
Пеене Слушане

1 2 3 4 5 6 8 9

1 1 Да се 

запознаем 

входна 

диагностик

а

Диагностика на входно ниво. Установяват се  

певческите възможности и ритмичният  усет на 

учениците при постъпване в първи клас.

„Здравей, първи 

клас“; 

Песни, избрани 

от учениците

„Щурче“

2 1 Отивам на 

училище 

нови 

знания

Разграничават  различни шумове в ежедневието. 

Изграждат на първи представи за мелодия. 

Възпроизвеждат на интонация, ритмика и темпо на  

нова песен.

звук,  шум , 

мелодия,  

възприема не 

на музика

„Часовник“;        

„Здравей, първи 

клас“  

„Десет слончета“

3 2 Звуковете 

около нас 

нови 

знания

Разпознават   музикални  тонове и шумове в  

окръжаващия  свят.  Изграждат умения за описание 

на звукови картини. Формират  умения за пеене, като  

синхронизират изпълнението с общата звучност на 

песента.

мелодия, 

музикален 

инструмент,  

игра в музиката, 

тон, шум, 

съпровод

«Здравей, първи 

клас» 

„Пляскай с 

ръчички“

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ                                                              УТВЪРДИЛ
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 ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици x 2 часа седмично = 36 часа

Методи 

и форми 

на 

оценяван

е по теми 

и /или 

раз

дели

Заб.

7

Контекст и дейности за всяка 

урочна единица

№ по 

ред

Учебна 

седми

ца по 

ред

Тема на 

урочната 

единица 

Урочна 

единица за

Компетентности като очаквани резултати от 

обучението

Нови понятия



4 2 Съпровод  нови 

знания

Изработват музикални инструменти от подръчни 

материали и сами откриват начин за звукоизвличане 

с тях.  Изграждат  умение  да следят жестовете и 

указанията на учителя по време на изпълнение.

съпровод, 

музикален 

инструмент, 

вокална  и 

инструментал-

на музика

„Пляскай с 

ръчички“

„Здравей, първи 

клас“ 

„Часовник“   

„Десет слончета“

5 3 Високи и 

ниски тонове 

(Посока на 

мелодично 

движение)

нови 

знания

Добиват представа за мелодия и мелодични посоки. 

Разграничават посоките на мелодично движение от 

ниско към високо и от високо към ниско по слух и с 

помощта на графични символи. Различават високи и 

ниски тонове. Свързват музиката с илюстрациите в 

учебника.

Висок и нисък 

тон, възходящо 

и низходящо 

движение на 

мелодията, 

гайда, народен 

инструмент,  

народна песен, 

повтарящи се 

тонове

„Качвам се по 

стълбичка“

Музикални 

примери ; „Дули, 

дули, дули, 

гайда“

6 3 Високи и 

ниски тонове

затвърдя-

ване

Затвърдяват  умението за разграничаване на високо 

и ниско  в звукове от природата и  в леки музикални 

примери. Осъзнават повтарящи се тонове от 

постепенно движение във възходяща и низходяща 

посока.

Висок и нисък 

тон, възходящо 

и низходящо 

движение на 

мелодията, 

гайда, народен 

инструмент,  

народна песен, 

повтарящи се 

тонове

„Дули, дули, 

дули, гайда“

Звукове от 

природата; 

Изпълнение на 

гайда



7 4 Настроение 

в музиката

нови 

знания

Определят настроението в музикалните примери.  

Изграждат  умение за правилен подбор на словесни 

определения за характера на музиката и 

онагледяването им чрез условни знаци.

настроение, 

характер на 

музиката, 

емотикон

„Дъжд“ „Октомври“

8 4 Настроение 

в музиката

затвърдя-

ване

Затвърдяват на  уменията  да откриват и определят  

настроението в музикални примери.  Изграждат  

културна компетентност за изразяване на 

емоционалните  преживявания при изпълнение на 

песен и слушане на музика.

настроение, 

характер на 

музиката, 

емотикон

„Тиква“;  

„Дъжд“

„Октомври“

9 5 Бързо и 

бавно 

нови 

знания

Изграждат усет за бързо и бавно темпо в музиката. 

Формират социални и граждански компетентности 

чрез участие в групова учебна дейност.

бързо и бавно 

темпо, 

забързване, 

забавяне

„Бързият влак“ „Влакче“

10 5 Бързо и 

бавно 

затвърдя-

ване

Затвърдяват   усета за бързо и бавно темпо в 

музиката. Затвърдяват  синхрона при изпълнение на 

музикални  дейности.

