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пеене слушане знания

Използвани знаци Здравей, втори клас
Второкласници
музика: Александър Савелиев
текст: Ангелина Жекова

Златолиста есен
пак дойде при нас
и звънчето с песен
вика ни в клас.

Припев:
Ние сме във втори клас!
Почва първият ни час.
Нашата учителка добра
ни повежда по света. Ура! Ура!

Станали сме вече
много по-добри.
Тръгваме далече
с песни и игри.

Припев:
Стартова площадка
е чинът любим,
не една загадка
тука ще решим.

свирене въпрос,
задача

проект

Нови Знания!

Учебникът е предназначен 
за ползване повече от една учебна година, 

ето защо трябва да се пази в първоначалния му вид, 
без да се пише в него.
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Да си припомним

● Отгатнете музикалните инструменти:
 цигулка, контрабас, тромпет, пиано, тъпан
● Определете музиката като:
 бърза – бавна    тиха – силна

В каква последователност звучат музикалните примери?

право хоро

марш

валс

ръченица

Посочете правилната схема на броене на всеки пример.

Кой музикален инструмент е народен?

Посочете кой е солист, диригент, оркестър. Коя група изпълнители са хор?

„Слонът“ из „Карнавал на животните“
музика: Камий Сен-Санс
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Родина
музика: Георги Спасов
текст: Младен Исаев

„Марш на великата армия“

Високи сини планини,
реки и златни равнини,
небето като от коприна,
това е моята Родина!

Обичам таз земя голяма,
тъй както си обичам мама.
Тук мила ми е всяка птица
и всяка мъничка тревица.

Обичам българските думи,
що слушам по поля и друми,
обичам хубавите песни
и приказките ни чудесни.

Когато гледам планините
и слушам как шумят реките,
в шума на Рила и Пирина
аз чувам моята Родина!

● Как звучи песента?
 тържествено, тъжно, весело, скокливо, напевно
● Съпровождайте изпълнението на песента с пляскане.
● Как се брои?

За какво е подходяща музиката, която слушате?

Изберете подходящи музикални инструменти за съпровод на 
песента.

● Изберете подходящи определения за музиката.
 тържествено, шеговито, тъжно, весело, бързо, 
 енергично, закачливо, мрачно
● Как се изпълнява маршът?
 бързо, бавно, умерено, много бързо, много бавно

Марш
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● Как звучи песента?
 тъжно, весело, скокливо, напевно, тържествено
● Как се брои?

● Докато слушате песента, вие можете да:

● На колко броим песента?
● Определете какъв танц можете да играете на песента 
 „Рада пере на реката“.
● Припомнете си песни от първи клас, които са подходящи   

за хоро.
● Играйте хорото с подходящите стъпки и с настроение.

Право хороВалс
Пази песента
музика и текст: Дафина Недялкова

Светът е чудесен, животът е лесен,
щом песен в сърцето звучи. /2
Тя дава ни радост, тя дава ни младост
Да бъдем звезди. /2

Припев: 
Пази песента, пази радостта.
Усмихни се, мечтай и лети. /3

Рада пере на реката
народна песен

Рада пере на реката,
Радо мъри, Радо, бяла Радо.

На реката под върбата,
Радо мъри, Радо, бяла Радо.

Отдолу иде Лудо младо,
Радо мъри, Радо, бяла Радо.

Лудо младо неженено,
Радо мъри, Радо, бяла Радо.

То на Радо китка хвърли,
Радо мъри, Радо, бяла Радо.

Китка хвърли, пръстен даде,
Радо мъри, Радо, бяла Радо.

С кои инструменти бихте съпровождали песента?
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Събрали ми са събрали
Народна песен

Събрали ми са събрали,
от Сливен моми хубави, /2
от Ямбол момци гиздави.
Вървели са що вървели,
между два града спрели,
между два града големи,
между Сливена и Ямбола.
Гайди, кавали, свиреха,
тъпани, мамо, думкаха,
момите песни пееха,
момците хоро играеха.

1 Ръченица

2 Право хоро

3 Валс

Ръченица

Песента е подходяща за:

Кои двойки цифри показват правилния начин на броене на 
ръченица, право хоро и валс?
1-1;  1-3;  3-2;  1-2;  3-3;  2-3.

● В какъв оркестър свирят гайда и тъпан?
● Кой инструмент свири мелодията, а кой – съпровода?

● Чуйте две изпълнения на тъпан.
● Посочете кои са танците.

