Кукери
Кукерски танц

● Как отброяваме танца?
● Кой е танцът?
право хоро, пайдушко хоро, ръченица
● Кое в музиката ни подсказва, че това е танц на кукерите?
Кукерите са млади мъже, които се обличат в страшни
костюми и маски на животни. Рано на пролет те играят,
за да прогонят злите сили от домовете на хората.
Опитайте се да съчините музика към стихотворението.
Кукери
текст: Ангелина Жекова
Страховита маска ще надяна
със огромни зъби и рога,
хлопатар ще вържа на колана –
кукерът стои пред вас сега.
Тръгва вече цялата дружина,
януари нека трупа сняг,
кукерите даже без пъртина
ще достигнат в мрака всеки праг.

44

Дядо и аз

музика: Красимир Милетков
текст: Ангелина Жекова
С дядо много се обичаме,
с дядо страшно си приличаме:
той – Иван и аз – Иван,
той – засмян и аз – засмян,
той – юнак и аз – юнак,
само аз съм без мустак!

● Как отброяваме на песента „Дядо и аз“?
● Кой танц отговаря на схемата на песента?
право хоро, ръченица, валс, пайдушко хоро

Изберете подходящи инструменти и съпровождайте песента.
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Баба Марта
Баба Марта сърдита
музика: Добри Христов
текст: Йордан Стубел
Баба Марта сърдита
Кукуряка попита:
Де е твоето сестриче,
Мъничкото ти кокиче?
Че го няма тъдява
утром рано да става.
Що ме питаш къде е
ей го де се белее.
Сгушило се и чака
бръмбарите в трънака.
Аз го викам – не чува,
като че се надува,
а пък вечер в гората
търсиха го децата.

● Какво символизира мартеницата?
● Знаете ли легендата за мартеницата?
Предложете съпровод на песента с детски музикални инструменти или с ръце.

46

Пролет иде
Пролет иде

музика: Маестро Георги Атанасов и Р. Тасева
текст: Цоню Калчев
Пролет иде, хей дечица,
става весело навред.
Ето, близката речица
пука вече своя лед.
Припев:
Пролет иде, хей деца,
иде пролетта. /2
И поле раззеленява,
мило птиче сладко пей,
всичко веч се съживява,
агне малко припка, блей.
Припев:
Пролет иде, хей деца,
иде пролетта. /2
Хей да идем, хей дечица,
с песни, с радостни сърца
там по росната тревица
да посрещнем пролетта!
Припев:
Пролет иде, хей деца,
иде пролетта. /2

Как бихте искали да се изпълнява песента?
● умерено бързо, весело, умерено силно
● бавно, тъжно, тихо
● бързо, скокливо, силно
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Национален празник
Знамето ни е трицветно

музика и текст: Милан Митов
Знамето ни е трицветно,
мило, хубаво, приветно.
Ний държиме го в ръчички
и обичаме го всички.
Припев:
Тра, ла, ла ............
и обичаме го всички. /2
Цветовете му са мили:
бял – снежинки лекокрили,
цвят зелен е на тревата,
а червен е на зората.
Припев:
Тра, ла, ла .......
а червен е на зората. /2
● Кога е националният празник на България?
● Какво означават цветовете на българското знаме?
● Кои са другите символи на държавата?

Опитайте се да направите съпровод на песента „Знамето ни
е трицветно“.
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Татковина

музика: Емануил Манолов
текст: П. Р. Славейков
Хубава си, татковино,
име сладко, земя-рай;
сърце младо и невинно
за теб трепка, та играй.
Мили ми са планините
и на север, и на юг;
драги ми са равнините
набраздени с наший плуг.
На уста ми сладка дума
ще да бъде този кът
дето Дунав, Вардар, Струма
и Марица си текат.
Дор на небо ясно слънце,
и на очи – свят, живот
ще обичам аз от сърце
таз земя и тоз народ.

● Определете характера на песента.
● Как се изпълнява мелодията в куплета и в припева?
● Коя е вярната схема?

Проследете предавания по радиото или телевизията,
посветени на 3-ти март. Каква музика звучи?
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Празник на мама
Песен за мама

музика и текст: Р. Тасева
Мамо, със тази песен благодаря,
мамо, за твойта обич и доброта,
мамо, как нежно гали твойта ръка,
никой не прегръща така.
Припев:
Обичам те и знам, че всичко ти ще простиш,
обичам те, готова винаги да защитиш
обичам те, със твойте звездни, блестящи очи
обичам те, ти живот ми дари.
Мамо, във тежки нощи ти си до мен,
мамо, подкрепа даваш ми в трудния ден,
мамо, най-милото и красиво лице,
никой няма твойто сърце.
Припев:

„Мама“ из „Детски албум“
музика: Пьотр Илич Чайковски

● Кой музикален инструмент изпълнява произведението?
● Определете темпото и характера на музиката.
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Мамина светулка

музика: Кристиян Бояджиев
текст: Петя Йорданова
Залепих светулка бяла
аз на своето чело.
Легнах си и съм заспала
в свойто мъничко легло.
И когато влязла мама,
си продумала сама:
Виж каква светулка само
свети днеска у дома.