бързо и бавно 

темпо, 

забързване, 

забавяне

„Конче“; 

„Бързият влак“

„Майка ми 

гъската“; 

„Вилхелм Тел“ 

11 6 Марш нови 

знания

Познават спецификата на музикалния жанр марш. 

Разпознават     метрум на музика  в 2 /4,  

разграничават двувременна пулсация и  отчитат 

силното метрично време при равномерна пулсация 

на две,  отразяват метрума двигателно и  го свързват 

с графичен модел. Маршируват и пресъздават с 

движения характера и жанровата специфика на  

марша .

марш, 

маршировка, 

оркестър, духов 

оркестър, 

равномерно 

броене 

„Войници“ „Ботев марш“



12 6 Марш затвърдя-

ване

Затвърдяват знанията за музикалния жанр марш. 

Усъвършенстват   уменията за разпознаване на 

метрум на музика  в 2/4. Отчитат силното метрично 

време при равномерна пулсация на две, отразяват 

метрума двигателно и го свързват с графичен модел. 

Марш, 

маршируване, 

оркестър, 

музикант, 

изпълнител, 

публика, 

слушател

„Детски марш“ „Маршировка“  

13 7 Народни 

будители

затвърдя-

ване

Усвояват на знания за  празничната система на 

българския народ. Затвърдяват на  уменията  за 

маршируване, спазвайки всички изисквания за 

едновременно, правилно и ритмично изпълнение.  

Следват указанията на учителя в музикално-

изпълнителска дейност.

народен 

будител, 

книжовник, 

диригент, 

солист, детски 

хор

„Ден на 

будителите“

„Хубава си моя 

горо“

14 7 Детски хор нови 

знания

Усвояват знания за хор, детски хор, детски глас, 

солист, изпълнител, диригент, слушател, публика, 

както и за спецификата в тяхното поведение и сфера 

на изява.

хор, хорово 

пеене, детски  

хор, детски глас, 

солист, 

диригент, 

изпълнител, 

„Ден на 

будителите“ ; 

Любими песни

„Хубава си моя 

горо“

15 8 Музика и 

танц 

нови 

знания

Обогатяват  знанията си за присъствието на танца в 

живота на децата.  Изграждат стремеж  за изява чрез 

творчество. Емоционално възприемат  музиката. 

Проявяват уважение и толерантност  в колективните 

музикално-изпълнителски дейности.

танц, 

емоционално 

изпълнение, 

популярна 

мелодия, 

детски,  женски 

и мъжки глас

„Пумпалче“ „Патешки танц“

16 8 Музика и 

танц

затвърдя-

ване

Импровизират, според възможностите си,  танцови 

движения, като се ръководят от темпото и метрума. 

Обогатяват двигателната си култура. Развиват  

емоционалната си интелигентност и  социалната си   

компетентност.

танц, 

емоционално 

изпълнение, 

игра, женски, 

мъжки и детски 

гласове

„Междучасие“ ;

„Пумпалче“

„Междучасие“



17 9 Кратки и 

дълги тонови 

трайности

нови 

знания

Усвояват знания и осъзнават същността  на кратките  

и дълги тонови трайности . Изграждат  умения за 

осъществяване на ритмичен съпровод  и 

съпровождане на мелодия. Разчитат и използват  

ритмична схема.  Отразяват  я двигателно чрез  

пляскане с ръце.

кратки и дълги 

тонови 

трайност, 

дневен режим, 

мелодия, тон,  

сричка

„Ранобудник“ Метроритмичен 

пример

18 9 Народни 

игри

затвърдя-

ване

   Проследяват  и отчитат двигателно кратки и дълги 

тонови трайности по слух  и по ритмична схема. 

детска народна 

игра, кратки и 

дълги тонови 

трайности

„Пускам, пускам 

кърпа“;  

„Ранобудник

„Как се вади 

ряпа“

19 10 Гайда нови 

знания

Разпознават външния вид и тембъра на народния 

музикален инструмент гайда. Развиват  способността 

си да разграничават по слух народните песни.

гайда, народен 

инструмент, 

народна 

музика, висок и 

нисък тон

„Дули, дули, 

дули, гайда”

Гайдарски 

мелодии

20 10 Тъпан нови 

знания

Разпознават по външен вид, начин  на 

звукоизвличане и тембър  народния музикален 

инструмент тъпан. Развиват  метроритмичния си  усет 

за равномерно броене на две.

тъпан, ударен 

инструмент, 

народни 

инструменти, 

кратки и  дълги 

тонови 

трайности, 

съпровод

„Дули, дули, 

дули, гайда”

Изпълнение на 

тъпан; 

Метроритмичен 

пример; „Тръгна 

Желка“



21 11 Право хоро нови 

знания

Изпълняват основните танцови движения на право 

хоро, отчитат двигателно равномерно броене на две. 

