
Изпълнение Слушане

1 2 3 4 5 6 8 9

1 1 Вече знам затвърдяване 

и обобщение

Запознават се с  условните знаци и символи в 

учебника. Формират начални умения за работа с 

него. Затвърдяват и обобщават знанията от 

учебното съдържание от първи клас.

гайда, тъпан, 

тромпет, пиано, 

цигулка, контрабас

"В училището 

пак";      

Любими 

песни, 

предложени 

от учениците

"Музикални 

примери"

2 1 Вече знам затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват   знания  за марш, валс, право хоро и 

ръченица.  Затвърдяват    знания  за мелодия,  

върху основата на практическа музикално-

изпълнителска дейност. Обобщават  и 

затвърдяват  знания за понятията интонация, 

ритмика и темпо на песен. Проследяват  

елементите на музикалната изразност.  

изучените музикални 

инструменти, марш, 

хоро, валс, ръченица

"Войници"; 

"Песен с 

ритъм 

интересен";  

"Мъри 

момиченце";  

"На мегдана"

              ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ                                                УТВЪРДИЛ

                                                                                   ПО  МУЗИКА ЗА 2. КЛАС                                                                                   Директор: .................................................

                                                                                                                                                                                                             (име, фамилия, подпис)

 ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици x 2 часа седмично = 36 часа

Методи 

и форми 

на 

оценява

не по 

теми 

и /или 

раз

дели

Заб.

7

Контекст и дейности за 

всяка урочна единица

№ 

по 

ред

Учеб 

на 

сед 

мица 

по 

ред

Тема на урочната 

единица 

Урочна 

единица за

Компетентности като очаквани резултати от 

обучението

Нови понятия



3 2 Музикална 

главоблъсканица 1

входна 

диагностика

 Установяване  нивото на  знания за музиката и 

певческите  уменията при постъпване във втори 

клас. Обогатяват музикалната си култура.  

Откриват  изучените елементи на музикална 

изразност  в реална звукова среда. 

Усъвършенстват умението   да проследяват 

характерни изразни средства,   да описват  

словесно  настроението в музиката и да предават 

с думи   емоционалното послание. Формират 

положителна нагласа към музикалното изкуство.

музикални 

инструменти, хор, 

оркестър, висок и 

нисък тон, силно и 

тихо,настроение в 

музиката, посока на 

мелодическо 

движение, марш, 

хоро, валс, ръченица

"Пускам, 

пускам 

кърпа", 

"Войници"'

Музикални 

примери за 

входяща 

диагностика

4 2 Характер на 

музиката

нови знания Разширяват  и обогатяват знанията си за 

настроение в музиката. Определят характера на 

музика при слушане и го пресъздават при 

изпълнение на детска песен. Обогатяват  

културната  си компетентност   и умението да 

изразяват словесно личните си възприятия и 

преживявания от слушана музика.

характер на музиката, 

настоение в 

музиката, бързо, 

бавно

"Капят 

листата"

Из "Концерт 

за смях и 

оркестър"

5 3 Характер на 

музиката

затвърдяване 

и обобщение

Затвърждават знанията и практическите си 

умения за  определяне на настроението и 

характера на музиката.  Обогатяват песенният си 

репертоар. Затвърждават  способността за точен 

словесен изказ на личните възприятия и 

преживявания при слушане и изпълнение на 

музика.

характер на музиката, 

настоение в 

музиката, бързо, 

бавно

"Весела 

есен"

"Песента на 

Солвейг"



6 3 Постепенно 

мелодическо 

движение

нови знания Усвояват  знания за постепенно движение на 

мелодията слухово и с помощта на графични 

символи. Изграждат   умения за визуализиране 

на постепенното движение на музиката чрез 

графични символи. Усъвършенстват  умението  

да  концентрират вниманието си при 

възприемане на музика.

висок и нисък тон, 

възходящо и 

низходящо движение 

на мелодията, 

постепенно 

движение на 

мелодията, 

повтарящи се тонове

"Тоновата 

стълбица"

"Музикален 

пример"

7 4 Мелодическо 

движение със скок

нови знания Усвояват знания за  движение на мелодията със 

скок. Разграничават постепенно движение на 

мелодията от  мелодическо движение със скок.   

Изграждат умение за визуализиране на 

мелодическото  движение със скок чрез 

графични символи. Следват  указания за 

музикално-изпълнителска дейност, 

съблюдавайки графични символи. 

Усъвършенстват  умението  да концентрират 

вниманието си при възприемане на музика.

скок в мелодията, 

постепенно 

мелодическо 

движение,  характер 

на музиката

"Звездичка" "Как се 

расте"

8 4 Видове 

мелодическо 

движение

затвърдяване 

и обобщение

Затвърждават  знанията  за постепенно 

мелодическо движение и за скок в мелодията. 

Формират  умения за словесна интерпретация и 

за използване на  условни знаци при 

онагледяване.   Усъвършенстват  умението  за 

разграничаване на повтарящи се тонове в 

мелодията. Разширяват   културната  си 

компетентност за изразяване на емоционалните 

преживявания при изпълнение на песен и 

слушане на музика.

постепенно 

мелодическо 

движение, скок в 

мелодията, 

повтарящи се тонове, 

характер на музиката

"Тоновата 

стълбица"; 

"Звездичка"

"Музикален 

пример"; 

"Как се 

расте"



9 5 Темпо нови знания Изграждат   усет за бързо, бавно и умерено 

темпо в музиката  чрез слушане, пеене, 

движение и игра. Формират социални и 

граждански компетентности чрез участие в 

групова учебна дейност. Постигат  толерантност, 

уважение и подкрепа при дейностите в процеса 

на груповото музициране. Синхронизират  

изпълненията  си с темповите промени в 

музиката.

темпо, бързо, бавно, 

умерено, забързване, 

забавяне, хор, 

оркестър

"Светулчица"

; "Броилки"

"Танц със 

саби"

10 5 Темпо затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват  усетът  за бързо, умерено и бавно 

темпо в музиката чрез слушане, пеене, движение 

и игра. Закрепва  социалните  и гражданските си 

компетентности чрез участие в групова учебна 

дейност. Проявяват  толерантност, уважение и 

подкрепа при дейностите в процеса на груповото 

музициране. Затвърдяват усета за синхрон при 

изпълнение на музикалните дейности.

