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Използвани знаци  Вече сме ученици
Първокласник
музика: Александър Савелиев
текст: Ангелина Жекова

Учебникът е одобрен със заповед РД 09-1584/08.02.2017 г. 
на Министъра на образованието и науката.
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Детенце хубаво, пиленце любаво
текст: Иван Вазов

Моят звучащ свят
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Светофар
музика: Александър Савелиев
текст: Ангелина Жекова

 Какво означават светлините на светофара?

Злият продавач
музика: Димитър Констанцалиев
текст: Виктор Самуилов

Я

Какво е настроението на песента? Оградете.
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Капитан
музика: Петър Льондев
текст: Мария Йосифова

Войнишка песен
музика: Лазар Николов

Попълнете.

Марш

21

Пакостници
музика: Красимир Милетков
текст: Виолета Еленска

Попълнете.

Валс

2 31

Какво е настроението на песента? Оградете.
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Силно и тихо
Смелият ездач
музика: Роберт Шуман

Приспивна песен
музика: Васил Казанджиев

Бързо и бавно
„Костенурка“ из „Карнавал на животните“
музика: Камий Сен-Санс
„Петли и кокошки“ из „Карнавал на животните“
музика: Камий Сен-Санс

Свържете.

Герой
музика и текст: Георги Джилянов

 Бърза или бавна е песента?
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Приспивна песен
музика: Добри Христов
текст: Ран Босилек

Ниско и високо
„Слонът“ из „Карнавал на животните“
музика: Камий Сен-Санс

Песента на звънчетата
музика: Васил Казанджиев

Свържете.

Как се изпълнява песента? Оградете.
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„Триумфален марш“ из операта „Аида“
музика: Джузепе Верди

Трoмпет

Свържете.

Музиката звучи:

Как се изпълнява песента?

Моето семейство
музика: Красимир Милетков
текст: Ангелина Жекова
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Мелодия
Бабина приказка
музика: Парашкев Хаджиев
Запис на барабанче

 По какво се различават двете произведения?

 В кое от тях чувате мелодия?

 Как започва мелодията в произведението „Бабина приказка“?

През гора вървяха
изпълнява на гайда: Стойко Георгиев

Чуй сви

гай

те

ри

ри

и

сви

да го

во ри

 Хорото отброяваме:

Как звучи гайдата?

Хоро
музика и текст: Добри Христов

11 22 3
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Хоро
музика: Александър Йосифов
текст: Асен Разцветников

Есенно злато
музика: Александър Савелиев
текст: Ангелина Жекова

Валс на дъжда
музика: Ярослав Никитин
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Есен
музика: Петър Ступел
текст: Димитър Спасов

Песента отброяваме:

Каква е музиката – тъжна, весела, игрива?

Как се движи мелодията?

Какво е настроението на музиката?

Есенни ята
музика: Красимир Милетков

Пиано

Оградете.
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Цигулка
Eтюд за цигулка
музика: Хенрик Виенявски

Как звучи цигулката?

Бабините смешки
музика: Жанина Янкулова
текст: Мая Дългъчева

Отбележете с цифра куплетите на песента.

Зима
Пада сняг
музика: Александър Савелиев
текст: Ангелина Жекова

Пързаляне с шейна
музика: Лерой Андерсон
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Коледа
музика и текст: Красимир Милетков

Пей, звънче
Американска коледна песен, превод: Галина Златина

Коледа
Коледа
музика и текст: Добри Христов 
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Стани, стани, Нине
народна песен

Коледарски танц
народен танц

Стани, стани Нине,
стани, господине,
че ти идат добри гости,
добри гости коледари.
Стани, стани, Нине,
стани, отвори ни.

Кой е танцът?

Оцветете.
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Нова година
Снежинки
музика: Александър Савелиев
текст: Ангелина Жекова

Солист е:

Сурва, весела година
Хей, другари сурвакари
музика: Снежана Донева
текст: Йордан Стубел

Сурва, весела година,
златен клас на нива,
голям грозд на лоза,
червена ябълка в градина,
пълна къща с челяд,
догодина, до амина!
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Синигер се женеше
музика: народна песен

 Кой народен танц можете да играете?

11 22 3

Ръченица

Тъпанът свири съпровод, а гайдата изпълнява мелодията.

Изберете музикални инструменти, с които да изпълнявате 
песента „Синигер се женеше“.



32 33

Група хора, които свирят заедно, се нарича оркестър.
Оркестър, в който се свири на народни инструменти, 
се нарича народен оркестър.

