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Указания за работа с учебника
Отново е 15-ти
музика: Хайгашод Агасян
текст: Анета Мутафова

Отново е 15-ти – звънчето школско бие,
оглася с бодра песен сутринта,
едно прекрасно лято отива си, а ние
изпращаме го с мъничко тъга...

В градина цветна сякаш превърнал се е
дворът на родното училище сега
и грейнал от усмивки навярно е просторът,
окъпан във небесна синева.

Припев:
Бие, бие, бие пак звънчето,
то събужда пориви у мен,
а от радост тръпне ми сърцето – 
на детството в най-хубавия ден.

Отново е 15-ти, а  класната ни стая
от глъч и песни сякаш оживя.
И хиляди надежди, удари ли звънчето,
за миг се раждат в нашите сърца.

В градина цветна сякаш превърнал се е
дворът на родното училище сега
и грейнал от усмивки навярно е просторът,
окъпан в небесна синева.
Припев:

  Изберете най-подходящите определения за настроението на песента:
   весело, тъжно, тайнствено, спокойно, приказно

  Импровизирайте ритъм.

Добре дошли в 5. клас!
Нека заедно се потопим в необятния свят на музикалното 

изкуство. Ще имате възможността да се запознаете с нови песни 
за изпълнение, музикални произведения за слушане, 

с нашето богато фолклорно наследство в песни, танци и обичаи.
Надяваме се да ви харесат и чрез тях 

да обогатите своя музикален свят.
Успешна учебна година!

От Авторите

Отново е 15-ти

Учебникът е одобрен със заповед РД 09-1539/08.02.2017 г. 
на Министъра на образованието и науката.

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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Музикално-изразни средства. МелодияДа си припомним

  Определете как се движи мелодията?

Нa моста на Авиньон
Френска популярна песен

Мелодия е едногласно изразена музикална мисъл. 
Чрез нея се определя характерът на произведението.

 Има ли писмен знак височината на тона?

 Какво показват символите?

 На кои танци отговарят следните графични схеми:

 Допълнете схемата така, че да получите метрума на дайчово хоро.

 Кой музикален инструмент не се среща в състава на симфоничния оркестър?

 В какъв оркестър свирят инструментите гъдулка, кавал, тамбура?

 С кой български народен обичай свързвате даряването с яйца?

 Как бихте допълнили текста, отнасящ се за песента „Отново е 15-ти“?

 Кое от посочените равенства е вярно?

контраст

eднаквост

подобие

Гама – осем тона, подредени 
последователно по височина, като 
осмият е повтoрение на първия.до

C F

доре

D G H

ми

E A C

фа сол сила

Композиторите Николай Римски-
Корсаков и Александър Скрябин 

свързват тоновете с определен цвят.

до доре ми фа сол сила

И ма- мост в`А ви- ньон- там тан цу- ват,- там тан цу- ват-

ве сел- танц в`А ви- ньон,- танц във кръг, на край- с`пок лон.-

24&b

&b

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Музикалноизразните средства изграждат музикалните произведения. Те въздействат 
едновременно и комплексно. Вие вече ги познавате – да си ги припомним!

Мелодия произлиза от гръцката 
дума „мелос“, която означава песен.

а)

а) цигулка    б) тромпет    в) тъпан    г) контрабас

а) народен оркестър    б) струнен оркестър    в) духов оркестър

а) Кукери    б) Гергьовден    в) Лазаруване    г) Коледуване

Музиката е ...................,  ................... и ...................
(посочете три определения за характера и настроението на музиката)
Изпълнява се от ................... глас в съпровод на .................. музикални инструменти. 
Темпото в песента е ....................., а динамиката – .....................

б) г)в)

........................................................................................
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Ритъм – редуването на кратки и дълги тонове.
Преминаването от по-дълги към по-кратки нотни трайности носи оживление, 

а от по-кратки към по-дълги – успокоение. 
Ритъмът се записва с нотни знаци и паузи:

 Разгледайте таблиците. Най-малката нотна стойност в тях е шестнайсетината нота. 
На колко шестнайсетини ноти е равна една четвъртина? А една цяла нота? 

Припомнете си правилото – точка, 
поставена до нотата, е равна на поло-

вината от стойността ѝ.

цяла нота

половин нота

четвъртина нота

осмина нота

шестнайсетина нота

цяла пауза

половин пауза

четвъртина пауза

осмина пауза

шестнайсетина пауза

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

 Опишете с най-подходящи определения характера на мелодията. 
 Кой е солиращият музикален инструмент? По какво го познахте?

Тембър е цветът и колоритът на тона. Той има различни характеристики: 
блестящ, ярък, тъмен, светъл, звънлив, плътен, остър, нежен. Всеки музика-

лен инструмент има собствен тембър, както и човешките гласове.

●цигулка

●фагот

●флейта

●китара

●виола

●пиaно

●гайда

●тромпет

Чуйте музикалните откъси и определете по тембър кои инструменти ги 
изпълняват.

Музикално-изразни средства. РитъмМузикално-изразни средства. Тембър
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Канон – многогласно произведение, 
в което една и съща мелодия се изпълнява от 
два или повече гласове, които встъпват един 

след друг на равни интервали от време.

Пример  № 2из „Тема с вариации“
музика: Волфганг Амадеус Моцарт

 Определете нотните трайности. 
 Посочете как се съпровождат четвъртините ноти и как половините ноти в песента. 
 Изпейте песента като канон. 
 Разучете ритмичния съпровод, като се разделите на групи.
 Опитайте се да запишете ритъма на мелодията без петолиние.

24& œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ

& œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ

& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

& œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙

Пример  № 1

Вече съм във пети клас
и се питам често аз
как ли ще минават дните,
ще ми липсват ли игрите,
или вече в пети клас
за игри голям съм аз.

Ех, това си е проблем,
но не е проблем за мен.
Хрумна ми една идея:
ще играя и ще пея,
и уроците ще знам -
петокласник съм голям.
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„Монтеки и Капулети“ из балет „Ромео и Жулиета“
музика: Сергей Прокофиев
Валс „Фантазия“
музика: Михаил Иванович Глинка
Танго „Роксан“

Метрумът в музиката може да бъде представен с движения на ръцете в различни 
схеми, които се използват се от диригента на оркестъра и хора.

Тактовият размер се записва с две цифри една под друга. Горната показва броя на 
метричните времена – ударите, с които отмерваме, а долната показва стойността на 
всяко от времената.

Метрум – непрекъснато редуване на силни и слаби (тежки и леки) метрични 
времена. Той организира ритъма на музикалното произведение в тактове.

Такт – част от музикално произведение, която започвa на силно време и завърш-
ва преди следващото силно време. Тактовете се отделят с тактова черта.

СХЕМИ нА ТАКТУвАнЕ

тактуване на две

1 1

1

2

2
2

3
3

4

тактуване на три тактуване на четири

 Помогнете на диригента да покаже 
правилния метрум във всеки от трите 

примера.

24& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

размер тактова 
черта

такттакт такт
такт

Как всичко се върти 
музика: Жанина Янкулова 
текст: Мая Дългъчева 

Припев:
Големите ужасно се нервират,
когато гръмне музиката вкъщи.
Големите, разбирам, не разбират
как всичко се върти и им се връща.

На моите години, знам, прабаба,
наместо да си меси кротко хляба,
тъй тропала хора и ръченици,
та падали паници и лъжици.

Припев:
А дядо ми пък, дето днес мърмори,
бръмчал из махалата със мотори
и дрънкал рокендрол с една китара
до съмване по улицата стара.

За майка ми какво да ви разкажа –
тя изгрева посрещала на плажа
и чак додето пясъкът изстине,
танцувала с гердан от раковини.

Припев:

 Има ли промяна в метрума на песента? 
 Каква е тя?
 Определете тактовите размери и тяхната промяна във всеки куплет от песента.

Музикално-изразни средства. Метрум и такт
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Размер две четвърти има едно силно (първо) време и едно слабо (второ) време. 
Размер три четвърти има едно силно (първо) време и две слаби времена – второ и 
трето. Размерите се изписват с две цифри една под друга.

 Определете в какви размери са записани нотните примери.

Празнична песен 
музика: Милена Добрева
текст: Ваньо Вълчев
 
На птица бялата песен от небето слиза при нас
и пак усмихнат и весел идва празничният час.
На чайка – волният полет, на морето – синият глас,
смехът на цветната пролет – носят празничния час.

Припев:
И грейва весело чудо в очите на всички деца,
с прекрасна песен се будят милиони добри слънца! /2

И слънчев прилив залива и събужда нашия град,
и всички търсят щастливи своя празничен парад.
Полита детската песен, като птица бяла лети.
На този празник чудесен я запей със нас и ти!

Припев:
И грейва весело чудо в очите на всички деца,
с прекрасна песен се будят милиони добри слънца! /2

Равноделните размери са съставени от две, три или повече 
равни времена, както е показано на схемите:

/ œ œ ˙ œ œ œ œ Œ

/ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ

Пример  № 1

Пример  № 2

Тудоро ле, черноока
народна песен

Тудоро ле, черноока,
черноока, белолика.
Продаваш ли черни очи,
черни очи черешови?
Бре Иване, бре чобане,
кат ма питаш, да ти кажа.
Не ги давам, ни продавам
на тебе ти даром давам.

При неравноделните размери поради бързото темпо, в което се изпълня-
ват мелодиите, не се отмерва всяко метрично време, а група от времена.

 В какви размери са записани следващите музикални примери? 
 Коя схема отговаря на размера на песента „Тудоро ле черноока“?

Краткият удар включва две времена, а дългият – три. Това означава, че размер  
има пет времена, групирани в два дяла – един от 2 времена и един от 3 времена. Раз-
мерът  има седем времена и три дяла – два двувременни и един тривременен. 
Размерът  има девет времена и четири дяла – три двувременни и един тривременен.

/ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™

/ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ ™ œ œ œ œ œ œ

/ œ œ œ œ œ œ œ œ
j

œ œ œ œ œ œ œ ™

Пример  № 1

Пример  № 2

Пример  № 3

Музикално-изразни средства. Равноделни размери Музикално-изразни средства. неравноделни размери
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Бабина игра
музика: Красимир Милетков
текст: Радой Киров

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?

Метроном е инструмент за точно 
измерване на темпото. Патентован е от 

немския механик, пианист, педагог Йохан 
Непомук през 1815 г.

 Определете в какво темпо са музикалните примери.

Полетът на бръмбара 
музика: Николай Римски–Корсаков 
Приспивна песен 
музика: Волфганг Амадеус Моцарт
„Разходка“ из „Картини от една изложба“ 
музика: Модест Мусоргски

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

Музикалните произведения могат да се изпълняват и чрез съвременни техноло-
гии, каквито са микрофоните и усилвателите. Кое от посочените изразни средства се 
променя: динамиката, темпото, ритъма?

 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?

Ехо
музика: Орландо ди Ласо

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:

Видове темпа
Бавни Умерени Бързи

Grave (тежко) Andante (ходом) Allegro (бързо)
Largo (широко) Moderato (умерено) Vivo (живо)
Adagio (бавно) Sostenuto (сдържано) Presto (още по-бързо)

Силата, която улавя човешкото ухо, е в границите от 20 до 100 децибела. Звукът 
над тези граници уврежда здравето на хората.

Музикално-изразни средства. Темпо Музикално-изразни средства. Динамика
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Български музикален фолклор

РОДОПСКА 
ФОЛКЛОРНА 

ОБЛАСТ

ПИРИНСКА 
ФОЛКЛОРНА ОБЛАСТ

ШОПСКА 
ФОЛКЛОРНА 

ОБЛАСТ

„В далечни времена, преди още да е притежавал каквато и да 
е писменост, българският народ е имал своята песен. Тя носи по-
стоянното очарование на един свят, в който поезията и животът са 
неделими неща.“ 

                  Петко Стайнов

СЕВЕРНЯШКА ФОЛКЛОРНА ОБЛАСТ

ТРАКИЙСКА 
ФОЛКЛОРНА 

ОБЛАСТ

ДОБРУДЖАНСКА 
ФОЛКЛОРНА 

ОБЛАСТ

Българският музикален фолклор е богат и разнообразен. В отдел-
ните краища на страната той носи типични черти, свързани с костю-
ми, начини на изпълнение на народните песни и мелодии, обичаи, 
говорни диалекти.

Според географското разположение, историята и поминъка се 
обособяват шест музикално-фолклорни области и една подобласт – 
Странджа, в рамките на Тракийската.
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Излел е Дельо хайдутин
народна песен от Родопите

Тази песен е изпълнена от родопска-
та народна певица Валя Балканска. През 
1977 г., наред с произведенията на Хен-
дел, Бах, Моцарт и с музика на различни 
народи, е включена в посланието на чо-
вечеството към Космоса „Гласовете на 
Земята“. „Излел е Дельо хайдутин“ е за-
писана на златната плоча, която съдържа 
общо 27 музикални произведения и лети 
на американските космически апарати 
Вояджър 1 и 2 като музикално послание 
на нашата планета Земя към Космоса.

Орфей е тук – като сълза и нота.
Орфей е тук – въздишка и роса. 
Мелодия и песен на живота. 
Стозвучие в родопски небеса.
     Никола Гигов 

Орфей е тракийски певец, живял в Из-
точните Родопи. Легендите разказват за 
изумителната му дарба да лекува болни, 
да укротява зверове със своите песни и 
седемструнна лира. Тъжната история за 
него и любимата му Евридика се разказва 
и до днес.

Родопска фолклорна област

Валя Балканска

Рипни, Калинке
народна песен от Родопите

Рипни, Калинке, да тропниме, 
да са пукат душманине!
Да са пукат душманине,
хем и мойне, хем и твойне!
Да са пукат душманине,
хем и мойне, хем и твойне!
Бре, юначе, лудо, младо, 
как да рипна, как да тропна?
Как да рипна, как да тропна,
га виж майка отде гльода?
Кут та гльода, да та гльода. 
Тебе майка, мене баба.
Рипни, Калинке, да тропниме,
да са пукат душманине!
Да са пукат душманине,
хем и мойне, хем и твойне!

 Определете в какъв размер е песента.
 Предложете подходящ ритмичен съпровод.

 Кое хоро може да играем на песента „Рипни, Калинке“?
 Коя от схемите отговаря на размера на песента?

а) б) в)
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 Открийте кой музикален инструмент съпровожда песента    
    „Бела съм, бела, юначе“.

Изпълнението на 333 родопски каба гайди 
е признато за рекорд на Гинес.

То е с продължителност 9 минути и 13 
секунди и съчетава 8 родопски песни.

Роженският събор има над стогодишна традиция. Идеята е дадена 
от отец Ангел Инджов – свещеник в с. Соколовци. Днес символ на 

събора е самобитният гайдарски оркестър „Сто каба гайди“.

Родопските песни са волни, спокойни, лирични и хороводни. Повечето са в 
умерено темпо в  размер    . В Родопите се пее едногласно с изключение на 

района на град Неделино и във Велинградско, където се изпълнява двуглас. 
По тематика песните са овчарски, за седянка, любовни, исторически и др. 

Липсват коледарски и лазарски песни.

Бела съм, бела, юначе 
народна песен 
химнът на Родопите

Бела съм, бела, юначе,
цела съм света огрела.
Един бе Карлък останал,
и той не щеше остана /2
ам беше в могла йотонал.
В маглона нищо немаше.
Лю адно вакло овчерче,
сиво си стадо пасеше,
с шеряна гайда свиреше.

Най-често срещаният музикален инструмент в Родопите е каба гайда – ниско 
звучаща гайда. Тя има по-голям мех, по-дълго ручило и гайдуница. Тонът е ни-

сък, протяжен и матов. На този инструмент се изпълняват всички песенни мело-
дии. Освен на гайда, в Родопите се свири на кавал, тамбура и чанове.

● каба гайда

●тамбура

●кавал

А бре юначе каматно
народна песен от Родопите

А бре юначе каматно, 
каква ми найде махано?
Каква ми найде махано, 
та са от мене отказа?
Бела ли не съм, черночка,                     
тьонка ли не съм, височка?                 
Руба ли не съм донела,
донела и докарала?
Ти си ми, любе, донела,                             
донела и докарала,
ам си та майка не рачи,                  
оти алтоне не носиш.
Ам си та майка не рачи, 
оти алтоне не носиш.
Оти алтоне не носиш,
алтоне, бели грошове.

Родопските хорà се изпълняват предимно на песен. Мъжете играят свободно, 
широко, в права редица, с подчертани твърди стъпки, а жените в затворен кръг, 

плътно наредени една до друга. 
Родопските хорà най-често са в  размер    – Право, Напред-назад и др. 

Характерно е и Сворнато хоро в  размер    .   

Чуйте две родопски хорà и определете:

 В каква последователност прозвучават?
 На кой народен музикален инструмент се изпълняват хорàта?
 Кои схеми показват метрума на хорàта? 
 Припомнете си размерите им.
 Определете темпото.

●чанове
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Черешка е цвет цветила
народна песен от Родопите

Черешка e цвет цветила,
цвет цветила, род родила.
Ала ми нема кой да я чува,
кой да я чува, кой да я бере.
Де се найде бела Рада,
оградила висок чердак.
Огльодала са низ полено,
низ полено, ширинено.
Отдолу иде лудо младо,
конче еха, то по-лудо.
И си Ради тихом дума:
Мъри, Радо, бела Радо.
Мъри, Радо, бела Радо,
слезни, Радо, от чердака!
Слезни, Радо, във градинка,
откъсни ми строк босильчек.

Чуйте песните „Излел е Дельо хайдутин“ и „Бела съм, бела, юначе“. 
 Свързвате ли метрума на тези песни с някое от познатите ви хорà?
 Можете ли да определите на колко се броят?

Безмензурните песни и инструментални мелодии се изпълняват свободно, 
протяжно, волно и широко. В тях не се усеща метрична пулсация. Характерен 
белег са орнаментите, които украсяват мелодиите. Една и съща песен или ин-
струментална мелодия може да се изпълни по собствен, неповторим начин.

Известни певци и инструментали-
сти: Валя Балканска, Надежда Хвойне-
ва, Бойка Присадова, Христина Лютова, 
Радка и Анка Кушлеви, Георги Чилинги-
ров, Младен Койнаров, Румен Родопски, 
Росица Пейчева, Фанка Койнарова, Зла-
тина Узунова, Нели Андреева.

Дафо Трендафилов е първият учител 
по гайда в Националното училище по 
фолклорни изкуства в Широка лъка.

Петър Янев е солист на Фолклорен 
ансамбъл „Родопа“. Той е гайдарят, про-
славил България заедно с Валя Балкан-
ска. Дафо Трендафилов

Първи ноември е ден за почит към народните будители: светци, герои от славното 
ни минало, книжовници, учители, учени, духовници.

Първото неофициално честване е през 1909 г. в град Пловдив. През 1922 г. минис-
търът на народното просвещение Стоян Омарчевски внася предложение за обявяване 
на 1 ноември за Ден на българските народни будители.

Сред най-видните български народни будители са: Паисий Хилендарски, братята 
Димитър и Константин Миладинови, Васил Априлов, Любен Каравелов, Добри Чин-
тулов, Иван Вазов и много други.

Ден на народните будители 
музика: Красимир Милетков 
текст: Ангелина Жекова

Кой събуждал умовете, 
бранел българското слово,
та като вълшебно цвете
да разцъфне то отново.
Знам, книжовниците стари
силите си не пестили,
с книги, вестници, буквари
българския дух крепили.