темпо, бързо, бавно, 

умерено темпо

"Ванко се 

бои"; 

"Светулчица"

"Притури се 

планината"

11 6 Кавал нови знания Усвояват знания за общия вид и тембър  на 

кавала , за народната музика и мястото к в 

живота на българите. Затвърждават  уменията да  

играят право хоро и ръченица. Развиват 

компетентностите си за използване  на понятия 

при определяне темпото  характера на музиката,  

за учене чрез следване на указания за музикално-

изпълнителска  дейност. 

кавал, кавалджия,  

народна музика, 

ръченица, право 

хоро, равномерно 

броене на две, 

неравномерно 

броене на три

"Мъри, Доне, 

бяла Доне"

"Бавна 

мелодия"; 

"Ръченица"



12 6 Пайдушко хоро нови знания Усвояват  знания  за неравномерното  броене на 

две със задържане на втория дял. Изграждат 

умение  да разпознават метрум на музика в 5/8. 

Отразяват  метрума двигателно и го свързват с 

графичен модел. Разпознават  гайда, тъпан и 

мъжки глас по тембър. Развиват  социални и 

граждански компетентности чрез участие в 

групова учебна дейност. 

пайдушко хоро, 

неравномерно 

броене на две, 

видове гласове

"Жълтото 

цвете"

"Пайдушко 

хоро"; 

"Капитан 

Петко 

войвода" 

13 7 Гъдулка нови знания Усвояват знания за  общия вид, тембъра и 

начина на звукоизвличане при гъдулката, за 

народната музика и мястото к в живота на 

българите. Затвърждават  уменията  да  играят 

право хоро и ръченица. Развиват   

компетентности за използване  на понятия при 

определяне темпото и  характера на музиката. 

Усвояват знания за мястото и ролята на 

народната музика в живота на българите.

     

народни 

инструменти, 

гъдулка, право хоро, 

ръченица, струнни 

музикални 

инструменти

"Пустото 

момче 

гъдуларче"

"Право хоро"

14 7 Тамбура нови знания  Усвояват знания за  общия вид, тембъра и 

начина на звукоизвличане при тамбурата.  

Усвояват знания  за народната музика и мястото 

к в живота на българите. Затвърждават  уменията 

за разпознаване и двигателно отразяване на 

неравномерно броене на две. 

      

      

тамбура, струнен 

народен музикален 

инструмент, 

пайдушко хоро

"Я подай ми, 

Донче"

"Пайдушко 

хоро"



15 8 Народна музика затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват и обобщават  знанията си  за 

народната музика и за мястото к в живота на 

българите. Разширяват  и задълбочават знанията   

за  народните музикални инструменти.  

   Затвърдяват знанията  за  равномерно броене 

на две, за неравномерно броене на две и за 

неравномерно броене на три, за право хоро, 

ръченица и пайдушко хоро. Импровизират 

танцови движения, според възможностите си, 

като се ръководят от темпото и метрума.

   Проявяват стремеж за изява чрез творчество.

Проявяват уважение и толерантност  в 

колективните музикално-изпълнителски 

дейности.

народна музика, 

ръченица, право 

хоро, пайдушко хоро, 

народни музикални 

инструменти – кавал, 

гъдулка, тамбура

"Гайдарче" "Ръченица"; 

"Музикална 

загадка №1 - 

песни"

16 8 Народна музика затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват и обобщават знанията си за 

народната музика и   народните музикални 

инструменти.  Надграждат   знанията   за  

равномерно броене на две, за неравномерно 

броене на две и за неравномерно броене на три,  

за право хоро, ръченица и пайдушко хоро. 

Развиват емоционалната си интелигентност, 

социалната си  компетентност чрез участие в 

групова учебна дейност. Проявяват 

толерантност, уважение и подкрепа по време на 

танцуване.

народна музика, 

народни музикални 

инструменти, 

народна песен, 

народен танц, 

емоционално 

изпълнение, право 

хоро, пайдушко хоро, 

ръченица

Любим 

народни 

песни по 

избор на 

учениците

"Позаспа ли, 

Ягодо", 

"Музикална 

загадка" № 2 

- народни 

инстументи; 

"Музикална 

загадка" № 3 

- народни 

танци



17 9 Авторска музика нови знания   Усвояват знания за авторската музика и  за 

различните професии, които  създават 

музикалното изкуство – диригент, композитор, 

изпълнител.  Формират  умение да откриват 

имената на създателите на музика и да разбират 

спецификата на техния труд.  Развиват се 

социалните и културни компетентности и 

уменията  за  словесно описание на характера на  

музиката.  

авторска музика, 

диригент, 

композитор, 

изпълнител

"Песен за 

музиката"

"Химн на 

сътворениет

о"

18 9 Композитор нови знания Запознават се със спецификата на професията 

„композитор“. Усвояват знания за живота и 

творчеството на В. А. Моцарт. Извличат 

информация от различни източници – детски 

енциклопедии, интернет.  Сравняват 

информация и правят изводи. Определят 

характера на музика. Развиват социалните и 

културните си компетентности. Възприемат 

емоционално музиката и проявяват уважение,  

толерантност и организираност  в колективните 

музикални  дейности.

композитор, 

мелодия, оркестър, 

диригент, характер на 

музиката

Любими 

песни по 

избор от 

учениците

Из  

"Симфония 

№ 40" - 1. 

част; "Малка 

нощна 

музика"

19 10 Мъжки хор нови знания  Усвояват знания за мъжки хор, като надграждат 

познанията си за мъжки глас и за  детски хор.

 Развиват  способността за разпознаване по 

тембър изпълнения на мъжки хор. Обогатяват 

знанията си за диригент, композитор, мъжки 

глас, изпълнител и солист. Разгръщат  

социалната компетентност и умението  да 

намират  приложение  на хоровата музика  в 

празничната система на българите.  Възприемат  

емоционално , съпреживяват и изпълняват 

хорови песни в изпълнение на мъжки хор. 

мъжки хор, мъжки 

глас, изпълнител, 

диригент, 

композитор, 

слушател, публика

"Многолетст

вие"

"Святий 

Боже"



20 10 Вокална музика затвърдяване 

и обобщение

 Затвърдяват  знанията си за вокална музика и 

видове певчески гласове и умението за 

разпознаване по тембър на детски, женски и 

мъжки глас. Усъвършенстват умението  да 

определят бързо, бавно и умерено темпо.