Влагат  лично отношение и проявяват артистичност в 

танцовото изпълнение. Разпознават народните  

песни и танци.  Знаят характерните им особености и 

ги изпълняват в подходящи моменти от живота.

право хоро,  

равномерно 

броене на две, 

народна песен, 

хор, солист

„Мъри, 

момиченце 

мъничко“

„Боряно, 

Борянке“; 

„Невено моме“

22 11 Народни 

инструмен-

ти

обобще-

ние

Затвърдяват  и  обобщават знанията си за изучените 

народни музикални инструменти гайда и тъпан. 

Затвърдяват  знанията си за кратки  и дълги тонови 

трайност.  Обогатяват знанията си за ролята на 

народната музика в бита и празничната система на 

българите.

народни 

инструменти, 

тъпан, гайда, 

оркестър 

диригент, 

изпълнител, 

вокална и 

инструментална 

музика, 

публика, 

слушател

„Мъри,  

момиченце 

мъничко“

„Концертна 

сюита“

23 12 Щурчо  

коледар

нови 

знания

Познават празничната система на българите и 

традициите в отбелязване на Рождество Христово. 

Усвояват знания за фолклорните обреди, в които 

участват деца. Свързват коледуването с конкретния 

календарен празник и съотнасят  точните песни към 

обреда. Изпълняват народни песни като 

синхронизират изпълнението си със съпровода и 

общата звучност.

Коледа, 

коледуване, 

мъжки гласове, 

традиции, 

коледарска 

песен, 

коледарска 

благословия

„Нямам капа за 

Коледа“

„Замъчи се Божа 

майка“;     

„Коледарска 

благословия“



24 12 Коледари затвърдя-

ване

Затвърдяват   знанията  за фолклорните обреди, в 

които участват деца, за празничната система и 

традициите на българите. Изграждат   практически 

умения за прилагане на тези знания в живота. Пеят 

народни песни като синхронизират изпълнението си 

със съпровода  и общата звучност. Възпроизвеждат в 

група интонацията, метроритмиката и темпото на  

народни песните.

Коледари, 

народна песен, 

коледарска 

песен,  

коледарски 

танц, 

коледарски 

дарове, право 

хоро, 

равномерно 

броене на две, 

мъжки гласове

„Стани, нине 

господине“

„Стойновата 

млада снаха“;  

„Коледарски 

танц”

25 13 Авторски 

песни за 

зимата

нови 

знания

Разграничават  авторска и народна песен.  Словесно 

описват   настроението в музиката и  личните си  

възприятия от нея. Изразяват емоционалното си 

преживяване при изпълнение на песни.

авторска песен, 

народна песен, 

съпровод, 

солист,  детски 

глас, детски хор, 

диригент,  

детски 

музикални 

инструменти

"Зимна 

песничка"

„Коледен звън“

26 13 Рождество затвърдя-

ване

Възприемат  музика  активно и съумяват да подберат  

подходящи  словесни  описания на личните си 

преживявания за настроението в музиката. Откриват  

видовете гласове, които звучат,  проследяват изразни 

средства в музиката  и  ги използват като слухова 

опора при разпознаване .

авторска песен, 

солист, хор, 

вокална и 

инструментална 

музика, 

съпровод

„Дядо Коледа“ „Тиха нощ“



27 14 Коледен 

концерт

нови 

знания

Усвояват знания за понятието концерт и умения за 

изпълнителска дейност. Самостоятелно  избират 

песни от училищния и извънучилищния репертоар, 

които да включат в концерта.

концерт, 

изпълнител, 

слушател, 

публика, 

артистично 

изпълнение, 

репертоар, 

емоционална 

изява

„Качвам се по 

стълбичка“; 

„Червените 

ботушки“

„Ой, Коледо, мой 

Коледо“

28 14 Коледен 

концерт

затвърдява

не

Участват в музикална изява в класната стая, в 

общоучилищен празник или репетиция за тях. 

Проявяват инициативност и предприемчивост чрез 

участие в  групово музициране при музикални изяви. 

Развиват  културната  си компетентност и уменията 

си за изразяване чрез творчество.

концерт, 

изпълнител, 

слушател, 

публика, 

артистично 

изпълнение, 

репертоар, 

емоционална 

изява

„Тиха нощ“; 

Любими зимни 

и коледарски 

песни

Любими зимни и 

коледарски песни

29 15 Сурвакари нови 

знания

Усвояват знания за празнично-обедната система на 

българите.  Усъвършенстват  изпълнението  на 

народна песента и за играта на право хоро върху нея.

