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Звуци7

Разгледай картинките. Кой звук е силен и кой – тих?

Как звучат приспивната песен и маршът? Свържи.                                                                

Музиката може да 
звучи ето така:  

СИЛНО

СИЛНО

ТИХО

„Щом имаш сърце” 
 м. М. Шоселова

Чуй две песни от композитора М. Шоселова. Харесаха ли ти?                                                                                                                                     

Оцвети картинката към песента, която харесваш повече.                                                                       

Коя песен ще разучиш, ако си момиче, и коя, ако си момче? Хайде да запеем!      

„Викингите идват”
м. М. Шоселова  

БАВНО

ТИХО

Хайде да запеем

БЪРЗО
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Обичам да свиря

Обичам да танцувам 8

Чуй „Валс“. Той звучи танцово… Помисли  още как?                                                                            

Оцвети пантофките (обувките) за валс.

Танцувай валс с плавни движения и брой: едно, две, три...                                                                                                                            

„Радецки марш” 
м. Щраус

„Валс”
м. Шостакович  

Знаеш ли къде се 
 танцува валс?
А какво правят 

танцьорите?   

Плавно, нежно, феерично

Позна ли музиката, която звучи? Кое е вярното броене? Свържи.

21

21 3

*

*

Оцвети в          точката  под музикалните инструменти, които използваш за марш, и в        
точката – под музикалните инструменти за валс. 
Съчини съпровод.

1 2 3

„Валс №2”
м. Шостакович   „Радецки марш” 

м. Щраус
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Музиката разказва

Оркестър9

Чуй две музикални произведения. Отбележи с   оркестровото изпълнение.              
 
Как се казва музикантът, който стои пред оркестъра и хора? Оцвети диригента на 
оркестъра.

Детски хор„Малка нощна музика” 
м. Моцарт – оркестър     

„Балерината и оловният 
войник”, м. Кр. Милетков 

Съчини случка с балерината и оловния 
войник.

Слушай музикалната пиеса „Балерината 
и оловният войник“. Какво разказва 
музиката?

Имитирай свирене на пиано. 
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Да танцуваме

Народен оркестър 10

„Право хоро“ 
орк. „Камчия“ 

Отбележи сненужния музикален 
инструмент.

Слушай народната песен „Руфинка е болна легнала“ и песента „Танцът на Росинка“. 

Помисли по какво си приличат двете песни и по какво се различават.

Танцувай така, както усещаш музиката от „Танцът на Росинка“.                                                  

Подбери музикални инструменти 
за твоя народен оркестър и съчини 
съпровод на хоро.

„Руфинка е болна легнала”   
народна песен
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Бързо-бавно

В края на есента11

„Врабчето на прозореца”
м. К. Илиев 

Какво се е случило в зимния ден 
с малкото врабче? Разкажи.

Покажи с ỳдарен музикален инструмент 
как бяга зайчето – бързо или бавно?

Покажи с ỳдарен музикален инструмент 
как капят капките от снежния човек.

Слушай музикалната пиеса „Врабчето на прозореца“ и помисли за кое врабче ти разказва 
музиката – за тъжното и гладно врабче или за ситото и весело врабче?

Как мислиш, весело ли е врабчето? 
Разкажи.

СИЛНО

БАВНО

БАВНО

ТИХО

Как звучи народната песен „Руфинка е болна легнала“: бързо – бавно, тихо – силно? 
Свържи певеца със знаците.

Съчини случка със заека и топящия се сняг. Използвай музикални инструменти за  
озвучаване.

БЪРЗО

БЪРЗО
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Кой присти га?

12Да пеем

„Снежни топки”
м. Д. Цветков 

„С червените ботушки”
съвр. аранжимент П. Песев

Разучи танца, като следваш танцовите фигури от картинките.                                                                             

Отбележи с  картината към песента „Снежни топки“. 

Запей припева без съпровод.      
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Бъдни вечер

Бъдни вечер13

Какво правят възрастните и децата на Бъдни вечер? Разкажи по картинката.

Слушай песента „Коледни меденки“. Опитай се да я запееш без съпровод.

Изпей песента „Коледни меденки“ в бързо темпо.

Кой трябва да стане коледар? Отбележи с необходимото за коледаря.

„Коледни меденки” 
м. М. Шоселова

„Коледни меденки” 
м. М. Шоселова 
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Бяла Коледа

14

„Коледа”
м. Д. Христов

Коледа е

Кой изпълнява песента „Коледa“ – хор или солист? Разучи я.

Оцвети играчките на елхата.

Песента „Бяла Коледа“ разказва за коледната нощ. А ти как си представяш коледната нощ?

В нощта на Коледа прозорците светят, оцвети ги в червено.

Защо има прозорци, които не светят? 

„Бяла Коледа”
м. и т. Ст. Диомов
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Класически зимен концерт  
на възглавници

В Новогодишната нощ15

В новогодишната нощ, когато 
всички легнат да спят, започва 

балът на куклите.

1

2

3
                                                                                   Слушай, за да  разбереш кои кукли танцуват първи, втори, трети. Свържи цифрите с  
танцуващите кукли.

Пей зимни песни на възглавници в акомпанимент на струнен оркестър.

Слушай музика в изпълнение на струнен оркестър.

1*

2*

1*

Съвместното изпълнение на зимни песни на деца и родители може да се осъществи в съпровод на 
пиано или акордеон от учителя по музика. 

Сценарий в КУ (Книга за учителя)
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Зимна радост

Сурвакари 16

Какво е настроението в сурвакарската песен?
Защо сурвакарите ходят по къщите и наричат? Научи сурвакарски наричания.                                                                                                                           

Помогни на голямото момче да стане коледар, а на малкото  момче – сурвакар. Свържи.                                                                                             

За кои песни на мама и баба ти напомнят илюстрациите? Да ги запеем. 

„Сурва, весела година”  
м. М. Шоселова 

Песните на 
мама и баба  

На Нова година момчетата сурвакат 
и наричат за здраве и щастие.