    Развиват  социалната компетентност и 

умението  да намират  приложение   на  

вокалната музика и песни в бита и в празничната 

система на българите. Възприемат емоционално, 

съпреживяват и изпълняват  вокална песен. 

Включват се спонтанно  в музикална игра.

вокална музика, 

детски глас, женски 

глас, мъжки глас, 

темпо

"Сляпа баба" "Брала 

мома"; 

"Притури се 

планината"; 

"Многолетст

вие"

21 11 Авторски песни за 

зимата от 

композитора 

Христо Недялков

нови знания Усвояват знания за авторската музика и песни. 

Формират умение за разграничаване на 

авторските от останалите песни в репертоара за 

пеене и за адекватно осмисляне на мястото им в 

живота на българите.  Обогатяват  социалната  си 

компетентност чрез знания за  композитора 

Христо Недялков. Развиват  умения  за правилен 

подбор на съпровождащи музикални 

инструменти и за  постигане на баланс между 

пеене и съпровод.

авторска песен, 

композитор, 

диригент, хор, солист, 

съпровод

"Нека иде 

зима" ; 

"Зимна 

песничка"; 

"Червените 

ботушки"

"Декември"



22 11 Авторски песни за 

зимата от 

композитора 

Христо Недялков

затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват  знанията  за авторска  музика и  

умението за разграничаване на авторските от 

останалите песни в репертоара за пеене. 

Осмислят  мястото на авторските песни в живота 

си . Обогатяват  репертоарът си с авторки песни 

за зимата. Развиват  умения за правилен подбор 

на съпровождащи музикални инструменти и за 

постигане на баланс между пеене и съпровод. 

 Себеизразяват се  и съпреживяват емоционално  

общуването с българска авторска музика.

 авторска песен, 

композитор, 

диригент, хор, солист, 

съпровод

"Коледни 

звезди"

"Зима иде"

23 12 Коледари нови знания Обогатяват знанията си за празничната система 

на българите и за традициите в отбелязване на 

Рождество Христово. Усвояват знания за 

фолклорните обреди, в които участват деца.  

Познават   специфичните белези на обреда 

Коледуване и участващите в него. Свързват 

коледуването с конкретния календарен празник 

и съотнасят  точните песни към обреда. 

Изпълняват народни песни като синхронизират 

изпълнението си със съпровода и общата 

звучност. Възпроизвеждат в група интонацията, 

метроритмиката и темпото на изпълняваните 

песни. 

Коледа, коледуване, 

мъжки гласове, 

народна песен, 

коледарска песен, 

станеник, тропар

"Изгряла е 

ясна звезда"

"Тропар за 

Рождестяо"



24 12 Коледари затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват   знанията за празничната система 

на българите и за традициите в отбелязване на 

Рождество Христово.  Обогатяват и разширяват 

знанията си за фолклорните обреди, в които 

участват деца. Изграждат практически умения за 

прилагане на тези знания в живота. Затвърдяват  

и разширят познанията за специфичните белези 

на обреда Коледуване и участниците в него.

Свързват коледуването с конкретния календарен 

празник и  съотнасят  точните народни  песни 

към обреда. Пеят народни песни като 

възпроизвеждат в група интонацията, 

метроритмиката и темпото на коледарските 

песни.

коледари, народна 

песен, народни 

музикални 

инструменти, 

коледарска песен,  

коледарски танц,  

вокална и 

инструментална 

музика, мъжки 

гласове, съпровод

"Разсърди са 

малко 

момче"

"Коледарска 

благословия

"; "Събрали 

да събор 

момци"

25 13 Светът посреща 

Нова година

нови знания Усвояват знания за зимните празници у нас и по 

света. Откриват  специфични белези в 

традиционни новогодишни песни от различни 

страни. Описват  настроението в музиката, 

личните си възприятия от нея и  аргументират 

предпочитанията си.  Развиват  социални,  

граждански и културни компетентности,  чрез 

изразяване на емоционалното преживяване при 

изпълнението на песни, свързани с отбелязване 

на  празници в празничния календар на народите 

по света.

 


авторска песен, 

солист, хор, вокална 

и инструментална 

музика, съпровод

"Честита 

Коледа"

"Jingle Bells"; 

"Feliz 

navidad"



26 13 Светът посреща 

Нова година

затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват усвоените знания за зимните 

празници у нас и по света. Усъвършенстват 

уменията за откриване на специфични белези в 

традиционни новогодишни песни от различни 

страни. Описват  настроението в музиката, 

личните си възприятия от нея и  аргументират 

предпочитанията си. Постигат социална 

търпимост и етническа толерантност в класа. 

 авторска песен, 

традиционна песен, 

солист, детски хор, 

съпровод, вокална и 

инструментална 

музика 

"Зимна 

картина"

"О 

Tannenbaum

"

27 14 Коледен концерт затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват знанията си за  същността на 

концерта. Участват  в подготовката на коледен 

концерт. Развиват социалните и граждански 

компетентности чрез обсъждане на различни 

музикални произведения .  Развиват 

инициативност и предприемчивост чрез участие 

в  групово музициране при музикални изяви. 

Задълбочат културната компетентност и 

уменията за изразяване чрез творчество при 

подбиране на музика  за отбелязване на зимните  

празници от училищния и извънучилищния 

репертоар. Проявяват толерантност към 

различните мнения, предпочитания и  

възможности на съучениците си,  в процеса на 

групово музициране.

концерт, артистично 

изпълнение, 

репертоар, 

емоционална изява, 

изпълнител, 

слушател, публика

Любими 

зимни, 

коледни и 

коледарски 

песни

Любими 

зимни, 

коледни, 

коледарски 

песни и 

коледарска 

благословия



28 14 Зимни народни 

празници

затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват, обогатяват и систематизират 

знанията за сурвакането, сурвакарите, 

сурвакарските наричания, като част от празнично-

обедната система на българите. Появяват  

интерес за участие в музикални изяви, свързани 

с фолклорните празници и традиции.

Постигат пълнота и цялостност на знанието за 

зимните народни празници, като осъществяват  

междупредметна връзка с обучението по околен 

свят и изобразително изкуство.