Свържете танцуващите ръченица с начина, по който броим  
танца.
Свържете танцуващите хоро с начина, по който броим хорото.

Оркестър
Свържете.
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Кукери
Кукерска мелодия

Кой музикален инструмент изпълнява мелодията?

Баба Марта
Баба Марта
музика: Димитър Констанцалиев
текст: деца от 1. клас

С кои инструменти ще съпровождате песента?
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Книжка сладкодумна
музика: Хайгашод Агасян
текст: Петя Пачинова

Браво, браво
музика: Петър Льондев
текст: Ангелина Жекова

Книжка имам сладкодумна,
с нея скитам по света.
Тя ме прави силна, умна, 
дар ми дава – доброта.

В нея с Лукчо и Черешко
спорим често с дон Домат,
а графините тъй тежки,
пукат, пукат се от яд.

Наум с Пипи бързо смятам:
частно, разлика и сбор.
После смело се премятам,
лудо скачам през стобор.

С Хъмпти-Дъмпти и Алиса
гръмко смея се и аз – 
та Алиса чак се слиса – 
двете смеем се в захлас.
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Книжко мила
музика: Жанина Янкулова
текст: Мая Дългъчева

 Мелодията на коя песен е записана?

мам

дум

на

и

Предложете съпровод на песента „Браво, браво“, 
като изполвате инструментите.

Изпълнител, публика, слушател
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Трети март
Четници се пишат
популярна песен

 Песента е подходяща за изпълнение на:
хоро, марш, валс

Кой още марширува?

Родина
Родина
музика: Георги Спасов
текст: Младен Исаев

Оцветете българското знаме.
Кои други символи на държавата знаете? 
Какво празнуваме на 3-ти март?
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Осми март
Мама
музика: Парашкев Хаджиев
текст: Иван Генов

 Стани композитор – съчини своя песен за мама.

Пролет

 Какво е настроението в песента? 
спокойно, весело, нежно, тържествено, тъжно

Пролет
музика: Димитър Констанцалиев
текст: деца от 1. клас
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Кальо Портальо
музика: народна песен

Ой, Кальо, Кальо, Кальо Портальо!
Защо викате, защо викате?
Отвори порти, отвори порти!
Що ви са порти, що ви са порти?
Емил да мине, Емил да мине.
Що кара Емил, що кара Емил?
Крайна девойка, крайна девойка.
Мома хубава, мома хубава.

Песента „Кальо Портальо“ е детска игра, която и вие можете 
да направите, като следвате текста на песента.

 Кой танц играят лазарките? 
валс, хоро, ръченица

 Поиграйте лазарско хоро, като пеете
песента „Заспало е детенце“.

Лазаруване
Заспало е детенце
лазарска народна песен

Лазаруването е пролетен народен обичай,
в който участват само момичета.
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Великден
Кой направил е цветята
музика: Сияна Търколева
текст: Константин Величков

Свържете предметите с местата, на които се поставят.

Гост 

– Щърко, щърко дългокрак, 
ти при нас пристигна пак. 
Но какво ни носиш тук 
от далечен топъл юг? 
– Нося слънце и цветя 
и ви водя пролетта. 

Ран Босилек

Изберете песни и произведения, които са подходящи за 
изпълнение на пролетния концерт на класа. Напишете ги.
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Семейни празници
Покана
музика и текст: Красимир Милетков

Честит рожден ден
Английска песен

 Кой изпълнява музиката?

Химн на сътворението
музика: Виктор Чучков
текст: Лилия Вучкова

Група изпълнители, които пеят заедно, образува хор.
Нейният ръководител се нарича диригент.

Хор
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Малки моми
музика: Добри Христов
текст: по Цанко Церковски

Запишете как броим в песента „Малки моми“.

 Кой танц може да се танцува на песента „Малки моми“?

 Кои музикални инструменти, изучавани в първи клас, 
са подходящи да съпровождат песента?

С музиката танцуваме
Боряно, Борянке
народна песен

Запишете как броим в песента „Боряно, Борянке“.

 Кой танц може да се танцува на песента „Боряно, Борянке“?

 Кои музикални инструменти, изучавани в първи клас, са 
подходящи да съпровождат песента?
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 Припомнете си песните „Пролет“, „Есен“ и „Пакостници“.

 Какво е общото между тези песни? 

 Кой танц може да се танцува и на трите песни?

Коя от следващите песни можете да свържете с картинката?
„Снежинки“, „Баба Марта“, „Родина“

Запишете как броим танца.

Произведението е подходящо за изпълнение на:
марш, валс
Отбележете как броим.

