок за затвърдяване на новите знания и за обобще-
ние

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика:
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Учениците да затвърдят знанията си за съвремен-
ни технологии в музиката, за озвучителна техника и 
аудиотехника за създаване, съхранение и разпростра-
нение на музика. Четвъртокласниците да обогатят 
знанията си за използване на техника в музиката.

Да се създадат условия за практическо приложение 
на усвоените знания в решаване на конкретни казуси.

Да се усъвършенстват уменията на учениците от 
четвърти клас да боравят с различни технически 
средства и да наблюдават въздействието на музика-
та върху себе си.

Да се затвърдят знанията за приложение на съвре-
менните технологии и технически средства в музика-
та и в ежедневния живот. 

Да се развият социалните и гражданските компе-
тентности на учениците от четвърти клас чрез обо-
гатяване на знанията им за приложение на музикална 
техника в училищния живот и в ежедневието.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Учениците затвърдяват знанията си за съвремен-
ни технологии в музиката, за озвучителна техника и 
аудиотехника за създаване, съхранение и разпростра-
нение на музика. Четвъртокласниците обогатяват 
знанията си за използване на техника в музиката. Съз-
дават се условия за практическо приложение на усвое-
ните знания в решаване на конкретни казуси.

ЗА СТРАНИЦА 43

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИКА В 
МУЗИКАТА

Усъвършенстват се уменията на учениците от 
четвърти клас да боравят с различни технически 
средства и да наблюдават въздействието на музика-
та върху себе си.

Затвърдяват се знанията за приложение на съвре-
менните технологии и технически средства в музика-
та и в ежедневния живот. 

Развиват се социалните и граждански компетент-
ности на учениците от четвърти клас чрез обогатя-
ване на знанията им за приложение на музикална тех-
ника в училищния живот и в ежедневието.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

техника в музиката, аудиотехника за съхранение и 
разпространение на музика, съвременни технологии в 
музиката, озвучителна техника, мобилно приложение, 
микрофон, усилвател, смесителен пулт, тонколони 

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, нотопис, композиране, 
практическа работа с технически средства в музика-
та, игра

4 3

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИКА В МУЗИКАТА

Трудна възраст
музика Хайгашод Агасян
текст Юлия Каракашева

Щом изпадна в лошо настроение
или имам свое мнение, 
диагнозата е ясна вече
– в трудна възраст си, човече.

Майка ми препуска по опашки,
у дома крещи, крещи юнашки.
Баба ми разплита стари плетки
или е на клюки при съседки.

Припев: (x2)
С математиката съм на вие,
татко ми зад вестника се крие,
корени, квадрати, скорост,
време, той мърмори
– дявол да го вземе. 

Искам ли да питам 
– я, потрай.
Искам ли да кажа 
– много знаеш. 

Трудна възраст
– ясна диагноза,
нещо като облачна прогноза
(никаква прогноза).

Участвай в подготовката 
на пролетен концерт. Каква 
техника за озвучаване ще 
използваш? 

Представи свой музи-
кален проект, създаден 
с помощта на мобилно 
приложение.

Избери нотен пример от учебника, 
който да изпишеш с помощта на мо-
билно приложение. Чуй как звучи и го 
сравни с познатата ти мелодия.

Сподели със съучениците си с 
какви мобилни музикални прило-
жения можеш да работиш вече.

Хайгашод Агасян
 Юлия Каракашева

Щом изпадна в лошо настроение

– в трудна възраст си, човече.

Майка ми препуска по опашки,
у дома крещи, крещи юнашки.
Баба ми разплита стари плетки
или е на клюки при съседки.

С математиката съм на вие,
татко ми зад вестника се крие,
корени, квадрати, скорост,

}2
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МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
„Трудна възраст“ (Х. Агасян, Ю. Каракашева)
б) за слушане
Музикални проекти, създадени от учениците с по-

мощта на мобилни приложения

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ 

Беседа за използване на техника в музиката. Разглеж-
дане на илюстрацията в учебника. Даване на възмож-
ност учениците да споделят своите знания и практи-
чески опит за приложение на техника и технологии в 
музиката. Учителят допълва и обогатява поднесена-
та информация, илюстрира я с подходящи технически 
средства или динамична компютърна презентация.

Разучаване на новата песен „Трудна възраст“ съо-
бразно възприетата методика. Поставяне на задача да 
се определи видът на певчески глас, който я изпълнява.

Изпълнение на песента с изискване да се пее едно-
временно и ритмично, да се интонира правилно и да се 
представи посланието артистично и емоционално. По-
редно изпяване на песента със задача да се наблюдават 

и опишат словесно музикално-изразните средства.
При следващо изпяване на песента учениците наизус-

тяват текста.
Практическа работа по задачите от учебника. Но-

топис и създаване на музикални проекти с помощта на 
изучените мобилни приложения.

Слушане и коментар на музикалните проекти, създа-
дени от учениците.

Насърчаване на четвъртокласниците да проявят 
творческото си вдъхновение и да композират музика 
с помощта на мобилни приложения, а след това да из-
пълнят композираната музика с тембрите на различни 
музикални инструменти, заложени във възможности-
те на музикалните приложения.

Представяне пред класа на композираната музика, 
усилена с озвучителна техника според възможности-
те на училището.

Урокът завършва с поредно изпяване на новата песен 
„Трудна възраст“. Поставяне на изискване за едновре-
менност и синхрон в изпълнението, за емоционално и 
артистично представяне на посланието є. Желател-
но и допустимо е учениците да импровизират танцо-
ви движения по музиката и да използват озвучителна 
техника в представянето є.

4 4

БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА

Кой народен инструмент 
съпровожда песента? 
Опиши тембъра му.

Раданчице, малка моме
лазарска народна песен 

– Раданчице, малка моме, ти като си най-мънинка, 
ти като си най-мънинка, бре защо си най-хубава?
Отговаря Раданчица: – Яз си имам девет братя.
Яз си имам девет братя, девет братя, девет сестри.
Девет братя, лудо младо, девет братя – девет слънца, 
девет братя – девет слънца, девет сестри – девет звезди.
А пък аз съм, лудо младо, най-мънинка месечинка.
Дето грея, мерак хвърлям, севда паля, сърце гори.
– Раданчице, малка моме, мойто сърце и то гори.
Сърце гори, ще изгори, ела, любе, угаси го.

Слушай песента и от-
крий посвещението. 
Какви чувства събужда 
у теб?

Кой уши байрака?
народна песен

Българският фолклор се предава устно 
между поколенията. През годините се изгуб-
ва знанието за неговия автор. Приема се, че 
създател на българския фолклор е народът.

Българската народна музика присъства и в 
делниците, и в празниците, и в тъжните, и в 
радостните дни на хората. Песните, хорђта 
и инструменталните мелодии отразяват 
богатството на народната душевност. Раз-
пространяват се в много различни варианти, 
защото не са били записвани.

Какъв оркестър изпълнява му-
зикалното произведение? Кой 
е солиращият инструмент? 
Определи размера на музиката 
и танцувай.

Кюстендилско хоро 
музика Румен Сираков и Коста Колев

Българският фолклор

– Раданчице, малка моме, ти като си най-мънинка, 
ти като си най-мънинка, бре защо си най-хубава?
Отговаря Раданчица: – Яз си имам девет братя.
Яз си имам девет братя, девет братя, девет сестри.
Девет братя, лудо младо, девет братя – девет слънца, 

Слушай песента и от-
крий посвещението. 
Какви чувства събужда 
у теб?

Кой уши байрака?

създател на българския фолклор е народът.

Българската народна музика присъства и в 
делниците, и в празниците, и в тъжните, и в 
радостните дни на хората. Песните, хорђта 
и инструменталните мелодии отразяват 
богатството на народната душевност. Раз-
пространяват се в много различни варианти, 

ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Да се обогатят знанията на учениците за бъл-
гарската народна музика.

Четвъртокласниците да се научат да разгра-
ничават народната от авторската музика. Да се 
обогатят знанията на учениците за народните 
музикални инструменти. Да се усъвършенстват 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА

ЗА СТРАНИЦA 44
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уменията на учениците от четвърти клас да раз-
граничават народните музикални инструменти по 
тембър и да ги отличават от останалите музи-
кални инструменти. Да се изгради компетентност 
учениците да коментират присъствието на народ-
ната музика в програмите на радиото, на телевизи-
ята, в електронните медии и в живота на хората. 
Да се работи за формиране на умения у учениците 
да съпреживяват музиката от народни инструмен-
ти и да подбират подходящи определения за описа-
ние на въздействието є върху слушателите.

Да усвоят знания за начина на звукоизвличане и 
използване на народните инструменти в музикал-
ната практика.

Да се изградят у четвъртокласниците умения за 
съпоставяне на петте народни музикални инстру-
мента (гайда, кавал, гъдулка, тамбура, тъпан) и за 
откриване на сходства и различия между тях.

Да се обогатят знанията на децата за музикал-
но-изразни средства.

Да се усъвършенстват уменията на учениците за 
словесното им описание.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Обогатяват се знанията на учениците за българ-
ската народна музика.

Четвъртокласниците се научават да разгранича-
ват народната от авторската музика. Обогатя-
ват се знанията на учениците за народните музи-
кални инструменти. Усъвършенстват се уменията 
на учениците от четвърти клас да разграничават 
народните музикални инструменти по тембър и да 
ги отличават от останалите музикални инстру-
менти. Изгражда се компетентност учениците да 
коментират присъствието на народната музика 
в програмите на радиото, на телевизията, в елек-
тронните медии и в живота на хората. Работи се 
за формиране на умения у децата да съпреживяват 
музиката от народни инструменти и да подбират 
подходящи определения за описание на въздействие- 
то є върху слушателите.

Учениците усвояват знания за начина на звукоиз-
вличане и използване на народните инструменти в 
музикалната практика.

У четвъртокласниците се изграждат умения за 
съпоставяне на петте народни музикални инстру-
мента (гайда, кавал, гъдулка, тамбура, тъпан) и за 
откриване на сходства и различия между тях.

Обогатяват се знанията на децата за музикал-

но-изразни средства.
Усъвършенстват се уменията на учениците за 

словесното им описание.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

българска народна музика, фолклор, български на-
родни музикални инструменти, народен оркестър, 
авторска музика, народни танци, право хоро, ръче-
ница, инструменталист, музикално-изразни сред-
ства

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, танцуване, игра, рабо-
та с учебник 

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
Раданчице, малка моме“ (лазарска народна песен)
б) за слушане
„Кой уши байрака?“ (народна песен)
„Кюстендилско хоро“ (Р. Сираков, К. Колев)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Разглеждане на илюстрацията в учебника. Запоз-
наване на учениците с особеностите на българския 
фолклор – народни носии, традиции, празници, му-
зика, обичаи и с мястото на лазарските песни и 
традиции в празничния народен календар.

Изясняване на понятията „българска народна му-
зика“ и „фолклор“. Прочит на текста от учебника. 
Съпоставяне, откриване на сходства и различия 
между народната и авторската музика.

Слушане на „Кой уши байрака?“ със задачи учени-
ците да открият кои народни музикални инстру-
менти съпровождат песента, да изберат точните 
думи, с които да опишат тембровото им многоо- 
бразие и да представят личните си емоции от въз-
приеманата музика. Учениците коментират пос-
вещението на песента. 

Разучаване на песента „Раданчице, малка моме“ 
съобразно възприетата методика. Беседа за вида 
изпълнителски глас и за тембъра на съпровожда-
щия музикален инструмент (кавал). Обогатяване 
на знанията за лазарските празници и традиции, за 
мястото на лазарските песни сред тях.

Работа с учебника. Пореден прочит и наизустя-
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ване на текста на песента. Изпълнение на песента.
Слушане на „Кюстендилско хоро“ със задачи уче-

ниците да открият вида на изпълнителския със-
тав, да назоват солиращия инструмент (тамбу-
ра) и да опишат музикално-изразните средства. 
Даване на възможност четвъртокласниците да 

опишат характера на музиката и да споделят лич-
ните си преживявания от нея.