1

2

3

Ръченица
изпълнява: Стойко Георгиев

На какъв инструмент се изпълнява ръченицата?
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Ниско и високо

● Какви чувства изразява песента?
 радост, мъка, нежност, спокойствие, бодрост
● Как се движи мелодията? 
 плавно нагоре, със скок нагоре, плавно надолу

зи

зи

па па

Нощ е тиха звездна
музика: Добри Христов
текст: Димитър Кръстев Попов

Нощ е тиха, звездна,
грее и луна,
цялата вселена
тъне в тишина.

И звездици мили
сипят своя здрач,
а едничка трепна
и потъна в мрак.

● Припевът на коя песен е подреден с фигурите?
● Покажете с ръка движението на мелодията.

● Припомнете си песента „Родина“ и проследете движение-
то на мелодията.

● Пейте и показвайте посоката на мелодията с ръка.
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След като научите песента, изговорете сричките на първия 
стих и отмервайте.

В музиката се използват и други нотни знаци.
Вижте как се записват тези кратки и дълги срички:

ЧетВъРтиНа нота

ПолоВиНа нота

оСМиНа нота

ЦЯла нота

Дой  не  мъ  ри  ху  ба  ва

Kратки и дълги тонове
Дойне мъри хубава
Народна песен

Дойне мъри хубава,
Дойне мъри гиздава.
Я помети дворове,
че ти идат сватове.
Постели си чергите,
нареди си столове,
облечи си премяна,
закичи си китките.

Всяка сричка може да се запише със знаци, наречени ноти, 
които се различават по времетраене.

Дой мъ хуне ри ба ва
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Хей дете, танцувай с мен
Немска песен игра

Хей дете, подай ръце.
С мен танцувай от сърце.
Първо тук, после там,
кръг след кръг,
тъй както знам.

Как добре танцуваш ти.
Ти съсем ме възхити.
Първо тук, после там,
кръг след кръг,
тъй както знам.

Пак и пак във танци и игри.
Този танц е най-красив.
Първо тук, после там,
кръг след кръг,
тъй както знам.

Песен

● Изпълнявайте песента, като показвате посоката на 
 мело дията.
● Отброявайте кратките и дългите срички в мелодията.
● Предложете свой танц на песента, като се ръководите от   

текста ѝ.

Съпровождайте песента „Дойне мъри хубава“ 
по следните начини:

Съпровождайте същото, но записано с ноти.

Дой    не      мъ       ри          ху           ба             ва

Дой        не           мъ          ри          ху          ба            ва      а

Дой     не          мъ       ри          ху       ба            ва      а
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„октомври“ из „Годишни времена“ 
музика: Пьотр Илич Чайковски

Есента в музиката

Какво е настроението в произведението?
 нежно, тъжно, весело, жизнерадостно, мрачно, 
 тържествено, игриво

● Началото на коя песен, учена в първи клас, е записано?
 „Есен“ – Петър Ступел
 „Есенно злато“ – Александър Савелиев
● Как се движи мелодията? 
 плавно нагоре, плавно надолу, със скок нагоре

● Припомнете си песента „Есенно злато“ от композитора 
Александър Савелиев.

● Еднаква или различна е музиката в куплетите?

● С помощта на учителя направете звукова картина „Есен“. 
● Предложете звуци от природата, които може да имитирате 

с глас или с други средства. 

Съчинете своя звукова картина. Използвайте я за въведение или 
заключение при изпълнението на песни за есента. Включете и 
подходящи пластични движения с ръцете и тялото.

тър

ко
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Песен за дъждовните капки
музика: Александър Райчев
текст: Цветан Ангелов

Малки капчици сме ние,
капчици на есента
ние къпем, ние мием
и тревички и листа.

Ние идем от небето
и в листата шумолим,
но в гората и в полето
никого не веселим.

Ние къпем сред гората
само голи дървеса
и студена е росата,
есенната ни роса.

● Какво е настроението в песента?
● Наблюдавайте как се движи мелодията в стиховете. 
● Какво според вас е повторението?

● Пейте и показвайте с ръка мелодията на „Песен за дъждов-
ните капки“.

● Поставете  (четвъртина нота) или  (половина нота), 
като замените кратките и дългите срички със съответните 
нотни знаци.

● Прочетете стихотворението. Какво е настроението?
● С помощта на учителя съчинете мелодия към стиховете.

есен
текст: Ангелина Жекова

Тръгва си доброто лято,
птиците събира...
Вече есенното злато
грейна по баира.
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тромпетът е меден духов музикален инструмент. 
Има ярък, бляскав и пробивен звук.