Подаръче 
музика: Димитър Констанцалиев
текст: деца от 1. клас

Марш 
музика: Лерой Андерсон

С музиката маршируваме
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В пещерата
музика: Красимир Милетков
На морското дъно
музика: Красимир Милетков

Красимир Милетков е автор на песни и инструментални пиеси за 
деца, на популярна музика и др. Има издадени сборници с негови 
песни, както и сборник с клавирни пиеси за деца „Музикална кутий-
ка“. Много от песните му се изпълняват от различни детски групи и 
са включени в учебници по музика.

Потърсете кои песни от учебника за първи клас са написани 
от композитора Красимир Милетков и ги запишете.

Авторът на музика се нарича композитор.

Автор на музика
Свържете всеки инструмент с човека, който свири на него.

Кои инструменти имат струни? Оградете с червен цвят.
А кои са духови? Оградете със зелен цвят.

Да си припомним
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Спазвам правилата
Деца по зебрата
музика и текст: Красимир Милетков

 Къде пресичаме безопасно?

 Как трябва да пресичаме безопасно?

Ден славянски
Златни букви
музика: Красимир Милетков
текст: Ангелина Жекова

Св. св. Кирил и Методий
музика: Добри Войников
текст: Асен Разцветников
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Лято
Горска дискотека
музика: Жанина Янкулова
текст: Мая Дългъчева

 Коя е любимата ви авторска песен? Изпейте я.

 Имате ли любима народна песен? Изпейте я.

Морски вятър
музика: Сияна Търколева
текст: Илия Буржев
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Песни Произведения за слушане
5
8

10
10
11
11
13
13
14
16
16
17
19
21
22
23
26
31
34
48
49
53
54
54

Шумови откъси
Войнишка песен – Лазар Николов
Детски албум – Смелият ездач  – Роберт Шуман 
Детски пиеси за пиано – Приспивна песен – Васил Казанджиев
Карнавал на животните – Костенурка – Камий Сен-Санс
Карнавал на животните – Петли и кокошки – Камий Сен-Санс
Карнавал на животните – Слонът – Камий Сен-Санс
Детски пиеси за пиано – Песента на звънчета – Васил Казанджиев
Триумфален марш из операта „Аида“ – Джузепе Верди
Бабина приказка – Парашкев Хаджиев
Запис на барабанче
През гора вървяха – изпълнение на гайда
Валс на дъжда – Ярослав Никитин
Есенни ята – Красимир Милетков
Етюд за цигулка – Хенрик Виенявски
Пързаляне с шейна – Лерой Андерсон
Коледарска мелодия – изпълнение на гайда
Запис на тъпан
Кукерска мелодия – изпълнение на гайда
Честит рожден ден – английска песен
Химн на сътворението – Виктор Чучков
Марш – Лерой Андерсон
В пещерата – Красимир Милетков 
На морското дъно – Красимир Милетков

Първокласник – музика Александър Савелиев, текст Ангелина Жекова 
Детенце хубаво, пиленце любаво – текст Иван Вазов 
Светофар – музика Александър Савелиев, текст Ангелина Жекова
Злият продавач – музика Димитър Констанцалиев, текст Виктор Самуилов 
Капитан – музика Петър Льондев, текст Мария Йосифова 
Пакостници – музика Красимир Милетков, текст Виолета Еленска 
Герой – музика и текст Георги Джилянов 
Приспивна песен – музика Добри Христов, текст Ран Босилек
Моето семейство – музика Красимир Милетков, текст Ангелина Жекова 
Хоро – музика и текст Добри Христов
Хоро – музика Александър Йосифов, текст Асен Разцветников
Есенно злато – музика Александър Савелиев, текст Ангелина Жекова 
Есен – музика Петър Ступел, текст Димитър Спасов 
Бабините смешки – музика Жанина Янкулова, текст Мая Дългъчева 
Пада сняг – музика Александър Савелиев, текст Ангелина Жекова 
Коледа – музика и текст Красимир Милетков 
Пей, звънче – американска коледна песен, превод Галина Златина
Коледа – музика и текст Добри Христов 
Стани, стани, Нине – коледна народна песен 
Снежинки – музика Александър Савелиев, текст Ангелина Жекова 
Хей, другари сурвакари – музика Снежана Донева, текст Йордан Стубел 
Синигер се женеше – народна песен
Баба Марта – музика Димитър Констанцалиев, текст деца от 1. клас
Книжка сладкодумна – музика Хайгашод Агасян, текст Петя Пачинова 
Браво, браво – музика Петър Льондев, текст Ангелина Жекова 
Книжко мила – музика Жанина Янкулова, текст Мая Дългъчева 
Четници се пишат – популярна песен
Родина – музика Георги Спасов, текст Младен Исаев 
Мама – музика Парашкев Хаджиев, текст Иван Генов 
Пролет – музика Димитър Констанцалиев, текст деца от 1. клас 
Кальо Портальо – народна песен
Заспало е детенце – лазарска народна песен 
Кой направил е цветята – музика Сияна Търколева, текст Константин Величков 
Покана – музика и текст Красимир Милетков 
Малки моми – музика Добри Христов, текст по Цанко Церковски 
Боряно, Борянке – народна песен 
Подаръче – музика Димитър Констанцалиев, текст деца от 1. клас
Деца по зебрата – музика и текст Красимир Милетков 
Златни букви – музика Красимир Милетков, текст Ангелина Жекова 
Песен за Св. св. Кирил и Методий – музика Добри Войников, 
текст Асен Разцветников
Горска дискотека – музика Жанина Янкулова, текст Мая Дългъчева 
Морски вятър – музика Сияна Търколева, текст Илия Буржев