Урокът завършва с поредно прослушване и игра 
на хоро. Учениците се приканват да станат и да 
играят право хоро по музиката на „Кюстендилско 
хоро“. 

4 5

НАРОДНИ ПЕСНИ

Народните песни възникват като 
израз на мислите и преживяванията 
на своите създатели. Съотнасяме 
ги към вярванията, труда и бита на 
българите. Разграничаваме обредни, 
трудови, битови и други видове на-
родни песни.

Пролетните празници Лазаровден и 
Великден са посветени на възкръсва-
нето на живота и обновяването на 
природата. На всеки от тях се изпъл-
няват определени обредни песни. 

Любопитен факт е, че лазарските 
танци не се играят в затворен кръг, 
за да не се заключи злото в него.

Пей и танцувай по 
Лазарски песни.

У Недини ясно слънце
лазарска народна песен 

У Недини, у Недини ясно слънце грее,
ясно слънце грее.
То не било ясно слънце, най е била Неда,
Върбо ле, Върбице.
Най е била, най е била Неда малка мома, 
Неда малка мома.
По двор ходи, по двор ходи, 
тънка снага кърши,
тънка снага кърши.
С черни очи, с черни очи, очи еленови, 
очи еленови.
С дълги клепки, с дълги клепки, 
клепки босилкови, клепки босилкови.
С бели зъби, с бели зъби, зъби бисерови, 
зъби бисерови.
С тънка снага, с тънка снага,  
снага самодивска, Върбо ле, Върбице.

Празнична сюита
музика Стефан Мутафчиев

Какъв оркестър изпълнява 
музикалното произведение?
Определи размера на музика-
та и танцувай.

Народните песни

ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Да се обогатят знанията на учениците за бъл-
гарските народни песни и тяхното място в отбе-
лязване на празниците от народния календар.

Четвъртокласниците да се научат да разгра-
ничават народните от авторските песни. Да се 
обогатят знанията на учениците за видовете 
народни песни (по функция и по тематика). Да се 
усъвършенстват уменията на учениците от чет-
върти клас да разграничават певческите гласове и 
българските народни музикални инструменти по 
тембър, както и да отличават народните от ос-
таналите музикални инструменти. Да се изгради 
компетентност учениците да коментират при-
съствието на народните песни в програмите на 
радиото, на телевизията, в електронните медии 
и в живота на хората. Да се работи за формиране 
на умения у учениците да съпреживяват музиката 
от народни инструменти и да подбират подходя-
щи определения за описание на въздействието є 
върху слушателите.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Обогатяват се знанията на учениците за бъл-
гарските народни песни.

НАРОДНИ ПЕСНИ
ЗА СТРАНИЦA 45

Четвъртокласниците се научават да разгра-
ничават народните от авторските песни. Обо-
гатяват се знанията на учениците за видовете 
народни песни (по функция и по тематика). Усъ-
вършенстват се уменията на учениците от чет-
върти клас да разграничават певческите гласове 
и българските народни музикални инструменти 
по тембър, както и да отличават народните от 
останалите музикални инструменти. Изгражда се 
компетентност учениците да коментират при-
съствието на народните песни в програмите на 
радиото, на телевизията, в електронните медии 
и в живота на хората. Работи се за формиране на 
умения у учениците да съпреживяват музиката 
от народни инструменти и да подбират подходя-
щи определения за описание на въздействието є 
върху слушателите.
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ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

народни песни, българска народна музика, фолк-
лор, български народни музикални инструменти, 
народен оркестър, авторски песни, народни танци, 
право хоро, ръченица, певец, инструменталист, 
музикално-изразни средства, лазарски буенек

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, игра, извличане на ин-
формация от външни ресурси

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
„У Недини ясно слънце“ (лазарска народна песен)
б) за слушане
„Празнична сюита“ (С. Мутафчиев)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Разглеждане на илюстрацията в учебника. Бе-
седа за лазарските празници и лазаруването като 
част от системата на празниците от народния 
календар. Запознаване на учениците с особено-
стите на българския фолклор – народни носии, 
традиции, празници, музика, обичаи, акцентиране 
върху мястото на лазарските песни и традиции 
във фолклорната палитра.

Изясняване на понятията „българска народна 
песен“ и „фолклор“. Прочит на текста от учеб-
ника. Съпоставяне, откриване на сходства и раз-
личия между народна и авторска песен. Насърча-
ване на учениците сами да достигнат до извода, 
че народните песни са малка, но значима част от 
българския фолклор.

Слушане на „У Недини ясно слънце“ със задачи 
учениците да определят вида на изпълнителския 
глас и на народните музикални инструменти, кои-
то съпровождат песента. Изисква се учениците 
да изберат точните думи, с които да опишат 
тембрите на женския глас и на народните му-
зикални инструменти кавал и тамбура, да пред-
ставят личните си емоции от народната песен. 

Разучаване на песента „У Недини ясно слънце“ 
съобразно възприетата методика. Обогатяване 
на знанията за лазарските празници и традиции, 
за мястото на лазарските песни сред тях.

Работа с учебника. Пореден прочит и наизустя-

ване на текста на песента. Изпълнение на песен-
та.

Слушане на „Празнична сюита“ със задачи уче-
ниците да открият вида на изпълнителския със-
тав (народен оркестър) и да опишат музикал-
но-изразните средства в произведението. Даване 
на възможност четвъртокласниците да опишат 
характера на музиката и да споделят личните си 
преживявания от нея.

Урокът завършва с поредно прослушване на 
„Празнична сюита“ и игра на хоро. Учениците се 
приканват да станат и да играят право хоро по 
музиката.
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ВИД НА УРОКА

Урок за затвърдяване на новите знания и за об-
общение

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Четвъртокласниците да затвърдят знанията 
си за песента като музикален жанр.

Да разширят уменията си да възпроизвеждат 
мелодия и метроритъм при пеене.

Учениците да развият уменията си за наблюде-
ние и анализ на графични символи за части на песен, 
както и за създаване на графичен модел на песен. 

Да се работи за изграждане на умение учениците 
да изразяват лични предпочитания и да изпълня-
ват по избор песни от училищния или извънучи-
лищния репертоар. Да се развият способностите 
на четвъртокласниците да съобразяват изпълне-
нията си с жанровите и стиловите особености на 
песните, които изпълняват. Да се формира компе-
тентност всеки ученик да аргументира избора си 
на предпочитана песен, както и да изразява емо-
ционално отношение и артистичност при изпъл-
нение на песни.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Четвъртокласниците затвърдяват знанията си 
за песента като музикален жанр.

Разширяват се уменията на учениците да въз-
произвеждат мелодия и метроритъм при пеене.

Развиват се уменията им за наблюдение и анализ 
на графични символи за части на песен, както и за 
създаване на графичен модел на песен. 

Работи се за изграждане на умение учениците да 
изразяват лични предпочитания и да изпълняват 

ЗА СТРАНИЦА 46

ЛЮБИМИ ПЕСНИ 

по избор песни от училищния или извънучилищния 
репертоар. Развиват се способностите на чет-
въртокласниците да съобразяват изпълненията 
си с жанровите и стиловите особености на песни-
те, които изпълняват. Формира се компетент-
ност всеки ученик да аргументира избора си на 
предпочитана песен, както и да изразява емоцио-
нално отношение и артистичност при изпълнение 
на песни.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

музикален жанр, песен, куплет, припев, графичен 
модел, мобилно приложение, плейлист

ДЕЙНОСТИ

пеене, работа с електронни ресурси или с мобил-
ни приложения, съпровод, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
„Гайда“ (Д. Христов)

4 6

ЛЮБИМИ ПЕСНИ             

Великден
музика и текст Цветанка Ангелова

С ухание на люляк, здравец в утринта, 
пристигна празник свят в зората на деня! 
Безброй свещички като мънички слънца 
даряват ни със благодатна светлина! 

Припев:
Светъл ден благословен, 
радост носи Великден!
Светла радост, светлина 
озарява пак света! 

Камбанен звън с възторг и песнопение
и възглас за Христово Възкресение,
понася вятърът на своите криле,
Великден е и светла радост ни обзе! 

Припев…

Представи своя любима песен, 
като направиш графичен модел 
на частите є.

Изпей песента Великден, като наблюдаваш графичните символи 
на куплетите и припевите.

 Цветанка Ангелова

С ухание на люляк, здравец в утринта, 
пристигна празник свят в зората на деня! 
Безброй свещички като мънички слънца 
даряват ни със благодатна светлина! 

Камбанен звън с възторг и песнопение
и възглас за Христово Възкресение,
понася вятърът на своите криле,
Великден е и светла радост ни обзе! 

Използвай мобилно прило-
жение, за да съставиш плей-
лист на любимите си песни. 

}2

}2

}2

Куплет                  Припев              Куплет                Припев
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„Качвам се по стълбичка“ (М. Куртева)
„Великден“ (Цв. Ангелова)
Любими песни от училищния и извънучилищния 

репертоар
б) за слушане
Любими песни от училищния и извънучилищния 

репертоар

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Разпяване с песните „Гайда“ и „Качвам се по 
стълбичка“. Разглеждане на илюстрацията в 
учебника. Беседа за песента, разглеждана като 
музикален жанр и за мястото на песента в отбе-
лязване на различни празници. Акцентиране върху 
българските обичаи и традиции при честване на 
Великден.

Слушане на новата песен „Великден“ и разучава-
не, съобразно възприетата методика.

Поредно изпълнение със зрителна опора върху 
графичните символи на куплетите и припевите 
от учебника. Наблюдение и анализ на графичния 
модел, илюстриращ структурата на песента.

Поставяне на задача всеки ученик да направи 
графичен модел на частите на любима песен в те-
традката си.

Изпълнение на любими песни от училищния и из-
вънучилищния репертоар. Желано и допустимо е 
съпровождането на изпълняваните песни с различ-
ни музикални инструменти.

Поставяне на задача учениците самостоятелно 
да съставят плейлист на любимите си песни, 
като използват различни музикални приложения.

Урокът завършва с изпълнение на песента „Ве-
ликден“ със задача учениците да възпроизвеждат 
вярно мелодията и метроритъма при пеене, да 
изразяват емоционално отношение и артистич-
ност изпълненията си.

4 7

Националният ансамбъл за народни 
песни и танци „ФИЛИП КУТЕВ“ носи 
името на своя създател. През 1951 г. 
той сформира професионален състав от 
талантливи млади певци, музиканти и 
танцьори. Освен огромния си артисти-
чен талант, те носят и фолклорното 
богатство на своите родни места. 
Днес ансамбълът представя красотата 
на българския фолклор на световните 
музикални сцени. 

НА ГОСТИ НА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ                               

Посети концерт на фолклорен ансамбъл от 
твоя роден край. 
Обсъди със съучениците си кои от изпълне-
нията са авторски и кои – народна музика.

Филип Кутев е 
български музи-
кант, композитор 
и диригент. Той 
обработва извор-
ния песенен фолк-
лор, запазвайки автентичната му 
мелодия. Създава песенни ше-
дьоври, като: „Полегнала е Тодо-
ра“, „Прехвръкна птичка“, „Лале 
ли си, зюмбюл ли си“, „Вечеряй, 
Радо“ и много други.

Слушай песните. Какъв хор ги изпълнява? 
Сравни музикално-изразните средства в 
тях. Какви чувства събужда музиката?

Лале ли си, зюмбюл ли си?
обработка Филип Кутев

Полегнала е Тодора
обработка Филип Кутев

Слушай музиката и оп-
редели размера є. Какъв 
оркестър я изпълнява?

Чичовата
музика Георги Андреев

ВИД НА УРОКА

Урок за наблюдение в извънучилищна обучава-
ща среда 

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

В извънучилищна обучаваща среда да се разши-
рят знанията на учениците за фолклорен ансамбъл 
и за отделните групи в него (хор, оркестър, тан-
цов състав).

Четвъртокласниците да се научат да откриват 
и описват тембрите на различните гласове и му-
зикални инструменти в ансамбловите формации.

ЗА СТРАНИЦА 47

НА ГОСТИ НА ФОЛКЛОРЕН 
АНСАМБЪЛ

Да се работи за формиране на умения у учени-
ците да съпреживяват народната музика (вокална 
и инструментална), да подбират подходящи опре-
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деления за описанието є, както и да коментират 
въздействието на живото изпълнение върху слу-
шателите.

