
3. Очаквани резултати 

V -VІІІ клас 

Ядра на учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на равнище учебна 
програма 

Елементарни знания и представи Умения, включително 
социални 

Контекст и 
дейности 

Ядро 1: Слушане 

на музика 

Тема: Звукове от околната среда 

Модул 1: Да различават стимула и да 

реагират на него. Да разпознават звуци 

от околната среда.  

Модул2: Затвърждаване на уменията за 

различаване на звуци от природата и 

бита. 

 

Тема: Колорит в музиката: темпо и 

динамика и  тоналност. 

Модул 1: Прослушване и възприемане 

на музикални теми в различно темпо, 

динамика и тоналност( мажорна и 

минорна). 

 

Обогатяване на представите за 

заобикалящата ги природа.  

 

Затвърждаване на представи за 

характерно звучене на обекти от 

природата и бита. 

 

Обогатяване на музикално- слуховите 

представи  за различно темпо, 

динамика и тоналост на музикалните 

теми. 

 

Емоционално съпреживяване на  

 

- слушане 

- възприемане 

- ориентиране в 

околната среда 

- емоционална 

реакция 

- способност за 

обратна връзка 

-избор 

 

-елементарна беседа 

-словесна 

инструкция 

-използване на 

техника 

-демонстрация 
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Модул 2: Осъзнаване на понятията -  

бързо- бавно , силно – тихо, мажорно 

или минорно звучене. 

музика в различно темпо,  динамика и 

тоналност. 

Изразяване на осъзнат избор при 

слушане на музикални теми с 

различно темпо, динамика и 

тоналност. 

Познаване на различните видове 

тоналности. 

Ядро 2: 

Възприемане на 

музика 

Тема:Чудният свят на музиката. 

Модул 1: Формиране на слушателски 

умения. Емоционален отклик при 

възприемане на музиката.  

Модул 2: Усъвршенстване на 

слушателските умения. Разпознаване на 

различни в интонационно отношение 

музикални произведения. 

 

 

Вслушване в общата звучност. 

Емоционално съпреживяване на 

музикалните теми. 

 Прояви на емоционална отзивчивост 

(усмивка, жест, движение на тялото, 

гласова реакция на удоволствие или 

неодобрение). 

Музикално-слухово възприемане на 

 

Умения за реакция на 

емоционално 

послание. 

Съпреживяване.  

Разпознаване на 

емоциите. 

Откриване на 

елементарна беседа 

-словесна 

инструкция 

-използване на 

техника 

-демонстрация 
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 произведение- детска песен, марш, 

валс. 

различия.  

Правене на избор. 

Ядро 3: Музикална 

практика 

Тема: Аз пея. 

Модул 1: Да  възпроизвеждат част  от 

мелодия на песен. Интонационно 

звукоподражание на познати мелодии. 

Модул 2: Относително точно 

възпроизвеждане на интонацията и 

метроритмиката на песен. 

Относително точно възпроизвеждане на 

текст. 

Изразяване на лични предпочитания към 

изпълняваните песни. 

 

Запознаване и възпроивеждане по 

подражание.на мелодии  на 

популярни песни и фрази. 

Разучаване на песни от училищният 

репетоар. 

Групово изпълнение на песен. 

Индивидуално изпълнение на песен. 

Изпълнение на празнична песен. 

Емоционално 

съпреживяване. 

Слухов самоконтрл. 

Себеизразяване. 

Споделяне на емоции.  

Певчески умения. 

Певческо дишане. 

Артикулиране. 

Диференциране  на 

високи и ниски 

тонове.   

Правилно тактуване. 

инструкция 

практическа 

дейност 

демонстрация 

използване на 

техника 

Ядро 4: Музика и 

движение 

Тема: Пея и играя. 

Модул 1: Да изпълняват различни 

движения по подражание. 

Включване в музикално- ролеви игри 

с помощ.  

Изпълнение на различни двигателни 

. 

Социални 

взаимодействия. 

словесно-

демонстративна 

инструкция 
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Да се подобри координацията на 

движенията. 

Модул 2:  

Да извършват самостоятелна игрова 

дейност с роля. 

Импровизация. 

Тема: Пея и танцувам. 

Модул1: Да изпълняват  движения под 

музикален съпровод. 

Модул2: Разпознаване на различни 

видове танци. Изпълнение на танц. 

актове с музика. 

 .Подобряване на координацията на 

движенията. 

Обогатяване и затвърждаване на 

представите за частите на тялото.. 

Ориентиране в пространството с 

помощ или самостоятелно. 

Емоцинално съпреживяване. 

Формиране и развиване на умения за 

ритмичност и синхрон. 

Личностно емоцинална изява чрез 

танц. 

Формиране на положително 

отношение към танца. 

Активност. 

Артистичност. 

Ритмичност. 

Танцови умения. 

разиграване на 

ситуация 

 

Включване в 

колективни игри 

Ядро 5: Детски 

музикални 

Тема: Вълшебният свят на 

музикалните инструменти. 

  инструкция 
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инструменти Модул 1: Разширяване на познанията за 

музикални инструменти.  

Модул 2: Свирене на  музикални 

инструменти. 

 

 

Да разпознават основни детски 

музикални инструменти. 

 

Да различават  музикални 

инструменти. 

Да правят избор. 

Формиране на елементарен усет  за 

ритъм. 

 

Манипулиране с 

детски музикални 

инструменти. 

Музикално 

възпроивеждане по 

подражание. 

Музикална 

импровизация. 

Включване в групово 

изпълнение с 

музикални 

инструменти. 

шаблон 

практическа работа 

с музикални 

инструменти 

 


