
74 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МУЗИКА

Седмица Тема Образователно 
ядро Очаквани резултати Приложение

Забележка

1 Отново в детската 
градина Възпроизвеждане

• Възпроизвежда мелодия според индивидуалните си 
възможности.
• Насърчаване на спонтанната детска артистичност.

1
Песен „Семейство“ – 

музика и текст: Диляна 
Мичева

Възприемане • Характеризира звученето на музика, като използва ед-
но-две определения.

Музикален диск 
Познавателна книжка 1, 

с. 13

2
Песен „Семейство“ – 

музика и текст: Диляна 
Мичева

Възпроизвеждане • Заучаване на песента.
Музикален диск 

Познавателна книжка 1, 
с. 13

2 Детски музикални 
инструменти Възприемане • Свири подражателно на детски ударни музикални ин-

струменти равни тонови трайности.

Музикално-дидактична 
игра „Пей като мен“ и 

„Свири като мен“
Познавателна книжка 1, 

с. 13

3
Проследяване на постиженията на децата

4

5 Песен „Есен“ – музика и 
текст: Диляна Мичева Възприемане • Характеризира звученето на музика, като използва ед-

но-две определения.

Музикален диск 
Познавателна книжка 1, 

с. 31

5 Песен „Есен“ – музика и 
текст: Диляна Мичева Възпроизвеждане • Заучаване на песента.

Музикален диск 
Музикално-дидактична 

игра „Пей като мен“
Познавателна книжка 1, 

с. 31

6 Музикални инструменти 
пиано и цигулка Възприемане • Разпознава визуално музикалните инструменти пиано и 

цигулка.

Музикално-дидактична 
игра „Познай 
инструмента“

Познавателна книжка 1, 
с. 31
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Седмица Тема Образователно 
ядро Очаквани резултати Забележка

6

Обичам да пея
Песни: „Семейство“ – 

музика и текст: Диляна 
Мичева, „Есен“ – музика 
и текст: Диляна Мичева

Възпроизвеждане • Възпроизвежда мелодия според индивидуалните си 
възможности

Музикално-дидактична 
игра „Пей като мен“

Познавателна книжка 1, 
с. 13, 31

7 Музикална игра „Хайде 
да играем“ Музика и игра • Изпълнява на фона на звучаща музика движения в кръг, 

в редица и по двойки.
Музикална игра „Хайде 

да играем“

7 Музикални инструменти 
пиано и цигулка Възприемане • Разпознава визуално музикалните инструменти пиано и 

цигулка.

Музикално-дидактична 
игра „Познай 
инструмента“

Познавателна книжка 1, 
с. 31

8
Песен „Гимнастика“ – 
музика: Ал. Савелиев, 

текст: Ангелина Жекова
Възприемане • Характеризира звученето на музика, като използва ед-

но-две определения. Музикален диск

8 Музикална игра „Хайде 
да играем“ Музика и игра • Изпълнява на фона на звучаща музика движения в кръг, 

в редица и по двойки.
Музикална игра „Хайде 

да играем“

9
Песен „Гимнастика“ – 
музика: Ал. Савелиев, 

текст: Ангелина Жекова
Възпроизвеждане • Заучаване на песента.

Музикален диск 
Музикално-дидактична 

игра „Пей като мен“

9 Музикална игра „Игра с 
дрънкалки“ Музика и игра • Изпълнява на фона на звучаща музика движения в кръг, 

в редица и по двойки.
Музикална игра „Игра с 

дрънкалки“

13 Детски музикални 
инструменти Възпроизвеждане • Свири подражателно на детски ударни музикални ин-

струменти равни тонови трайности.

Музикално-дидактична 
игра „Свири (пляскай) 

като мен“

10
Песен „Жаба капитанка“ – 

музика: Ал. Савелиев, 
текст: Ангелина Жекова

Възприемане • Характеризира звученето на музика, като използва ед-
но-две определения.

Музикален диск
Познавателна книжка 1, 

с. 45
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Седмица Тема Образователно 
ядро Очаквани резултати Забележка

11
Песен „Жаба капитанка“ – 

музика: Ал. Савелиев, 
текст: Ангелина Жекова

Възпроизвеждане • Заучаване на песента.