Да се разширят и задълбочат знанията на уче-
ниците за български композитори и изпълнители, 
свързани с изучавания музикален материал.

Четвъртокласниците да се запознаят с жизне-
ния и творчески път на българския музикант, ком-
позитор и диригент Филип Кутев.

Да се обогатят знанията за музикални изразни 
средства и характер на музиката. Да се усъвър-
шенстват уменията на учениците за словесното 
им описание.

Да се работи за постигане на осъзната етниче-
ска толерантност между различните народности. 
Да се формира търпимост и уважение към прояви-
те на различно мнение и предпочитания.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

В извънучилищна обучаваща среда се разширя-
ват знанията на учениците за 

за фолклорен ансамбъл и за отделните групи в 
него (хор, оркестър, танцов състав). 

Четвъртокласниците се научават да откриват 
и описват тембрите на различните гласове и му-
зикални инструменти в ансамбловите формации. 

Работи се за формиране на умения у ученици-
те да съпреживяват народната музика (вокална 
и инструментална), да подбират подходящи оп-
ределения за описанието є, както и да коменти-
рат въздействието на живото изпълнение върху 
слушателите. Разширяват се и се задълбочават 
знанията на учениците за български композитори 
и изпълнители, свързани с изучавания музикален 
материал. Четвъртокласниците се запознават 
с жизнения и творчески път на българския музи-
кант, композитор и диригент Филип Кутев.

Обогатяват се знанията на учениците за музи-
кални изразни средства и характер на музиката. 
Усъвършенстват се уменията на четвъртоклас-
ниците за словесното им описание.

Работи се за постигане на осъзната етническа 
толерантност между различните народности. 
Формират се търпимост и уважение към прояви-
те на различно мнение и предпочитания.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

фолклорен ансамбъл, концерт, оркестър, наро-

ден оркестър, хор, женски хор, танцов състав, 
композитор, диригент, изпълнител, солист, во-
дач на група, музикално-изразни средства

ДЕЙНОСТИ

слушане, наблюдение, беседа, пеене, игра, тан-
цуване

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
Народни песни
б) за слушане 
„Лале ли си, зюмбюл ли си?“ (Ф. Кутев)
„Полегнала е Тодора“ (Ф. Кутев)
„Чичовата“ (Г. Андреев)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Препоръчва се урокът да се проведе под форма-
та на посещение на концерт на фолклорен ансам-
бъл в извънучилищна обучаваща среда.

В случай че това е невъзможно, се предлага в 
класната стая да се организира и проведе фолкло-
рен концерт. Следва се последователността на 
задачите от стр. 47 на учебника.

Четвъртокласниците се запознават с жизнения 
и творчески път на българския музикант, компо-
зитор и диригент Филип Кутев.

В импровизирания концерт се включват любими 
на учениците народни песни и инструментални 
произведения от училищния и извънучилищния ре-
пертоар, като се прилагат практически усвоени-
те знания за народен оркестър, женски хор, народ-
на музика, народни песни, композитор, диригент 
и музикално-изразни средства. Практически се 
развиват и обогатяват формираните умения за 
откриване и описание на изучените музикално-из-
разни средства, изгражда се компетентност за 
осъзнато и задълбочено възприемане на живо из-
пълнение на фолклорен ансамбъл.

Акцентира се върху факта, че успехът на кон-
церта зависи от взаимодействието между изпъл-
нители и публика. 

Препоръчително е предварително да се проведе 
беседа с учениците за поведението на публиката 
по време на концерт.
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ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Да се обогатят знанията на учениците за бъл-
гарския танцов фолклор.

Четвъртокласниците да се научат да разграни-
чават различните народни танци по метрическа-
та им пулсация. Учениците да усвоят знания за 
водено, сключено хоро и ръченица. Да се усъвършен-
стват уменията на учениците от четвърти клас 
да разграничават видовете хора в зависимост от 
пола на танцуващите. Да се изгради компетент-
ност учениците да коментират присъствието на 
танцовия ни фолклор в програмите на радиото, на 
телевизията, в електронните медии и в живота 
на хората. Да се работи за формиране на умения у 
учениците да съпреживяват емоции, провокирани 
от фолклорни танцови изпълнения, и да подбират 
подходящи определения за описание на въздействи-
ето им върху публиката.

Да усвоят знания за мястото на различните фол-
клорни танци в бита и в празниците на българите. 

Да се изградят у четвъртокласниците умения 
за съпоставяне на фолклорните танци и за откри-
ване на сходства и различия между тях.

Да се обогатят знанията на децата за музикал-
но-изразни средства (метрум и ритъм).

Да се усъвършенстват уменията на учениците 
за словесното им описание.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Обогатяват се знанията на учениците за бъл-
гарския танцов фолклор.

ЗА СТРАНИЦА 48

БЪЛГАРСКИ ТАНЦОВ ФОЛКЛОР

Четвъртокласниците се научават да разгра-
ничават различните народни танци по метриче-
ската им пулсация. Учениците усвояват знания за 
водено, сключено хоро и ръченица. Усъвършенст-
ват се уменията на учениците от четвърти клас 
да разграничават видовете хора в зависимост от 
пола на танцуващите. Изгражда се компетент-
ност учениците да коментират присъствието 
на танцовия ни фолклор в програмите на радиото, 
на телевизията, в електронните медии и в живо-
та на хората. Работи се за формиране на умения у 
учениците да съпреживяват емоции, провокирани 
от фолклорни танцови изпълнения и да подбират 
подходящи определения за описание на въздействи-
ето им върху публиката.

Учениците усвояват знания за мястото на раз-
личните фолклорни танци в бита и в празниците 
на българите.

У четвъртокласниците се изграждат умения за 
съпоставяне на фолклорните танци и за открива-
не на сходства и различия между тях.

Обогатяват се знанията на децата за музикал-
но-изразни средства (метрум и ритъм).

4 8

БЪЛГАРСКИ ТАНЦОВ ФОЛКЛОР                                          

Кой музикален инструмент 
разпознаваш по тембър? 
Какви видове певчески гла-
сове изпълняват песента? 
Кой фолклорен танц се иг-
рае по тази музика?

Българският танцов фолклор  
присъства в бита и в празниците на 
нашия народ. Хорђ се танцуват от
всички възрасти – деца, младежи и 
възрастни. В зависимост от пола на 
участниците, хорђта биват мъжки, 
женски и смесени. 
Най-разпространената форма сред  
хорђта е водено (отворено хорї).  
Десния му край повежда и вие хо-
ровїдецът, а в другия се хващат 
най-доб рите танцьори. 
Хорїто може да бъде сключено (за-
творено), когато се играе в кръг. 

Горо ле, горо зелена 
народна музика

Елицина ръченица 
музика Николай Петров

Най-разпространен фолклорен танц, който 
танцьорът играе сам, е ръченица.
В отделните географски райони на страна-
та се играят различни фолклорни танци.

 
Българските народни танци и 
хорђ съхраняват и пренасят през 
вековете традициите ни.

Пайдушко хоро
музика Дико Илиев

Кои фолклорни танци познаваш? 
На колко се брои всеки от тях? 
Потърси зрителна опора в схемите. 
Танцувай.
Музикален пример за народни танци.

1  2  3 21  1  2
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Усъвършенстват се уменията на учениците за 
словесното им описание.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

българска народна музика, танцов фолклор, на-
родни танци, водено хоро, сключено хоро, право 
хоро, „Пайдушко хоро“, ръченица, хороводец, тан-
цьор, български народни музикални инструменти, 
народен оркестър, народна музика, авторска музи-
ка, музикално-изразни средства

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, танцуване, игра, рабо-
та с учебник 

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
Любими народни песни
б) за слушане
„Пайдушко хоро“ (Д. Илиев)
„Елицина ръченица“ ( Н. Петров)
„Горо ле, горо зелена“ (народна музика)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Разглеждане на снимките в учебника. Запознаване 
на учениците с българския танцов фолклор, с него-
вите особености и с приноса му за представяне и 
популяризиране на българската култура по света. 
Обогатяване и разширяване на знанията за народ-
ни носии, музика и танци чрез беседа със зрителна 
опора върху снимковия материал от учебника.

Изясняване на понятията танцов фолклор, воде-
но хоро, сключено хоро и хороводец.

Прочит на текста от учебника. Съпоставяне, 
откриване на сходства и различия между хората 
и ръченицата, според метрическата пулсация (със 
зрителна опора в схемите) и според пола на тан-
цуващите.

Слушане на Музикален пример за народни танци 
със задачи учениците да открият метрическата 
пулсация във всеки от откъсите и да изпълнят 
правилно изучените народни танци. Даване на въз-
можност учениците да споделят емоционалните 
си преживявания от изпълнението на фолклорни-
те танци. 

Препоръчва се, при възможност, да се разучат 

основните танцови движения на „Пайдушко хоро“ 
или учениците да се движат, като стъпват по 
метрума му.

Слушане на „Пайдушко хоро“ със задачи ученици-
те да открият вида на оркестъра, който го изпъл-
нява (духов оркестър), да определят метрическа-
та му пулсация и да танцуват по музиката. 

Слушане на „ Горо ле, горо зелена“ със задачи уче-
ниците да разпознаят по тембър съпровождащия 
музикален инструмент (гайда) и видовете певче-
ски гласове на изпълнителите, да определят вида 
на метрическата пулсация и да играят право хоро 
по музиката.

Урокът завършва със слушане на „Елицина ръ-
ченица“ със задачи учениците да открият вида 
на изпълнителския състав (народен оркестър), да 
определят метрическата пулсация и да играят ръ-
ченица. 
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ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Да се обогатят знанията на учениците за бъл-
гарския танцов фолклор чрез усвояване на знания 
за „Дайчово хоро“.

Четвъртокласниците да се научат да разграни-
чават различните народни танци по метрическа-
та им пулсация.

Учениците да усвоят знания за „Дайчово хоро“ 
и за неравномерна метрическа пулсация (неравно-
мерно броене) на четири с удължен четвърти дял. 

Учениците от четвърти клас да затвърдят зна-
нията си за водено и сключено хоро Да се усъвър-
шенстват уменията им да разграничават видове-
те хора по метрическата пулсация. Да се изгради 
компетентност учениците да коментират при-
съствието на танцовия ни фолклор в програмите 
на радиото, на телевизията, в електронните ме-
дии и в живота на хората. Да се работи за фор-
миране на умения у учениците да съпреживяват 
емоции, провокирани от фолклорни танцови из-
пълнения и да подбират подходящи определения за 
описание на въздействието им върху публиката.

Да усвоят знания за мястото на различните фол-
клорни танци в бита и в празниците на българите. 

Да се изградят у четвъртокласниците умения 
за съпоставяне на фолклорните танци и за откри-
ване на сходства и различия между тях.

Да се обогатят знанията на децата за музикал-
но-изразни средства (метрум и ритъм).

Да се усъвършенстват уменията на учениците 
за словесното им описание.

ЗА СТРАНИЦА 49

ДАЙЧОВО ХОРО 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Обогатяват се знанията на учениците за бъл-
гарския танцов фолклор, чрез усвояване на знания 
за „Дайчово хоро“.

Четвъртокласниците се научават да разграни-
чават различните народни танци по метрическа-
та им пулсация. 

Учениците усвояват знания за „Дайчово хоро“ 
и за неравномерна метрическа пулсация (неравно-
мерно броене) на четири с удължен четвърти дял. 

Четвъртокласниците затвърдяват знанията 
си за водено и сключено хоро. Усъвършенстват се 
уменията им да разграничават видовете хора по 
метрическата пулсация. 

У учениците се изгражда компетентност да 
коментират присъствието на танцовия ни фолк-
лор в програмите на радиото, на телевизията, в 
електронните медии и в живота на хората. Ра-
боти се за формиране на умения у учениците да 
съпреживяват емоции, провокирани от фолклорни 
танцови изпълнения и да подбират подходящи оп-
ределения за описание на въздействието им върху 

4 9

ДАЙЧОВО ХОРО

Дайчово хоро е народен 
танц от Северна Бъл-
гария. Играе се буйно и 
скокливо, а ръцете, спус-
нати надолу, се люлеят в 
такт с музиката. Брои 
се на четири със задър-
жане на последния дял.