Припев: 
Да се знае, да се помни,
че България е жива!
На будителите скромни
българинът китка свива.

Ден на народните будители

Химн на народните будители 
музика: Добри Христов

 Определете характера на произведението.
 Определете състава, който го изпълнява.

Добри Христов (1875–1941)
Роден е в град Варна. С музика се занимава от ранна 
детска възраст. Учи в Пражката консерватория при 
Антонин Дворжак. Живее и работи в град София. 
Автор е на много детски, училищни, църковни и хо-
рови песни – около 400. Добри Христов
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Музикална форма

Музикалната форма е структурата на музикалното произведение.
Тя се изгражда от различен брой дялове, 

в които е изложена определена музикална мисъл.
Броят на дяловете и тяхното редуване определят вида на музикалната форма.
В своето творчество композиторите използват различни музикални форми.

На поле брезичка растяла
Руска народна песен
текст на български език: Радка Муратева

На поле брезичка растяла,
на полето кичеста стояла,
люли, люли стояла. /2

Няма кой брезата да превие,
кичестите клони да завие,
люли, люли да завие. /2

Музикално произведение, което има един дял, е в проста едноделна форма. 
Отбелязва се с буква или фигура: а

 Колко дяла (различни по характер музикални мисли) откривате в тази песен? 
 Можете ли да определите характера ѝ?

 С кои изразни средства на музиката композиторът постига промяната в темата?
     темпо; динамика; ритъм; метрум; характер на мелодията; тембър

 Колко дяла (различни по характер мисли) откривате?
 Как се нарича различие в изкуството, в това число и в музиката: 

    a) контраст;  б) подобие;  в) вариране?

 В какво се състои контрастът между дяловете?
     в мелодията; в ритъма; в динамиката; в начина на звучене

Проста двуделна форма
Сен Мартен
френска песен
текст на български език: Татяна Йотова

За празника Свети Мартен барабан нарамих весел с мен. /2
Как свиря добре на барабан! /2

Припев: 
Пейте с мен, танцувайте с мен
и хайде-хоп! да се завъртим.

За празника Свети Клемен с маракаси срещам светъл ден. /2
Хей, чуйте, свиря на маракас! /2
Припев: 

За празника Свети Амур кастанети тракат в порив щур. /2
Блестят кастанети с весел глас. /2
Припев: 

За празника Свети Гилдас жив концерт за вас приготвих аз. /2
Хей, вижте, оркестър цял съм аз! /2
Припев:

Тема – главна мисъл в музикалното произведение. 
Тя разкрива съдържанието и емоционалния характер.

IV част из Симфония № 4
музика: Пьотър Илич Чайковски

В ІV част из Симфония № 4 композиторът е използвал като главна тема руската на-
родна песен „Во поле берьоза стояла“.
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Ударни музикални инструменти
Музикалните инструменти съществуват от най-дълбока древност. Те са свързани 

с бита и с духовните потребности на хората от първобитните общества до наши дни. 
Първо са се появили ударните инструменти – направени от камък, дърво, кожа и др. 

Произвеждането на тоновете на тези инструменти става посредством удар върху 
дърво, кожа, метал, каменни плочки, стъкло, пластмаса и др. Разграничаваме ударни 
инструменти без определена височина на тоновете – голям барабан, малък бара-
бан, чинели, маракаси, триъгълник, клавеси, кастанети. 

Тембърът им се свързва с определения като: мрачен, героичен, ярък, изразите-
лен, плътен, блестящ, пронизващ. Част от тях вие вече познавате.

●дайре

●малък барабан

●чинели

●кастанети

●голям барабан

●триъгълник

 Определете характера на музиката в дяловете.
 Проследете изразните средства – темпо, динамика, мелодия.
 Съставете графичен модел на музикалната форма.

Чардаш
музика: Виторио Монти

ІІ част из Симфония № 94 
музика: Йозеф Хайдн

 Определете характера на темата от II част на Симфонията.
 Променя ли се начинът, по който звучи темата?
 Опишете как и по какъв начин.

Да си припомним! Мажор – звучи светло, жизнерадостно 
и тържествено, а минор – звучи тъжно и нежно.

 С какви нотни стойности е записана темата от симфония 94, II част от Йозеф Хай-
дн. Предложете подходящ ритмичен съпровод на барабанче, клавеси, триъгълник и 
маракаси.

Музикална форма, изградена от два дяла, се нарича проста двуделна форма. 
Отбелязваме с букви а b или с фигури: а b
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„Ръченица“
музика: Добри Палиев 
изпълнява: Ансамбъл „Полиритмия“

Ударни инструменти с определена височина на тона – ксилофон, вибрафон, 
маримба, тимпани. 

Ударните музикални инструменти поддържат ритъма и участват в изграждането 
на произведението.

●ксилофон

●вибрафон

●тимпани

●маримба

Етюд за ударни музикални инструменти
 Разделете се на шест групи и се опитайте да изпълните етюда. Всяка група изпъл-

нява партията на своя инструмент самостоятелно. След това всички групи съвместно 
изпълняват произведението.

Етюд е малка музикална 
пиеса с учебна задача.
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Концерт за кларинет и оркестър ла мажор
музика: Волфганг Амадеус Моцарт
Концерт за обой и оркестър
музика: Доменико Чимароза
Концерт за флейта и оркестър
музика: Саверио Меркаданте
Концерт за фагот и оркестър
музика: Волфганг Амадеус Моцарт

Духови музикални инструменти
В миналото за направата на духовите инструменти са се използвали животински 

кости, рогове, стъбла на растения и др.
Духовите инструменти се разделят на две групи: дървени духови инструменти и 

медни духови инструменти. Част от инструментите вие вече сте изучавали.
Дървени духови инструменти са флейта, обой, кларинет, фагот и др. В миналото 

са се изработвали от дърво, а днес и от синтетични материали. Флейтата може да се 
изработва от сребро или злато. Характерни са със своя богат и разнообразен тембър.

Тембърът им се свързва с определения като: мрачен, светъл, плътен, остър, пис-
клив, мек, нежен.

●обой

●фагот

●кларинет●флейта

Саксофонът е духов инструмент, създаден от бел гиеца 
Адолф Сакс през ХІХ век. Изработва се от метал 

(сплав или сребро). Неговият специфичен тембър и 
техническите му възможности го налагат в духовия 

оркестър и най-вече в джаз музиката.

Концерт за тромпет и оркестър
музика: Йозеф Хайдн
Картини от една изложба –  Бидло
музика: Модест Мусоргски, Морис Равел
Концерт за валдхорна и оркестър № 3
музика: Волфганг Амадеус Моцарт
Увертюра към операта „Леката кавалерия“ – фрагмент
музика: Франц фон Супе

Медни духови инструменти: тромпет, тромбон, валдхорна, туба. Отличават се 
със сила и мощ на звучене и с металически тембър. Изработват се от мед, месинг, 
цинк, сребро, смесено със злато, и др.

Тембърът им се свързва с определения като: мрачен, светъл, плътен, остър, пи-
склив, мек, нежен. 

●тромпет

●туба

●валдхорна

●цугтромбон

Валдхорната произлиза от сигналните животински рогове, 
които са служили за сигнали при военни походи и при лов.
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Духов оркестър

Съдбата нам е отредила
музика: Маестро Георги Атанасов

 Какъв оркестър изпълнява произведението?
 Определете характера на музиката.

Духовият оркестър включва групите на дървени и медни духови инструменти, как-
то и на ударни инструменти. Може да изпълнява маршова, танцова, забавна музика.

Маестро Георги Атанасов (1881–1931)
Един от първите български компо-

зитори. Автор е на оперите „Гергана“, 
„Цвета“, „Косара“. Написал е детските 
оперети „Болният учител“, „За птички-
те“. Автор е на много детски песни и 
маршове за духов оркестър.

Царят на певците
музика: Маестро Георги Атанасов 
текст: Цоньо Калчев

Пей ми, славейо чудесни, 
пей да те послушам аз.
Любя твойте сладки песни, 
любя звънкия ти глас. 
Колко пъти съм се сгушал 
сам из китните гори. 
И гласът ти аз съм слушал, 
що извиваш от зори! 
Пей, напей се ти на воля, 
ти си на певците цар; 
само не плаши се, моля,
аз на птички съм другар.

Пайдушко хоро 
музика: Дико Илиев

Тракийската низина заема централно 
място на територията на България. Тук 
се е зародила древната култура на траки-
те, едни от първите заселници на Балкан-
ския полуостров. Паметници като Казан-
лъшката гробница, Панагюрското златно 
съкровище са част от световното култур-
но наследство.

Тракийската фолклорна област гра-
ничи с всички фолклорни области. Тя 
включва и Странджанската фолклорна 
подобласт.

Либели ми са лъгали
народна песен от Тракия

Либели ми са лъгали
Рада и Никола двамата
от малки, дор до големи,
дор са големи станали.
Дор са големи станали,
големи за оженване.
Прати Никола за Рада,
баща £ рече: Малка е.
Втора година проводи,
майка £ рече: Дар няма.
Трета година проводи,
сама му рекла: Неща та,
че ти си страшен хайдутин,
на хайдутите войвода.

 Определете темпото и размера на песента „Либели ми са лъгали“.
 Направете ритмична схема на размера. 

Тракийска фолклорна област

Тракийските народни песни са богати и разнообразни. Изпълняват се обичай-
ни, обредно-календарни и хороводни песни. Те са едногласни, предимно в 
 размер  . В Западна Тракия се изпълняват песни в неравноделни разме-

ри. Особен интерес представляват безмензурните песни – богато орнаментирани. 
Типичен маниер на пеене е антифонното – пеене с отпяване. Така се пеят почти 

всички песни, най-вече коледарски, жетварски и хороводни.
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Една от най-красивите бавни тракийски песни е „Женала 
е дюлбер Яна“ в изпълнение на Вълкана Стоянова. Тя е на-
речена от народа „Гласът на Тракия“.