Музикален диск 
Музикално-дидактична 

игра „Пей като мен“
Познавателна книжка 1, 

с. 45

11 Музикални инструменти 
цигулка и кавал Възприемане • Разпознава по тембъра (звучността) цигулката и кавала в 

солово изпълнение.

Музикално-дидактична 
игра „Познай 
инструмента“

12 Детски музикални 
инструменти Възпроизвеждане • Свири подражателно на детски ударни музикални ин-

струменти равни тонови трайности.

Музикално-дидактична 
игра „Свири (пляскай) 

като мен“

12

Обичам да пея
Песни: „Гимнастика“ 

и „Жаба капитанка“  – 
музика: Ал. Савелиев, 

текст: Ангелина Жекова

Възпроизвеждане • Възпроизвежда песните според индивидуалните си въз-
можности.

Музикално-дидактична 
игра „Пей като мен“

13

Песен „Коледни 
подаръци“ – музика: Ал. 

Савелиев, текст: Ангелина 
Жекова

Възприемане • Характеризира звученето на музика, като използва ед-
но-две определения.

Музикален диск
Познавателна книжка 2, 

с. 17

13 Музикални инструменти 
цигулка и кавал Възприемане • Разпознава по тембъра (звучността) на цигулката и кава-

ла в солово изпълнение.

Музикално-дидактична 
игра „Познай 
инструмента“

Познавателна книжка 2, 
с. 17

14

Песен „Коледни 
подаръци“  – музика: Ал. 
Савелиев, текст: Ангелина 

Жекова

Възпроизвеждане • Заучаване на песента.

Музикален диск 
Музикално-дидактична 

игра „Пей като мен“
Познавателна книжка 2, 

с. 17

14 Танц „Коледни 
звездички“ Музика и игра • Изпълнява на фона на звучаща музика движения в кръг, 

в редица и по двойки.
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Седмица Тема Образователно 
ядро Очаквани резултати Забележка

15
Обичам да пея

Коледни и новогодишни  
песни

Възпроизвеждане • Възпроизвежда песните според индивидуалните си въз-
можности.

Музикално-дидактична 
игра „Пей като мен“

15 Музикална игра „Тръгвай 
с мен“ Музика и игра • Изпълнява на фона на звучаща музика движения в кръг, 

в редица и по двойки.

16

Аз танцувам и играя
Музикална игра „Хайде 

да играем“ и танц 
„Коледни звездички“

Музика и игра • Изпълнява на фона на звучаща музика движения в кръг, 
в редица и по двойки. Любими музикални игри

16

Обичам да пея
Индивидуално и групово 
изпълнение на любими 

песни

Възпроизвеждане • Възпроизвежда песните според индивидуалните си въз-
можности.

Музикално-дидактична 
игра „Пей като мен“ 

17
Песен „Снежинки“  – 
музика: Ал. Савелиев, 

текст: Ангелина Жекова
Възприемане • Характеризира звученето на музика, като използва ед-

но-две определения.

Музикален диск
Познавателна книжка 2, 

с. 35

17

Песен „Снежинки“ – 
музика: Ал. Савелиев, 

текст: Ангелина Жекова
Детски музикални 

инструменти

Възпроизвеждане
• Заучаване на песента.
• Свири подражателно на детски ударни музикални ин-
струменти равни тонови трайности.

Музикален диск 
Музикално-дидактична 
игра „Пей като мен“ и 

„Свири като мен“
Познавателна книжка 2, 

с. 35

18 Слушам музика
Елементи на 
музикалната 

изразност

• Разграничава високи и ниски тонове на основата на съ-
поставяне.

Музикално-дидактична 
игра „Познай какъв съм“ 

(по-големия или по- 
малкия)?

18
Песен „Моето коте“ – 
музика и текст: Галина 

Иванова

Възприемане
Елементи на 
музикалната 

изразност

• Характеризира звученето на музика, като използва ед-
но-две определения.
• Разграничава високи и ниски тонове на основата на съ-
поставяне.

