
3. Очаквани резултати 

Подготвителна група 

Ядра на учебното 
съдържание 

Очаквани резултати на 
равнище учебна програма 

Елементарни знания и 
представи 

Умения, включително 
социални 

Контекст и дейности 

Ядро1: Слушане 

на музика 

Тема: Аз и моят свят. 

Модул 1: 

Изграждане на сензитивност 

(интензивност на 

стимулатора): шумове, 

звукове, светлина 

Да реагират  на стимула с 

променено състояние на 

поведението. 

 

Тема: колорит в музиката. 

Модул 2: 

Развитие на музикално- 

слухови представи- темпо и 

динамика. 

Да осъзнаят понятията 

„бързо“,“ бавно“,“ силно“,“ тихо 

 -шумове и звуци от околната 

среда. 

 -светлинни ефекти. 

 -изграждане на елементарна 

представа за характерно 

звучене на обекти от 

околната среда. 

 

 

 

-темпо в музиката 

- динамика  в музиката 

-формиране на реакция при 

слушане на музика в 

различно темпо и динамика. 

-Слушане 

-Слушателски умения 

-развитие на умения за 

ориентиране в околната 

среда 

-откриване на способност 

за обратна връзка 

Елементарна беседа. 

Словесна инструкция. 

Използване на 

техника. 



Ядро 2: 

Възприемане на 

музика 

Тема: Чудният свят на 

музиката 

Модул 1: 

Запознаване с различни в 

интонационно и 

метроритмично отношение 

музикални произведения. 

Различаване на познати 

изучени песни от неизвестни 

мелодии  без  текст 

Разпознаване на песен по 

зададена мелодия.. 

Модул 2: 

Музикално- слухово 

възприемане на произведение 

(детски песни, марш, валс). 

Прояви на емоционален 

отклик при възприемане на 

музиката. 

-вслушване в общата 

звучност 

 

 

 

 

 

 

 

-представа за звукови 

картини: настроение и 

емоция при слушане на 

музика 

емоционална отзивчивост, 

движение на тялото, гласова 

реакция на удоволствие или 

неодобрение  

-слушателски умения 

-познавателни умения 

-разпознаване на 

емоциите 

- словесна инструкция 

- използване на 

техника 

Ядро 3: 

Музикална 

практика 

Тема: Аз пея 

Модул 1 

Запознаване с малки прости 

 

възпроизвеждане по 

подражание 

 

-емоционално 

съпреживяване 

- инструкция 

-практическа дейност 

демонстрации 



музикални фрази. 

Възпроизвеждане на 

мелодията на проста 

музикална фраза с 

вокализации. 

 

Модул 2 

Запознаване и разучаване на 

несложни и достъпни детски 

песни. 

Възпроизвеждане относително 

точно на интонацията и 

метроритмиката на песента. 

 

 

 

 

 

 

 

- групово изпълнение на 

песен 

- индивидуално изпълнение 

на песен 

- запаметяване и 

възпроизвеждане на част от 

текст, или мелодия  на 

песента и метроритъм според 

индивидуалните 

възможности. 

 

 

 

 

 

 

- слухов самоконтрол 

- себеизразяване 

-споделяне на емоции 

-елементарни певчески 

умения 

-различаване на високи и 

ниски тонове 

 

- използване на 

техника 

-песни- ритуали 

 

Ядро 4: 

Музика и 

движение 

Тема: Пея и играя 

Модул 1 и Модул 2: 

Запознаване с частите на 

тялото и подобряване на 

координацията на движенията. 

- изграждане на представи за 

музикално-ролеви игри 

- елементарни певчески 

умения 

- социално 

взаимодействие 

-активност 

- словесно-

демонстративна 

инструкция 

- разиграване на 

ситуации 



Запознаване с ритмични 

двигателни актове музикално-

ритмични и танцови движения 

и възпроизвеждане по 

подражание.  

Модул2 

 - шаблон 

- песни-игри 

-музикално-рит 

мични игри 

- използване на 

техника  

Ядро 5: 

Детски 

музикални 

инструменти 

Тема: Вълшебният свят на 

музиката 

Модул 1: 

Формиране на елементарни 

познания за основните 

музикални инструменти 

(маракас, звънче, барабан). 

Модул 2: 

Постановка и звукоизвличане-

ДМИ. 

Свирене на детски музикални 

инструменти с минимална 

помощ.  

-да разпознават основни 

детски музикални 

инструменти слухово и 

тактилно 

-да правят избор 

 

 

 

-да познават звученето на 

основните инструменти 

Разпознаване на  

музикален инструмент по 

звука. 

-да избират любим 

инструмент 

-да манипулират 

Постановка,звукоиз- 

вличане и свирене с някои 

музикални инструменти с 

помощ 

 

 

 

-музикално 

възпроизвеждане по 

подражание с помощ 

Възпроизвеждане на 

музикална фраза по 

подражание с помощ. 

-участие с помощ в 
групови изпълнения с 
музикални инструменти 

-инструкция 

-практическа работа с 

инструменти 

-шаблон 



 