Бре, де се е чуло, видяло
народна песен от Тракия 

Бре, де се чуло, видяло,
ерген за мома да плаче,
както е плакал Никола
за гюзел тънка Ирина.
Никола, бяло бакалче,
рано дюкяни метеше,
рано дюкяни метеше,
люто Ирина кълнеше.
Проклета да си, Ирино,
дето ма хитро излъга,
излъга та се ожени,
ожени толкоз далече.

Женала е дюлбер Яна
народна песен от Тракия 

 Предложете подходящ ритмичен съпровод на песента. 
 Опитайте се да съчините мелодия към текста в размери  и :

 Да си припомним:

Ален божур в градинка, мъри,
Яне ле, либе  ле,
наведи се, откъсни го, мъри,
Яне ле, либе ле...

 Определете метрума в песента „Женала е дюлбер Яна“.
 Можете ли да познаете кой е инструментът, съпровождащ 

пеенето на народната певица Вълкана Стоянова?
Вълкана Стоянова

Най-любимият народен инструмент в Тракия е кавалът – с големи технически 
и динамични възможности. Той изпълнява или съпровожда както бързи, така и 
бавни, богато орнаментирани песни и инструментални мелодии. Наред с него 

предпочитан инструмент е джура гайдата, която се отличава от родопската каба 
гайда с по-високо звучене и писклив тембър. В състава на народния тракийски 

оркестър влизат гъдулка, тамбура и тъпан. Народният оркестър акомпанира 
пеенето на певците, изпълнява отсвири – кратко инструментално въведение към 

всеки куплет от песните.

Известни певци от Тракия са Вълкана Стоянова, Надка Караджова, Иван Кремов, 
Йовчо Караиванов, Бинка Добрева, Вълчо Иванов и др. 

Известни инструменталисти от Тракия са кавалджиите Никола Ганчев, Теодосий 
Спасов, Недялко Недялков, гайдарите Мария Стоянова, Енчо Пашов, Иван Георгиев, 
гъдуларите Цветан Цветков, Пейо Пеев, Димитър Лавчев, Ангел Добрев и др.

Овчарска мелодия
изпълнение на кавал: Никола Ганчев
Керченска ръченица
изпълнение на гайда: Никола Атанасов
Право старозагорско хоро
изпълнение на гъдулка: Минчо Недялков

●тъпан

●кавал

●гайда

●гъдулка
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Ръченицата е народен танц в размер  а    . Изпълнява се по двойки 
и танцьорите се надиграват с леки и плавни движения.

Тракийските танци са весели и жизнерадостни. В Тракия  най-предпочитано 
е Правото хоро в  размер. Играят се още Трите пъти, Джиновско, Чапраз, които 

също са в  размер. Източнотракийските танци имат характерно движение 
„трополи“, което се изпълнява само от мъже.

Чуйте изпълнение на танци от Тракия: 
Ръченица, Джиновско хоро, Трите пъти. 

  Определете кой от тях е в неравноделен метрум.

Събрали са се момите
народна песен от Тракия

Събрали се момите срещу петък да предат.
Седели са и прели, допрели си къдели.
Допрели си къдели, къдели и вретена. 
Дояли си гозбите, догорили си дървата.
Станка, бяла ямболка, тя на дружки думаше,
тя на дружки думаше, дружки верни събрани,
я хайде да идеме по-малките за дърва,
а пък ние ще идем в лозята за грозде.

Националният събор на българското народно творчество „Копривщица“ се про-
вежда от 1965 г. Той популяризира българския народен фолклор, като събира на едно 
място певчески и танцови ансамбли от цялата страна. На първото му издание край 
Копривщица са се събрали над 4000 народни певци, танцьори, изпълнители на музи-
кални инструменти и др. Съборът се провежда на всеки пет години.

Прочу се Странджа планина
народна песен от Странджа

Песента на Странджа има свое типично звукоизвличане и характерна орнамен-
тика. В безмензурните песни се изпълнява специфичното „тремоло“ (трептене) на 
гласа. Характерни са бавните песни. Една от най-известните е песента „Калиманку 
Денку“ в изпълнение на световноизвестната народна певица Янка Рупкина.

Нестинарско хоро
изпълнява: Стойко Георгиев

В странджанския бит и фолклор са запазени разнообразни коледни обичаи и коле-
дарски песни. В пролетната игра „Филек“, която се изпълнява по време на Великите 
пости, на песента и танца се отрежда централно място. Поляната, на която се играе 
тази игра, също се нарича „Филек“.

Нестинарството е уникален обред, който представлява танц върху жарава. В Бъл-
гария обичаят е запазен в автентичния си вид само в село Българи. Според традиция-
та нестинарите играят вечерта в деня на Константин и Елена – 21 май, с иконата на 
тези светци, под съпровод на тъпан и гайда.

Синджир, бяло Раде ле
народна песен от Странджа

Синджир, бяло Раде ле /2
още ми първо любе ле. /2
Бяло ти е лицето. /2
Църни ти са очите. /2
Вити ти са вяжгите. /2
Тънка ти е снагата. /2
Вземи мене, Радо ле, /2
още ми първо любе ле. /2
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Снощи си минах, 
мале ле, край селото
народна песен от Странджа

Снощи си минах, мале ле, край селото,
край селото, мале ле, харманята.
Там си найдох сама малка мома,
 в тъмнината, мале ле, в теснината.
Там си найдох сама малка мома, 
наведох се буска хи да целуна.
Закачи се копче на герданче, 
я дръж, я дръж, скъсахме герданче.
Я дръж, я дръж, скъсахме герданче,
разсипа се ситен бял маргарик.
Седнахме се двамката да го сбирем, 
берем, берем, не мойм да го сберем.
Отдолу идат керван малки дяца.
Я елате, дяца, я елате, милни дяца,
да сбираме ситен бял маргарик. Калинка Згурова

Странджанските хора се играят леко, в съпровод на гайда, кавал и тъпан. 
Най-разпространени танци и игри тук са: Чапраз – в  размер  , 

Ярешката, Буенек – в  размер  , Леката, Пеперуда и др. 

Известни певци от Странджа са  Магда Пушкарова, Янка Рупкина, Георги Павлов, 
Калинка Згурова, Жечка Сланинкова, Сава Попсавов, Манол Михайлов и др.

Известни инструменталисти са кавалджиите Стоян Величков, Стоян Арабаджиев, 
гайдарите Костадин Варимезов, Иван Варимезов, Стойко Георгиев и др.

Буенек
изпълнява: Костадин Варимезов
Ярешко хоро
изпълняват: Димитър Карапчански и Никола Ганчев

Коледа е най-големият зимен празник, предхождан от Бъдни вечер. На трапезата 
на Бъдни вечер трябва да има нечетен брой постни ястия. След вечерята се правят 
различни гадания за здраве, любов и женитба. Всички с нетърпение очакват коледа-
рите. 

Коледуването е мъжки обичай. През деня по къщите ходят малките коледарчета, 
като носят „коледарки“ – тояги и торбички. Те пеят и благославят дома на стопаните, 
които ги даряват с кравайчета, орехи, сланина, кървавица...

Нанко, болярино 
народна песен от Тракия

Та тука ле мина, Нанко, болярино,
стани, стани, нине, младе ле господине.
Дето той направи, моске позлатени 
стани, стани, нине, младе ле господине.
Дето той прекара, овни витороги,
стани, стани, нине, младе ле господине.
Овни витороги, овни за ягнене,
стани, стани, нине, младе ле господине.
Заспал ли си, нине, буден бъди нине
стани, стани, нине, младе ле господине.
Да посрешнеш нине, добри гости нине
стани, стани, нине, младе ле господине.
Добри гости, нине, гости коледари.
стани, стани, нине, младе ле господине.

Коледуване
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Коледарски танц

 Кой е солиращият инструмент?
 Кое хоро може да играем?
 Съчинете мелодия по текста:

Стани, стани, нине, 
стани, господине,
че ти идат добри гости,
добри гости коледари.

Коледарите се организират на чети, групи, куди. Облечени празнично, обикалят  
къщите в селото, пеят песни за всички членове на семейството, пожелават благоден-
ствие. Те имат водач, който се нарича станеник. Той знае всички песни и благосло-
вии.

Коледарска благословия

Събрали ли се сабром момци,
сабром момци коледари.
Де са рано ранили,
де са късно къснили,
че стигнали чимшир порти,
с ръце похлопали, с крака потропали.
Че излезе един човек,
той бил Божи човек,
че ги дарил добра дара,
добра дара вит, превит кравай,
на кравая сребро и злато, кат до кат…

Рождество
музика: Добри Христов 
текст: Елин Пелин

Полунощ! Камбани бият,
звън в студена нощ ехти.
Ангел с радост от небето
„Бог роди се“ възвести.
Свети храмове се пълнят
с тържество и благочест.
И сърцата тихо слушат
тая мила блага вест.
Коледари песни пеят:
„Божи син роди се днес“.
И по целий свят се носи
тая мила, блага вест.

Рождество Христово е един от най-големите християнски празници. На него хрис-
тияните честват раждането на Иисус Христос. Това станало в град Витлеем, провин-
ция Юдея, на 25 декември.

Коледа

Бяла Коледа  
музика и текст: Стефан Диомов

Бяла Коледа, звън звъни, 
звъни камбанен пее целият свят
Бяла Коледа, светъл е градът и странен, 
празник идва при нас.
Припев: 
В малки улички греят витрините.
Пада, пада сняг.
Валс танцуват със радост снежинките.
Празник идва при нас.
Звън, звъни камбанен, празник идва при нас.
Бяла Коледа, весел детски смях се лее 
нейде там съм и аз.
Бяла Коледа сивият, площад къде е, празник 
идва при нас.
Припев:

Елате всички предани
коледна песен от XVII век
Разходка с шейна
изпълнява: Бостънски поп оркестър

 Опишете какво настроение създават произведенията.
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Сурвакари

Сурвакането е детски обичай. Извършва се от деца до 14–15 години. От ранни 
зори с красиво изработени сурвакници от дрянови пръчки, украсени с пуканки, пари 
и дребни кравайчета, сурвакарите  посещават всеки дом, благославят стопаните, като 
ги удрят по гърбовете, за да бъдат живи и  здрави през новата година. Стопаните се 
отблагодаряват, като даряват децата сурвакари с колачета, орехи, стафиди и др.