сурвакари, 

сурвакарско 

наричане, обред, 

традиция

"Сурвакарско 

наричане"

29 15 Зимни народни 

празници

затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват, обогатяват и систематизират 

знанията за кукерите и кукерските игри,  като 

част от празнично-обедната система на 

българите. Затвърдяват   уменията си за 

равномерно и неравномерното броене на две, за 

неравномерно броене на три,  знанията им  за 

народните музикални инструменти и тяхната 

роля в инструменталния съпровод. 

Усъвършенстват уменията за игра на право хоро. 

Появяват  интерес за участие в музикални изяви, 

свързани с фолклорните празници и традиции. 

обред, традиция,  

равномерно броене 

на две, право хоро, 

неравномерно 

броене на две, гайда, 

кукери, кукерски 

звънци, кукерски 

игри

"Кукери" "Кукерски 

игри"

30 15 Китара нови знания Усвояват знания за общия вид, тембъра и начина 

на звукоизвличане  при китарата. Обогатяват  

знанията си за характер и темпо на музиката и 

уменията за словесно описание на личните 

преживявания от нея. Развиват се  

компетентностите  за уместна употреба на 

понятия в словесното изложение  и за учене чрез 

следване на указанията на преподавателя за 

музикално-изпълнителска  дейност.

китара, перце, 

съпровод, музикални 

инструменти, темпо, 

характер на музиката, 

солист

"Капчици 

дъждовни"

"Испанска 

балада"



31 16 Арфа нови знания Усвояват знания за общия вид и тембъра  арфата 

и  за начина к  на звукоизвличане. Обогатяват се  

знанията за характер и темпо на музиката, 

уменията им за словесно описание на личните 

преживявания от нея и интерпретирането им със 

средствата на изобразителното изкуство. 

Развиват се  уменията за създаване на лично 

творчество чрез композиране на мелодия по 

зададен текст. Изграждат се социални и 

граждански компетентности  на базата на тесни 

интердисциплинарни връзки с останалите 

изкуства.

арфа, струнен 

музикален 

инструмент, 

композитор, 

композиране, темпо, 

характер на музиката

Любими 

песни по 

избор от 

учениците

"Яворова 

пролет"; 

"Аквариум"

32 16 Струнни 

музикални 

инструменти

нови знания Познават общите характеристики и особености в 

устройството на струнните музикални 

инструменти, които ги обединяват в една група. 

Систематизират знанията си  за начините   на  

звукоизвличане при различните струнни 

музикални инструменти. Усвоят знания за 

струнния  оркестър, за работата на диригента, на 

инструменталистите и солистите.

  Обогатят се знанията  за характер и темпо на 

музиката и уменията  за словесно описание на 

личните преживявания от нея.

  

струнен музикален 

инструмент, струнен 

оркестър, диригент, 

инструменталист, 

солист, характер на 

музиката,  бързо, 

бавно и умерено 

темпо,  

инструментална 

музика

Любим 

народни 

песни по 

избор на 

учениците

"Музикална 

загадка  - 

струнни 

инструменти

"



33 17 Струнни 

музикални 

инструменти

затвърдяване 

и обобщение

Познават общите характеристики и особености в 

устройството на струнните музикални 

инструменти, които ги обединяват в една група. 

Систематизират знанията си  за начините   на  

звукоизвличане при различните струнни 

музикални инструменти. Усвоят знания за 

струнния  оркестър, за работата на диригента, на 

инструменталистите и солистите.

  Обогатят се знанията  за характер и темпо на 

музиката и уменията  за словесно описание на 

личните преживявания от нея.

  

струнен музикален 

инструмент, струнен 

оркестър, диригент, 

инструменталист, 

солист, характер на 

музиката,  бързо, 

бавно и умерено 

темпо,  

инструментална 

музика

Любим  

песни по 

избор на 

учениците

"Музикален 

момент";  

"Менует"



34 17 Музикална 

разходка

затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват и обобщават знанията си за общите 

характеристики и особености в устройството на 

струнните музикални инструменти, които ги 

обединяват в една група. Обогатят  знанията си 

за начините   на  звукоизвличане при различните 

струнни музикални инструменти.  Надграждат 

придобитите  знания за струнен  оркестър, за 

работата на диригента, на инструменталистите и 

солистите. Обогатяват знанията си за характер и 

темпо на музиката и уменията за словесно 

описание на личните преживявания от нея.

 

струнни музикални 

инструменти, струнен 

оркестър, диригент, 

инструменталист, 

солист, темпо, 

характер на музиката,  

инструментална 

музика, цигулка, 

контрабас, китара, 

арфа, пиано, гъдулка, 

тамбура,  авторска 

песен, композитор, 

постепенно 

мелодическо 

движение, 

мелодическо 

движение със скок, 

народна песен, 

народни музикални 

инструменти, 

празници от 

народния календар



35 18 Музикална 

разходка

затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват и обобщават знанията си за общите 

характеристики и особености в устройството на 

струнните музикални инструменти, които ги 

обединяват в една група. Обогатят  знанията си 

за начините   на  звукоизвличане при различните 

струнни музикални инструменти.  Надграждат 

придобитите  знания за струнен  оркестър, за 

работата на диригента, на инструменталистите и 

солистите. Обогатяват знанията си за характер и 

темпо на музиката и уменията за словесно 

описание на личните преживявания от нея.

 

струнни музикални 

инструменти, струнен 

оркестър, диригент, 

инструменталист, 

солист, темпо, 

характер на музиката,  

инструментална 

музика, цигулка, 

контрабас, китара, 

арфа, пиано, гъдулка, 

тамбура,  авторска 

песен, композитор, 

постепенно 

мелодическо 

движение, 

мелодическо 

движение със скок, 

народна песен, 

народни музикални 

инструменти, 

празници от 

народния календар



36 18 Музикална 

главоблъсканица 2 

междинна 

диагностика

Установява се  нивото на знанията и уменията на 

учениците в края на първия учебен срок на втори 

клас. Обогатяват музикалната си култура и се 

упражнят целенасочено да откриват изучените 

елементи на музикална изразност  в реална 

звукова среда. Усъвършенстват  умението да 

проследяват характерни изразни средства,   да  

описват   словесно  настроението в музиката и да 

предават с думи   емоционалното послание. 

Следват указанията и жестовете на учителя по 

време на изпълненията си.  Изявяват се 

спонтанноа в музикална игра и формират  

положителна нагласа към музикалното изкуство.