3
4
6
7
8
9

11
12
15
17
18
19
20
22
23
24
24
25
26
28
29
30
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
48
50
51
53
56
57

57
58
59
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Златни букви 
музика: Красимир Милетков
текст: Ангелина Жекова

На славянските народи
в стари, стари времена
дали Кирил и Методий
златни букви – писмена.

Те ни дали светлината,
пазели ни от беда.
Пишат с тях и днес децата
„българин“ и „свобода“.

Св. св. Кирил и Методий 
музика: Добри Войников
текст: Асен Разцветников

Слава, слава пеем днес,
вечна слава вам и чест!
Вам плетеме ний венци –
на славянски род отци. /2

Чутни Солун ви роди.
Вие бяхте две звезди,
а над нашата страна
бе безбродна тъмнина. /2

Вий запалихте лъчи,
вий ни дадохте очи,
пратихте ни братски зов,
пратихте ни благослов. /2

Горска дискотека 
музика: Жанина Янкулова
текст: Мая Дългъчева

Дискотеката в гората е отворила врати
и люлее се земята от потропващи пети.
Със цигулката – Щуреца,
на клавишите – Лисана,
със дайрето Баба Меца,
а кълвачът – с барабана.

Припев: 
Зайчетата тупат крак юнашки,
катерички махат със опашки,
рой светулки из тревата мека,
бляскат в тази горска дискотека!

Музика отвред се лее, Ежко Бежко е диджей,
знае песни наизуст и отгатва всеки вкус.
Сменя ритмите лудешки – рокендрол със
звуци тежки, ръченица, диско, рап...
уаба-даба – даба-даба

Припев:

Браво, браво
музика: Петър Льондев
текст: Ангелина Жекова

Като страшна незнайна магия,
бяха всичките букви за мен.
Радостта си не мога да скрия, да скрия,
днес за мен е най-светлият ден.

Учителката каза: „Браво, браво, браво,
браво, браво, браво, браво, браво, браво!“

Учителката каза: „Браво, браво, браво, 
браво, браво, браво, браво, браво, браво!“

Радостта си не искам да скрия.
Сричам думи, наум и на глас,
ако искате, питайте вие
кой чете най-добре в първи клас.

И мойта майка каза: „Браво, браво, браво, 
браво, браво, браво, браво, браво, браво!“

И мойта майка каза: „Браво, браво, браво, 
браво, браво, браво, браво, браво, браво!“

Ако искате, питайте вие
кой чете цели приказки в клас.
Радостта си не мога да скрия. 
Най-добрият читател съм аз.

И всички, всички казват:
„Браво, браво, браво, 
браво, браво, браво, браво, браво, браво!“

И всички, всички казват:
„Браво, браво, браво, 
браво, браво, браво, браво, браво, браво!“

Деца по зебрата 
музика: Красимир Милетков
текст: Красимир Милетков

Малка градинка в квартала
колко деца е събрала,
весело в нея играем,
весела песничка знаем.

Припев:
Хей, шофьори, запомнете –
на децата път сторете,
светофара те познават, 
на зелено преминават.
Хей, шофьори, запомнете –
на децата път сторете,
правилата те познават
и по зебрата минават.

Бързат коли, автобуси.
Всеки за нещо се муси.
Мощни мотори бърборят.
Няколко клаксона спорят.

Припев:

Текстове на песни
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