Сурвакарско наричане
Сурва, весела година,
догодина, до амина,
зелен клас на нива,
голям грозд на лозе,
червена ябълка в градина,
пълна къща със коприна.
Живо, здраво пак догодина,
догодина, до амина!

 Определете размера и метрума.
 Какъв оркестър изпълнява хорото?

Дунавско хоро
музика: Дико Илиев

Дунавско хоро е български народен танц от Северна България.
Дунавското хоро често се изпълнява при посрещането на Нова година, след химнa 
на Република България  и „Многая лета“, което до голяма степен го прави едно от 
най-известните български хора.

Новогодишен концерт

 Съставете програма от песни и слушани музикални произведения.

 Подредете ги и ги запишете на диск.

 За звуковата задача изберете ресурси, достъпни в интернет.

 Направете покана и афиш за новогодишния концерт на класа.

Сюита

Сюита „Аладин“
музика: Карл Нилсен

 Чуйте и определете какъв е характерът на музиката в трите части: „Ориенталски 
фестивален марш“, „Мечтата на Аладин“ и „Негърски танц“. 

 Има ли различия в темпото на отделните части?

Сюитата е многочастно музикално произведение. Състои се от контрастни 
по характер части (бърза – бавна), обединени от общ художествен замисъл.

„Бадинера“ из Сюита № 2 
музика: Йохан Себастиян Бах

 Кои познати нотни трайности и групи открихте в темата?
 Кой е солиращият инструмент?

Сюитата е написана през 1919 г., а през 1940 г. са публикувани нейните седем части: 
1. Ориенталски фестивален марш
2. Мечтата на Аладин (Танц на утринната мъгла)
3. Индийски танц
4. Китайски танц
5. Пазар в Испахан 
6. Танц на затворниците 
7. Негърски танц 

Сюитата възниква през ХVІ–ХVІІ век. Старинната сюита включва танци от френ-
ски, английски, немски, испански и славянски произход. Съвременната сюита включ-
ва музика от балети, опери, филми и др. Понякога може да следва и литературен сю-
жет – да има програмно съдържание.
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Струнен оркестър е оркестър, в чийто състав влизат само струнни музикални ин-
струменти. Струнно-лъковите инструменти в състава на симфоничния оркестър се 
наричат още щрайх. Майсторите, които ги изработват, се наричат лютиери.

Съвременните струнно-лъкови инструменти са създадени през ХVІІ век в град 
Кремона – Италия, от майсторите на цигулки – Амати, Страдивари и Гуарниери.

Дивертименто
музика: Волфганг Амадеус Моцарт

 Кои музикални инструменти чувате в произведението на Моцарт?
 Изберете подходящите определения за тембъра.

Соната за виола 
музика: Йоханес Брамс
„Лебедът“ из „Карнавал на животните“
музика: Камий Сен-Санс
„Слонът“ из „Карнавал на животните“
музика: Камий Сен-Санс

Предполага се, че струнните инструменти наподобяват звуците, които издава те-
тивата на ловджийския лък. Те са три вида: струнни лъкови, струнни дърпащи, кла-
вишни. Тембърът им се свързва с определения като: бляскав, матов, приглушен, 
плътен, суров, героичен, ярък. Част от струнните музикални инструменти вие вече 
познавате.

Струнни музикални инструменти

●цигулка

●виола

●виолончело

●контрабас

Пиринска фолклорна област
Еленко, моме маленко
народна песен от Пирин

Еленко, моме, Еленко,
Еленко, моме, Еленко,
не оди касно за вода,
не оди касно за вода,
водата ни е далеко.
Водата ни е далеко,
в бунаро, преку Вардаро,
ке легнеш, моме, ке заспиш,
нема кой да те разбуди.
Лудо ле, лудо будало,
ти ке ме мене разбудиш,
ти ке ме мене разбудиш,     
Еленка не е маленка.

Песните в Пиринската фолклорна област са предимно двугласни. Често един 
изпълнител пее първия глас, а двама (трима или четирима певци) изпълняват 

втория равен глас, който пее на един тон, наречен исо. 
Заради малкия тонов обем на песните понякога първият глас слиза под втория.

Песента „Еленко, моме маленко“ е в характерния за Пиринската фолклорна област 
размер  б   .

първи глас

втори глас
Е - лен - ко   мо - ме   ма - лен - ко
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 Предложете подходящ ритмичен съпровод на песента.

Безмензурните песни в Пиринския край  
се изпълняват  с ˆцане (хълцане) и тресе-

не (къдрене) на гласа.

Китчице, буйна лобода
народна песен от Пирин

Китчице, китчице, китчице,
китчице, буйна лобода,
китчице, китчице, буйна лобода.
Дай ми нож, дай ми нож, 
дай ми нож, дай ми нож да се пробода, 
дай ми нож, дай ми нож да се пробода.
Заради, заради, заради,
заради ваш’та махала,
заради, заради ваш’та махала. 
Имате, имате, имате, имате моми юбави, 
Имате, имате моми юбави.
Момците, момците, момците, 
момците ви са глупави, 
момците, момците ви са глупави.
Не знаят, не знаят, не знаят,
не знаят моми да любят.
Не знаят, не знаят моми да любят.
Сал знаят, сал знаят, сал знаят,
сал знаят цвеке да крадат. 
Сал знаят, сал знаят цвеке да крадат.

Планино Пирин
народна песен

Широко разпространени музикални инструменти в Пирин са тамбурата, 
джура гайдата, тарамбуката, зурната и тъпанът. На открито хорàта се играят в 

съпровод на зурна и тъпан, а на закрито – в съпровод на тамбура и тарамбука.
В Пирин звучат ансамбли от две зурни и тъпан – първата зурна свири мело-

дията, а втората свири равен тон – исов.

Ръчай, поръчувай, моме
народна песен

Тръгнало ми лудо младо,
тръгнало на пазар.
И към моме се обракя:
Ръчай, поръчувай. /2
Ръчай, поръчувай, моме,
що да ти донеса.
Сърмено елече, моме,
или герданче. /2
Ако некеш елек, моме,
Ако некеш гердан,
Ке ти купам нова руба,
нова неносена. /2
Купи, лудо, купи, младо,
що ти сърце сака.
Що ти сърце сака, лудо,
и на мен прилега. /2

●тъпан

●тарамбука

●тамбура

●гайда

●зурна
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Танците на Пиринска област са разнообразни и се играят в кръг, полукръг, 
права редица и поединично. Делят се на мъжки и женски, бавни и бързи. 

Женските танци се играят най-често на песен, в умерено темпо, а мъжките – с 
подскоци, притичване и пружиниране. Бавните танци са характерни с леки стъп-
ки, остри сечения, въртения, коленичене и навеждане на тялото. Интересни хорà 

са: Арап    , Ширто  б    , Четворно хоро  б    и 
Джангурица  a    .

В Пиринската фолклорна област се среща и друг вид двуглас, при който вторият 
глас не е исов, а се движи успоредно с първия.

Известни изпълнители от Пирин са: сестри Бисерови, Любка Рондова, Василка 
Стоименова, Илия Аргиров, Костадин Гугов, Магдалена Моравова, Илия Луков  и др.

Чуйте характерни хора от Пиринска фолклорна област:
Арап, Ширто, Джангурица, Малешевско 

Музикално-фолклорни области в България
Подгответе проект, посветен на българския фолклор. Трябва да събере-

те и да представите за ползване материал, свързан с танците, народните 

инструменти и носии, изпълнители и др., за всяка една от изучаваните 

през учебната година музикално-фолклорни области.
Междинен продукт: електронно писмо с прикачен файл „Списък с 

предлаганата в проекта информация“.
Краен продукт: 

Постер: „Музикално-фолклорни области в България“.

Ах мòри, мòме
народна песен от Пирин

Ах мòри, моме, лично убаво,
кои ти бея снощи у вас на гости, 
дали ти бея, моме, роднини
или бея, моме, за тебе стройници.

Щом питаш, либе, право ке ти кажа
не ми се роднини, току се стройници,
тате ме дава, мама не ме дава,
оти сом си либе за тебе сгодена.

Кукерски танц 
изпълнява: Иван Варимезов
„Кукерски танц“ из „Картини от България“
музика: Васил Казанджиев

 Как композиторът е пресъздал атмосферата на кукерските игри?

Сирни заговезни, или Сирница, е празник, който се отбелязва седем седмици пре-
ди Великден. По време на Сирница в Източна и Североизточна България се провеж-
дат карнавални обичаи, наречени кукерски игри. Участниците са облечени в костю-
ми с маски, наподобавящи различни животни, чудовища, опасани с пояс, на който 
има звънци и хлопки. Те имат основна задача да прогонят злите сили и духове, за 
да осигурят плодородие. Кукерите изпълняват ритуалите „засяване“ и „заораване“ и 
обредно къпане на участниците в края на карнавала.

Кукери
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Клавишни музикални инструменти

Това са инструменти, на които се свири чрез натискане на клавиши. Те принадле-
жат към различни групи:
● струнни: пиано, роял;
● духови: акордеон, орган;
● електронни: синтезатор.

Тембърът им се свързва с определения като: нежен, звънлив, ефирен, ярък.

