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“ПРИКЛЮЧЕНИЯ С ТАМБУРА” 

ОТКРИТА ПРАКТИКА С ЕЛЕМЕНТИ НА БИНАРЕН УРОК 

С УЧАСТНИЦИ ДЕЦА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАTA ГРУПА 

И УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ „А“ КЛАС 

 

            /Урокът е реализиран във връзка с Проект за иновации 

                                „Учене чрез изкуства и игри в 1. - 4. клас“/ 

 

Съображения при избора на темата:  

• Близка е като тематика до светоусещането на децата от подготвителната група и  

първокласниците;  

• Тематично и жанрово е  обвързана с постигане на очакваните  резултати; 

• Притежава ярка звукоизразителност; 

• Предоставя възможност за бинарност в планирането и провеждането на урока, както и за  

осъществяване на междупредметни връзки и интегриране на различни учебни дисциплини 

през изкуство. 

 

I. Вид на урока: комбиниран - за нови знания, обобщаване и надграждане с елементи на 

бинарност (планиран и проведен от двама учители; развиващ знания, умения и компетентности 

основно по два учебни предмета – музика и БЕЛ). 

II. Цели и задачи: 

Целите и задачите на урока са  ориентирана към основната музикално-изпълнителска 

дейност, която се изразява чрез: 

• Пеене /певческа дейност/; 

• Свирене на детски музикални инструменти; 

• Музикално-ритмична дейност; 

• Възприемане на музиката. 

 

Певческата дейност  е най-достъпна и децата са най-активни. Тя дава възможност за: 

• Съпреживяване на художествения образ, заложен в музикалното произведение, като 

същевременно развива редица музикални способности; 

• Изграждане на отношение към  пеенето и песента в два аспекта: 1) като продължителен 

процес на развитие на гласа и на певческите умения, свързани с музикалните способности; 

2) като дейност в даден момент, например изпълнение на определена песен; 

• Получаване на знания за собствения глас и неговото опазване; 

• Усъвършенстване на мисловните процеси в резултат на взаимодействието между музика и 

текст;   

• Подобряване на езиковата  и музикална култура на децата; 
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 • Формиране на естетически вкус към музиката като вид изкуство; 

• Коригиране  на дикцията. 

Свиренето на детски музикални инструменти, базирано на ОРФ-ШУЛВЕРК МЕТОДА, 

внася допълнително разнообразие в музикалната работа с деца, които обикновено трудно задържат 

вниманието си върху един обект или дейност за по-дълго време. Освен музикални способности, тази 

музикална дейност способства за развиване и възпитаване на редица ценни качества като 

наблюдателност, творческо въображение, самостоятелност, организираност, концентрация, 

дисциплина, толерантност към другите. 

Музикално-ритмичната дейност в обучението на учениците се използва главно като 

средство за отмора. Активизирането на вниманието в името на играта дава възможност за прилагане 

на знания и умения в нова ситуация. Забавните обстоятелства носят радост, като едновременно с 

това спомагат за усъвършенстването на различни способности и умения, стимулират 

изпълнителската дейност и провокират инициативност у децата. 

Възприемането на музиката  е дейност, която поставя в зависимост качеството и резултата 

на всички музикални дейности и не се изолира от тях, а  присъства постоянно в урока. Нейната роля 

е изграждане на музикален опит чрез непрекъснато и по време на пеене, и по време на свирене  

вслушване и вникване в нея, т.е. осъзнато възприемане на музикалното произведение. 

III. Очаквани резултати:  

     Запознаването със струнния инструмент тамбура е основен очакван резултат. За децата от 

подготвителната група това е ситуация за надграждане и запознаване на живо с инструмента, а за 

учениците от първи клас - урок за нови знания. Децата от подготвителната група знаят 

наименованието на инструмента, запознати са визуално и частично темброво, а на учениците от 

първи клас това предстои. Децата от подготвителната група ще си спомнят предишна ситуация и 

ще видят инструмента на живо, а учениците от първи клас ще придобият начални знания за него.  