Мелодия
музика: Хайгашод Агасян
текст: Мая Дългъчева

Клавишите на моето пиано
са неговите пръсти черно-бели.
Притихнали ме чакат сутрин рано
за тънките ми пръсти закопнели.
Когато се докоснем, бликва лято,
фонтани от мелодии се пенят,
една луна, окъпана в соната,
налива светлина във мойте вени.

Припев:
С мелодия сто песенни картини
пак рисувам,
оставям я през мен да мине
и ликувам!
В мелодия превръщам се самата,
звуци дишам,
а те струят обратно през ръката –
към клавиша...
Мелодията каца на перваза,
полита над бомбета и капели,
намята на липата шал атлазен,
разпява три капчука занемели.

Пиеса за флейта
музика: Кристоф Вилибалд Глук

Концерт за тромпет и оркестър
музика: Лерой Андерсон

Музикални инструменти. Флейта

Флейтата е духов музикален инструмент. В миналото 
се е изработвала от дърво, а днес от метал, от сребро 

или злато. Има красив, звънлив и нежен звук.
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Кавале, кавале
Народна песен

Кавале, кавале,
кавале свирят край село,
хоро се вие сред село.
Кавале, кавале,
че кой хорото одеше. /2
Кавале, кавале,
Иван хорото одеше. /2

Музикални инструменти. Кавал

Кавалът е български народен духов музикален 
инструмент, който е част от народния оркестър.

● Кавалът звучи: 
 нежно, меко, красиво, пробивно, остро

Как броим на песента „Кавале, кавале“?

Съпровождайте песента с предложения съпровод.

1 2

Право хоро 
изпълнява: Кавалджийска група „Варна“
ръководител: Николай Докторов

Разделете се на две групи и пейте песента. 
Всяка група задържа на последната сричка – ло.

ПъРВа ГРУПа
ПЕЕ

Кавале, кавале,
кавале свирят край село...
хоро се вие след село.

ВтоРа ГРУПа
ПОВТАРЯ

Кавале, кавале,
кавале свирят край село...
хоро се вие след село.
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Комарко се женеше
Народна песен

Комарко се женеше, женеше,
за малката мушица, мушица
Дили, дилили, дум, дум. /2

Мушицата плачеше, плачеше,
комарко я тешеше, тешеше:

„Мълчи, мълчи, мушице, мушице,
утре рано ще впрегна, ще впрегна,

два охлюва рогати, рогати,
па ще идем на Сливен, на Сливен,

да ти купим кошуля, кошуля,
таз кошуля плетена, плетена.

Горе, долу везана, везана,
по средата кърпена, кърпена.

Пайдушко хоро
изпълнява: Николай Докторов

Съпровождайте песента „Комарко се женеше“.

Дили, дилили, дум, дум,

Пайдушкото хоро отброяваме с два удара, 
от които вторият е със задържане.

Пайдушко хоро

1 2

● На какъв инструмент се изпълнява хорото?
● Как отброяваме?

Направете оркестър с инструменти, които сами сте 
изработили.
● В празен буркан или кутия сипете шепа ориз.
● Нанижете метални капачки от бутилки на връв тел или 

корда.
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Болният слон
музика: Красимир Милетков
текст: Марко Ганчев

Слонът нещо взе да киха,
нещо тръпки го побиха,
бързо викна той съседа
доктор Га да го прегледа.

Вади доктор Га слушалки,
но слушалките са малки.
Слонът прихна в буен смях,
гъдел има той от тях.

Припев:
Да – да!
Га – га!
Да – да, да – да!

Иска доктор Га да сложи
термометър, но не може.
Тука трябва термометър
по-голям дори от метър.

Доктор Га хининче дава,
слонът даже и не шава,
зер за слон е нужно хапче
по-голямо от кебапче.

Припев:

● Определете характера на музиката.
● Как звучи тя?
 бързо, бавно, умерено

● На какъв инструмент се изпълнява произведението?
● Определете характера на музиката.
● Как звучи музиката?
 бързо, бавно, умерено

„антилопи“ из „Карнавал на животните“
музика: Камий Сен-Санс

Темпо

темпо е бързината, с която се изпълнява музиката. 
Темпото бива: бързо, умерено, бавно.
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Магарешки инат
музика: Хайгашод Агасян
текст: Мая Дългъчева

Един магарешки бодил
така живота си спасил:
– Сър Марко – рекъл, – аз съм ваш!
Магаре, спри и ме изяж!
Магарето тоз час се спряло,
но към бодила се прозяло:
– И-ааааааааааа... – аз днес пък съм решил
да не закусвам със бодил!
– Такъв магарешки инат
понякога докарва глад...
Засмял се нашия бодил,
щастлив, че с хитрост победил!
Магарето пък се предало,
едва когато прегладняло –
до днес реве: – И-аааа, бодил
да ме направи за резил!