Речник 
шиен литђк – везана женска 
шопска носия
їти – защото
луд гидия – буен момък, луда 
глава

Видо, Видо
народна песен

Видо, Видо, вито лозе,
Вида под лоза седеше,
Вида под лоза седеше,
дребни си сълзи ронеше.

Дребни си сълзи ронеше,
оти нема шиен литак,
оти нема шиен литак,
шиен литак, сърмен колан.

Поминало лудо младо,
лудо, младо, луд гидия,
па на Вида продумало:
– Видо, Видо, вито лозе.

Не си рони дребни сълзи,
аз че купим шиен литак,
шиен литак, сърмен колан,
да ми станеш първо либе.

Пляскай на четири, като удължаваш чет-
въртия дял. Ползвай за зрителна опора 
схемата. 
Играй Дайчово хоро.

Скок – Дайчово хоро
музика Дико Илиев

шиен литђк – везана женска шиен литђк – везана женска шиен литђк
шопска носия

– защото
 – буен момък, луда 

Вида под лоза седеше,
Вида под лоза седеше,
дребни си сълзи ронеше.

Дребни си сълзи ронеше,
оти нема шиен литак,
оти нема шиен литак,
шиен литак, сърмен колан.

Поминало лудо младо,
лудо, младо, луд гидия,
па на Вида продумало:
– Видо, Видо, вито лозе.

Не си рони дребни сълзи,
аз че купим шиен литак,
шиен литак, сърмен колан,
да ми станеш първо либе.

Скок – Дайчово хоро
музика Дико Илиев 2  3  41
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публиката.
Децата усвояват знания за мястото на различ-

ните фолклорни танци в бита и в празниците на 
българите. 

У четвъртокласниците се изграждат умения за 
съпоставяне на фолклорните танци и за открива-
не на сходства и различия между тях.

Обогатяват се знанията на децата за музикал-
но-изразни средства (метрум и ритъм).

Усъвършенстват се уменията на учениците за 
словесното им описание.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

„Дайчово хоро“, водено хоро, сключено хоро, пра-
во хоро, „Пайдушко хоро“, ръченица, хороводец, 
танцьор, българска народна музика, танцов фолк-
лор, народни танци, български народни музикални 
инструменти, народен оркестър, народна музика, 
авторска музика, музикално-изразни средства

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, танцуване, игра, рабо-
та с учебник 

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
„Видо, Видо“ (народна песен)
Любими народни песни 
б) за слушане
„Скок – Дайчово хоро“ (Д. Илиев)
„Елицина ръченица“ (Н. Петров)
„Горо ле, горо зелена“ (народна музика)
„Пайдушко хоро“ (Д. Илиев)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Разглеждане на снимките в учебника. Задълбоча-
ване на знанията на учениците за българския тан-
цов фолклор, за неговите особености и за приноса 
му при представяне и популяризиране на българска-
та култура по света. Обогатяване и разширяване 
на знанията за народни носии, музика и танци, чрез 
беседа със зрителна опора върху снимковия мате-
риал от учебника.

Въвеждане на новото знание и изясняване на по-
нятията „Дайчово хоро“ и „неравномерно броене 
на четири със задържане на последния дял“.

Прочит на текста от учебника. 
Слушане на „Скок – Дайчово хоро“ със задача да 

се отразява двигателно метрумът със зрителна 
опора върху графичната схема в учебника.

Съпоставяне, откриване на сходства и различия 
между „Дайчово хоро“ и пулсацията на изучените 
народни танци. 

Разпяване с песента „Гайда“. Слушане на новата 
народна песен „Видо, Видо“ със задачи ученици-
те да определят вида на изпълнителския състав 
(народен оркестър) и да отразяват двигателно 
метрума на четири със задържане на последния 
дял. Изясняване на архаичните думи от текста на 
песента. Разучаване на песента съобразно възприе- 
тата методика.

Даване на възможност учениците да споделят 
емоционалните си преживявания от изпълнението 
на песента. 

Разучаване на основните танцови движения на 
„Дайчово хоро“.

Слушане на „Скок – Дайчово хоро“ със задача уче-
ниците да играят „Дайчово хоро“ по музиката. 

Урокът завършва с изпълнение на народен танц 
от предходния час по избор на учениците.
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ВИД НА УРОКА

Урок за затвърдяване на новите знания и за об-
общение

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Четвъртокласниците да затвърдят знанията 
си за равномерно броене в размери 2/4, 3/4, 4/4. Да 
се работи за изграждане на усет за равномерна пул-
сация на силни и слаби метрически времена.

Да се упражнят в практически дейности форми-
раните понятия за размер, такт, тактова черта, 
нотни стойности и паузи, ритъм, метрум и да се 
приложат на практика уменията за работа с тях.

Да се усъвършенстват уменията за осъществя-
ване на мисловни връзки между музикален жанр и 
размер. 

Да се развият практически уменията на учени-
ците за анализ и изпълнение по нотен запис на рит-
мични примери с изучаваните нотни стойности и 
паузи. 

Да се усъвършенстват формираните умения на 
учениците от четвърти клас за съпровод по но-
тен запис на музика в размери 3/4 и 4/4.

Да се обогати песенният репертоар на малките 
ученици.

Да се затвърди способността им за точен слове-
сен изказ на личните възприятия и преживявания 
при слушане и изпълнение на музика. 

Да се стимулира развитието на емоционалната 
интелигентност у децата.

Да се развие социалната им компетентност 
чрез участие в групова учебна дейност. Да се на-
сърчат проявите на толерантност, уважение и 
подкрепа по време на изпълнение на съпровод.

ЗА СТРАНИЦА 50

СЪПРОВОД НА МУЗИКА С 
РАВНОМЕРНО БРОЕНЕ 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

Четвъртокласниците затвърдяват знанията си 
за равномерно броене в размери 2/4, 3/4, 4/4. Рабо-
ти се за изграждане на усет за равномерна пулса-
ция на силни и слаби метрически времена.

У четвъртокласниците са формирани понятия 
за размер, такт, тактова черта, нотни стой-
ности и паузи, ритъм, метрум и те могат да при-
лагат на практика уменията за работа с тях.

Усъвършенстват се уменията за осъществя-
ване на мисловни връзки между музикален жанр и 
размер. 

Развиват се практически уменията на ученици-
те за анализ и изпълнение по нотен запис на рит-
мични примери с изучаваните нотни стойности и 
паузи. 

Усъвършенстват се формираните умения на 
учениците от четвърти клас за съпровод по но-
тен запис на музика в размери 3/4 и 4/4. 

Обогатява се песенният репертоар на малките 
ученици и се затвърдява способността им за то-
чен словесен изказ на личните възприятия и пре-

50

СЪПРОВОД НА МУЗИКА С РАВНОМЕРНО БРОЕНЕ

Ваканция
музика Жанина Янкулова
текст Мая Дългъчева

Пак във шепите се стичат
жълти, сладки капки лято!
Край челата криволичат
весели къдрици вятър.
Топлият асфалт лениво
сивата си длан протяга,
сякаш улицата жива,
ми нашепва да избягам!

Припев:
Ваканция – любим сезон
на всички ученици!
На онзи клон расте бонбон,
на следващия – пици!

Музикална игра

На зелената полянка
под едно дърво на сянка
ние двете си играхме
и си песничка запяхме:
– Трала-ла-ла-ла, 
хайде на игра!
–Трала-ла-ла-ли, 
с нас се ти хвани!

Изговаряй ритмично. Съпровождай с музикални инструменти по 
нотните примери.   

Слагам шарена капела,
шляпам в облаците боса.
Не учебници дебели – 
златно зрънце слънце нося!
Хей, приятели, елате –
волно, дръзко, шумно ято.
С топли бързеи в телата
блика лято, златно лято.

Припев:
Ваканция – любим сезон
на баби и на внуци!
Домашни, чао! Щур купон
замеря ни със звуци.

Музикална игра

Гpеят над наc милиони цветя,
чудни цветя c красота неcpавнима.
Денем yвяxват. 
Цъфтят пpез нощта.
Денем ги няма, а нощем ги има.
Що е то? 

СЪПРОВОД НА МУЗИКА С РАВНОМЕРНО БРОЕНЕ

Слагам шарена капела,
шляпам в облаците боса.
Не учебници дебели – 
златно зрънце слънце нося!
Хей, приятели, елате –
волно, дръзко, шумно ято.
С топли бързеи в телата
блика лято, златно лято.

Ваканция – любим сезон
на баби и на внуци!
Домашни, чао! Щур купон
замеря ни със звуци.

Звездите
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живявания при слушане и изпълнение на музика. 
Стимулира се развитието на емоционалната ин-

телигентност у децата.
Развива се социалната им компетентност чрез 

участие в групова учебна дейност. Насърчават се 
проявите на толерантност, уважение и подкрепа 
по време на изпълнение на съпровод.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

равномерно броене, съпровод, размер, такт, 
тактова черта, силно време, слабо време, нотни 
стойности, паузи, ритъм, метрум

ДЕЙНОСТИ

нотопис, слушане, пеене, игра, танцуване, съпро-
вождане

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
„Ваканция“ (Ж. Янкулова, М. Дългъчева)
б) за слушане 
Музикални игри

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Разпяване с музикални примери на неутрална 
сричка във възходяща и низходяща посока. Пре-
поръчва се използването на кратки мелодически 
модели в размери 2/4, 3/4 и 4/4. Актуализация на 
миналите знания и насочване на учениците сами да 
достигнат до извода, че посочените модели са в 
размери с равномерно броене.

Слушане и разучаване на новата песен „Ва-
канция“ съобразно възприетата методика.

Въвеждане в темата за съпровод на музика с рав-
номерно броене. Изпяване на песента с импровизи-
ран съпровод. 

Преговор на теоретичните знания и затвърдя-
ване на понятията размер, такт, тактова черта, 
нотни стойности, паузи, ритъм и метрум. 

Последователно разучаване и изпълнение на рит-
мичните модели за съпровод от стр. 50 на учеб-
ника. 

Разделяне на класа на три групи съобразно посо-
чените в учебника музикални инструменти за съ-
провод – чинели, барабанче и маракаси.

Работа по групи и разучаване на партитурата 

поотделно с всяка от групите. 
Изпълнение на съпровода в различни комбинации 

от два инструмента. Поставяне на задача всяка 
група да възпроизвежда ритъма на своята партия 
едновременно в синхрони със зрителна опора върху 
нотния текст.

Работа в нотна тетрадка. Поставяне на задача 
всеки ученик да препише ритъма на своя музикален 
инструмент от двата нотни примера. 

Изпълнение на музикалните игри в учебника с пее- 
не и съпровод.

Урокът завършва с поредно изпяване на песента 
„Ваканция“ с музикален съпровод на детски музи-
кални инструменти.
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ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Да се разширят знанията на учениците за не-
равномерно броене на две, на три и на четири, 
характерно за българската народна музика. Да се 
формират умения за съпровождане на българска 
народна музика с неравномерно броене. У четвър-
токласниците да се развие компетентност за съ-
провождане по графичен запис на метрум на музика 
в размери 5/8, 7/8 и 9/8. Да се работи за надгражда-
не на уменията за сравняване и анализ на графични 
модели на изучаваните метруми.

Да се работи целенасочено за изграждане на усет 
за неравномерна пулсация на кратки и удължени 
дялове.

Да се упражни в практически двигателни дей-
ности усетът за неравномерно броене.

Да се усъвършенстват уменията за осъщест-
вяване на мисловни връзки между музикален жанр 
(„Пайдушко хоро“, ръченица, „Дайчово хоро“) и не-
равномерната пулсация. 

Да се развият практически уменията на чет-
въртокласниците за приложение на знанията за 
тонови трайности и паузи. 

