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І. Цел: Осигуряване на подкрепа за личностното развитие на децата от ДГ
„Биляна“ с изявени дарби и интереси в областта на певческото изкуство.
Стимулиране и развитие на способностите, интересите и музикалната
култура на децата.

ІІ. Задачи:
1. Създаване на желание за общуване с музиката.
2. Възпитаване в дух на съпричастност и любов към българската
музикална традиция и култура.
3. Развиване на музикални умения, интереси и запознаване с основните
видове музикални и вокални дейности.
4. Формиране и развитие на музикален слух у децата.
5. Запознаване с различните жанрове на музиката.
6. Формиране и развитие на музикално - изпълнителските и
слушателски умения.
7. Практическо усъвършенстване на хорово - певчески навици.

ІІІ. Дейности:
Разучаване и пеене на песни - солово и хорово.
Слушане на различна по жанр музика.
Запознаване с нови и различни по вид произведения.
Разпознаване на различни музикални инструменти и понятия,
свързани с музикалната култура (бързо и бавно темпо, високи и
ниски тонове, силно, тихо, весело, тъжно и др).
5. Практически упражнения за усъвършенстване на вокалните техники
за пеене.
6. Избор и поставяне на песни за разучаване.
7. Творческа изява в различни мероприятия.
1.
2.
3.
4.

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
на заниманията в Клуб „Вокална група”
през учебната 2017/2018 година
Месец
Октомври

Седмица

Тема

1

Вокални и
певчески умения
(разпяване,
певческа стойка)

2

Вокални и
певчески умения
(дишане)

3

„Петко на Рада“

4

Вокални и
певчески
умения(звукообра
зуване и дикция)

Съдържание
Изграждане на умения за разпяване
(кратки, ясни, завършени музикални
фрази със сравнително малък тонов
обем и с поредно движение)
,положението на тялото, раменете,
ръцете и главата.
Използване на атрактивни и
занимателни форми на работа за
упражняване на спокойно и
равномерно вдишване през носа, за
задържане на въздуха и за
постепенното му пестеливо
изразходване.
Възприемане и заучаване на песен.
Работа върху постигането на леко
пеене, без напрежение, с добре
отворена уста и ясно произнасяне на
текста. Затвърдяване на песен „Петко
на Рада“

Ноември

Декември

5

Свирене с детски
музикални
инструменти

6

Свирене с детски
музикални
инструменти

7
8

„Коледен сняг“

Подпомагане развитието на
метро-ритмичния усет, като основна
музикална способност, а също и на
останалите музикални способности:
тоновисочинен слух, тембров слух,
динамичен слух и други.
Изпълнителска дейност върху
инструментални произведения с
програмно съдържание и определен
жанров характер.
Разучаване на песен.

„Сурвакане“

Пресъздаване на народния обичай.

„Jingle Bells“

Разучаване на песен.

Музикално изразни средства
в музиката
„Четирите
годишни времена
- Зима“ Антонио
Вивалди

Запознаване с бързо и бавно темпо,
високи и ниски тонове, силно, тихо,
весело, тъжно и др.)
Изграждане у децата на слушателки
умения, емоционално възприемане на
слушаната творба и проследяване на
художественото съдържание.

9
10
Януари

11
12
13

14
Февруари

15

16
17

18
Март

19

„Пътят към дома“ Разучаване на песен.
Пеене с ясна дикция и артикулация.
Класически
Запознавате и разпознаване визуално и
инструменти
слухово класическите инструменти.
„Пътят към дома“ - затвърдяване на
песен.
„За моята
Възприемане и заучаване на песен.
България“
Инструментални Запознаване с нови и различни по вид
произведения с
произведения.
различен жанров „За моята България“ - затвърдяване на
характер(марш,
песен.
валс и т.н.)
„Подарък за
Разучаване на песен.
мама“
Български
Запознаване и разпознаване визуално и
народни
слухово - кавал, гайда, гъдулка и
инструменти
тамбура.

20
21

„Залюбила е
малка мома“
Инструментални
произведения с
различен жанров
характер
(ръченица, право
хоро и т.н.)

„Подарък за мама“ затвърдяване на песен.
Възприемане на песен.
Запознаване с нови и различни по вид
произведения. Разучаване на песен
„Малка мома цвете брала“
„Залюбила е малка мома“ затвърдяване.

22
„Цветница“

Пресъздаване на обичай.

23
Април

27

„Пролет“ ВГ „Бели брези“
„Мятало Ленче
ябълка“
„Малка мома
цвете брала”,
„Мятало Ленче
ябълка”,
„Залюбила е
малка мома“
„Вълшебен ден“

28

Подготовка за годишен концерт

29

Годишен концерт

24
25
26

Май

Разучаване на песен.
Разучаване на песен. Затвърдяване на
песен „Пролет“.
Затвърдяване на българските народни
песни.

Разучаване на песен.