       Други очаквани резултати: 

- Отчитат двигателно равномерна двувременна пулсация; 

- Затвърдяват изучените песни и ги изпълняват с нужната динамика и темпо; 

- Разпознават жанровата специфика на изучените песни; 

- Разпознават звучността на барабана; 

- Участват колективно в изпълнение на нова песен, като спазват най-общите правила и изисквания 

при пеене; 

- Познават звучността и начина на звукоизвличане на клавеси; 

- Познават принципа при звукоизвличане на ударни инструменти; 

- Разпознават право хоро и марш; 

- Разпознават песен по характерен мотив; 

- Изразяват  адекватна емоция при създадена музикало-танцова среда. 

 

IV. Подходи при изграждане на урока:  
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 • Формиране и развитие на ключови компетентности – компетентност за културна 

осведоменост и изява, езикова грамотност: 

- Музикална практика: музициране, възприемане на музика чрез пеене на песни и ритмичен 

съпровод; 

- Елементи на музикалната изразност: запознаване с детски и други музикални инструменти с 

техните темброви характеристики, вокална и инструментална музика, метрум.  

- Музика и игра на фона на българската народна традиция и обредност; 

- Дума, сричка, гласни и съгласни звукове. 

• Интегративен и интердисциплинарен подход с осъществяване на вътрешнопредметни и 

междупредметни връзки и синхронизиране на образователното съдържание в няколко 

аспекта: 

- Тематичен: Андреевден и знания за традициите и обичаите /родинознание/; 

- Лексикологичен: обогатяване речника на децата от подготвителната група и първокласниците в 

условия на музикална дейност; 

- Граматичен: възможност за използване на техники за ограмотяване в контекста на музикална 

дейност чрез конструиране  на звукови модели  на думи и  усвояване на понятия  за конкретния 

урок; 

- Визуализиращ: онагледяване на музикални явления чрез зрителни опори, присъстващи като 

понятия и в други учебни предмети, например използване на геометрични фигури и числа за 

представяне на метрични схеми и др.  

• Балансирано взаимодействие между емоционалното и интелектуалното начало, присъщо за 

общуване с музикалното изкуство.  

• Действен подход /„учене чрез действие”/: осъществява се чрез основните за часа дейности  

пеене, възприемане, свирене с детски музикални инструменти, музикалноритмични 

движения и творческа дейност.  

 

V. Методи и техники за обучение: 

• Метод на вербално предаване и слухово възприемане на информация. Техники: беседа, 

дискусия. 

• Метод на визуално предаване и зрително възприятие. Техники: наблюдение, демонстрация. 

• Метод на стимулиране и мотивация. Техники: комбинация от няколко учебни дисциплини в 

един урок /музика, БЕЛ, математика, родинознание/, екипна практическа дейност, създаване 

на ситуация на взаимопомощ. 

 

V. ХОД НА УРОКА: 

1. Уводна част: 

• Емоционална нагласа: Песен „Нео от Борнео“, муз. Красимир Милетков 
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 Маймунката Нео е интерактивна кукла, която присъства в ежедневието на първокласниците. 

Тя е кръстена на музикалния образ от песента „Нео от Борнео“. Интерактивният подход следва 

забавна сюжетна линия с образователно-възпитателен характер.  

Маймунката бе намерена затворена в един от шкафовете в класната стая. Учениците бяха 

поставени в проблемна ситуация да предположат как се е озовала там и след импровизирана беседа 

всички се обединиха около предположението, че като резултат от своето любопитство се е качила в 

камион, пълен с банани, и така е пристигнала в България. От там с някоя от кашоните с плодове е 

попаднала в нашето училище. Но няма нищо случайно, щом се е озовала точно в нашия клас. 