Да се обогати песенният им репертоар с бъл-
гарски народни песни. Да се затвърди способнос-
тта им за формулиране и точен словесен изказ на 
личните възприятия и преживявания при слушане 
и изпълнение на народни песни и танци. Да се изгра-
дят умения за съчиняване на тематични звукови 
картини, както и за словесното им описание.

ЗА СТРАНИЦА 51

СЪПРОВОД НА БЪЛГАРСКА 
НАРОДНА МУЗИКА С 
НЕРАВНОМЕРНО БРОЕНЕ

Да се стимулира развитието на емоционалната 
интелигентност у децата.

Да се развие социалната им компетентност 
чрез участие в групова учебна дейност. Да се на-
сърчат проявите на толерантност, уважение и 
подкрепа по време на танцуване.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Разширяват се знанията на учениците за нерав-
номерно броене на две, на три и на четири, харак-
терно за българската народна музика. Формират 
се умения за съпровождане на българска народна 
музика с неравномерно броене. У четвъртокласни-
ците се развива компетентност за съпровождане 
по графичен запис на метрум на музика в размери 
5/8, 7/8 и 9/8. Работи се за надграждане на умени-
ята за сравняване и анализ на графични модели на 
изучаваните метруми.

Работи се целенасочено за изграждане на усет за 
неравномерната пулсация на кратки и удължени 
дялове.

Упражнява се в практически двигателни дейнос-

51

СЪПРОВОД НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА С НЕРАВНОМЕРНО БРОЕНЕ

Пей и съпровождай, като 
броиш по схемата.

Китка дума 
народна песен

Китка дума, мамо, китка дума.
Китка дума и продума. / 2
Не ме давай, мамо, на ергенье, 
че ергенье лудо одат, 
лудо одат, лудо носят.

Вечер дойдат, мамо, от хорото
па ме снимат от елеци. / 2
Па ме снимат, мамо, от елеци
и ме фърлят зад вратата, 
зад вратата под метлата. 

Най ме давай, мамо, на момите, 
че момите кротко одат, 
кротко одат, кротко носят.
Вечер дойдат, мамо, от хорото,
па ме снимат от главата. / 2

Па ме снимат, мамо, от главата 
и ме турят на полица,
на полица у паница.
Китка дума, мамо, китка дума.
Китка дума и продума. / 2

Избери българска народна приказка, 
която да илюстрираш с подходяща 
народна музика. Съпровождай моменти 
от разказа само с ритъм в неравномер-
но броене.

Съпровождай, като броиш по схемите. Тембъра на кои музикални 
инструменти разпознаваш? 

Ръченица
народна музика

Из Пайдушко хоро
музика Дико Илиев

Из Пирински мелодии
музика Владимир 
Владимиров

Джангурица
народна музика

1  2  3 1  2  3 1  2 2  3  41

2  3  41
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ти усетът за неравномерно броене.
Усъвършенстват се уменията за осъществя-

ване на мисловни връзки между музикален жанр 
(„Пайдушко хоро“, ръченица, „Дайчово хоро“) и не-
равномерна пулсация. 

Развиват се практически уменията на четвър-
токласниците за приложение на знанията за нот-
ни стойности и паузи. 

Обогатява се песенният репертоар на ученици-
те с български народни песни. Затвърдява се спо-
собността им за формулиране и точен словесен 
изказ на личните възприятия и преживявания при 
слушане и изпълнение на народни песни и танци. 
Изграждат се умения за съчиняване на тематични 
звукови картини, както и за словесното им опи-
сание.

Стимулира се развитието на емоционална инте-
лигентност у децата.

Развива се социалната им компетентност чрез 
участие в групова учебна дейност. Насърчават се 
проявите на толерантност, уважение и подкрепа 
по време на танцуване.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

съпровод на българска народна музика с неравно-
мерно броене, неравномерно броене, равномерно 
броене, народна музика, „Дайчово хоро“, „Пайдуш-
ко хоро“, ръченица, народна песен, народна приказка

ДЕЙНОСТИ

съпровождане, пеене, слушане на музика, танцу-
ване, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
„Китка дума“ (народна песен)
б) за слушане 
Из „Пайдушко хоро“ (Д. Илиев)
Ръченица (народна музика)
Джангурица (народна музика)
Из „Пирински мелодии“ (В. Владимиров)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Разглеждане на илюстрацията в учебника стр. 
51. Актуализация на вече усвоените знания за не-
равномерно броене в народната музика. Въвеждане 

на новото знание. Запознаване и изясняване съдър-
жанието на понятието „съпровод на българска на-
родна музика с неравномерно броене“. 

Разпяване на учениците с мелодически фрази, в 
които се съпоставят равноделните метруми на 
две, три и четири със съответните им неравно-
делни метруми.

Слушане на новата песен „Китка дума“ със зада-
ча учениците да открият метрическата пулсация 
(неравномерно броене на четири) и да я отразят 
двигателно по време на интермедиите. Разучава-
не на песента, съобразно възприетата методика. 
Поредно изпяване на песента със задача да се съ-
провождат интермедиите с детски музикални ин-
струменти.

Слушане и съпровождане с опора върху графич-
ните схеми на откъси от „Пайдушко хоро“, „Пи-
рински мелодии“, „Ръченица“ и „Джангурица“. По-
ставяне на задача учениците да опишат словесно 
личните си възприятия от музиката, която са 
съпровождали. Акцентира се върху изискването за 
уместна и точна употреба на изучените терми-
ни и понятия, за едновременност в двигателната 
дейност.

Поставяне на творчески задачи по избор на уче-
ниците – да съчинят звукова картина по позната 
българска народна приказка или да създадат кра-
тък авторски текст по илюстрацията в учебни-
ка, който да озвучат с ритмичен съпровод в не-
равномерно броене.

Урокът завършва с изпълнение на народен танц 
по избор върху произведенията за слушане в урока.
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ВИД НА УРОКА

Урок за затвърдяване на новите знания и за обоб- 
щение

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ 

Четвъртокласниците да затвърдят знанията 
си за равномерно броене в размер 2/4 и неравномер-
но броене в размери 5/8, 7/8, 9/8.

Да се работи за изграждане на усет за равномер-
на и неравномерна пулсация.

Да се упражнят и приложат в практически дей-
ности формираните понятия за размер, такт, 
тактова черта, нотни стойности, паузи, ритъм, 
метрум и тембър.

Да се развият уменията за работа с музикал-
но-изразните средства.

Да се усъвършенстват уменията на учениците 
за осъществяване на мисловни връзки между му-
зикален жанр и равномерно и неравномерно броене. 

Да се обогати песенният им репертоар с народни 
песни. Да се затвърди способността им за точен 
словесен изказ на личните възприятия и преживя-
вания при слушане и изпълнение на народна музика. 

Да се обобщят знанията за право хоро, „Дайчово 
хоро“, „Пайдушко хоро“ и ръченица. 

Да се стимулира развитието на емоционалната 
интелигентност у децата.

Да се развие социалната им компетентност 
чрез участие в групова учебна дейност.

Да се насърчат проявите на толерантност, ува-
жение и подкрепа по време на танцуване.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Четвъртокласниците затвърдяват знанията си 
за равномерно броене в размер 2/4 и неравномерно 

ЗА СТРАНИЦИ 34, 35, 44, 45, 47, 48, 49, 51

БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР

броене в размери 5/8, 7/8, 9/8.
Работи се за изграждане на усет за равномерна и 

неравномерна пулсация.
Упражняват се и се прилагат в практически 

дейности формираните понятия за размер, такт, 
тактова черта, нотни стойности, паузи, ритъм, 
метрум и тембър. 

Развиват се уменията за работа с музикално-из-
разни средства.

Усъвършенстват се уменията на учениците за 
осъществяване на мисловни връзки между музика-
лен жанр, равномерно и неравномерно броене. 

Обогатява се песенният репертоар на ученици-
те от четвърти клас с народни песни. Затвърдя-
ва се способността им за точен словесен изказ на 
личните възприятия и преживявания при слушане 
и изпълнение на народна музика. 

Обобщават се знанията за право хоро, „Дайчово 
хоро“, „Пайдушко хоро“ и ръченица. 

Стимулира се развитието на емоционалната ин-
телигентност у децата.

Развива се социалната им компетентност чрез 
участие в групова учебна дейност.

Насърчават се проявите на толерантност, ува-
жение и подкрепа по време на танцуване.

3 4

ОРКЕСТЪР ОТ НАРОДНИ ИНСТРУМЕНТИ

Народният оркестър 
изпълнява инструментал-
ни пиеси и съпровожда 
народни песни. Основните 
музикални инструменти 
в състава му са гъдулка, 
тамбура, кавал, гайда и тъ-
пан. Народните оркестри 
се представят самостоя-
телно или като част от 
фолклорни ансамбли, заедно 
с певци и танцьори.

Чуй двете произведения. 
Тембъра на кои инстру-
менти разпознаваш в из-
пълненията? Какво може 
да се танцува? Коя от 
схемите отразява броене-
то във всяко от тях? 

Граовски танц
музика Владимир Владимиров

Елицина ръченица 
музика Николай Петров

Иване ле, Богдане ле
лазарска народна песен

– Иване ле, Богдане ле, драгите ти черни очи,
драгите ти черни очи, драги ми са, мили ми са. 
Я си ела довечера, довечера по вечера,
дорде не сме вечеряли, златни порти затворили. 
– Как да дойда, мило любе, как да дойда довечера? 
Мене мама ми гълчала, хем ми гълчи, тъй ми дума:
 „Къде ходиш, Иване ле, Иване ле, Богдане ле?“.
Аз на мама тъй продумах: – Мъри мамо, мила мамо.
Мъри мамо, мила мамо, аз залюбих малка мома. 
Не е мома като мома, най е мома – ясно слънце.
Очите є ясни звезди, веждите є плетен гайтан, 
като ходи, вятър вее, като седи слънце грее.

1  2  3

1  2

 2  31

 1  2
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ВИДОВЕ ОРКЕСТРИ

Посети концерт на оркестър. Опи-
ши изпълнителския състав. Просле-
ди музикално-изразните средства 
в изпълненията – мелодия, ритъм, 
метрум, темпо, динамика и тембър. 
Кое от тях ти оказа най-силно въз-
действие? 
Сподели впечатленията си.
Как публиката съпреживява музи-
ката по време на инструментален 
концерт? 

Вода тече
народна песен

Вода тече по бели камъни. / 2

Припев: 
Ах, рикидос, тънки пиперос, 
стинлиперос,
ах, ти Доброян, Доброяне ле.

Че кой тича вода да налива? / 2 
Милка тича вода да налива. / 2
Че кой тича вода да напива? / 2
Стойчо тича вода да напива. / 2
Уж да рече: – Изгорях за вода. / 2
Той пък рече: – Изгорях за Милка. / 2

Какъв оркестър съпровожда песен-
та Вода тече? Разучи я и пей със 
съучениците си. Нека куплетите 
се изпълняват от солисти, а при-
певите – от класа в хор.

Чуй музикалния пример и 
назови видовете оркестри.

Музикален пример 
за видове оркестри

4 4

БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА

Кой народен инструмент 
съпровожда песента? 
Опиши тембъра му.

Раданчице, малка моме
лазарска народна песен 

– Раданчице, малка моме, ти като си най-мънинка, 
ти като си най-мънинка, бре защо си най-хубава?
Отговаря Раданчица: – Яз си имам девет братя.
Яз си имам девет братя, девет братя, девет сестри.
Девет братя, лудо младо, девет братя – девет слънца, 
девет братя – девет слънца, девет сестри – девет звезди.
А пък аз съм, лудо младо, най-мънинка месечинка.
Дето грея, мерак хвърлям, севда паля, сърце гори.
– Раданчице, малка моме, мойто сърце и то гори.
Сърце гори, ще изгори, ела, любе, угаси го.

Слушай песента и от-
крий посвещението. 
Какви чувства събужда 
у теб?

Кой уши байрака?
народна песен

Българският фолклор се предава устно 
между поколенията. През годините се изгуб-
ва знанието за неговия автор. Приема се, че 
създател на българския фолклор е народът.