 


струнни музикални 

инструменти, струнен 

оркестър, диригент, 

инструменталист, 

солист, темпо, 

характер на музиката,  

инструментална 

музика, цигулка, 

контрабас, китара, 

арфа, пиано, гъдулка, 

тамбура,  авторска 

песен, композитор, 

постепенно 

мелодическо 

движение, 

мелодическо 

движение със скок, 

народна песен, 

народни музикални 

инструменти, 

празници от 

народния календар

Песни от 

училищния и 

извънучилищ

ния 

репертоар

Музикални 

примери за 

междинна 

диагностика



Изпълнение

Слушане

1 2 3 4 5 6 8 9

37 19 Флейта нови  знания Разширяват се знанията  за  музикалните  

инструменти. Усвояват  знания за начина на 

звукоизвличане и използването на флейтата в 

музикалната практика. Разпознават по външен 

вид  и по тембър  духовия музикален инструмент  

флейта. Формират се умения за съпреживяне на 

музиката  и подбор на  подходящи определения 

за  описание  на тембъра на флейтата и на  

въздействието к върху слушателите.

 Изграждат се  умения за  съпоставяне на два 

музикални инструмента (флейта и кавал)  и за  

откриване на сходства и различия между тях.

флейта, духов 

музикален 

инструмент, кавал, 

темпо, характер на 

музиката

"Гатанка" "Птичката"; 

"Бадинера"

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

7

Методи 

и форми 

на 

Забеле

жка

№ 

по 

ред

Учеб

на 

седм

Тема на урочната 

единица 

Урочна 

единица за

Компетентности като очаквани резултати от 

обучението

Нови понятия Контекст и дейности за 



38 19 Динамика нови  знания  Получават знания за динамика в  музиката. 

Осъществяват   връзка с вече усвоените в първи 

клас знания за силно и тихо в музиката. Създават  

се умения за изграждане на звукова картина по 

текст,  за осъществяване на съпровод по нея с  

детски музикални инструменти .  

Усъвършенстват се  уменията  за следване на 

указанията на преподавателя при музикално-

изпълнителска дейност.  Развива се културната 

компетентност  да изразяват емоционалното  си 

преживяване при изпълнение на съпровод. 

Осъществява се  междупредметна връзка с 

обучението по български език, за да се постигне 

цялостност и трайност на знанията.

детски музикални  

инструменти, 

съпровод, звукова 

картина,  вокална 

музика, 

инструментална 

музика

"Пролетна 

музикална 

картина"

"Либертанго

";  "Жътва и 

танц"

39 20 Тонови трайности нови  знания Усвояват знания за тоновите трайности. 

Формират  се начални практически  умения за 

разграничаване по слух на кратки и дълги тонови 

трайности, за разпознаване на графичните знаци 

за цяла, половина, четвъртина нота. Изграждат 

се умения за съотнасяне на тоновите трайности с 

конкретни срички в текст на песен. Изпълняват 

по слух и по графичен запис изучаваните тонови 

трайности.  

тонови трайности, 

цяла нота, половина 

нота, четвъртина 

нота, графични знаци

"Музикалнот

о влакче"

40 20 Тонови трайности затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват   усвоените знания за тоновите 

трайности.  Формират  се  устойчиви практически  

умения за разграничаване по слух на кратки и 

дълги тонови трайности, за разпознаване на 

графичните знаци за цяла, половина, четвъртина 

и осмина  нота. Закрепване се уменията за 

съотнасяне на тоновите трайности с конкретни 

срички в текст на песен.  Затвърдяват умението 

да изпълняват по слух и по графичен запис 

изучаваните тонови трайности.  

тонови трайности, 

цяла нота, половина 

нота, четвъртина 

нота, осмина нота,  

графични знаци

"Тоновите 

трайности"

"Музикален 

пример"



41 21  Тонови трайности затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват и обобщават  усвоените знания за 

тоновите трайности. Формират осъзнати и 

устойчиви практически  умения за 

разграничаване по слух на кратки и дълги тонови 

трайности, за разпознаване на графичните знаци 

за цяла, половина, четвъртина и осмина нота.

 Затвърдяват  уменията за съотнасяне на 

тоновите трайности с конкретни срички в текст 

на песен. 

Усъвършенстват умението да изпълняват по слух 

и по графичен запис изучаваните тонови 

трайности.  

тонови трайности, 

цяла нота, половина 

нота, четвъртина 

нота, осмина нота,  

графични знаци

42 21 Музикалните  

инструменти

затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват и обобщават знанията за общите 

характеристики и особености в устройството на 

изучените музикални инструменти. 

Систематизират  и  обогатят  знанията  за 

начините   на  звукоизвличане при различните  

музикални инструменти. Надграждат се 

придобитите  знания за оркестър, за работата на 

диригента, на музикантите-инструменталисти и 

солистите. Формират   умение за разпознаване 

на музикално произведение по кратък откъс.

      Обогатяват  знанията   за характер и темпо на 

музиката и уменията  за словесно описание на 

личните преживявания от нея.

музикални 

инструменти, 

мелодия, 

инструментална 

музика, песен

Песни за 

изучените 

музикални 

инструменти

"Музикална 

загадка"



43 22 Музикалните  

инструменти

затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват и обобщават знанията за общите 

характеристики и особености в устройството на 

изучените музикални инструменти. 

Систематизират  и  обогатят  знанията  за 

начините   на  звукоизвличане при различните  

музикални инструменти. Надграждат се 

придобитите  знания за оркестър, за работата на 

диригента, на музикантите-инструменталисти и 

солистите. Формират   умение за разпознаване 

на музикално произведение по кратък откъс.

      Обогатяват  знанията   за характер и темпо на 

музиката и уменията  за словесно описание на 

личните преживявания от нея.

музикални 

инструменти, 

мелодия, 

инструментална 

музика, песен

Песни за 

изучените 

музикални 

инструменти

"Музикална 

загадка"

44 22 Национален 

празник

нови  знания Усвояват знания за Националния празник на 

България, за мястото му в празничната система 

на българите и за символите на държавността.  

Осъществява се  интердисциплинарна връзка с 

останалите учебни предмети с цел постигане на 

пълнота и трайност на знанията за празника и 

националните  ни символи. Изграждат се 

социални и граждански компетентности за 

осъзнаване на социалната и гражданска роля на 

песните в празниците на българите и за 

изразяване на адекватно отношение към 

родината чрез патриотичните песни.  Обогатяват   

песенният си патриотичен репертоар. 