Тарантела
музика: Горан Брегович

●роял

●акордеон

●клавесин

Трети март
Химн на България
музика и текст: Цветан Радославов

Горда Стара планина,
до ней Дунава синей,
слънце Тракия огрява,
над Пирина пламеней,
Припев:
Мила Родино, 
ти си земен рай,
твойта хубост, твойта прелест,
ах, те нямат край!

Химн – тържествена песен, 
която се  изпълнява при специални случаи.

Музиката и текстът на песента „Горда Стара планина“ са написани от Цветан Ра-
дославов (1863–1931). Той е поет, художник, преводач и учител. Създава песента 
като студент, пътувайки от Лайпциг към България, за да вземе участие в сръбско-бъл-
гарската война (1885 г.). През 1964 г. песента се използва за основа на химна на Ре-
публика България – „Мила Родино“.

 Допълнете кои са символите на държавата: 
знаме, герб,...

 Определете характера, като изберете най-точното сравнение:
● тържествено
● празнично
● нежно
● танцувално
● маршово

 Знаете ли при какви поводи звучи химнът на държавата?
 Има ли вашето училище химн? Изпейте го!



52 53

●балалайка

Арфата е един от най-старите инструменти. Идеята за ар-
фата идва от първобитното оръжие на човека – лъка. Арфата 

има триъгълна форма и спада към струнните дърпащи ин-
струменти без гриф. Човекът, който усъвършенства 

арфата, се казва  Себастиан Ерар.

Струнни дърпащи инструменти
При струнните дърпащи инструменти звукът се произвежда чрез дърпане на стру-

ните с пръсти, металическа пластина или перце. В тази група влизат инструментите: 
арфа, китара, мандолина, банджо, балалайка и др. Тембърът им се свързва с опре-
деления като: нежен, приглушен, звънлив, рязък, ясен.

Арабеска 
музика: Клод Дебюси 
Астурия
музика: Исак Албенис

●арфа

●банджо

●китара

Триделна форма

Хич не ми пука
музика: Хайгашод Агасян 
текст: Недялко Йорданов

Ако тайнствен непознат на вратата ти почука,
ти не бой се, смел бъди и кажи:
„Хич не ми пука, хич не ми пука, хич не ми пука“.
Ако много те боли рана някоя ей тука,
ти не бой се, смел бъди и кажи:
„Хич не ми пука, хич не ми пука, хич не ми пука“.
И ако те сполети зла беда и несполука,
не унивай, смел бъди и кажи:
„Хич не ми пука, хич не ми пука!
Хайде да повторим пак
тази хубава поука
не унивай, смел бъди и кажи:
„Хич не ми пука, хич не ми пука, хич не ми пука“.
Хич не ми пука!!!

Валс „Минутка“, опус 64
музика: Фредерик Шопен

 Определете музикалната форма.
 Направете схема на музикалната форма с букви и фигури.
 Определете размерa.

Танцуващата котка
музика: Лерой Андерсън

 Колко различни по характер дялове откривате?
 Има ли контраст между дяловете и в какво се състои?

в темпото; в мелодията; в динамиката; в ритъма; характера

Проста триделна форма – музикално произведение в три дяла. 
Тя бива два вида: а в а, с еднакви първи и трети дял; 

а в с, с три различни дяла.

Форма в музиката

a ab a b c
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Музикални инструменти
Формирайте екип, който да подготви проект за постери, в които да се ви-

зуализират групите музикални инструменти – струнни, духови, ударни, и да 

се представи кратка, полезна и любопитна информация за тях.

За звуковата задача изберете ресурси, достъпни в интернет.

Междинен продукт – електронно писмо с прикачен файл „Списък с пред-
лаганите в постерите инструменти“.

Краен продукт постери: „Музикални инструменти“ – струнни, духови, 
ударни. Представяне пред класа.

Лунна пътека 
музика: Жанина Янкулова
текст: Мая Дългъчева

Луната по вълните пак рисува лунна пътека,
по нея лунни зайчета танцуват – златни и леки.
До тях лудуват в пяната златиста ято делфини
блещукат песъчинките – мъниста в пазвите сини.

Припев:
Море и луна тъкат в тишина
златна, вълшебна пътека,
как тихо блести, как нежно шепти
и води далеко, далеко…

По лунната пътека щом поема бяла и боса,
навярно ще се върна тук след време, но златокоса.
А може би русалка аз ще стана и сред вълните
в премяна от сияйна лунна пяна нощем ще скитам.

Припев:

 Определете характера на песента.
 Определете музикалната форма и я обозначете с букви и фигури.

Рондо форма
Радецки марш 
музика: Йохан Щраус-баща

 Колко пъти се появява темата?
 Колко са контрастните дялове? 
 Променят ли се изразните средства?

Рондо (от френски – кръгъл) – подвижен, оживен характер на музиката, в която 
често се съчетават черти на песенност и танцувалност. Танцьорите, наредени в кръг, 
пеели и танцували на припева. След това един от тях влизал в кръга и изпълнявал 
друга мелодия, с друг танц. После се връщал в кръга при останалите танцьори и из-
пълнявали отново музиката и танца от припева.

1

2

3

Рондо е музикална форма, при която една тема прозвучава най-малко три 
пъти, като се редува с други теми, наречени епизоди. Епизодите са повече или 
по-малко контрастни по характер на главната тема. Рондото се среща като са-

мостоятелна творба или като част от по-голямо музикално произведение.
Отбелязва се с букви а b а c а или с фигури:

a a ab c

 Направете ритмичен съпровод, като се разделите на групи.
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вокални състави

Вокалната музика е тази, която се изпълнява чрез пеене – 
самостоятелно или в група.

Солово пеене – изпълнение на един човек. 
Вокален ансамбъл – едновременно изпълнение на няколко певци.

Хор на Пловдивските момчета
изпълнява: Детски хор, диригент Милка Толедова
Хор „Гусла“
изпълнява: Мъжки хор, диригент Маестро В. Бобевски
Камерна капела „Полифония“
изпълнява: Женски хор, диригент Людмила Герова

Човешките гласове се различават по своя тембър и тонов обхват. Има три вида 
гласове: мъжки, женски и детски. 

Мъжките гласове се делят: на нисък – бас, среден – баритон и висок – тенор. 
Женските биват: нисък – алт, среден – мецосопран и висок – сопран. 
Детските гласове се наричат дискант.

●солист

●дует

●квинтет

●квартет

●терцет

Хор – ансамбъл от певци. 
Хоровете биват: еднородни – мъжки или женски;

смесени – участват жени и мъже.
Обикновено детските хорове са смесени – от момчета и момичета.

Народен хор – вокален ансамбъл, който изпълнява предимно народни песни 
по специфичен начин.

Вокална формация „Аква-Делия“
изпълнява: Смесен хор, диригент Диляна Мичева
Хор „Космически гласове“
изпълнява: Народен хор, диригент Ваня Монева

●хор

●диригент
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Първи български композитори

Хорова китка „Каква мома видях, мамо“ 
музика: Емануил Манолов

 Откривате ли връзка с фолклора? 
 Кой от принципите в музиката е използван – еднаквост, контраст, повторение?

Емануил 
Манолов

Панайот 
Пипков

Георги 
Атанасов

Никола
Атанасов

Добри 
Христов

 Определете тактовия размер и танца.

По райските долини 
музика: Емануил Манолов
текст: Иван Вазов

Първите български композитори живеят и творят след Освобождението на Бълга-
рия. Получават музикално образование в чужбина, след което се връщат в България 
и работят като учители по музика, диригенти на училищни и читалищни хорове и 
оркестри, за които пишат своите песни, маршове, опери, оперети, симфонии. 

Творчеството им е дълбоко свързано с фолклора, композиторите често „цитират“ 
народните песни като теми в своите  произведения. Популярни по това време са 
„китките“ от народни песни за хор и за духов оркестър.

Емануил Манолов (1860–1902)
Роден е в град Габрово. Работи като учител по музика в Казанлък. Автор е на мно-

го училищни и хорови песни, най-популярна е песента „Татковина“. Написал е пър-
вата българска опера „Сиромахкиня“ по текст на Иван Вазов. Операта е поставена за 
първи път през 1899 г. в град Казанлък.

Родна реч 
музика: Добри Христов
текст: Ран Босилек

Родна реч, омайна, сладка,
що звучи навред край мен;
реч на мама и на татка,
реч, що мълвим всеки ден. 
Тя звънти, когато пея,
в радостни игри ехти;
вечер приказки на нея
баба тихо ми реди.
И над книгата унесен,
родна реч ми пак шепти...
Милва като нежна песен,
като утрен звън трепти!

Хорова китка „Дамян танец води“ 
музика: Александър Морфов

Добри Христов (1875–1941)
Автор е на повече от 400 песни, на църковна и хорова музика, на произведения 

за симфоничен оркестър – две балкански сюити, тържествена увертюра „Ивайло“. 
Той е един от първите български теоретици с научни трудове върху особеностите на 
българската народна музика. Музикалното училище в град Варна носи неговото име.

Александър Морфов (1880–1934)
Александър Морфов е автор на повече от 40 военни марша и патриотични песни. 

Изобретател е на нов вид флейта, която се произвежда от италианската фирма „Рам-
пони“, и на нов инструмент – „Орфеин“, с тембър на виола и виолончело. 

Канон 
музика: Емануил Манолов

 Определете характера на песента.
 Разучете песента по дялове. 
 Каква е музикалната форма?
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Симфоничен оркестър

ІV част из Симфония № 1
музика: Никола Атанасов

 Определете характера на главната тема.
 Колко пъти прозвучава темата в произведението?
 В каква музикална форма е написана посочената част?

Никола Атанасов  (1886–1969)
Роден е в град Кюстендил, работи като учител в различни градове. Автор е на 

маршове, хорови и солови песни и на първата българска симфония. Тя е неговата 
дипломна работа при завършване на Консерваторията в град Загреб през 1912 г. Сим-
фонията се състои от четири части.