Текстът на песента показва, че тя не иска да става човек, но тъй като е при нас, започва да придобива 

човешки качества, а първокласниците се образоват и възпитават така, че да ѝ покажат най-доброто 

възможно поведение. Тя изразява емоции, съпреживява с децата, но понякога е своенравна, почива 

си безпричинно или се ядосва, а учениците се стараят да ѝ угодят и да спазват класните правила. 

• Учителят на 1а клас: Маймунката е доволна и ни е подготвила  предизвикателства. В 

музикалната чанта-радио е сложила задача. Учителят отваря чантата и чете въпрос: 

Знаете ли какъв ден е днес/Андреевден/?  Чували ли сте  нещо за него? /Целта е да се разбере 

дали имат някакво базисно знание./ 

• Учителят от ПГ чете текст, който изважда от чантата-радио: 

Андреевден или Едрей  

Според народните познания в областта на астрономията, на този ден започва 

нарастването на деня за сметка на нощта. Българите казват, че на Едрей всичко наедрява, 

защото денят пораства колкото едно просено или синапено зърно. Други вярват, че денят 

наедрява толкова, колкото е скокът на петел на праг. Още в ранно утро домакинята приготвя 

вариво от всякакъв вид зърна, които могат да се намерят в къщата -  боб, просо, царевица и др. 

Това се прави, за да наедреят посевите, така както наедряват денят и сварените зърна. 

• След прочита на децата се поставя задача да повторят наименованията на зърната и да 

определят устно колко срички има всяка дума. Упражнява се слушане с разбиране и 

развитие на фонематичния слух. Акцентът е върху думата просо, която има две срички. 

Целта е да се направи преход към двувременния метрум. 

2. Преходна част: Затвърдяване на знанията за двувременен метрум чрез беседа. 

• Учител на 1а клас: Кои песни от изучените се броят на две? /“Барабан“ и „Опни ми, тропни 

ми“/. Установява се какво е различното между тях. /едната е маршова, другата – 

народна/право хоро/ 

• Изпълнение последователно на двете песни със съпровод на детски инструменти, като 

предават характера на песента. Работи се върху метрум, темпо, динамика и музикално 

изразяване. Обобщава се, че тези инструменти са ударни.  

• Устно децата правят звуков модел на думата барабан. Вниманието се насочва към гласната 

„А“ и колко пъти се чува в думата. Определят се сричките. Целта е активно участие на 

малките ученици и пренос на знания.     
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         3. Съобщаване на темата:  

• Учител на 1а клас: Инструментите са най-различни по звукоизвличане и днес ще се 

запознаем с един, който няма да се побере в нашето радио.  

 

4. Основна част: 

• Показва се тамбурата. Чрез беседа се откриват основните му характеристики: Струнен, 

народен, дървен инструмент; изработва се от дървeтата явор, череша или орех; форма 

на круша; характерен за Пиринския край. 

• Учителят на ПГ насочва вниманието на децата към това дали си спомнят за този инструмент 

и подпомага с насочващи въпроси, за да си припомнят за минала ситуация. 

Възможни въпроси, ориентирани към извличане на обратна връзка:  Чували ли сте за Пирин 

планина? Каква е формата на инструмента? /на круша/. През кой сезон има най-много круши? 

/есен/ и др. 

• Отново се намесва маймунката, която моли децата да направят звуков модел на думите 

тамбура и круша, но практически, тъй като устно не е успяла да разбере. Това ще се случи 

с изрязани червени и сини квадратчета, с които децата ще конструират звуков модел на 

двете думи. 

• Учениците правят звуков модел на думите, като подреждат сини и червени квадратчета 

според мястото на гласните и съгласни звукове, определят броя на  сричките и броя на 

звуковете. /Процесът се подпомага активно от двамата учители./ 

• Учителят на ПГ приканва дете  от групата да покаже  с цифра броя на звуковете в думите, а 

друго - да обозначи броя на звуковете с магнитни фигури. 