сурвакари, 

сурвакница, 

сурвакарско 

наричане, 

обред, 

традиция, 

музикален 

откъс

„Здрава, здрава 

годинчица“

Сурвакарско 

наричане



30 15 Кукери нови 

знания

Усвояват  знания за кукерските празници и мястото 

им в празничната фолклорна традиция на българите. 

Изграждат  се  умения  за  ритмичен съпровод. 

Развиват  културната  си компетентност за 

изразяване на  емоционално преживяване при 

слушане на музика и общуване с българския 

фолклор.

кукери, чанове, 

костюми и 

маски, гайда, 

шум, силни 

звукове,

„Кукерски 

чанове“;  „ 

Кукери“;          

Гайдарски 

мелодии

31 16 Силно и тихо нови 

знания

Усвояват знания за „силно“ и „тихо“ в музиката. 

Затвърдяват знанията за марш и уменията  да 

изграждат метроритмичен съпровод  на песен чрез 

пляскане.  Свързват  бързината и силата с характера и 

изразителността на музиката.  Вникват в 

съдържанието на текстове на песни.  

силно, тихо, 

приспивна 

песен, марш, 

маршируване, 

засилване и 

затихване

„Приспивна" Звукови картини в 

изпълнение на 

барабанче

32 16 Изнесен 

урок в 

извънучи-

лищна среда

наблюде-

ние

Развиват  ключовата компетентност: Умения за учене 

чрез самостоятелно събиране и използване на 

информация при дейности в изнесена обучаваща 

среда в природата, посещение на репетиция или 

концерт на  детски хор, оркестър,  кукерски или друг 

народен празник. Демонстрират адекватно 

поведение  у дома,  сред природата и на обществени 

места.

звукове от 

природата

Възприемане на 

музика в жива 

звукова среда

33 17 Изнесен 

урок в 

извънучи-

лищна среда

наблюде-

ние

Развиват  социалните си, граждански и културни 

компетентности , обезпечени с интердисциплинарни 

връзки в условията на изнесено извънучилищно 

обучение при посещение на репетиция или концерт 

на  детски хор, оркестър,  кукерски или друг народен 

празник. Изграждат  адекватно поведение  у дома,  

сред природата и на обществени места.

вокална музика, 

музикални 

термини

Възприемане на 

музика в жива 

звукова среда



34 17 Изнесен 

урок в 

извънучи-

лищна среда

наблюде-

ние

Развиват   социалните си, граждански и културни 

компетентности , обезпечени с интердисциплинарни 

връзки в условията на изнесено извънучилищно 

обучение при посещение на репетиция или концерт 

на  детски хор, оркестър,  кукерски или друг народен 

празник. Изграждат адекватно поведение на  у дома,  

сред природата и на обществени места.

музикални 

термини, 

инструментал-

на музика

Възприемане на 

музика в жива 

звукова среда

35 18 Изнесен 

урок в 

извънучи-

лищна среда

наблюде-

ние

Развиват   социалните си, граждански и културни 

компетентности , обезпечени с интердисциплинарни 

връзки в условията на изнесено извънучилищно 

обучение при посещение на репетиция или концерт 

на  детски хор, оркестър,  кукерски или друг народен 

празник. Показват  адекватно поведение   у дома,  

сред природата и на обществени места.       

Народен 

празник, 

народна 

музика, обреди, 

традиции

Възприемане на 

музика в жива 

звукова среда

36 18 Обобщение 

на учебния 

материал за 

първи срок

обобще-

ние

Затвърдяват  знанията,  усвоени през първия  учебен  

срок, обогатява се музикалната им култура.  

Целенасочено откриват елементите  на музикална  

изразност в реална звукова среда. Проявяват 

адекватно поведение сред природата и на 

обществени места. 

изучените 

термини и 

понятия

Песни от 

училищния и 

извънучилищни

я репертоар

Изпълнения в 

реална звукова 

среда



Пеене Слушане

1 2 3 4 5 6 8 9

37 19 Пиано нови  

знания

Разпознават  музикалния инструмент пиано по 

външен вид и тембър.  Подбират подходящи 

определения за тембъра му.  Определят  и свързват 

посоката на движение на мелодията по слух и 

графичен модел.

пиано,  

съпровод, 

клавиатура, 

клавиши, 

постепенно 

движение на 

мелодията 

„Качвам се по 

стълбичка“

„Кукувичка“

38 19 Изпълни-тел, 

слушател, 

публика

затвърдя-

ване

Затвърдяват  знанията си за  музикалния инструмент 

пиано и  понятията изпълнител, слушател, публика.    

Развиват   социалните и културните си 

компетентности и уменията за  словесно описание на 

емоционалните преживявания от музиката.