Определете как се променя темпото в музикалния пример.
● Отначало темпото е умерено, а след това постепенно се 

забавя.
● Отначало темпото е умерено, а след това става по-бързо.
● Отначало темпото е умерено, а след това постепенно се 

забързва.

Динамика е силата, с която се изпълнява музиката. 
Динамиката може да бъде силна, 

средно силна, тиха, средно тиха, тиха.

Динамика

„Неаполитански танц“ из „Детски албум за пиано“
музика: Пьотр Илич Чайковски

„В пещерата на планинския крал“
из сюита „Пер Гинт“
музика: Едвард Григ

● Как се развиват темпото и динамиката в произведението? 
● Допълнете изреченията:
В началото темпото е..., динамиката е..., а след това...
а) ...изведнъж темпото става много бавно, а динамиката 
по-тиха.
б)  ...постепенно темпото става все по-бързо, а динамиката – 
все по-силна.
в)  ...постепенно темпото се забавя, а динамиката се засилва.
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На 25 декември е Коледа (Рождество Христово) – хрис-
тиянски празник, на който се отбелязва раждането на Исус 
Христос. Коледарите са млади мъже, които в нощта срещу 
25 декември (Бъдни вечер) обикалят къщите и пеят песни за 
здраве, плодородие и късмет. Стопаните им се отблагодаря-
ват, като ги даряват с краваи, орехи и дребни пари.

Ранна зима
музика: Добри Христов
текст: Стоян Дринов

Тихо, леко от небето
сняг се сипе по полето.
Падай, Снежко, и не спирай,
вред полята ти покривай.

Кръстом ниви са орани
със златно семе са засяни,
златно семе загария,
падай, Снежко, запази я!

Студ и вятър, всичко зъзне,
златно семе ще измръзне.
Падай, падай и не спирай,
вред нивята ти покривай!

Коледарско хоро
музика: Петко Стайнов
текст: Стоян Дринов

Израснала е трепетлика,
посред поле, покрай синур.
Ой Коладе, коладе ле.
С тънко клонче разклонена,
ситно листче разлистено.
Ой Коладе, коладе ле.
На клончето златна люлка,
в люлката Боже чедо,
Ой Коладе, коладе ле.
На лице му ясно слънце,
на чело му светла звезда.
Ой Коладе, коладе ле.
Затрепкала трепетлика,
залюшкала тънко клоне,
Ой Коладе, коладе ле.
Залюляла златна люлка,
златна люлка с Боже чедо.
Ой Коладе, коладе ле.

Зима в музиката

● Определете характера на музиката.
● Направете свои предложения за съпровод с инструментите.
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Съчинете подходяща мелодия към стихотворението.
Зима
текст: Ангелина Жекова

Падай, падай, пухкав сняг!
Застели пързалки пак.
Цяло лято спа шейната
и сънува планината...
Време е да литнем пак!
Падай, падай, пухкав сняг!

Определете характера на музиката.
весела, тъжна, празнична, тържествена, нежна, игрива

● Кои от определенията подхождат на песента? 
 весела, игрива, нежна, плавна, скоклива, спокойна,    

тъжна, мрачна
● Определете какво е темпото: бързо или бавно.

Съставете празнична програма с песни и 
произведения, подходящи за зимните празници.

Кандидат джудже
музика: Жанина Янкулова
текст: Мая Дългъчева

Дядо Коледа, е казват,
старец бял и престарял,
който баба му подсказва
на кого какво е дал.
Припев:
Вече знам какво ще сторя
утре, щом очи отворя,
слагам шапка със звънче
и съм кандидат джудже.
Ако вземе, че забрави
името си и града
ако вземе, че остави
куклата ни на леда.
Ами баба ще припадне,
може вместо очила
изведнъж да ѝ се падне
къса, кожена пола.