Музикален диск 
Музикално-дидактична 

игра „Познай какъв съм“ 
(по-големия или по-

малкия)?
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Седмица Тема Образователно 
ядро Очаквани резултати Забележка

19
Песен „Моето коте“ – 
музика и текст: Галина 

Иванова
Възпроизвеждане • Заучаване на песента. Музикален диск

19

Песен „Подаръци за 
Врабчо“ – музика: Ал. 

Савелиев, текст: Ангелина 
Жекова

Възприемане • Характеризира звученето на музика, като използва ед-
но-две определения.

Музикален диск
Познавателна книжка 2, 

с. 53

20

Песен „Подаръци за 
Врабчо“– музика: Ал. 

Савелиев, текст: Ангелина 
Жекова 

Детски музикални 
инструменти

Възпроизвеждане
• Заучаване на песента.
• Свири подражателно на детски ударни музикални ин-
струменти равни тонови трайности.

Музикален диск 
Музикално-дидактична 

игра „Пей като мен“
Детски музикални 

инструменти
Познавателна книжка 2, 

с. 53

20 Песни за Баба Марта Възприемане • Характеризира звученето на музика, като използва ед-
но-две определения.

21
Обичам да пея

песни „Моето коте“ и 
„Подаръци за Врабчо“

Възпроизвеждане • Възпроизвежда песните според индивидуалните си въз-
можности.

Музикално-дидактична 
игра „Пей като мен“

21 Музикална игра „Игра с 
котенца“ Музика и игра • Изпълнява на фона на звучаща музика движения в кръг, 

в редица и по двойки.
Музикална игра  „Игра с 

котенца“

22

Песен „Мама е заета“ – 
музика: Ал. Савелиев, 

текст: Ангелина Жекова
Музикална игра  „Игра с 

котенца“

Възприемане
Музика и игра

• Характеризира звученето на музика, като използва ед-
но-две определения.

Музикален диск
Познавателна книжка 3, 

с. 21

22

Песен „Мама е заета“ – 
музика: Ал. Савелиев, 

текст: Ангелина Жекова
Музикална игра  „Игра с 

котенца“

Възпроизвеждане
Елементи на 
музикалната 

изразност

• Заучаване на песента.
• Различава бързо–бавно в музика при съпоставяне.

Музикален диск 
Музикално-дидактична 

игра „Пей като мен“
Познавателна книжка 3, 

с. 21
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Седмица Тема Образователно 
ядро Очаквани резултати Забележка

23 Музикална игра „Жълтото 
цвете цъфтеше“

Възприемане
Елементи на 
музикалната 

изразност

• Характеризира звученето на музика, като използва ед-
но-две определения.
• Различава бързо–бавно в музика при съпоставяне.

Музикална игра 
„Жълтото цвете 

цъфтеше“

23

Обичам да танцувам и 
играя 

Музикални игри „Жълтото 
цвете цъфтеше“ и „Игра с 

котенца“

Музика и игра • Отразява двигателно, според възможностите си, темпо-
ви промени на музиката.

Музикална игра 
„Жълтото цвете 

цъфтеше“

24
Песен „Портрет“  – 

музика и текст: Георги 
Джилянов

Възприемане • Характеризира звученето на музика, като използва ед-
но-две определения. Музикален диск

24
Песен „Портрет“  – 

музика и текст: Георги 
Джилянов

Възпроизвеждане • Заучаване на песента. Музикален диск

25
Песен „Великденско 

яйце“ – музика и текст: 
Диляна Мичева

Възприемане
Елементи на 
музикалната 

изразност

• Характеризира звученето на музика, като използва ед-
но-две определения.
• Различава бързо–бавно в музика при съпоставяне.

Музикален диск 
Познавателна книжка 3, 

с. 43

25
Песен „Великденско 

яйце“ – музика и текст: 
Диляна Мичева

Възпроизвеждане • Заучаване на песента.

Музикален диск 
Музикално-дидактична 

игра „Пей като мен“
Познавателна книжка 3, 

с. 43

26 Детски ударни музикални 
инструменти Възпроизвеждане • Свири подражателно на детски ударни музикални ин-

струменти равни тонови трайности. Музикални упражнения

26 Музикална игра „Весело 
хорце“ от Диляна Мичева Музика и игра • Изпълнява на фона на звучаща музика движения в кръг, 

в редица и по двойки.