национален празник, 

национални символи, 

знаме, патриотични 

песни, марш, концерт

"Знамето ни 

е трицветно"

"Татковина"



45 23 Национален 

празник

затвърдяване 

и обобщение

Затвърждават  усвоените знания за националния 

празник на България, за мястото му в 

празничната система на българите и за 

символите на държавността.  Открояват ролята 

на марша  в отбелязването на официалните 

държавни празници. Осъществява се  

интердисциплинарна връзка с останалите учебни 

предмети с цел постигане на пълнота и трайност 

на знанията за празника и националните  ни 

символи. Развиват се социалните и граждански 

компетентности на учениците, за осъзнаване на 

социалната и гражданска роля на песните в 

празниците на българите и  изразяване на 

адекватно отношение към родината чрез 

патриотичните песни.  Обогатява се  песенният 

патриотичен репертоар .

национален празник, 

национални символи, 

национални герои, 

знаме, патриотични 

песни, марш, концерт

"Родина" "Песен за 

Васил 

Левски"; 

"Четници - 

юнаци"

46 23 Равномерно 

борене

нови  знания Усвояват знания за равномерно броене на три. 

Формират умения да откриват  метрум  3/4 в 

песните и произведенията за слушане от 

училищния репертоар. Разширяват   и обогатяват 

знанията си за авторска музика и за спецификата 

в работата на композитора. Изграждат се 

способности  да анализират и съпоставят 

темпото в различни музикални произведения и 

да правят изводи. Развиват усет да откриват 

различни видове певчески гласове във вокални 

изпълнения. Импровизират адекватни танцови 

движения, като пресъздават характера и 

жанровата специфика на музиката.

равномерно броене 

на три, валс, 

композитор, мъжки 

глас,  женски глас, 

детски глас, темпо, 

характер на музиката

"Люлки" "Кога идва 

пролетта"; 

"Концерт за 

пиано и 

оркестър"; 

"Италианско 

капричио"; 

"Валс от 

"Спящата 

красавица"



47 24 Равномерно 

борене

затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват знанията си за равномерно броене, 

за равномерно броене на две и на три и за 

струнни музикални  инструменти. Изграждат 

умения за откриване на равномерна пулсация  и   

за отчитане на силното метрично време, за 

разпознаване на метрума  в песни от училищния 

репертоар, за   двигателното му  отразяване чрез 

пляскане с ръце и свързването му  с графичен 

модел. Импровизират, според възможностите 

си, танцови движения върху  характерна музика, 

като се ръководят от метрума и темпото. 

   Развиват  компетентности в областта на 

природните науки, чрез   участие в музикални 

дейности по  теми, свързани със сезонните 

промени през пролетта.

равномерно броене , 

инструментална 

музика, настроение в 

музиката, струнни 

музикални 

инструменти

"Сезони" "Пролет"; 

"Пролет"

48 24 Еднаквост и 

различие

нови  знания  Усвояват знания за еднаквост и различие в 

музиката.  Изграждат умения  за откриване и 

определяне на еднаквост и различие в песни от 

училищния репертоар по слух и с помощта на 

графични символи. Формират   умения   да 

наблюдават и откриват прилики и сходства в 

звученето на мелодия и различия в 

изпълняващите инструментални формации.

    Усъвършенстват се   уменията за  разпознаване 

на различни изпълнителски състави в песните от 

училищния репертоар.  Развиват  културната 

компетентност  и умението    за изразяване чрез 

творчество  на малките ученици.

   

еднаквост и 

различие, темпо, 

характер на  

музиката, 

равномерно броене,  

неравномерно 

броене, съпровод, 

китара, пиано, тъпан, 

струнен музикален 

инструмент

"Капчици 

дъждовни"

"На Елизе"; 

"Ой, Елизе"



49 25 Еднаквост и 

различие

затвърдяване 

и обобщение

 Затвърдяват знанията  за еднаквост и различие в 

музиката. Усъвършенстват се уменията  за 

откриване и определяне на еднаквост и 

различие в песни от училищния репертоар по 

слух и с помощта на графични символи. 

Изграждат   умение да наблюдават и откриват 

прилики и сходства в звученето на мелодия и 

различия в изпълняващите инструментални 

формации. Усъвършенстват се  уменията за  

разпознаване на различни изпълнителски 

състави в песните от училищния репертоар. 

   Развиват  културната компетентност  и 

умението    за изразяване чрез творчество.         

 еднаквост и 

различие, темпо, 

характер на  

музиката, 

равномерно броене, 

неравномерно 

броене, съпровод, 

китара, пиано, тъпан, 

струнен музикален 

инструмент

"Дъга" "Arcobaleno"

50 25 Музикална 

разходка

затвърдяване 

и обобщение

Систематизират, затвърдяват и обобщават 

знанията си за равномерно и неравномерно 

броене, за авторска музика, за композитор,  за 

динамика, за  изучените музикални инструменти,  

за посока на мелодическо движение и за тонови 

трайности.  Формират умения  за разпознаване 

на инструментални произведения по  характерна 

мелодия и на песни по инструментален 

съпровод. Развиват   културната компетентност 

за назоваване имената на изучени композитори 

и музикални произведения. Усъвършенстват 

умението да свързват метрума на музика с 

графичен модел.  Развиват  математическата 

компетентност и уменията  за прилагане на 

математически понятия и закономерности при 

осмисляне на по-важните елементи на 

музикалната изразност – мелодия, ритъм, 

метрум и темпо.

равномерно и 

неравномерно 

броене, авторска 

музика, композитор, 

динамика,  

музикални 

инструменти, посока 

на мелодическо 

движение, тонови 

трайности

"Гатанка" "Музикална 

загадка за 

размери"; 

"Музикална 

загадка за 

музикални 

инструменти

"



51 26 Музикална 

разходка

затвърдяване 

и обобщение

Систематизират, затвърдяват и обобщават 

знанията си за равномерно и неравномерно 

броене, за авторска музика, за композитор,  за 

динамика, за  изучените музикални инструменти,  

за посока на мелодическо движение и за тонови 

трайности.  Формират умения  за разпознаване 

на инструментални произведения по  характерна 

мелодия и на песни по инструментален 

съпровод. Развиват   културната компетентност 

за назоваване имената на изучени композитори 

и музикални произведения. Усъвършенстват 

умението да свързват метрума на музика с 

графичен модел.  Развиват  математическата 

компетентност и уменията  за прилагане на 

математически понятия и закономерности при 

осмисляне на по-важните елементи на 

музикалната изразност – мелодия, ритъм, 

метрум и темпо.