тиха нощ
музика: Франц Грубер

Тиха нощ! Свята нощ!
Всички спят зимен сън.
Виж Витлеемската светла звезда,
странници води от чужда страна.
Дето Христос се роди! /2

Тиха нощ! Свята нощ!
Цяла земя празнува сега!
Ангели пеят със радостен глас,
вест за спасение носят до нас.
Ето, Спасител дойде! /2

Първата Коледа
музика: из филма „Сам вкъщи“
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Сурвакари
музика: Борис Карадимчев
текст: Харалампи Харалампиев

Вейте ветрища и хали, 
падай, падай звезден сняг, 
сребърна елха запали 
палавия Северняк. 
Здрава, весела година 
иде вихрено при нас 
и над цялата Родина 
еква весел детски глас. 
Ееееееееееее...! Ееееееееееее... ей! 

Припев: 
Сурва, сурва, сурва година! 
Да е, да е здрава гърбина, 
агне бяло да блее, 
медна круша да зрее! 
Сурва, сурва, сурва година! 
Да е, да е здрава гърбина,
златни да са житата, 
здрави да са децата! 
Аааааааа... А! 

Бягат влаковете звездни, 
в преспите намират път, 
сурвакарските ни песни 
в светлото небе звънят. 
Здрава, весела година 
иде в радостния час, 
на планетата ни синя 
еква сурвакарски глас. 
Ееееееееееее...! Ееееееееееее... ей!

Припев:

Сурвакарите са деца – момичета и момчета, които на 
първи януари обикалят къщите и сурвакат стопаните на дома за 

здраве, с украсени за празника дрянови клонки – сурвачки.

Сурвакане

● Определете настроението в песента.
● Еднаква или различна е музиката в куплета и припева?
● Коя схема показва това?

● Коя схема показва движението на мелодията в куплета и в 
припева на песента „Сурвакари“?

● Заменете кратките и дългите срички в припева на песента 
със знаците:

Четвъртина нота за кратките срички  

и половина нота – за дългите срички 
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Герчо с тамбурата
музика: Парашкев Хаджиев
текст: Цанко Церковски

Пусти Герчо с тамбурата
за смях стана на децата –
из гората вес ден ходи
и на паша овце води. /2
Сутрин иде – триста кара,
вечер дойде – три докара.
Откара ги долу – горе,
нашъка ги в пусто поле. /2 
Па приседне край реката
и отметне тамбурата.
Свири Герчо, не престава,
свири, свири до забрава. /2

Музикални инструменти. Тамбура

● Каква е песента по характер? 
 весела, тъжна, хумористична, тържествена
● Кой танц е подходящ за песента? 
 право хоро, пайдушко хоро, ръченица 
Обяснете защо?

Пайдушко хоро
изпълнява: Камерна група при ОУ „Д. Дебелянов“, гр. Бургас
ръководител: Георги Димитров

тамбурата е струнен народен инструмент, на който се 
свири с подръпване на струните с перце. Звукът е звънлив 

и нежен. Тамбурата е част от народния оркестър.
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„Валс“ из „Серенада за струнен оркестър“
музика: Пьотр Илич Чайковски

Струнни музикални инструменти

Пьотр илич Чайковски е 
руски композитор, автор на 
музикални произведения за 

различни музикални инстру-
менти и оркестри. Неговите 
балети „Спящата красавица“ 
и „Лебедово езеро“ се изпъл-
няват на музикалните сцени 

по целия свят.

Цигулката е струнен музикален инструмент, 
на който се свири с лък.

Припомнете си как се нарича най-големият струнен лъков 
музикален инструмент.

● Определете характера на музиката.
● Как отброяваме валса?
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Бал на мишките
музика: Хайгашод Агасян
текст: Жива Кюлджиева

По таваните на стария квартал 
мишките уреждаха разкошен бал. 
Скришом гледаше ги старият котак 
и сучеше мустак.

Почнаха със танци те в стил барок, 
светкавично преминаха към бесен рок.
Старият котак от кеф изпадна в транс
и излапа пет в аванс.

Сепнаха се мишките от този шок –
не му харесва, явно, вече рок,
хеви метъл може би ще го плени –
е, излапа още три.

„Еврика“, извика мишчица една: 
„Само брейк ще ни избави от беда.
Брейк да беше шлагерът на този бал,
той една не би изял“.

● Определете характера и настроението в песента.
● Еднаква или различна е музиката в куплетите на песента? 
● Изберете правилната схема.

● Коя от предложените схеми отговаря на началото на песен-
та „Бал на мишките“?