Симфония е произведение, което се изпълнява от симфоничен оркестър. Състои 
се най-често от четири части, контрастни по характер. Обикновено първата част е 
тържествена, втората e лирична, третата – танцувална и четвъртата – жизнерадостна.

Симфоничният оркестър се появява през ХVІІ–ХVІІІ век, през епохата на Класи-
цизма. Съвременният оркестър се състои от следните групи инструменти:
● струнни лъкови;
● дървени и медни духови;
● ударни инструменти.

В допълнение, в зависимост от характера на произведението, композиторите 
включват арфа, пиано, орган, синтезатор (или електронни ефекти), специфични етно 
инструменти, старинни инструменти, един или няколко певци и хор.

Групите в оркестър се наричат секции. 
Всички те са водени от концертмайстор.
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На Лазаровден – един ден преди Цветница се извършва един от най-важните мо-
мински обичаи – „Лазаруване“. Малки и големи момичета са пременени в най-кра-
сивите си дрехи и са украсени с цветя и накити. Те обикалят домовете, играят и пеят 
песни за всички членове на семейството. Пожелават здраве, благополучие, женитба 
на младите и плодородие по нивите. Стопаните ги даряват с яйца. След лазаруването 
малките момичета стават моми и могат вече да се „момеят“ – да носят китка и нани-
зи, да ходят по седянки, да им пращат сватове...

Ой, Лазаре
народна песен

Ой, Лазаре, Лазаре,
добре стори, че дойде.
Че Великден наближи,
че Великден ще дойде.
Ризата ми на кросно,
сърмен елек на бало.
Сърмен елeк на бало,
папуцето на пазар.
Папуцето на пазар,
пафтите ми на златар.
Ой, Лазаре, Лазаре,
добре стори, че дойде.

Чии са тези дворове
народна песен

Чии са тези дворове,
със чубрица вградени, 
със чубрица вградени,
със босилек метени.
Момкови са дворове,
със чубрица вградени, 
със чубрица вградени, 
със босилек метени.
Че кой двори ще мете,
Янка двори ще мете, 
че кой сметта ще хвърля, 
Иван сметта ще хвърля. 

Лазаруване 

Лазарките изпълняват песните си 
антифонно – пеене с отпяване.

Връбница (Цветница) е на следващия ден след Лазаровден – в неделя. Изпълнява 
се  обичай за плодородие и женитба, наречен „Кумичене“. Всички моми  се събират в 
дома на миналогодишната кумица и заедно се отправят към реката. Там пускат   вен-
чета от върбови клонки. На която мома най-напред тръгне  венчето, тя  ще е  „кумица“.

След това момите хвърлят още веднъж своите венчета, за да разберат коя ще се 
омъжи през годината.

Провикна се здравец
народна песен

Провикна се здравец от градина,
Много здраве на малките моми,
Нека дойдат зелен да ме берат,
Че босилек веднъж в градина.
А пък аз съм и зиме, и лете,
Зиме лежа под бели снягове,
Лете лежа под дебели сенки,
Провикна се здравец от градина. 

Ойне Дойне, гиздава девойко
(текстът се изпява след всеки ред)

Цветница
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Един от най-големите християнски празници е Великден. Подготовката за него 
започва още на Велики четвъртък, когато се боядисват яйца. Първото яйце се боя-
дисва в червено и се поставя до иконата на Богородица до следващия Великден. С 
него майката трие бузките на децата за здраве. В петък се приготвят великденските 
колаци. Великден се празнува три дни. В неделя след църква всички се връщат вкъ-
щи и се „борят“ с боядисаните яйца. На когото яйцето остане най-здраво, той е борак. 
На Великден се правят люлки. Люлеенето предпазва от лоши болести, самовили и 
змейове, играят се хорà, пеят се песни.

Зана ми мома хубава
народна песен от Тракия

Зана ми мома хубава,
тя за Великден бързала,
бързала и се радвала:
– Кога Великден ще дойде,
хубаво да се пременя,
п¥ са хубаво нареда,
че на хорото да ида,
тихичко да си запея,
лесничко да се изсмея,
сичките мене да гледат.

Фолклорен обреден календар
Народните празници и обичаи са свързани със смяната на сезоните. 

Обред
Установени поредни действия, които се изпълняват в народните обичаи.

великден 
ІV част „Ода на радостта“ из Симфония № 9
музика: Лудвиг ван Бетовен
текст: Фридрих Шилер

През 1972 г. „Ода на радостта“ е обявена за химн на Съвета на Европа, а от 1985 г. е 
химн на Европейския съюз. Изпълнява се на всички езици, които се говорят в Европа. 
От 2004 г. е прието да звучи в инструментален вариант.

Химн на Европа

aa ab a b

 Изпейте химна на Европейския съюз с думи, а който може – и с ноти.
 Посочете коя от трите схеми отговаря на формата на химна.

 Определете метрума и размера на песента „Зана ми мома хубава“.
 Направете ритмичната схема на размера.
 Свързвате ли метрума на тази песен с някое от познатите хорà?
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Популярна музика
Поп музиката (съкращение от популярна музика) е наименованието на музиката, 

която  включва в себе си разновидностите: рок, хип-хоп, денс, техно, рап и др.
Характерно за мелодиите е, че те са лесни за запаметяване, което спомага за бързото 
приемане от публиката. Най-често се залага на силно изразен ритъм и ясна, запевае-
ма мелодия. Неизменна част от развитието на популярната музика са електронните 
музикални инструменти – синтезатор, електрически китари, електрически барабани, 
които вие вече познавате.

Сред най-известните имена на българската популярна музика са Емил Димитров, 
Лили Иванова, Васил Найденов, Кристина Димитрова, Орлин Горанов, група „Тони-
ка“ и много други.

 Като използвате свободния достъп в интернет, потърсете песента „Междучасие“ 
от репертоара на Васил Найденов.
 Намерете в YouTube и прослушайте песента „Детски спомен“ от репертоара на 
Кристина Димитрова и Орлин Горанов.
 Харесват ли ви песните? Коя бихте запели?

Репертоар – сбор от произведения, 
който даден изпълнител може да изпълни пред публика.

Кои професии имат свой репертоар?

●барабани

●синтезатор

●соло китара ●бас китара

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!
Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден –
и Бог ще те благослови!
 
Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!
Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!...
 
Тъй солунските двама братя
насърчаваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!
България остана вярна
на достославний тоз завет –
в тържествуванье и в страданье
извърши подвизи безчет...

Бъдете преблагословени,
о, вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!
Нека името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни
в Славянството во век веков!

Химн на Св. св. Кирил и Методий
музика: Панайот Пипков
текст: Стоян Михайловски

Панайот Пипков (1871–1942)
Роден е в град Пловдив. Бил е учител по музика в Ловеч и в София. Автор е на 

много хорови и солови песни, сред които „Химн на Св. св. Кирил и Методий“ 
(1901), на детските оперетки  „Деца и птички“ и „Щурец и мравка“, на пиеси за пиа-
но, за цигулка и пиано. Негов син е композиторът Любомир Пипков.
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Автентичен и обработен фолклор
Дена слиза от горица 
народна песен

Дена слиза от горица,
от горица лилянова.
На глава £ росна китка,
росна китка, росенова.
Росна  китка  проговаря,
не ме давай на момците,
че момците лудо ходят,
лудо ходят, лудо носят.
Най ма давай на момите,
че момите кротко  ходят, 
кротко ходят, кротко носят.

Дено, Дено, малка моме.
(текстът се изпява след всеки ред)

Автентичният фолклор е създаден от нашите предци, запазен е и е предаван от 
поколение на поколение. Той включва народни песни, танци, свирни, пословици, га-
танки, легенди и митове. 

В началото на двадесети век фолклорът започва да се записва, за да остане като 
дар за поколенията.

Българските композитори обработват народните песни, като прибавят нови 
гласове към мелодията, променят темпото и динамиката и др. Обработена хорова 

песен се изпълнява акапелно или със съпровод на оркестър.

От коя фолклорна 
област е песента?

Познахте ли хорото, 
размера и метрума?

 В какво се състои промяната – в ритъма, метрума или в гласовете?

В съвременната популярна музика често текстът и мелодията на песента се създа-
ват от членовете на групата – колективно творчество. 

Професията композитор се появява преди няколко века. Aвторите на музика – про-
фесионални музиканти, записват имената си върху произведенията, които създават, 
и така отстояват авторските си права.

Автор на музика може да е не само професионален музикант. Народната музи-
ка например е създавана от талантливи певци и свирачи, които в повечето случаи 
едновременно са създавали текста и мелодията, а много често и стъпките на танца 
„хорото“, което може да се играе. Песните са се предавали „от уста на уста“, не са се 
записвали, но продължават да се изпълняват, като някои от тях се променят и усъвър-
шенстват във времето.

Как се наричат:
● авторът на музиката 

● авторът на текста 
● музикантът, който прави съпровода 

на песента 
● човекът, който ръководи хор или 

оркестър?

Дайте примери от репертоара на пети клас за:
● песен, която е пример за народно творчество; 
● авторска песен – посочете имената на композитор и автор на текст; 
● колективно творчество (от поп или рок музика).

Автор, изпълнител
к
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Чуйте песента „Дена слиза от горица“, обработена от Дочка Къшева.
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Ваканция 
музика: Хайгашод Агасян
текст: Анета Мутафова

Последен ден звънецът бие,
ваканция за нас дойде,
омаяни сме всички ние
от пoлъх нежен на море.

Отново лятото ни мами
с безбройни, весели игри,
а слънцето на плаж ни кани
багажа стягай си и ти.

Припев:
Ваканция, ваканция
със хиляди лица,
жадувана ваканция,
добре си ни дошла.

Вълшебно мое, пъстро лято,
мечтано дълго, ден след ден,
развяващо коси от злато,
безкрайно скъпо си за мен.

Припев:

Концерт с любими песни и произведения
Съставете проект за концертна програма и плейлиста.