пиано, пианист, 

изпълнител, 

слушател, 

публика, 

съпровод

„Поне един 

букет“

„Турски марш“

39 20 Цигулка нови  

знания

Разпознават по външен вид  и по тембър  музикалния 

инструмент  цигулка. Съпреживяват музиката за 

класически инструменти и подбират подходящи 

определения за  описание  на нейното въздействие 

върху слушателите. 

цигулар, солист, 

диригент, 

публика, 

слушател, 

изпълнител

„Щурче“ „Кампанела“

7

Методи 

и форми 

Забел

ежка

 ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 14 седмици x 2 часа седмично = 28 часа

№ по 

ред

Учебна 

седми

Тема на 

урочната 

Урочна 

единица за

Компетентности като очаквани резултати от 

обучението

Нови понятия Контекст и дейности за всяка 



40 20 Контрабас нови  

знания

Разпознават по външен вид  и по тембър  музикалния 

инструмент  контрабас. Съпреживяват и подбират 

подходящи определения за  характера на музиката.

  Съпоставят контрабас и цигулка , откриват сходства 

и различия между тях.

Затвърдяват знанията си за певческите гласове и за 

изучените музикални инструменти.

контрабас, 

оркестър,  

високи и ниски  

тонове,  мъжки 

и детски глас, 

солист

"Песничка за 

довиждане"

Интродукция и 

вариации 

"Моисей"; 

Звукова картина - 

тест

41 21 Празник на 

буквите

нови  

знания

Осъществяват връзка с детския фолклор и с 

усвоените знания за гласните звукове в българския 

език. Развиват  умения си  за разчитане на ритмична 

схема и за изграждане на съпровод по нея с ударни 

детски музикални инструменти .       

право хоро, 

ударни 

инструменти, 

съпровод, 

детски глас, 

женски глас, 

римушка 

„Букварче“ „Аз съм българче“

42 21 Ударни 

инструменти

затвърдя-

ване

Затвърдяват знанията си за ударни инструменти, 

авторска песен, за оркестър и инструментална 

музика, за вокална музика и видове гласове.

  Развиват  умения за изграждане на съпровод по 

ритмична схема с детски ударни музикални 

инструменти.

ударни детски 

музикални 

инструменти, 

съпровод, 

равномерно 

броене на две 

авторска песен, 

оркестър

„Азбуката“

„Букварче“

„Хубавите 

книжки“



43 22 Баба Марта нови  

знания

Усвояват знания  за българската  фолклорна 

традиция и обреди с участието на деца.

 Затвърдяват знанията за авторска песен,  за оркестър 

и инструментална музика, за вокална музика и 

видове гласове.

 Усъвършенстват уменията си  да артикулират 

правилно и да  интонират точно, да пеят в синхрон, 

артистично и емоционално,  като следват указанията 

на учителя и  отразяват промените в темпото. 

Усъвършенстват уменията  си да играят право хоро.

мартеници, 

право хоро, 

равномерно 

броене на две, 

промяна на 

бързината 

(темпото), 

детски глас, 

солист 

„Баба Марта“ „Моето 

семейство“; 

„Невено, моме“

44 22 България 

празнува

нови  

знания

Усвояват  знания  за националния празник на 

България  и националните символи,  за присъствието 

на марша в бита и в празниците на българското 

общество..

   Затвърдяват знанията си  за авторска песен и 

уменията си за точно интониране, за синхрон на 

изпълнението, за артистична и емоционална  изява 

на патриотична гордост при вокално изпълнение. 

Осъществяват   интердисциплинарна връзка с 

останалите учебни предмети. 

национален 

празник, марш

„Аз съм 

българче“; 

„Българийо, 

обичам те“

„Българийо, 

обичам те“

45 23 Песни за 

мама

нови  

знания

Осъществяват  интердисциплинарна връзка с 

останалите учебни предмети.

 Изявяват  естествения  стремеж  за споделяне на 

детските чувства към майката и семейството  и  ги 

трансформират  в желание за  изяви чрез творчество.

мелодия, песен, 

вокална музика,  

детски глас, 

солист, детски 

хор

„Мойта майка“ „Мила моя мамо“



46 23 Песни за 

мама 

(Моделиран

е 

на мелодия)

затвърдя-

ване

Затвърдят  знанията си  за авторска и народна песен. 

Усъвършенстват  уменията си  да откриват 

емоционалните послания в музикални изпълнения  и 

да ги описват словесно.

  Обогатяват песенния си репертоар и  затвърдяват  

умението да проследяват характерни изразни 

средства в изучаваните песни.