Музикална игра „Весело 
хорце“ от Диляна 

Мичева

27
Обичам да пея

Песни: „Портрет“ и 
„Великденско яйце“

Възпроизвеждане • Възпроизвежда песните според индивидуалните си въз-
можности.
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Седмица Тема Образователно 
ядро Очаквани резултати Забележка

27 Детски ударни музикални 
инструменти Възпроизвеждане • Свири подражателно на детски ударни музикални ин-

струменти равни тонови трайности. Музикални упражнения

28 Музикални инструменти 
цигулка и кавал Възприемане • Разпознава по тембъра (звучността) цигулката и кавала в 

солово изпълнение.

Музикално-дидактична 
игра „Познай 
инструмента“

28

Обичам да танцувам и 
играя

Музикални игри „Весело 
хорце“ и „Жълтото цвете 

цъфтеше“

Музика и игра • Изпълнява на фона на звучаща музика движения в кръг, 
в редица и по двойки.

Музикални игри „Весело 
хорце“ и „Жълтото цвете 

цъфтеше“

29 Песен „Жмичка“  – музика 
и текст: Георги Джилянов Възприемане • Реагира емоционално при възприемане на песента. Музикален диск 

Музикална игра „Утро“

29 Песен „Жмичка“  – музика 
и текст: Георги Джилянов Възпроизвеждане • Заучаване на песента.

Музикален диск 
Музикално-дидактична 

игра „Пей като мен“

30
Песен „Пролетна песен“ – 

музика: Ал. Савелиев, 
текст: Ангелина Жекова 

Възприемане • Характеризира звученето на музика, като използва ед-
но-две определения. Музикален диск

30

Песен „Пролетна 
песен“  – музика: Ал. 

Савелиев, текст: Ангелина 
Жекова

Детски ударни музикални 
инструменти

Възпроизвеждане
• Заучаване на песента.
• Свири подражателно на детски ударни музикални ин-
струменти равни тонови трайности.

Музикален диск 
Музикално-дидактична 

игра „Пей като мен“

31

Обичам да пея
Песни: „Жмичка“  – 

музика и текст: Георги 
Джилянов, и „Пролетна 

песен“  – музика: Ал. 
Савелиев, текст: Ангелина 

Жекова

Възпроизвеждане • Включва се с желание в изпълнение на познати песни.
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Седмица Тема Образователно 
ядро Очаквани резултати Забележка

31 Детски ударни музикални 
инструменти Възпроизвеждане • Свири подражателно на детски ударни музикални ин-

струменти равни тонови трайности.
Музикално-дидактична 
игра „Свири като мен“

32
Песен „Въртележка“ – 
музика и текст: Галина 

Иванова
Възприемане • Характеризира звученето на музика, като използва едно- 

две определения.

Музикален диск
Познавателна книжка 3, 

с. 53

32
Песен „Въртележка“ – 
музика и текст: Галина 

Иванова
Възпроизвеждане • Заучаване на песента.

Музикален диск 
Музикално-дидактична 

игра „Пей като мен“
Познавателна книжка 3, 

с. 53

33

Обичам да пея
Песни: „Въртележка“ – 
музика и текст: Галина 
Иванова, и „Пролетна 
песен“  – музика: Ал. 

Савелиев, текст: Ангелина 
Жекова

Възпроизвеждане • Възпроизвежда песните според индивидуалните си въз-
можности.

Музикално-дидактична 
игра „Пей като мен“

33

Обичам да танцувам и 
играя

Любими музикални игри 
и танци

Музика и игра • Отразява двигателно според възможностите си темпови 
промени на музиката.

Любими музикални игри 
и танци

34 Обичам да пея
Любими песни Възпроизвеждане • Възпроизвежда песните според индивидуалните си въз-

можности. Любими песни

34 Музикални инструменти 
цигулка, пиано и кавал Възприемане • Разпознава по тембъра (звучността) цигулка, пиано и ка-

вала в солово изпълнение.

Музикално-дидактична 
игра „Познай 
инструмента“

Познавателна книжка 3, 
с. 53

35
Проследяване на постиженията на децата
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