● Определете настроението на песента.
● Изберете подходящ съпровод за нея.
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Пролет
„Пролетни гласове“
музика: Йохан Щраус

● Как отброяваме музиката в произведението
„Пролетни гласове“?

● Кой танц можем да танцуваме?
марш, валс, ръченица
● Характерът на музиката е:
грациозен, нежен, плавен, игрив, скоклив, тържествен
● Съчинете музика, подходяща за настроението в стихотворението.
● Припомнете си изучавани песни за пролетта.
Пролет
текст: Ангелина Жекова
Южен вятър люшка
цъфналите клони.
Синя теменужка
росни капки рони.
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Пролет

музика: Георги Джилянов
текст: Ангелина Жекова
Върна се южния вятър,
боднал в коси кукуряк.
Щом го усети земята,
смете последния сняг.
Щъркелът спря в ракитака,
слънцето грабнал с крила.
Първата жабка заквака,
стрелна се първа пчела.
Припев:
Пролет, пролет, пролет дойде –
весело шушне гората.
Пролет, пролет, пролет дойде –
шеметно бърза реката.
Звъннаха песни на птици
в старите топли гнезда,
люшна леската ресници –
блесна навред резеда.
Трепнат от радост полята,
бликат зелени жита.
Нова, но странно позната,
тука е пак пролетта.
Припев:

● Отгатнете танца.
● Определете темпото на песента.
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Пролетни празници. Лазаруване
Лазаруването е пролетен празник, в който участват
само момичета. Изпълнява се една седмица преди
Великден.

Припомнете си песните от първи клас: „Кальо Портальо“ и
„Заспало е детенце“.

Как отброяваме песните и с кой български народен танц
свързваме начина на броене?
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Росица роси

музика: народна песен
Росица роси, росица роси.
Тревата расте, тревата расте.
Пауна пасе, пауна пасе.
Пера му падат, пера му падат.
Моми ги сбират, моми ги сбират.
Венци ги вият, венци ги вият.
След всеки ред се пее:
Ти, рой – рой, ройне ле,
ти, руса коса.

Изпълнявайте песента, като следвате схемата:

Заменете кратките и дългте срички с нотните знаци, които
познавате: четвъртина и половина
Предложете съпровод на песента с инструментите.
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Великден
На Великден християните по света отбелязват възкръсването на Исус Христос. За празника се замесват козунаци и се
боядисват яйца. Първото яйце трябва да е червено и с него са
търкат бузките на децата за здраве.
Стуян люли люлчица
музика: народна песен
Стуян люли люлчица /2
Зандини, зандини, латини мо,
шар катерини, правдини мо,
Къри, къри кавруди, мавруди мо,
Пойдимо речи и тримиро.
Че кой седи в люлчица? /2
Зандини, зандини, латини мо,
шар катерини, правдини мо,
Къри, къри кавруди, мавруди мо,
Пойдимо речи и тримиро.
Станка седи в люлчица /2
Зандини, зандини, латини мо,
шар катерини, правдини мо,
Къри, къри кавруди, мавруди мо,
Пойдимо речи и тримиро.

За празника се поздравяваме с „Христос Воскресе“.
На Великден децата се люлеят на люлки и се пеят песни.
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Музикални инструменти. Гъдулка
Урок по гъдулка

музика: Васил Лолов
текст: Веса Паспалеева
Щом поникна
млада пролетна тревица,
сбра щуреца
свойте палави дечица.
Почна да ги учи
и песничка игрива
всички да повтарят
подир него живо.
Дигу-дигу дигу
Хайде, хопа! Хопа!
На хорце Гергьовско,
който знай да тропа.
Бръмнаха в полето,
писани гъдулки,
скачат до небето
мравки и камбулки.

Как звучи гъдулката?
нежно, тъмно, пробивно, остро
Гъдулката е български струнен, лъков народен
музикален инструмент, който свири в народния оркестър.
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Китара и арфа
Музика из филма „Карибски пирати“
Китарата е струнен музикален инструмент, на
който се свири с дърпане/удряне на струните.

Пиеса за арфа

Арфата е струнен музикален
инструмент, на който се свири
с дърпане на струните. Има
красив и нежен звук.
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Еко песничка

музика: Красимир Милетков
Златна есен, китна пролет
ний сме като птици в полет.
Искаме във този час
всеки да запее с нас.
Припев:
Природата пазете
благата ѝ пестете,
живота на земята съхранете.
В топло лято, в бяла зима
весели игри ще има.
Искаме във този час
всеки да запее с нас.
Припев:

Солист е изпълнител, който
пее, свири, танцува сам.
Разделете се на групи и избере солисти на песента.
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