 Затвърдяват  уменията си  за определяне на 

посоката на движение на мелодията по слух и с 

помощта на графични символи, както и за двигателно 

отразяване на мелодичното движение. 

Импровизират танцови движения по песен, като се 

съобразяват с промяната в темпото.

мелодия, песен, 

пиано, вокална 

музика, високо 

и  ниско, посока 

на  движение на 

мелодията, 

детски глас, 

солист, детски 

хор, промяна на 

бързо и бавно  

темпо

„Мила моя 

мамо“

„Мила моя 

мамо“;

„Дули, дули, дули 

гайда“;

„Искам да ти 

кажа, мамо“

47 24 Ръченица нови  

знания

Придобиват знания за фолклорния танц ръченица и 

за мястото му в бита и празниците на българите.  

Научават  се да пеят, според възможностите си, 

народни песни и да изпълняват основни танцови 

движения по тях.   

   Изграждат умение за осмисляне, графично 

разпознаване и   двигателното отразяване на 

неравномерната пулсация на три . Запознават се  със 

спецификата на танцуване  на ръченица, с основните 

танцови движения, с правилната стойка при 

танцуване и с народните носии. 

ръченица, 

народна 

музика, 

народни 

инструменти, 

неравномерна 

пулсация  на 

три, народен 

оркестър, 

детски глас, 

солист, детски 

хор

„Пак баба не 

яла“

„Какво ти сторих, 

Диле?“; Ръченица 

в изпълнение на 

гайда и тъпан



48 24 Народни 

танци

затвърдя-

ване

 Усъвършенстват  уменията  си  да отразяват 

двигателно и по графична схема неравномерна 

пулсация на три.  Усъвършенстват  уменията си  да  

играят  ръченица и право хоро по народна песен.  

Обогатяват  училищния си  песенен репертоар. 

Затвърдяват знанията си  за народните инструменти 

гайда и тъпан.

   Развиват   културната си компетентност и умението 

за изразяване чрез творчество, способността си да 

изразяват емоционални преживявания при 

изпълнение на народни песни, слушане на музика и 

общуване с българския фолклор.

ръченица, 

народна 

музика, 

народни 

инструменти, 

неравномерна 

пулсация  на 

три, народна 

песен, народен 

оркестър,  

детски гласове, 

звукове, 

имитиращи  

животни     

„На мегдана“ „Дедо ми ойде“; 

Метроритмичен 

пример в 

изпълнение на 

тъпан;  Звукова 

картина в 

изпълнение на 

тъпан

49 25 Видове 

гласове

затвърдя-

ване

    Задълбочават знанията си за видовете гласове и 

уменията си да ги откриват и определят в песни от 

училищния репертоар   Осъществяват 

интердисциплинарна  връзка с останалите учебни 

предмети.  Развиват  уменията си за вярно, 

емоционално и артистично изпълнение на авторски  

песни. Импровизират  танцови движения, като 

пресъздават характера и жанровата специфика на 

музиката.

солист, мъжки 

глас, детски 

глас, детски хор

„Пролет“; 

„Пумпалче“

„Щастлива 

песничка“



50 25 Валс нови  

знания

Усвояват знания за валса, за същността на жанра и 

мястото му в живота на хората.

  Изграждат умения за откриване на равномерна 

пулсация на три и отчитане на силното метрично 

време, за разпознаване на метрума ¾ в песните от 

училищния репертоар,  двигателното му  отразяване 

чрез пляскане с ръце и свързването му  с графичен 

модел.

Импровизират, според възможностите си, танцови 

движения върху  характерната музика на валса, като 

се ръководят от метрума и темпото.  

валс, оркестър, 

детски глас, 

инструментална 

музика, 

настроение в 

музиката, 

равномерна 

пулсация на три

„Пролетен валс“ „Валс на цветята“

51 26 Валс затвърдя-

ване

Затвърдяват знанията си за валса, за същността на 

жанра и мястото му в живота на хората.

      Усъвършенстват    уменията  си за разпознаване 

на метрума ¾ в песните от училищния репертоар,  

двигателното му  отразяване чрез пляскане с ръце и 

свързването му  с графичен модел.

валс, 

инструментална 

музика, 

настроение в 

музиката, 

равномерна 

пулсация на 

три, детски 

музикални 

инструменти, 

съпровод

„Пролет“ ; 

„Пролетен валс 

„

„Валс № 2“



52 26 Валс и 

ръченица

обобще-

ние

Затвърдяват  знанията си за валс и ръченица и 

мястото им в бита и празниците на българите. 

   Изграждат се  умения за сравняване и 

разграничаване на двата танца. Усъвършенстват  

уменията си да съпоставят и различават  

равномерната и неравномерната пулсация на три, да 

отразяват метрума двигателно и да го свързват с    

графичен модел.