● За коя песен се отнася другата схема?
 „Хей, дете, танцувай с мен“
 „Магарешки инат“
 „Песен за дъждовните капки“

● Заменете кратките и дългите срички със съответните 
 нотни знаци:   и  
● Изпейте песните със съпровода, показан в задачата.

Еднаквост и различие
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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!

Кукерски танц

Кукери

● Как отброяваме танца?
● Кой е танцът?
 право хоро, пайдушко хоро, ръченица
● Кое в музиката ни подсказва, че това е танц на кукерите?

● Опитайте се да съчините мелодия 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.

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

Изберете подходящи инструменти и съпровождайте песента.

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.
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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.

Пролет иде
музика: Маестро Георги Атанасов и Розалия 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

Баба Марта Пролет иде

● Как предлагате да се изпълнява песента?
● умерено бързо, весело, умерено силно 
● бавно, тъжно, тихо
● бързо, скокливо, силно

● Какво символизира мартеницата?
● Знаете ли легендата за мартеницата?

Предложете съпровод на песента с дет-
ски музикални инструменти или с ръце.
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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

татковина
музика: Емануил Манолов
текст: Петко Рачов 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.

Национален празник

● Кога е националният празник на България?
● Какво означават цветовете на българското знаме?
● Кои са другите символи на държавата?

● Определете настроението и характера на песента.
● Каква е мелодията в куплета и в припева?
● Коя е вярната схема?

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

Опитайте се да направите съпровод на песента „Знамето ни 
е трицветно“.
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● На какъв инструмент се изпълнява произведението?
● Определете темпото динамиката и характера на музиката.

● Определете настроението на песента.
● Изберете подходящ съпровод за нея.

Песен за мама
музика и текст: Розалия 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

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.

Празник на мама
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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 стихотво-
рението.

● Припомнете си изучавани песни за пролетта.

Пролет
текст: Ангелина Жекова 

Южен вятър люшка
цъфналите клони.
Синя теменужка
росни капки рони.

● Отгатнете танца.
● Определете темпото на песента.

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:

Пролет
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Росица роси
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.

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?

Изпълнявайте песента, като следвате схемата:

Заменете кратките и дългите срички с нотните знаци, които 

познавате: четвъртина  и половина .
Предложете съпровод на песента с инструментите.
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Стуян люли люлчица
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.

На Великден християните по света отбелязват възкръсва-
нето на Исус Христос. За празника се замесват козунаци и се 
боядисват яйца. Първото яйце трябва да е червено и с него се 
търкат бузките на децата за здраве.

Великден 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.

Гъдулката звучи:
нежно, меко, напевно, пробивно, остро

Гъдулката е български струнен, лъков народен 
музикален инструмент, който е част от народния 

оркестър.За празника се поздравяваме с „Христос Воскресе“. 
На Великден децата се люлеят на люлки и се пеят песни.
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Музика из филма „Карибски пирати“

Пиеса за арфа

Китара и арфа

арфата е струнен музикален 
инструмент, на който се свири 

с дърпане на струните. 
Има красив и нежен звук.

еко песничка
музика: Красимир Милетков
текст: Юлия и Георги Габровски

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:

Разделете се на групи и изберете солисти на песента.

Солист е изпълнител, 
който пее, свири, танцува сам.

Китарата е струнен музикален инструмент, на 
който се свири чрез дърпане на струните.

Има нежен звук.
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Авторска и народна музика
Припомнете си народните песни, учени във втори клас.
Посочете кой танц на коя песен се играе.

● Изпейте песните със съпровод на детски музикални 
 инструменти.
● Известно ли е името на композитора на народните песни? 

Защо? Как са достигнали те до нас?

● Как се нарича авторът на музиката?
 диригент, композитор, изпълнител, художник
● Посочете имената на трима композитори на песни от учеб-

ника по музика за втори клас.

„Рада пере на реката“ право хоро

пайдушко хоро

ръченица

„Комарко се женеше“

„Събрали ми са, събрали“

Народните песни са създавани от народа през вековете, 
от народни певци, чиито имена са неизвестни. 

Предавали са се от уста на уста.

Водолаз
музика: Георги Джилянов 
текст: Тома Бинчев

Припев:
Ех, че хубаво било
да си с водно колело –
Врът! – педалите и ето
си в средата на морето!

Няма пясък, няма бряг,
ти си истински моряк!
Слънцето в небето грее
и морето ни люлее.