Изберете водещи на концерта.
Определете солисти на песните.

Помислете за подходящ съпровод.
Предложете и подходящи танци за песните.

 Изберете средства и ресурси, достъпни в интернет, за да откриете други танци от 
творчеството на посочените композитори.

Композиторите използват народните танци в различни  самостоятелни пиеси или  
като части от музикални произведения. Още през XVII век композитори като Бах и 
Хендел създават инструментални сюити, в състава на които влизат различни старин-
ни танци. Българските композитори вплитат танцовия фолклор в своите произведе-
ния – право хоро, пайдушко хоро,  ръченица, дайчово хоро и др.

Танците в творчеството на композиторите

Ритмично движение 
музика: Панчо Владигеров
„Ръченица“ из операта „Момчил“
музика: Любомир Пипков 
Валс № 2
музика: Дмитрий Шостакович
Увертюра из оперетата „Прилепът“
музика: Йохан Щраус-син
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Да си припомним

 Подчертайте изразните средства: 
мелодия, лад, темпо, тембър, височина, динамика, сила, ритъм, хармония.

 „Цвят, багра, нюанс – прозрачно, ефирно, наситено, тъмно“ са определения за 
изразното средство:
а) мелодия        б) тембър        в) метрум    г) темпо

 Редуването на различни по времетраене нотни стойности наричаме:
а) динамика        б) ритъм        в) темпо    г) мелодия

 Коя от групите музикални инструменти НЕ е от състава на симфоничния оркестър:
а) струнни        б) духови        в) ударни    г) клавишни

 С коя от изучаваните музикални форми свързвате схемата:

a a ab c

 Кой от изброените музикални инструменти е запазен само в Пиринския край?
а) акордеон        б) гъдулка        в) зурна    г) тамбура

 Каба гайдата е характерна само в:
а) Тракия          б) Родопите      в) Пиринско   г) цяла България

 С кой от изброените танци свързвате схемата:     
а) пайдушко хоро     б) ръченица      в) дайчово хоро г) валс

 Ръченицата се изпълнява в размер:
а) ;           б) ;          в) ;      г) . 

 Исов глас е: 
а) вторият глас на песента;       б) глас, който пее или свири един тон;  
в) провикването в народните песни;  г) тембърът на гъдулката.

 Безмензурна музика е:
а) в двувременен размер;       
б) няма определена метрична пулсация и размер;  
в) в размер ;
г) маршовата музика.

 Сюита е: 
а) многочастно музикално произведение, в което се редуват различни по характер 
части;       
б) вид музикална форма; 
в) произведение за симфоничен оркестър;
г) танц, който се изпълнява в кръг.

Песни за изпълнение
3
5
8

11
12
13
14
19 
21
22
23 
24
25
32
33
34
36
37
38
39
41
41
45
46
47
48
51
53
55
59
59
62
62
63
64
66
69
71

Отново е 15-ти – музика Хайгашод Агасян, текст Анета Мутафова
На моста на Авиньон – френска популярна песен
Из „Тема с вариации“ – музика Волфганг Амадеус Моцарт
Как всичко се върти – музика Жанина Янкулова, текст Мая Дългъчева
Празнична песен – музика Милена Добрева, текст Ваньо Велчев
Тудоро ле, черноока – народна песен
Бабина игра – музика Красимир Милетков, текст Радой Киров
Рипни, Калинке – народна песен от Родопите
А бре юначе  каматно – народна песен от Родопите
Черешка е цвет цветила – народна песен от Родопите
Ден на народните будители – музика Красимир Милетков, текст Ангелина Жекова 
На поле брезичка растяла – руска народна песен
Сен Мартен – френска песен
Царят на певците – музика Маестро Георги Атанасов, текст Цоньо Калчев
Либели ми са лъгали – народна песен от Тракия
Бре, де се е чуло, видяло – народна песен от Тракия
Събрали са се момите – народна песен от Тракия
Синджир, бяло Раде ле – народна песен от Странджа
Снощи си минах, мале ле, край селото – народна песен от Странджа
Нанко, болярино – народна песен от Тракия
Рождество – музика Добри  Христов, текст Елин Пелин
Бяла Коледа – музика и текст Стефан Диомов
Еленко, моме маленко – народна песен от Пирин
Китчице, буйна лобода – народна песен от Пирин
Ръчай, поръчувай, моме – народна песен
Ах, мòри, мòме – народна песен от Пирин
Химн на Република България – музика и текст Цветан Радославов
Хич не ми пука – музика Хайгашод Агасян, текст Недялко Йорданов
Лунна пътека – музика Жанина Янкулова, текст Мая Дългъчева
Канон – музика Емануил Манолов
Родна реч – музика Добри Христов, текст Ран Босилек
Ой Лазаре – народна песен
Чии са тези дворове – народна песен
Провикна се здравец – народна песен
Зана ми мома хубава – народна песен от Тракия
Химн на Св. св. Кирил и Методий – музика Панайот Пипков, текст Стоян Михайловски
Дена слиза от горица – народна песен
Ваканция – музика Хайгашод Агасян, текст Анета Мутафова
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10
10
10
14
14
14
15
18
20
21
21
23
25
26
26
28
30
30
30
31
31
31
31
32
32
34
35
35
35
36
36
36
37
37
38
38
40
41
41
42
43
43
44
44
44
44
46
48
49
49

Из „Карнавал на  животните“ – Камий Сен-Санс
Валс „Фантазия“ – Михаил Глинка
Балет „Ромео и Жулиета“ – Сергей Прокофиев
Танго „Роксан“
Полетът на бръмбара – Николай Римски-Корсаков
Приспивна песен – Волфганг Амадеус Моцарт
Из „Картини от една изложба“ – Модест Мусоргски
Ехо – Орландо ди Ласо
Излел е Дельо хайдутин – народна песен от Родопите
Бела съм, бела, юначе – народна песен от Родопите
Сворнато хоро
Право хоро
Химн на народните будители  –  Добри Христов
Симфония № 4,  IV част – Пьотр Илич Чайковски
Чардаш – Виторио Монти
Симфония № 94,  II част – Йозеф Хайдн
Ръченица – Добри Палиев
Концерт за кларинет и оркестър ла мажор – Волфганг Амадеус Моцарт
Концерт за обой и оркестър – Доменико Чимароза
Концерт за флейта и оркестър – Саверио Меркаданте
Концерт за тромпет и  оркестър – Йозеф Хайдн
Из „Картини от една изложба“ – Мусоргски/Равел 
Концерт за валдхорна – Волфганг Амадеус Моцарт
Увертюра към операта „Леката кавалерия“ – Франц фон Супе
Съдбата нам е отредила – Маестро Георги Атанасов
Пайдушко хоро – Дико Илиев
Женала е дюлбер Яна – народна песен от Тракия
Овчарска мелодия – Никола Ганчев
Керченска ръченица – Никола Атанасов
Право старозагорско хоро – Минчо Недялков
Трите пъти – Теодосий Спасов
Джиновско хоро – Оркестър „Зорница“
Тракийска ръченица
Прочу се Странджа планина – народна песен от Странджа
Нестинарско хоро – Стойко Георгиев
Буенек – Костадин Варимезов 
Ярешко хоро – Никола Ганчев
Коледарско хоро 
Елате всички предани – коледна песен от ХVII век
Разходка с шейна – Лерой Андерсон
Дунавско хоро – Дико Илиев
Сюита „Аладин“ – Карл Нилсен
Сюита № 2  – „Бадинера“ – Йохан Себастиан Бах
Дивертименто/струнен оркестър – Волфганг Амадеус Моцарт
Соната за виола – Йоханес Брамс 
„Лебедът“ из „Карнавал на животните“ – Камий Сен-Санс
„Слонът“ из „Карнавал на животните“ – Камий Сен-Санс
Планино Пирин – народна песен
Арап, Ширто, Джангурица, Малешевско хоро
Кукерски танц – Иван Варимезов 
Из „Картини от България“ – Васил Казанджиев

Из балет „Лешникотрошачката“ – Пьотър Илич Чайковски
Арабеска – Клод Дебюси
Астурия – Исак Албенис
Валс „Минутка“ – Фредерик Шопен
Танцуващата котка – Лерой Андерсън 
Радецки марш – Йохан Щраус-баща
Хор на момчетата
Хор „Гусла“
Ансамбъл „Полифония“
Формация „Аква-Делия“
Народен хор „Космически гласове“
Каква мома видях, мамо – Емануил Манолов
По райските долини – Емануил Манолов
Дамян танец води – Александър Морфов
Симфония № 1, IV част – Никола Атанасов
Симфония № 9 – „Ода на радостта“ – Лудвиг ван Бетовен
Дена слиза от горица – народна песен
Ритмично движение – Панчо Владигеров
„Ръченица“ из операта „Момчил“ – Любомир Пипков
Валс № 2 – Дмитрий Шостакович 
Увертюра из оперетата „Прилепът“ – Йохан Щраус-син

50
52
52
53
53
54
56
56
56
57
57
58
58
59
60
65
69
70
70
70
70
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алтоне – злато, жълтици
будало – глупаво
бунаро – кладенец
гюзел – хубав
грошове – пари
дюкен – магазин
йотънал – потънал
каматно – хубаво, красиво
керван – корона, върволица
кросно – част от тъкачен стан
лобода – плевел
лю одно – само едно
маргарикь – наниз от герданче
махано – недостатък
могла – мъгла
моске – мостове
некеш – не искаш
низ – надолу
нине – стопанин, домакин

обракя – обръща
огльодала – огледала
оти – защото
папуцето – обувките
пафтите – украсени метални токи за колани
приега – харесва
рачи – иска
руба – дреха 
ръчай – поръчвай
сака – иска
строг – стрък
стройници – годежари
тьонка – тънка
харманята – харман
черночка – черноока
чува – оглежда
шеряна – шарена
юбави – хубави

Речник на непознатите думи
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