Целта е осъществяване на екипна работа между двамата учители, между децата от ПГ 

и първокласниците, приемственост в усвояването на знания по български език и литература в 

периода на ограмотяване, както и интегриране със знанията по математика за броене и познаване 

на цифрите.  

Следва похвала за добрата работа и най-после идва забавният момент да чуят как звучи 

тамбурата на живо.  

• Учителят на 1а клас изсвирва мелодии, за да чуят децата тембъра на инструмента.  

• Учителят на 1а клас свири песента „Седнало е Джоре дос“, като предварително поставя 

задача да познаят как се казва песента и да усетят метричната пулсация. 

• Всички деца пеят под съпровод на тамбурата, подпомагани от двамата учители.  

Тъй като първокласниците са учили текста на песента в клуб по интереси „Музикално ателие“, 

учителят ги приканва да пеят под съпровод на инструмента и клавесите заедно с малките 

ученици, за да се забавляват. 

• Беседа, която съдържа следните примерни въпроси: Чували ли сте звученето на песента   

преди и под какъв съпровод /оркестър, акордеон, без съпровод, изпълнители - жени, мъже, 

деца/? /Вметва се, че в последващи часове ще я чуят в различни изпълнения./ 
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 • Първокласниците получават задача да посочат коя от двете схеми на изречения отговаря на 

заглавието на песента „Седнало е Джоре дос“. /схемите са на дъската/. 

• Следващата задача е да установяват и определят  прилики с песента  „Опни ми, тропни ми“ 

/народни песни, съпровод на народни инструменти, брои се на две, можем да играем хоро/. 

• Поставя се задача на децата от ПГ да разпознаят цифрата две и да я поставят на магнитната 

дъска, както и да поставят две магнитни фигури, с което се затвърдява в края на урока 

двувременният метрум. 

5. Заключителна част: 

• Слушане на откъс от Цветаново хоро със соло тамбура.   

• Учителите приканват деца да танцуват под музикалния съпровод. 

• Двамата учители правят оценка за работата на учениците през часа.  

• Децата получават  картички със стилизиран образ на инструмента тамбура, за да си я оцветят 

според настроението и емоцията, която им е останала от урока. 

VI. Предварителна подготовка и дидактични материали: 

• Изработване на брошура към урока; 

• Изработване на забавен еко плакат;  

• Планиране и разработване на урока и написване на урочен план; 

• Използване на електронен учебник по музика за първи клас  на издателство „Просвета плюс“; 

• Песен „Нео от Борнео“, муз. Красимир Милетков; 

• Интерактивна кукла - маймунка; 

• Изработване на торбички с ламинирани сини и червени квадратчета за обозначаване на 

гласни и съгласни звукове; 

• Детски музикални инструменти; 

• Чанта-радио; 

• Изображения на схеми за конструиране на изречения; 

• Магнитни фигури и дъска; 

• Изображение на дървото явор; 

• Изработване на картички за оцветяване. 

 

VII. Използвана литература: 

• Книга за учителя по музика за първи клас - изд. „Просвета плюс“, Галунка Калоферова; 

• Книга за учителя по музика за първи клас - изд. „БУЛВЕСТ 2000“, Пенка Марчева; 

• Статия  „Музикални дейности в началното училище“ – POMAGALO; 

• Алманах „Традиции и празници на българите“. 

 

VIII. Иновативност в урока: 

• Елементи на бинарен урок; 

• Елементи на метода Орф-Шулверк; 



           Проект за иновации „Учене чрез изкуство и игри в 1. – 4. клас“ 

                                                                                  2021 – 2024 година 

 • Компетентностен подход; 

• Интердисциплинарен подход; 

• Учене чрез действие; 

• Учене чрез преживяване; 

• Използване на кукли. 

 

 

Разработили: Марияна Боянова – кл. ръководител на 1а клас 

                                                  Кремена Йорданова – учител на ПГ 