Припев:

Хубаво е, няма дума,
ами ако спукаш гума?
Кой ще спука гума? Аз?!?
Ха-ха-ха!
Е, ще стана водолаз!
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Ден славен Вокална и инструментална музика
Ден славен
музика: Димо Бойчев
текст: ***

Ден преславен, ден тържествен,
ден на нашите отци,
ден народен, ден славянски,
на славянските творци.

Те във книга претвориха
звънкогласната ни реч,
и труда им се разнесе
надалеч и надалеч.

Всички цвете положете
пред свещения им лик –
подвига им да прославим,
подвига им тъй велик.

Химн на Св. св. Кирил и Методий
музика: Панайот Пипков
текст: Стоян Михайловски
„Ръченица“ из сюита „тракийски танци“
музика: Петко Стайнов
изпълнява: Софийска филхармония

Кои песни са подходящи за празника на славянската писме-
ност и култура?
„Златни букви“, „Св. св. Кирил и Методий“, 
„Книжко мила“, „Книжка сладкодумна“, 
„Пролет“, „есен“, Коледа“

Определете характера, темпото и динамиката в слушаните 
произведения.

Проследете предавания по радиото и телевизията, 
посветени на 24 май. Каква музика звучи?

● Как предлагате да се изпълнява песента?
● умерено бързо, бодро, умерено силно;
● бързо, шеговито, силно;
● бавно, протяжно, тихо.

инструменталната музика е тази, която се изпълнява 
от музикални инструменти – солисти или оркестър.

Вокалната музика е тази, която се изпълнява от певци – 
солисти или хор.

Хорът и оркестърът се ръководят от диригент.

Хор, в който пеят само мъже, се нарича мъжки хор.
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Здравей лято!
лято
музика и текст: Георги Джилянов

Нека дойде отново лято,
нека има горещи дни.
Всичко хубаво е, когато
шум и глъчка край теб звъни.

Припев:
Лято, лято!
Идвай, лято!
Лято, лято!
Мое, лято!

Всички ставаме капитани,
ходим смело по цели дни.
Пак за подвизи сме призвани,
щом в морето блестят вълни.

Припев:

Море
музика: Александър Савелиев
текст: Ангелина Жекова

Колко ли тъгува
слънчевият бряг,
дето недочува
песните ми пак?

Припев:
Хей море, хей море!
Идвам, идвам, идвам
хей моренце.

Питат за момчето,
сините вълни,
чака го морето,
вече двеста дни.

Припев:
Хей море, хей море!
Идвам, идвам, идвам
хей моренце.

С пъстри раковини
изгрева блести,
хайде събери ги,
де се бавиш ти.

Припев:
Хей море, хей море!
Идвам, идвам, идвам
хей моренце.
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Въпроси с прозВучаВане на музика

Определете как се променя характерът на музиката и допъл-
нете изречението.

В началото:
● музиката е спокойна и изведнъж става шеговита;
● музиката е спокойна и постепенно става тревожна;
● музиката е спокойна и изведнъж става тревожна;
● динамиката е , а след това изведнъж става  и 
   после все по-  .

Въпроси без прозВучаВане на музика

Да си припомним

Определете в каква последователност се редуват народните 
танци:
● ръченица, право хоро, пайдушко хоро;
● пайдушко хоро, ръченица, право хоро; 
● пайдушко хоро, право хоро, ръченица.

Посочете най-подходящите определения за характера на пе-
сента: тържествен, игрив, нежен, танцувален, спокоен, 
закачлив. 
Допълнете изречението: Песента се изпълнява от  хор.

Слушайте внимателно музиката, определете в какъв ред 
прозвучават солиращите инструменти.
● кавал, гъдулка, гайда;
● гайда, гъдулка, кавал;
● гъдулка, кавал, гайда.

Допълнете схемите така, че да получите графичните модели 
на:

С коя от схемите свързвате понятията?

В какъв оркестър свирят инструментите гъдулка, 
кавал, тамбура?
● народен оркестър;
● струнен оркестър;
● мъжки хор.

пайдушко хоро .............

право хоро

различие

.............

ръченица

подобие

.............

валс

eднаквост

.............
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Забавни упражнения

Посочете неправилно поставените музикални инструменти 
във всяка група.