равномерно и 

неравномерно 

броене, авторска 

музика, композитор, 

динамика,  

музикални 

инструменти, посока 

на мелодическо 

движение, тонови 

трайности

"Тоновата 

стълбица"; 

"Звездичка"; 

"Тоновите 

трайности"

"Музикална 

загадка с 

инструмента

ли на песни"

52 26 Пролетни народни 

празници

нови  знания Усвояват  знания за  българските пролетни  

фолклорни празници, за лазаруването, като част 

от фолклорната празнична система и ритуалите, 

свързани с него. Обогатяват се уменията  да 

определят емоционалните си възприятия, да ги 

описват словесно и да ги пресъздават чрез 

изразните средства на музиката и танца. 

Затвърдяват  и  разширят знанията си за вокална 

музика, за  солист и женски хор, за 

изпълнителските гласове. Усъвършенстват се  

уменията за  двигателно отразяване чрез 

пляскане на равномерната пулсация на две и 

съпровождане на мелодията, както и за игра на 

право хоро с проява на лично отношение и 

артистичност в танцовото изпълнение.

християнски 

празници и 

традиции, лазарки, 

лазаруване, вокална 

музика, женски 

гласове, празнична       

народна носия, 

народна песен, 

народна музика, 

народни музикални 

инструменти,  право 

хоро

"Лазар се 

вози"

"Кална Рада 

кал газила"



53 27 Пролетни народни 

празници

затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват знанията си  за  българските 

пролетни  фолклорни празници, за лазаруването, 

като част от фолклорната празнична система и 

ритуалите, свързани с него. Усъвършенстват се  

уменията да определят емоционалните си 

възприятия, да ги описват словесно и да ги 

пресъздават чрез изразните средства на 

музиката и танца. Затвърдяват и разширят 

знанията си за вокална музика.  Усъвършенстват  

се уменията на учениците за  двигателно 

отразяване чрез пляскане на равномерната 

пулсация на две  и съпровождане на мелодията, 

както и за игра на право хоро с проява на лично 

отношение и артистичност в танцовото 

изпълнение.

християнски 

празници и 

традиции, лазарки, 

лазаруване, вокална 

музика, женски 

гласове, празнична       

народна носия, 

народна песен, 

народна музика, 

право хоро

"Изгреяло 

ясно слънце"

"Напред, 

напред 

кумице"

54 27 Великден у нас и 

по света

нови  знания Усвояват знания за  празниците от народния 

календар, за  мястото на Великден сред тях и за 

свързаните с празника обредни традиции и 

ритуали. Усъвършенстват се  уменията да 

наблюдават въздействието на музиката върху 

себе си,  да определят емоционалните си 

възприятия, да ги описват словесно  и да ги 

пресъздадат чрез изразните средства на 

музиката и танца. Затвърдяват  се  знанията за  

детски глас, детски хор , вокална  музика и 

народни музикални инструменти. Закрепят  

уменията да отразяват двигателно чрез пляскане  

неравномерната пулсация на три и  да   играят 

ръченица.  Развиват  социалните и граждански 

компетентности  чрез усвояване на знания и 

изграждане на нагласи за участие в български 

фолклорни празници.

народни празници, 

Великден, традиции, 

ритуали, детски глас, 

вокална музика, 

инструментална 

музика

"Великден 

иде"

"Тропар за 

Великден"



55 28 Великден у нас и 

по света

затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват  знанията за  празниците от 

народния календар, за  мястото на Великден 

сред тях и за свързаните с празника обредни 

традиции и ритуали. Споделят знания за 

традициите при отбелязване на празника у 

другите народи по света. Усъвършенстват е  

уменията да наблюдават въздействието на 

музиката върху себе си,  да определят 

емоционалните си възприятия, да ги описват 

словесно  и да ги пресъздадат чрез изразните 

средства на музиката и танца.  Затвърдяват    

знанията за  детски глас ,  за вокална музика и  за 

народни музикални инструменти.  Закрепят 

уменията  да отразяват двигателно чрез пляскане  

неравномерната пулсация на три и да  играят 

ръченица. Развиват социалните и граждански 

компетентности чрез обогатяване на знанията 

им за великденските традиции на народите по 

света и изграждане на нагласи за участие в 

български фолклорни празници.

 народни празници, 

Великден, традиции, 

ритуали, детски глас, 

народни музикални 

инструменти

"Великденск

а кошничка"

"Откъси от 

Великденски 

песни"



56 29 Инструментална 

музика

затвърдяване 

и обобщение

Разширяват  и затвърдяват знанията за 

музикалните инструменти и уменията  да ги 

разпознават по тембър и външен  вид. Развиват 

компетентността да отличават народните от 

останалите музикални  инструментите и 

инструменталната народна музика. Затвърдяват 

придобитите умения за откриване на еднаквост 

и различие в музиката. Затвърдяват се  изучените 

понятия и се стимулира уместната им употреба в 

речта и в музикалната практика. Импровизират, 

според възможностите си, съпровод по откъс от 

инструментална музика и отличават вокална от 

инструментална музика.

 музикални 

инструменти, флейта, 

инструментална 

музика, оркестър, 

струнни музикални 

инструменти , арфа, 

китара, цигулка, 

пиано, контрабас, 

народни музикални 

инструменти, кавал, 

гъдулка, тамбура, 

гайда, темпо, 

динамика, характер 

на музиката, 

еднаквост и различие 

"Музикален 

момент"; 

"Яворова 

пролет"; "На 

Елизе"

57 29 Инструментална 

музика

затвърдяване 

и обобщение

Разширяват  и затвърдяват знанията за 

музикалните инструменти и уменията  да ги 

разпознават по тембър и външен  вид. Развиват 

компетентността да отличават народните от 

останалите музикални  инструментите и 

инструменталната народна музика. Затвърдяват 

придобитите умения за откриване на еднаквост 

и различие в музиката. Затвърдяват се  изучените 

понятия и се стимулира уместната им употреба в 

речта и в музикалната практика. Импровизират, 

според възможностите си, съпровод по откъс от 

инструментална музика и отличават вокална от 

инструментална музика.