Българската народна музика присъства и в 
делниците, и в празниците, и в тъжните, и в 
радостните дни на хората. Песните, хорђта 
и инструменталните мелодии отразяват 
богатството на народната душевност. Раз-
пространяват се в много различни варианти, 
защото не са били записвани.

Какъв оркестър изпълнява му-
зикалното произведение? Кой 
е солиращият инструмент? 
Определи размера на музиката 
и танцувай.

Кюстендилско хоро 
музика Румен Сираков и Коста Колев

Българският фолклор

– Раданчице, малка моме, ти като си най-мънинка, 
ти като си най-мънинка, бре защо си най-хубава?
Отговаря Раданчица: – Яз си имам девет братя.
Яз си имам девет братя, девет братя, девет сестри.
Девет братя, лудо младо, девет братя – девет слънца, 

Слушай песента и от-
крий посвещението. 
Какви чувства събужда 
у теб?

Кой уши байрака?

създател на българския фолклор е народът.

Българската народна музика присъства и в 
делниците, и в празниците, и в тъжните, и в 
радостните дни на хората. Песните, хорђта 
и инструменталните мелодии отразяват 
богатството на народната душевност. Раз-
пространяват се в много различни варианти, 

4 5

НАРОДНИ ПЕСНИ

Народните песни възникват като 
израз на мислите и преживяванията 
на своите създатели. Съотнасяме 
ги към вярванията, труда и бита на 
българите. Разграничаваме обредни, 
трудови, битови и други видове на-
родни песни.

Пролетните празници Лазаровден и 
Великден са посветени на възкръсва-
нето на живота и обновяването на 
природата. На всеки от тях се изпъл-
няват определени обредни песни. 

Любопитен факт е, че лазарските 
танци не се играят в затворен кръг, 
за да не се заключи злото в него.

Пей и танцувай по 
Лазарски песни.

У Недини ясно слънце
лазарска народна песен 

У Недини, у Недини ясно слънце грее,
ясно слънце грее.
То не било ясно слънце, най е била Неда,
Върбо ле, Върбице.
Най е била, най е била Неда малка мома, 
Неда малка мома.
По двор ходи, по двор ходи, 
тънка снага кърши,
тънка снага кърши.
С черни очи, с черни очи, очи еленови, 
очи еленови.
С дълги клепки, с дълги клепки, 
клепки босилкови, клепки босилкови.
С бели зъби, с бели зъби, зъби бисерови, 
зъби бисерови.
С тънка снага, с тънка снага,  
снага самодивска, Върбо ле, Върбице.

Празнична сюита
музика Стефан Мутафчиев

Какъв оркестър изпълнява 
музикалното произведение?
Определи размера на музика-
та и танцувай.

Народните песни

4 7

Националният ансамбъл за народни 
песни и танци „ФИЛИП КУТЕВ“ носи 
името на своя създател. През 1951 г. 
той сформира професионален състав от 
талантливи млади певци, музиканти и 
танцьори. Освен огромния си артисти-
чен талант, те носят и фолклорното 
богатство на своите родни места. 
Днес ансамбълът представя красотата 
на българския фолклор на световните 
музикални сцени. 

НА ГОСТИ НА ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ                               

Посети концерт на фолклорен ансамбъл от 
твоя роден край. 
Обсъди със съучениците си кои от изпълне-
нията са авторски и кои – народна музика.

Филип Кутев е 
български музи-
кант, композитор 
и диригент. Той 
обработва извор-
ния песенен фолк-
лор, запазвайки автентичната му 
мелодия. Създава песенни ше-
дьоври, като: „Полегнала е Тодо-
ра“, „Прехвръкна птичка“, „Лале 
ли си, зюмбюл ли си“, „Вечеряй, 
Радо“ и много други.

Слушай песните. Какъв хор ги изпълнява? 
Сравни музикално-изразните средства в 
тях. Какви чувства събужда музиката?

Лале ли си, зюмбюл ли си?
обработка Филип Кутев

Полегнала е Тодора
обработка Филип Кутев

Слушай музиката и оп-
редели размера є. Какъв 
оркестър я изпълнява?

Чичовата
музика Георги Андреев

4 8

БЪЛГАРСКИ ТАНЦОВ ФОЛКЛОР                                          

Кой музикален инструмент 
разпознаваш по тембър? 
Какви видове певчески гла-
сове изпълняват песента? 
Кой фолклорен танц се иг-
рае по тази музика?

Българският танцов фолклор  
присъства в бита и в празниците на 
нашия народ. Хорђ се танцуват от
всички възрасти – деца, младежи и 
възрастни. В зависимост от пола на 
участниците, хорђта биват мъжки, 
женски и смесени. 
Най-разпространената форма сред  
хорђта е водено (отворено хорї).  
Десния му край повежда и вие хо-
ровїдецът, а в другия се хващат 
най-доб рите танцьори. 
Хорїто може да бъде сключено (за-
творено), когато се играе в кръг. 

Горо ле, горо зелена 
народна музика

Елицина ръченица 
музика Николай Петров

Най-разпространен фолклорен танц, който 
танцьорът играе сам, е ръченица.
В отделните географски райони на страна-
та се играят различни фолклорни танци.

 
Българските народни танци и 
хорђ съхраняват и пренасят през 
вековете традициите ни.

Пайдушко хоро
музика Дико Илиев

Кои фолклорни танци познаваш? 
На колко се брои всеки от тях? 
Потърси зрителна опора в схемите. 
Танцувай.
Музикален пример за народни танци.

1  2  3 21  1  2
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ДАЙЧОВО ХОРО

Дайчово хоро е народен 
танц от Северна Бъл-
гария. Играе се буйно и 
скокливо, а ръцете, спус-
нати надолу, се люлеят в 
такт с музиката. Брои 
се на четири със задър-
жане на последния дял.

Речник 
шиен литђк – везана женска 
шопска носия
їти – защото
луд гидия – буен момък, луда 
глава

Видо, Видо
народна песен

Видо, Видо, вито лозе,
Вида под лоза седеше,
Вида под лоза седеше,
дребни си сълзи ронеше.

Дребни си сълзи ронеше,
оти нема шиен литак,
оти нема шиен литак,
шиен литак, сърмен колан.

Поминало лудо младо,
лудо, младо, луд гидия,
па на Вида продумало:
– Видо, Видо, вито лозе.

Не си рони дребни сълзи,
аз че купим шиен литак,
шиен литак, сърмен колан,
да ми станеш първо либе.

Пляскай на четири, като удължаваш чет-
въртия дял. Ползвай за зрителна опора 
схемата. 
Играй Дайчово хоро.

Скок – Дайчово хоро
музика Дико Илиев

шиен литђк – везана женска шиен литђк – везана женска шиен литђк
шопска носия

– защото
 – буен момък, луда 

Вида под лоза седеше,
Вида под лоза седеше,
дребни си сълзи ронеше.

Дребни си сълзи ронеше,
оти нема шиен литак,
оти нема шиен литак,
шиен литак, сърмен колан.

Поминало лудо младо,
лудо, младо, луд гидия,
па на Вида продумало:
– Видо, Видо, вито лозе.

Не си рони дребни сълзи,
аз че купим шиен литак,
шиен литак, сърмен колан,
да ми станеш първо либе.

Скок – Дайчово хоро
музика Дико Илиев 2  3  41

51

СЪПРОВОД НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА МУЗИКА С НЕРАВНОМЕРНО БРОЕНЕ

Пей и съпровождай, като 
броиш по схемата.

Китка дума 
народна песен

Китка дума, мамо, китка дума.
Китка дума и продума. / 2
Не ме давай, мамо, на ергенье, 
че ергенье лудо одат, 
лудо одат, лудо носят.

Вечер дойдат, мамо, от хорото
па ме снимат от елеци. / 2
Па ме снимат, мамо, от елеци
и ме фърлят зад вратата, 
зад вратата под метлата. 

Най ме давай, мамо, на момите, 
че момите кротко одат, 
кротко одат, кротко носят.
Вечер дойдат, мамо, от хорото,
па ме снимат от главата. / 2

Па ме снимат, мамо, от главата 
и ме турят на полица,
на полица у паница.
Китка дума, мамо, китка дума.
Китка дума и продума. / 2

Избери българска народна приказка, 
която да илюстрираш с подходяща 
народна музика. Съпровождай моменти 
от разказа само с ритъм в неравномер-
но броене.

Съпровождай, като броиш по схемите. Тембъра на кои музикални 
инструменти разпознаваш? 

Ръченица
народна музика

Из Пайдушко хоро
музика Дико Илиев

Из Пирински мелодии
музика Владимир 
Владимиров

Джангурица
народна музика

1  2  3 1  2  3 1  2 2  3  41

2  3  41
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ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

български фолклор, народна песен, българска на-
родна музика, оркестър от народни инструменти, 
фолклорен ансамбъл, танцов фолклор, равномерно 
броене, неравномерно броене, народна музика, на-
родна песен, такт, размер, тактова черта, ри-
тъм, метрум, тембър, 2/4, право хоро, „Дайчово 
хоро“, „Пайдушко хоро“, ръченица

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, игра, танцуване 

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Репертоарът за пеене и слушане от горепосоче-
ните страници на учебника.

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Методическата единица се разработва върху 
учебното съдържание на стр. 34 – 51 в учебника.

Преговарят се, затвърдяват се и се обобщават 
знанията на учениците от четвърти клас за бъл-
гарски музикален фолклор.

Учителят съпоставя равномерно и неравномер-
но броене, като използва музикалния материал от 
горепосочените уроци. 

Конкретната последователност се избира от 
преподавателя, в зависимост от възможностите 
и интересите на класа. Акцент се поставя на мо-
ментите, които са затруднили учениците.

Урокът завършва с танцуване върху музикални 
откъси от примерите в обобщаваните уроци. 

52

24 МАЙ

Химн балада за Кирил и Методий
музика Димитър Костанцалиев
текст Николай Милчев

Нас ни събират свети имена –
на първите, на Солунските братя.
И затова е тази светлина,
която азбуката ни изпрати.

Сега е време да се доверим
на книгите,  дошли от вековете.
Така ще можем да си подарим
и мъдрост, и любов, и цвете.

Припев:
Училището е като дете.
Това дете съм аз – и ви обичам!
Училището с мен ще порасте
и на дете до края ще прилича.

Не е възможно да не съхраним
смеха от тук до края на земята.
И затова ръцете си държим
и си разказваме един на друг сърцата.

Да бъдем всички заедно, 
за нас е като плод,
узрял във мека есенна градина.
Вълшебството на детския, 
на светлия живот
върви със нас и няма да премине!

Ден на българската просвета и кул-
тура и на славянската писменост. 

Предложи подходящ репертоар и 
участвай в празничен концерт.  

Припомни си песни за буквите и за Светите братя, 
научени в предходните класове.

Днес ден славен
музика Димо Бойчев
текст Добри Войников

Свети Кирил и Методий
музика Добри Христов
стара училищна песен

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

която азбуката ни изпрати.

на книгите,  дошли от вековете.
Така ще можем да си подарим
и мъдрост, и любов, и цвете.

Това дете съм аз – и ви обичам!
Училището с мен ще порасте
и на дете до края ще прилича.

Не е възможно да не съхраним
смеха от тук до края на земята.
И затова ръцете си държим
и си разказваме един на друг сърцата.

узрял във мека есенна градина.
Вълшебството на детския, 

върви със нас и няма да премине!

участвай в празничен концерт.  

Химн на св. св. Кирил и Методий 
музика Панайот Пипков
текст Стоян Михайловски

ВИД НА УРОКА

Урок за наблюдение в извънучилищна обучаваща 
среда 

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

В извънучилищна обучаваща среда да се обога-
тят знанията на учениците за значението на де-
лото на Светите братя Кирил и Методий, за 24 
май и мястото на този ден в празничната систе-
ма на българите. 

Да се разшири и обогати песенният репертоар 
на учениците от четвърти клас.

Да се усъвършенстват уменията им да наблюда-
ват, анализират и коментират музикално-изразни 
средства в концертен репертоар, като използват 

24 МАЙ

ЗА СТРАНИЦA 52

коректно и уместно усвоената музикална терми-
нология.