За всеки сезон посочете заглавията на познати песни.
Изберете си солисти и предложете съпровод на песните.
Съставете подходящи звукови картини.
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Песни
Второкласници – музика Александър Савелиев, текст Ангелина Жекова
Родина – музика Георги Спасов, текст Младен Исаев
Пази песента – музика и текст Дафина Недялкова
Рада пере на реката – народна песен
Събрали ми са събрали – народна песен
Нощ е тиха, звездна – музика Добри Христов, текст Димитър Кръстев Попов
Дойне мъри хубава – народна песен
Хей дете, танцувай с мен – немска песен игра
Песен за дъждовните капки – музика Александър Райчев, текст Цветан Ангелов
Мелодия – музика Хайгашод Агасян, текст Мая Дългъчева
Кавале, кавале – народна песен
Комарко се женеше – народна песен
Болният слон – музика Красимир Милетков, текст Марко Ганчев
Магарешки инат – музика Хайгашод Агасян, текст Мая Дългъчева
Ранна зима – музика Добри Христов, текст Стоян Дринов
Коледарско хоро – музика Петко Стайнов, текст Стоян Дринов
Тиха нощ, свята нощ – музика Франц Грубер
Кандидат джудже – музика Жанина Янкулова, текст Мая Дългъчева
Сурвакари – музика Борис Карадимчев, текст Харалампи Харалампиев
Герчо с тамбурата – музика Парашкев Хаджиев, текст Цанко Церковски
Бал на мишките – музика Хайгашод Агасян, текст Жива Кюлджиева
Дядо и аз – музика Красимир Милетков, текст Ангелина Жекова
Баба Марта сърдита – музика Добри Христов, текст Йордан Стубел
Пролет иде – музика Маестро Георги Атанасов, Розалия Тасева, текст Цоню Калчев
Знамето ни е трицветно – музика и текст Милан Митов
Песен за мама – музика и текст Розалия Тасева
Мамина светулка – музика Красимир Бояджиев, текст Петя Йорданова
Пролет – музика Георги Джилянов, текст Ангелина Жекова
Росица роси – народна песен
Стоян люли люлчица – народна песен
Урок по гъдулка – музика Васил Лолов, текст Веса Паспалеева
Еко песничка – музика Красимир Милетков, текст Юлия и Георги Габровски
Водолаз – музика Георги Джилянов, текст Тома Бичнев
Ден славен – музика Димо Бойчев, текст ***
Лято – музика и текст Георги Джилянов
Море – музика Александър Савелиев, текст Ангелина Жекова
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„Карнавал на животните“ – Слонът – Камий Сен-Санс
„Марш на великата армия“
Ръченица – изпълнение на гайда
Ръченица и право хоро – тъпан
„Октомври“ из „Годишни времена“ – Пьотр Илич Чайковски
Пиеса за флейта – Кристоф Вилибалд Глук
Концерт за тромпет и оркестър – Лерой Андерсон
Право хоро – Изпълнение на кавал
Пайдушко хоро – Изпълнение на кавал 
„Антилопи“ из „Карнавал на животните“  – Камий Сен-Санс
„Неаполитански танц“ – Детски албум за пиано“ – Пьотр Илия Чайковски
„В пещерата на планинския крал“ – сюита  „Пер Гинт“ – Едвард Григ
Първата коледа – из „Сам вкъщи“
Пайдушко хоро – тамбурашки оркестър
„Валс из серенада за струнен оркестър“ – Пьотр Илич Чайковски
Кукерски танц – ПФА „Добруджа“
Татковина – Емануил Манолов
Мама из „Детски албум“ – Пьотр Илич Чайковски
„Пролетни гласове“ – Йохан Щраус
Изпълнение на гъдулка 
Музика из филма „Карибски пирати“ – изпълнение на китара 
Пиеса за арфа
Химн на Св. Св. Кирил и Методий – Панайот Пипков
Ръченица из сюита „Тракийски танци“ – Петко Стайнов



Музика за 2. клас
общообразователна подготовка

Авторски колектив: 
Милка Иванова Толедова

Любомира Георгиева Христова
Пепа Христова Запрянова 

Редактор на издателството – Ясена Христова
Предпечатна подготовка и графичен дизайн – Кирил Мавров

Художник – Киро Мавров
Рецензент – Мария Петрова

Формат 60х90/8. Печатни коли 9
Първо издание. 2017 година

ISBN 978-619-7243-25-3

Печат: „Хеликспрес“ ЕООД, Варна, тел.: 052 684800
web: www.helixpress.com

Издателство „Изкуства“, 1700 София, ул. „Д-р Йордан Йосифов“ № 8Б,
тел.: 02 943 4724, 02 943 4785 факс: 02 943 4397
e-mail: izkustva@yahoo.com, office@izkustva.net

web: www.izkustva.net