 музикални 

инструменти, флейта, 

инструментална 

музика, оркестър, 

струнни музикални 

инструменти , арфа, 

китара, цигулка, 

пиано, контрабас, 

народни музикални 

инструменти, кавал, 

гъдулка, тамбура, 

гайда, темпо, 

динамика, характер 

на музиката, 

еднаквост и различие 

в музиката

"Сляпа баба" "Лебедово 

езеро" в 

изпълнение 

на различни 

инструмента

лни състави; 

"Разложка 

китка"



58 29 Музикална 

разходка

затвърдяване 

и обобщение

Разширяват  и затвърдяват знанията си за 

характер на музиката, темпо, динамика, видове 

мелодическо движение,  тонови трайности,   

композитор, мъжки хор,  равномерно и 

неравномерно броене на две и на три.   

Затвърдяват   изучените понятия и се стимулира 

уместната им употреба в речта и в музикалната 

практика. Обобщават  и  затвърдяват 

придобитите умения за разпознаване, 

двигателно отразяване и изпълнение на марш, 

валс, право хоро, пайдушко хоро и ръченица.

Усъвършенстват  социалните и граждански  

компетентности чрез адекватно приложение на 

знанията за музиката в ежедневната практика.  

характер на музиката, 

за темпо и динамика,  

видове мелодическо 

движение, тонови 

трайности,   

композитор,   мъжки 

хор,  равномерно и 

неравномерно 

броене на две и на 

три, еднаквост и 

различие.  

59 30 Музикална 

разходка

затвърдяване 

и обобщение

Разширяват  и затвърдяват знанията си за 

характер на музиката, темпо, динамика, видове 

мелодическо движение,  тонови трайности,   

композитор, мъжки хор,  равномерно и 

неравномерно броене на две и на три.   

Затвърдяват   изучените понятия и се стимулира 

уместната им употреба в речта и в музикалната 

практика. Обобщават  и  затвърдяват 

придобитите умения за разпознаване, 

двигателно отразяване и изпълнение на марш, 

валс, право хоро, пайдушко хоро и ръченица.

Усъвършенстват  социалните и граждански  

компетентности чрез адекватно приложение на 

знанията за музиката в ежедневната практика.  

характер на музиката, 

за темпо и динамика,  

видове мелодическо 

движение, тонови 

трайности,   

композитор,   мъжки 

хор,  равномерно и 

неравномерно 

броене на две и на 

три, еднаквост и 

различие.  



60 30 Музикална 

главоблъсканица 3 

изходна 

диагностика

Установява се  нивото на знанията и уменията в 

края на учебната година. Обогатяват 

музикалната си култура и 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.

Следят указанията и жестовете на учителя по 

време на изпълненията си. Изявяват се 

спонтанно изява в музикална игра и  формират 

положителна нагласа към музикалното изкуство.

композитор, мъжки 

хор, характер на 

музиката, музикални 

инструменти, 

инструментална 

музика, струнни 

инструменти, флейта,  

китара, арфа, кавал, 

гъдулка, тамбура, 

вокална музика, 

видове мелодическо 

движение – 

постепенно и със 

скок, темпо, тонови 

трайности,  народна 

песен, народни 

музикални 

инструменти, 

празници от 

народния календар, 

равномерно броене 

на две и на три, 

неравномерно 

броене на две и на 

Песни от 

училищния и 

извънучилищ

ния 

репертоар

Музикални 

примери за 

изходна 

диагностика



61 31 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  песенният си репертоар.

Усъвършенстват  уменията си  да 

възпроизвеждат интонацията, метроритмиката и 

темпото при изпълнение на песен. Разширяват 

знанията си за мястото на  детския  хор в 

училищния живот хор и оркестър, както и 

умението уместно да  употребяват  изучените 

през учебната година понятия. Усъвършенстват  

уменията си да маршируват, като пресъздадат 

емоционалния заряд на песента.

марш,  равномерно 

броене на две, 

вокална и 

инструментална 

музика, детски  хор, 

характер на музиката

"Свети Кирил 

и Методий"; 

Любими 

песни за 

буквите

"Песен за Св. 

Климент 

Охридски"

62 31 24.май затвърдяване 

и обобщение

Затвърдяват 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  песенният си репертоар. 

Усъвършенстват   уменията  си да 

възпроизвеждат интонацията, метроритмиката и 

темпото при изпълнение на песен. Обогатяват и 

разширяват знанията си  за мястото на  детския  

хор в училищния живот хор и оркестър, както и 

умението им уместно да  употребяват  изучените 

през учебната година понятия.       

Усъвършенстват   уменията си  да маршируват, 

като пресъздадат емоционалния заряд на 

песента.

химн,  марш,  

равномерно броене 

на две, вокална и 

инструментална 

музика, детски  хор, 

характер на музиката

"Свети Кирил 

и Методий"; 

Любими 

песни за 

буквите

"Химн на Св. 

Св. Кирил и 

Методий"; 

"Химн на Св. 

св. Кирил и 

Методий"



63 32 Ваканция затвърдяване 

и обобщение

Обогатяват и систематизират  знанията, 

усвоявани през учебната година.

Усъвършенстват  уменията да описват словесно 

характера на музиката и емоционалните си 

възприятия от нея, като уместно използват 

усвоените  понятия. Развиват социалните и 

гражданските си компетентности чрез 

възможността да споделят разбиранията си за 

ролята на музиката в училищния живот.

Постигат толерантно отношение и формиране на 

умения за работа в екип по конкретно музикално 

задание.

песен, солист, 

мелодия, съпровод, 

динамика, темпо, 

детски музикални 

инструменти 

"Детство"; 

любими 

песни от 

училищния и 

извънучилин

ия репертоар

"Пипи"; 

любими 

песни и 

мелодии, 

избрани, 

предложени 

и изпълнени 

от учениците

64 32 Празничен 

концерт

затвърдяване 

и обобщение

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. Сами  подбират и изпълняват 

любимите си песни,  като показват своята 

артистичност и емоционалност.

концерт, песен, 

солист, мелодия, 

танц, вокална и 

инструментална 

музика, детски 

музикални 

инструменти, 

съпровод

любими 

песни от 

училищния и 

извънучилин

ия репертоар

 любими 

песни и 

мелодии, 

избрани, 

предложени 

и изпълнени 

от учениците