Да се обогатят и разширят знанията на учени-
ците за мястото на детския хор в училищния жи-
вот и ролята на хоровата музика при честване на 
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празници.
Да се усъвършенстват уменията на четвърто-

класниците да маршируват, като пресъздадат 
емоционалния заряд на песента.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

В извънучилищна обучаваща среда се обогатя-
ват знанията на учениците за значението на дело-
то на светите братя Кирил и Методий, за 24 май 
и мястото на този ден в празничната система на 
българите. 

Разширява се и се обогатява песенният реперто-
ар на учениците от четвърти клас.

Усъвършенстват се уменията им да наблюда-
ват, анализират и коментират музикално-изразни 
средства в концертен репертоар, като използват 
коректно и уместно усвоената музикална терми-
нология.

Обогатяват се и се разширяват знанията на 
учениците за мястото на детския хор в училищ-
ния живот и за ролята на хоровата музика при 
честване на празници.

Усъвършенстват се уменията на четвърто-
класниците да маршируват, като пресъздадат 
емоционалния заряд на песента.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

празничен концерт, оркестър, химн, патриотич-
на песен, марш, музикално-изразни средства, равно-
мерно броене на две, вокална и инструментална му-
зика, детски хор, характер на музиката, репертоар

ДЕЙНОСТИ

слушане, наблюдение, беседа, пеене, игра, марши-
руване

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
„Химн балада за Кирил и Методий“ (Д. Костан-

цалиев, Н. Милчев)
„Химн на св. св. Кирил и Методий“ (В. Главач, М. 

П. Розенхайм)
„Днес ден славен“ (Д. Бойчев, Д. Войников)
„Свети Кирил и Методий“ (Д. Христов)
Любими песни за буквите и за славянските пър-

воучители

б) за слушане 
„Химн на св. св. Кирил и Методий“ (П. Пипков, 

С. Михайловски)

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Препоръчва се урокът да се проведе под формата 
на посещение на концерт, посветен на Деня на бъл-
гарската просвета и на славянската писменост в из-
вънучилищна обучаваща среда.

В случай че това е невъзможно, се предлага в клас-
ната стая да се организира и проведе празничен кон-
церт. Следва се последователността на задачите 
от стр. 52 на учебника.

Четвъртокласниците обогатяват знанията си за 
Деня на българската просвета и славянската писме-
ност, за делото на светите братя Кирил и Методий 
и българските просветни дейци. 

В импровизирания концерт се включват любими на 
учениците песни, посветени на празника и инстру-
ментални произведения от училищния и извънучи-
лищния репертоар, като се прилагат практически 
усвоените знания за хор, оркестър, марш, компози-
тор, диригент и музикално-изразни средства. 

Практически се развиват и обогатяват формира-
ните умения за откриване и описание на изучените 
музикално-изразни средства, изгражда се социална и 
културна компетентност за осъзнато и задълбоче-
но възприемане и участие в празничен концерт.

Разширява се и се обогатява песенният репертоар 
на учениците от четвърти клас.

Усъвършенстват се уменията им да наблюдават, 
анализират и коментират музикално-изразни сред-
ства в концертен репертоар, като използват коре-
ктно и уместно усвоената музикална терминология.

Обогатяват се и се разширяват знанията на уче-
ниците за мястото на детския хор в училищния жи-
вот и за ролята на хоровата музика при честване на 
празници.

Усъвършенстват се уменията на четвъртоклас-
ниците да маршируват, като пресъздадат емоцио-
налния заряд на песента

Акцентира се върху факта, че успехът на концер-
та зависи от взаимодействието между изпълните-
ли и публика. Урокът завършва с изпяване на любими 
на децата песни за буквите и славянските първоу-
чители.
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ВИД НА УРОКА

Урок за нови знания

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Да се обогатят знанията на учениците за музика-
та на различните етнически общности в България.

Да се работи за изграждане на разбиране у четвър-
токласниците, че различните етнически общности 
у нас живеят в мир и разбирателство и съхраняват 
самобитната си култура, че българското фолклор-
но богатство се дължи и на разнообразното кул-
турно наследство на всички етнически общности 
на територията на нашата родина.

Четвъртокласниците да се научат да сравня-
ват българската народна музика с музиката на раз-
личните етнически общности у нас, да откриват 
сходства и различия между тях. 

Да се изгради социална и културна компетент-
ност учениците да коментират присъствието 
на музиката на различните етнически общности 
в програмите на радиото, на телевизията, в елек-
тронните медии и в живота на хората. 

Да се работи за формиране на умения у ученици-
те да възприемат и съпреживяват музиката на раз-
личните етнически общности и да подбират подхо-
дящи определения за описание на въздействието є 
върху слушателите.

Да се насърчат проявите на толерантност и 
уважение към музиката на различните  етнически 
общности.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Обогатяват се знанията на учениците за музика-
та на различните етнически общности в България.

ЗА СТРАНИЦА 53

МУЗИКА НА РАЗЛИЧНИ 
ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ

Работи се за изграждане на разбиране у четвърто-
класниците, че различните етнически общности у 
нас живеят в мир и разбирателство и съхраняват 
самобитната си култура, че българското фолклор-
но богатство се дължи и на разнообразното кул-
турно наследство на всички етнически общности 
на територията на нашата родина.

Четвъртокласниците се научават да сравняват 
българската народна музика с музиката на раз-
личните етнически общности у нас, да откриват 
сходства и различия между тях. 

Изгражда се социална и културна компетент-
ност учениците да коментират присъствието 
на музиката на различните етнически общности 
в програмите на радиото, на телевизията, в елек-
тронните медии и в живота на хората. 

Работи се за формиране на умения у учениците 
да възприемат и съпреживяват музиката на раз-
личните етнически общности и да подбират под-
ходящи определения за описание на въздействието 
є върху слушателите.

Насърчават се проявите на толерантност и 
уважение към музиката на различните етнически 
общности.

53

МУЗИКА НА РАЗЛИЧНИ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ 

Шарен свят
музика и текст 
Цветанка Ангелова

Ние сме съученици 
все приятели връстници
учим във един и същи клас
Мустафа, Арам, Иван и аз.

Припев:
Шарен свят, дружен свят!
Дружен свят – това сме ние.
Шарен свят, дружен свят!
Тук приятел ще откриеш!

 С имената си така различни.
Интересно е, нали? 
Български език говорим всички,
заедно сме и в игри. 

Припев:

Какво знаеш за традициите на раз-
личните етноси в България?     
Опиши характера на музиката в 
Музикалния пример.

Музикален пример за 
музика на различни 
етноси

Различните етнически общности в България живеят 
в мир и разбирателство. Те съхраняват самобитната 
си култура като част от българското фолклорно бо-
гатство. За да се опознава, представя и популяризира 
музикалният и танцовият фолклор на етносите, у нас 
се организират множество фолклорни фестивали.

Снимки от 21. фолклорен интернационален 
фестивал в Пловдив.

Българска фолклорна група

Каракачани

Арменска фолклорна група

Турска фолклорна група
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ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

музика на различните етнически общности, бъл-
гарска народна музика, фолклор, народни танци, 
танци на различните етноси, музикално-изразни 
средства

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, танцуване, игра, рабо-
та с учебник 

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене
„Шарен свят“ (Цв. Ангелова )
б) за слушане
Музикален пример за музика на различните етноси

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Разглеждане на снимковия материал в учебника. 
Наблюдение, анализ, споделяне на информация, доби-
та от външни източници и споделяне на личен опит.

Беседа за въвеждане на новото знание. Запознаване 

на учениците с особеностите на музиката на раз-
личните етнически общности в България.

Осъществяване на междупредметна връзка с обу-
чението по човекът и обществото и литература. 
Изясняване на понятията „етническа общност“ и 
„етническа толерантност“. Прочит на текста от 
учебника. Съпоставяне, откриване на сходства и 
различия между българската народна музика и музи-
ката на различните етноси.

Слушане на „Шарен свят“ със задача учениците да 
открият, да формулират и да опишат словесно пос-
ланието на песента.

Разучаване на песента, съобразно възприетата ме-
тодика. 

Слушане на музикалния пример. Анализ и описание 
на музикално-изразните средства в него. Сравнява-
не с българската народна музика.

Насърчаване на учениците да достигнат до из-
вода, че музиката на различните етнически общ-
ности е неразделна част от българската музикална 
култура.

Урокът завършва с поредно изпяване на песента 
„Шарен свят“ със задача за артистично и емоцио-
нално изпълнение, което да предаде посланието на 
песента.

ВИД НА УРОКА

Урок за затвърдяване на новите знания и за обоб- 
щение

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Да се разширят, затвърдят знанията на четвър-
токласниците за елементи на нотописа, четвър-
тина нота с точка, осмина нота, музикално-израз-
ни средства, размери, равномерно и неравномерно 
броене, музикални жанрове, „Дайчово хоро“, ръче-

ЗА СТРАНИЦИ 54 – 55 

МУЗИКАЛНА РАЗХОДКА

54

Проследи темпото на Пирин-
ски мелодии. Еднакво ли е, или 
се променя? Тембъра на кой 
инструмент разпозна? 

МУЗИКАЛНА РАЗХОДКА

Повтори ритмичната парола.                          
Играй със съучениците си.      
Задай ритъм, който те да повторят. 
Отрази двигателно ритъма.

Музикално-ритмична игра

Из Пирински мелодии
музика Владимир Владимиров

Разгледай нотния пример. 
Определи посоката на движение на 
мелодията. 
Откриваш ли постепенно движение 
и повтарящи се тонове? 
Между кои тонове забеляза скок в 
мелодията? 

Какви нотни стойности откриваш в примера? 
В кои тактове откри четвъртина нота с точка и осмина? 
Изпей нотния пример с тонови имена и тактувай.

Музикално-ритмична игра

Разгледай нотния пример. 
Определи посоката на движение на 

Откриваш ли постепенно движение 
и повтарящи се тонове? 
Между кои тонове забеляза скок в 

Слушай Болеро. 
Отрази двигателно ритъма.
 
Из Болеро 
музика Морис Равел

текст Яни Попов

Ясен месец 
народна музика

        24





Я месен веч'сец вагряиз зенад нале ра.гота

  

Посвещение Нотен пример

    44    
титецеРъ липри гнезначат до...



55

Слушай музикалния пример. 
Кои тембри разпознаваш? 
 
Музикален пример за тембър

Изпей откъсите от песни. 
Определи вида на броенето им.

Равномерно Неравномерно

Музикален пример 
с инструментали на песни

1  2  3

1  2

 2  31

2  3  41

 1  2

 2  31  4

Пляскай по метрума на музи-
калния пример. Отрази проме-
ните в него. Танцувай според 
метрума на музиката.

Музикален пример за метрум

Чуй музикалния пример и назови 
видовете оркестри.

Музикален пример 
за видове оркестри

Прослушай двете изпълнения 
на песента. 
Определи какви хорове ги 
изпълняват. 
Вечеряй, Радо
народна песен
обработка Филип Кутев

Направи списък с любимите 
си песни и инструментални 
произведения. Запиши имена-
та на авторите им.

Слушай и проследи промените 
в динамиката на музикалното 
прои зведение. 
Тембъра на кой инструмент 
разпозна?

На Елизе
музика Лудвиг ван Бетовен
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ница, право хоро, авторска и народна музика, му-
зикални инструменти, видове мелодическо дви-
жение, характер на музиката, видове оркестри, 
видове хорове.

Да се затвърдят изучените понятия и се стиму-
лира уместната им употреба в речта и в музикал-
ната практика. 

Да се обобщят и затвърдят придобитите уме-
ния за разпознаване и двигателно отразяване на 
изучените метруми с равномерна и неравномерна 
пулсация.

Да се усъвършенстват социалните и граждан-
ски компетентности на учениците от четвърти 
клас чрез адекватно приложение на знанията за 
музикално-изразни средства в ежедневната прак-
тика. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Разширяват се и се затвърдяват знанията на 
четвъртокласниците за елементи на нотописа, 
четвъртина нота с точка, осмина нота, музикал-
но-изразни средства, размери, равномерно и не-
равномерно броене, музикални жанрове, „Дайчово 
хоро“, ръченица, право хоро, авторска и народна 
музика, музикални инструменти, видове мелоди-
ческо движение, характер на музиката, видове ор-
кестри, видове хорове.