    Развиват способностите  си да изпълняват основни  

танцови движения, да пресъздават характера и 

жанровата специфика на музиката и да влагат лично 

отношение и артистичност в музикални изпълнения.

валс,  ръченица, 

танц, авторска 

песен, народна 

песен, 

равномерна 

пулсация на 

три, 

неравномерна 

пулсация  на три

„Пролет“ 

„Пролетен валс 

“;

 „На мегдана“;

„Пак баба не 

яла“

Музикални 

произведе-ния по 

избор на 

учениците

53 27 Тромпет нови  

знания

Разпознават по външен вид  и по тембър  музикалния 

инструмент  тромпет.  Усвояват  знания за начина на 

звукоизвличане и използването на инструмента в 

музикалната практика.  

     Изграждат умения да  съпреживяват музиката за 

класически инструменти и  да подбират подходящи 

определения за  описание  на нейното въздействие 

върху слушателите.

тромпет, духов 

инструмент, 

марш, валс, 

равномерно 

броене на  две, 

равномерно 

броене на три, 

пиано, 

съпровод

„Песен с ритъм 

интересен“

„Руска фантазия“



54 27 Оркестър затвърдя-

ване

Затвърдяват знанията си  за музикалните 

инструменти и уменията си да отличават народните 

инструменти от останалите. Разпознават 

инструментите по външен вид и тембър.   

Затвърдяват изучените понятия и  уместно ги  

употребяват в речта и в музикалната практика. 

концерт, 

диригент, 

изпълнител, 

слушател, 

публика, 

цигулка, 

контрабас, 

пиано, гайда, 

тъпан, тромпет, 

ударни 

инструменти, 

оркестър

„Щурче“ Музикални 

примери; Звукови 

картини - тест

55 28 Оркестър обобще-

ние

Обобщават   знанията си  за жанровете марш, валс, 

ръченица и  умението за откриване на тези жанрове 

в музикални примери. Усъвършенстват   

способностите си  да импровизират, според 

възможностите си, танцови движения върху 

характерна музика.

Затвърдяват  изучените понятия и  уместно ги 

употребяват в речта и в музикалната практика.

   

марш, валс, 

ръченица, 

оркестър, 

детски хор, 

авторска песен, 

народна песен

„Песен с ритъм 

интересен“; „На 

мегдана“

Музикални 

примери; Звукови 

картини - тест



56 29 Лазарки нови  

знания

Усвояват знания за  българските пролетни  

фолклорни празници, за лазаруването, като част от 

фолклорната празнична система и ритуалите, 

свързани с него. Определят емоционалните си 

възприятия,  описват ги словесно и  ги пресъздават 

чрез изразните средства на музиката и 

изобразителното изкуство. 

  Двигателно отразяват чрез пляскане  

неравномерната пулсация на три със задържане на 

третия дял. Съпровождат  мелодия. Играят  ръченица 

и проявяват лично отношение и артистичност в 

танцовото изпълнение.    

християнски 

празници и 

традиции, 

празнична       

народна носия, 

лазарки, 

лазаруване, 

женски гласове, 

народна песен, 

народна 

музика, солист, 

хор, ръченица

„Ой, Лазаре, 

Лазаре“

„Вила мома, 

Лазаре“

57 29 Великден нови  

знания

Усвояват знания за  празниците от народния 

календар, за  мястото на Великден сред тях и за 

свързаните с празника обредни традиции и ритуали. 

Затвърдяват уменията  си да наблюдават 

въздействието на музиката,  да определят 

емоционалните си възприятия и  да ги описват 

словесно. Затвърдяват знанията  си за  детски глас, 

детски хор , вокална и инструментална музика. 

     Отразяват двигателно чрез пляскане  

равномерната пулсация на две.  Съпровождат  

мелодия и  играят право хоро.

народни 

празници, 

Великден, 

традиции, 

ритуали, детски 

глас,  детски 

хор, мъжки глас, 

вокална и 

инструментална 

музика

„Великденски 

звън“

„Христос 

воскресе“; 

„Люшнали се“



58 29 Изнесен 

урок в 

извънучи-

лищна среда

наблюде-

ние

Развиват социалните си, граждански и културни 

компетентности , обезпечени с интердисциплинарни 

връзки в условията на изнесено извънучилищно 

обучение при посещение на репетиция или концерт  

на солист или оркестър. Имат адекватно поведение   

у дома,  сред природата и на обществени места. 

