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Учебен комплект по МУЗИКА за 1. клас
включва:
• Учебник за всеки ученик.

Учебен комплект по МУЗИКА за 5. клас
включва:
• Учебник за всеки ученик.

Към учебния комплект допълнително
се заявяват за всяко училище:
• Книга за учителя;
• Музикални дискове;
• Електронен учебник;
• Допълнителни електронни ресурси.

Към учебния комплект допълнително
се заявяват за всяко училище:
• Книга за учителя;
• Музикални дискове;
• Електронен учебник.
• Допълнителни електронни ресурси.

Повече информация за учебния комплект
можете да намерите на адрес:
http://izkustva.net/muzika_1klas.html.

Повече информация за учебния комплект
можете да намерите на адрес:
http://izkustva.net/muzika_5klas.html.
Заявки и договори можете да
изтеглите и попълните в електронен
вид в удобен за вас формат на
адрес: www.izkustva.net.
Заявки и договори се приемат със
съответните подписи и печат:
• по пощата: София 1700,
ул. “Д-р Йордан Йосифов” 8Б;
или
• сканирани на e-mail:
izkustva@yahoo.com.
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Пакостници

музика: Петър Льондев
текст: Мария Йосифова

Бабина игра

музика: Красимир Милетков
текст: Радой Киров

музика: Красимир Милетков
текст: Виолета Еленска

Свойте баби веднъж децата
завели в гората.
Там децата бързо заспали,
а бабите си играли.
По поляна зелена скача баба Елена.
Баба Дона в гората през глава се премята.
А пък баба Тодора се катери на бора.
На ухото с иглика баба Мика им вика:
Ха елате сегичка да играем на жмичка!

Опредете характера на песента, има ли някаква промяна?
В какво се състои тя?

Динамика – силата, с която се изпълнява музикалното произведение.
Динамиката бива силна, умерено силна и тиха.
Обозначава се с динамични знаци: p (рiano) – тихо, f (forte) – силно
Постепенното засилване на звука се нарича крешендо и се отбелязва така:
Постепенното затихване на звука се нарича декрешендо и се отбелязва така:

Ехо

музика: Орландо ди Ласо
Как композиторът е постигнал ефекта на ехото:

● като е използвал микрофони;
● като е намалил броя на изпълнителите;
● като е написал произведението с редуване на силна и тиха звучност.

Силата, която улавя човешкото ухо, е в границите от 20 до 100 децибела. Звукът над
тези граници уврежда здравето на хората.
Музикалните произведения могат да се изпълняват и чрез съвременни технологии, каквито са микрофоните и усилвателите. Кое от посочените изразни средства
променя динамиката; темпото; ритъма?

Темпо – бързината, с която се изпълнява музикалното произведение. Темпото
бива: бързо, умерено, бавно.

Войнишка песен
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музика: Лазар Николов
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Полетът на бръмбара

музика: Николай Римски–Корсаков

Приспивна песен

музика: Волфганг Амадеус Моцарт

„Разходка“ из „Картини от една изложба“
музика: Модест Мусоргски

Какво е настроението на песента?

Попълнете:

Метроном е инструмент за точно измерване на темпото. Патентован е от
немския механик, пианист, педагог Йохан
Непомук през 1815 г.

Попълнете:
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Определете в какво темпо са музикалните примери.

Учебникът е:
• създаден от действащи учители;
• апробиран в практиката;
• с достъпно и разбираемо съдържание;
• полиграфски и художествено издържан;
• съобразен с възрастовите особености и претенции на ученика;
• лесен и удобен за работа от учителя;
• иновативен по отношение на избор на музикални произведения за изпълнение и слушане;
• провокиращ интерес към явления и процеси в
музикалното изкуство;
• разработен в съответствие с музикалните явления и нагласи на 21 век.

Видове темпа
Бавни

Умерени

Бързи

Grave (тежко)

Andante (ходом)

Largo (широко)

Moderato (умерено)

Vivo (живо)

Adagio (бавно)

Sostenuto (сдържано)

Presto (още по-бързо)

Allegro (бързо)
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В Книга за учителя са включени:
• Учебна програма по музика
• Учебно съдържание
• Музикални игри, свирене с детски музикални
инструменти, импровизиране на движения,
народни празници и обичаи, композитори
• Изучавани песни
• Произведения за слушане
• Примерно годишно разпределение
• Учебна програма по Музика за съответния
клас
• Приложение /нотен материал/
• Разработени план-конспекти за всяка урочна единица.

Работни листове за всяка тема, позволяващи изграждането на музикално портфолио за всеки ученик.
Музикалният диск съдържа песни за изпълнение, инструменталните им съпроводи и музикален материал за слушане. Фолклорните записи са направени с автентични музикални инструменти.
Предлагаме иновативна интерактивна платформа с учебните материали, лесна, достъпна за използване онлайн и офлайн. Е-учебникът позволява както фронтална работа с целия клас, така и индивидуална с всеки ученик.