Затвърдяват се изучените понятия и се стиму-
лира уместната им употреба в речта и в музикал-
ната практика. 

Обобщават се и се затвърдяват придобитите 
умения за разпознаване и двигателно отразяване 
на изучените метруми с равномерна и неравномер-
на пулсация.

Усъвършенстват се социалните и гражданските 
компетентности на учениците от четвърти клас 
чрез адекватно приложение на знанията за музи-
кално-изразни средства в ежедневната практика. 

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

елементи на нотописа, четвъртина нота с точ-
ка, осмина нота, музикално-изразни средства, 
размери, равномерно и неравномерно броене, музи-
кални жанрове, „Дайчово хоро“, „Пайдушко хоро“, 
ръченица, право хоро, авторска и народна музика, 
музикални инструменти, видове мелодическо дви-
жение, характер на музиката, видове оркестри, 
видове хорове

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, нотопис, игра

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 
„Ясен месец“ (народна музика, Я. Попов)
Любими авторски и народни песни от училищ-

ния и извънучилищния репертоар.
б) за слушане
Из „Пирински мелодии“ (В. Владимиров)
Из „Болеро“ ( Морис Равел)
„На Елизе“ (Лудвиг ван Бетовен)
„Вечеряй, Радо“ (Ф. Кутев)
Музикални примери за обобщение

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Методическата единица следва хронологичната 
последователност на задачите от стр. 54 – 55 на 
учебника. Наблюдението върху нотните примери 
се осъществява в учебника, а графичното изпълне-
ние на задачите – в нотните тетрадки на учени-
ците.
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ВИД НА УРОКА

Урок за контрол и оценка (изходно ниво)

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране, възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ

Да се установи нивото на знанията, уменията и 
компетентностите на учениците в края на учебна-
та година на четвърти клас. 

Да се обогати музикалната им култура и се упраж-
нят целенасочено да откриват изучените елементи 
на нотописа и музикално-изразни средства. 

Да се усъвършенства умението на четвъртоклас-
ниците да проследяват характерни музикално-израз-
ни средства, да ги описват словесно и да предават с 
думи  емоционалното им послание. 

Учениците да се упражнят в следене указанията и 
жестовете на учителя по време на изпълненията си.

Да се създадат условия за спонтанна изява на уче-
ниците от четвърти клас в музикална игра и да се 
формира у тях положителна нагласа към музикално-
то изкуство.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Установява се нивото на знанията и уменията на 
учениците в края на учебната година на четвърти 
клас. 

 Обогатява се музикалната им култура и се упраж-
нят целенасочено да откриват изучените елементи 
на нотописа и на музикално-изразни средства. 

Усъвършенства се умението на четвъртокласни-
ците да проследяват характерни изразни средства, 
да ги описват словесно и да предават с думи емоцио-
налното им послание. 

Учениците се упражняват в следене указанията и 
жестовете на учителя по време на изпълненията си.

ЗА СТРАНИЦИ 56 – 57 

МУЗИКАЛНА ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА

Създават се условия за спонтанна изява на учени-
ците от четвърти клас в музикална игра и да се фор-
мира у тях положителна нагласа към музикалното 
изкуство.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

елементи на нотописа, четвъртина нота с точ-
ка, осмина нота, равномерно и неравномерно брое- 
не, музикални жанрове – право хоро, „Пайдушко 
хоро“, „Дайчово хоро“, ръченица, авторска и на-
родна музика, музикални инструменти, видове ме-
лодическо движение, музикално-изразни средства, 
характер на музиката, видове хорове, видове ор-
кестри, озвучителна техника

ДЕЙНОСТИ 

нотопис, пеене, слушане на музика, игра, работа 
с учебника
 
МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене 

56

МУЗИКАЛНА ГЛАВОБЛЪСКАНИЦА 3

П 1.

Проследи динамиката в музикалния 
откъс. Променя ли се? 
а) Да, от силна към тиха 
б) Да, от тиха към силна 
в) Не се променя

Музикален пример за динамика

Напиши заглавията на три патри-
отични песни. Изпей една от тях.

И 2.

Определи бързо, умерено или бавно е 
темпото на музикалния пример?

Музикален пример за темпо

С 3.
В каква последователност 
прозвучават оркестрите?

а) Симфоничен оркестър 
б) Народен оркестър 
в) Духов оркестър 
г) Струнен оркестър

Музикален пример за оркестър

А 4.

Запиши какви нотни стойности 
се съдържат в примера.

Н 5.

В кой български народен танц броенето е не-
равномерно на четири с удължен последен дял?

а) Пайдушко хоро  б) Ръченица  в) Дайчово хоро  

М 9.

Повтори ритмичните примери.                         

Музикален пример за ритмични 
примери

У 10.

текст Яни Попов

Ясен месец 
народна музика
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Я месен веч'сец вагряиз зенад нале ра.гота

  
Има ли в мелодията от за-
дача 5 повтарящи се тоно-
ве? Кой тон се повтаря?

Т 7.

Откриваш ли скок в мелодията 
от задача 5? Между кои тонове?

Е 6.
Изпей българска 
народна песен.

О 8.

2  3  41

вагряиз

6.

57

В каква последователност прозву-
чават различните видове хор? 
а) Детски хор       б) Женски хор    
в) Мъжки хор        г) Смесен хор

З 11.

Изброй клавишни 
музикални инструмен-
ти, които познаваш.

К 12.

Музикален пример за метрум

За какво се използват 
техническите средства 
(микрофон, усилвател, сме-
сителен пулт и тонколони) 
в музиката?

Ъ 14.

Л 16.Коя от групите музикал-
ни инструменти – духови, 
струнни, ударни, клавишни  
– не участва в състава на 
симфоничния оркестър?

Напиши три имена на ком-
позитори и техни произве-
дения, които харесваш да 
слушаш или да изпълняваш.

! 17

Слушай, отмервай и отбележи в каква 
последователност прозвучават народните 
танци от Музикалния пример. При повтор-
но прослушване играй хорђта, които знаеш.

Музикален пример за 
народни хорђ

 2  31

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

13 14 15 11 8 2 16 6 3 5 8 17

1  2  3

1  2

2  3  41

1  2

Р 15.

Музикален пример за 
народни хорђ

11.11.

 2  3

Отмервай метрума на 
музикалния пример. 
В кой размер е?

Б 13.

15.

 2  31  4

 1  2
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„Гайда“ (Д. Христов)
„Ясен месец“ (народна музика, Я. Попов)
Любими песни от училищния репертоар
б) за слушане 
Музикални примери за изходяща диагностика

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ 

След разпяване с песните „Гайда“ и „Ясен месец“ 
се преминава към играта „ Музикална главоблъска-
ница 3“, чрез която се реализира изходната диагно-
стика. Следва се хронологичният ред на задачите 
в учебника, който е възпроизведен и в тестовия 
материал от музикални откъси.

След всяка изпълнена задача се вписва показана-
та буква в съответната таблица от учебната 

тетрадка или в работна тетрадка, като се запаз-
ват точните места на буквите от таблицата в 
учебника. На местата с еднакви цифри се поста-
вят едни и същи букви. Чрез получения сбор букви 
всеки ученик открива и формулира възклицателно-
то изречение: „ПИСАНЕТО НА МУЗИКА Е БЪР-
ЗО И ЛЕСНО!“.

Поставя се изискване при решаване на задачите 
учениците уместно да използват точните изуче-
ни понятия. Държи се да се спазват всички правила 
за изпълнителска дейност, познати от работата 
в часа по музика през учебната година. 

Изходната диагностика се ориентира към 
постигане на удоволствие от учебната работа 
и музикално-изпълнителска дейност, както и на 
удовлетворение от наученото.

ВИД НА УРОКА

Урок за наблюдение в извънучилищна обучаваща 
среда

ОБЛАСТ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

Музикална практика: 
Музициране възприемане на музика
Елементи на музикалната изразност 
Музика и игра
Музика и съвременни технологии

ЦЕЛ 

Да се затвърдят и обобщят знанията на четвър-
токласниците, усвоени през учебната година.

Да се усъвършенстват уменията им да описват 
словесно музикално-изразните средства, характе-
ра на музиката и емоционалните си възприятия от 
нея, като уместно използват усвоените понятия. 

Да се създадат благоприятни условия учениците 
да споделят вълненията и очакванията си, свърза-
ни с лятната ваканция. 

Да пеят, съпровождат и танцуват по любими 
песни и мелодии от училищния и извънучилищния 
репертоар, представяйки пред съучениците си на-
ученото през учебната година.

ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ

ЗА СТРАНИЦИ 58 – 59 

Учениците да развият уменията си сами да под-
бират и изпълняват любими песни, като изявяват 
своята артистичност и емоционалност.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

Затвърдяват се и се обобщават знанията на 

58

Приятели 
популярна мелодия
текст Виолета Христова

Приятели, добри и верни, 
добрата вест ще ни намери. 
Ще ни настигне и вероятно 
неповторимото и златно лято.        

Защо очите ми тъгуват, 
но на щастливи се преструват?
Научих много неща различни, 
най-важното от тях е да обичаш.    

Изготви проект 
за училищно тър-
жество.

ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ    

За всеки пазя весел спомен 
и камъче вълшебно в джоба. 
Сега съм гълъб, сега съм птица,
 и гоня вятъра, и виждам всичко!      

Приятели, добри и мои, 
светът е шарен и огромен. 
Светът е пълна със обич къща, 
от нея тръгваш ти или се връщаш.      

Нататък пътят е отворен
като врата, като прозорец.
И ни очакват неща различни
най-важното от тях е да обичаш.

58

Изготви проект 
за училищно тър-
жество.

}2

}2

}2

}2

}2

59

Организирай празничен кон-
церт за завършване на чет-
върти клас. Работи в екип със 
своите съученици.

 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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четвъртокласниците, усвоени през учебната го-
дина. 

Усъвършенстват се уменията на малките уче-
ници да описват словесно музикално-изразните 
средства, настроението и емоционалните си въз-
приятия от музиката, като уместно използват 
усвоените понятия. 

Учениците споделят вълненията и очакванията 
си, свързани с лятната ваканция. Те пеят, съпро-
вождат и танцуват по любими песни и мелодии 
от училищния и извънучилищния репертоар, пред-
ставяйки пред съучениците си наученото.

Учениците от четвърти клас сами подбират и 
изпълняват любимите си песни, като показват 
своята артистичност и емоционалност.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ
 
концерт, песен, солист, мелодия, танц, вокална 

и инструментална музика, детски музикални ин-
струменти, съпровод, озвучителна техника

ДЕЙНОСТИ

пеене, слушане на музика, игра, танц, съпровож-
дане, озвучаване, заснемане

МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

а) за пеене

„Приятели“ (популярна мелодия, В. Христова)
Любими песни, избрани, предложени и изпълнени 

от учениците.
б) за слушане
Любими песни и инструментални произведения, 

избрани, предложени и изпълнени от учениците.

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Въвеждане в темата за лятната ваканция и въл-
ненията на четвъртокласниците, свързани с нея, 
чрез беседа и споделяне на личните очаквания на 
децата. 

Разучаване на песента „Приятели“. Изпълнение 
със задача ученици от четвърти клас да импро-
визират подходящи танцови движения, да изявят 
личното си отношение и да проявяват артистич-
ност.

Урокът продължава с концерт от любими песни 
и мелодии от училищния и извънучилищния репер-
тоар, които учениците пеят, озвучават, танцу-
ват и съпровождат. При наличие на техническа 
възможност екип от четвъртокласници заснема 
концерта.

Поставяне на задача за лятната ваканция. Уче-
ниците да съберат музикални впечатления, които 
да съхранят с телефон, с фотоапарат, с видеока-
мера или други дигитални технически средства, за 
да ги споделят в началото на следващата учебна 
година със съучениците си.

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС

Примерното годишно тематично разпределение по музика за 4. клас ще намерите на сайта на ИК 
„Рива“ АД в Word формат.

Линк към разпределението: https://www.rivapublishers.com/books.php 
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