музикални 

термини, 

инструментална 

и вокална  

музика, солист

Възприемане на 

музика в жива 

звукова среда

59 30 Изнесен 

урок в 

извънучи-

лищна среда

наблюде-

ние

Развиват социалните си, граждански и културни 

компетентности , обезпечени с интердисциплинарни 

връзки в условията на изнесено извънучилищно 

обучение при посещение на репетиция или концерт  

на солист или оркестър. Имат адекватно поведение  у 

дома,  сред природата и на обществени места. 

музикални 

термини, 

вокална и 

инструментална 

музика, 

оркестър

Възприемане на 

музика в жива 

звукова среда

60 30 Обобщение 

на  учебния 

материал 

през  втори 

срок

обобще-

ние

Затвърдяват и обобщават знанията, усвоени през 

втория учебен срок. Обогатяват  музикалната си 

култура.  Упражняват  се целенасочено да откриват 

изучените елементи на музикална изразност  в 

реална звукова среда.   Проследяват характерни 

изразни средства, описват  словесно  настроението в 

музиката и  предават с думи   емоционалното 

послание.

      Изграждат  адекватно поведение   у дома,  сред 

природата и на обществени места.

       Развиват   социалните си, граждански и културни 

компетентности, обезпечени с интердисциплинарни 

връзки в условията на изнесено извънучилищно 

обучение.

изучените 

музикални 

инструменти, 

хор, солист, 

диригент, 

оркестър, 

изпълнител, 

слушател, 

публика, видове 

гласове, посока 

на мелодично 

движение, валс, 

ръченица

Песни от 

училищния и 

извънучилищни

я репертоар

Музикални 

произведе-ния от 

училищния и 

извънучи-лищния 

репертоар



61 31 Музикална 

главоблъс-

каница 

/Затвърдява

не на 

знанията и 

обобщение

обобще-

ние

Обобщават знанията си, усвоени в уроците по музика 

през учебната година. 

Уместно, точно и прецизно употребяват усвоените 

понятия.  Изпитват радост и удоволствието учебната 

работа – индивидуална и колективна. Проявяват 

търпимост, толерантност, уважение и подкрепа на 

съучениците в процеса на музициране.

кратки и дълги 

тонови 

трайност, нисък 

и висок тон,  

силно – тихо, 

бързо – бавно,  

настроение в 

музиката, 

посока на 

мелодично 

движение, 

музикални 

инструменти, 

хор, оркестър

„Ранобудник“ 

„Качвам се по 

стълбичка“

Музикални 

примери; Звукова 

картина - тест

62 31 Музикална 

главоблъска

ница/ 

Диагностика 

на изходно 

ниво

изходна 

диагностик

а

Обобщават знанията си , усвоени в уроците по 

музика през учебната година. 

Участват активно в  изходящата диагностика. 

Показват  уместна, точна и прецизна употреба на 

усвоените понятия. Изпитват радост и удоволствие  

от учебната работа – индивидуална и колективна. 

Проявяват търпимост, толерантност, уважение и 

подкрепа на съучениците в процеса на музициране.

кратки и дълги 

тонови 

трайност, нисък 

и висок тон,  

силно – тихо, 

бързо – бавно,  

настроение в 

музиката, 

посока на 

мелодично 

движение, 

музикални 

инструменти, 

хор, оркестър

Песни по избор Музикални 

примери; Звукова 

картина - тест



63 32 24.май нови  

знания

Усвояват знанията   за  значението на делото на 

светите братя Кирил и Методий, за 24-ти май и 

мястото на този ден в празничната система на 

българите.  Обогатяват  песенния си  репертоар. 

Усъвършенстват уменията си  да възпроизвеждат 

интонацията, метроритмиката и темпото при 

изпълнение на песен. Усъвършенстват  уменията  си 

да маршируват, като пресъздадат емоционалния 

заряд на песента.

химн, марш,  

равномерно 

броене на две, 

вокална и 

инструментална 

музика

„Днес ден 

славен“

„Химн на Св. св. 

Кирил и 

Методий“

64 32 Ваканция, 

здравей!

обобще-

ние

Затвърдяват и  обобщават знанията, усвоени през 

учебната година.

  Усъвършенстват  уменията  да описват  словесно 

настроението и емоционалните си възприятия от 

музиката, като уместно използват усвоените  

понятия. 

Пеят, съпровождат и танцуват по любими песни и 

мелодии от училищния и извънучилищния 

репертоар, представяйки пред съучениците  си 

наученото с артистичност и емоционалност, като 

сами  подбират и изпълняват любимите си песни.

песен, солист, 

мелодия, танц, 

вокална и 

инструментална 

музика

„Лятната 

ваканция“

любими песни и 

мелодии, 

избрани, 

предложени и 

изпълнени от 

учениците


