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АНОТАЦИЯ 

Курсът по “Педагогически технологии за овладяване на музикалните дейности в 

детската градина” цели да запознае бъдещите учители с:  

 Теоретико-методически основи на музикалното образование в ДГ; 

 Съвременни психологически и педагогически изследвания на детските музикални 

прояви в различните музикални дейности.  

 Закономерностите на педагого-психологическата дейност, насочена към развитие 

на художествено-музикалните способности, към формиране на изпълнителски 

умения и творческа активност във всички достъпни за децата от предучилищна 

възраст музикални дейности.  

В обучителния курс се разкрива съдържанието на съвременното музикално 

образование, насочено към цялостното развитие на децата, към формиране на тяхната 

музикална култура. Студентите овладяват съвременен модел на музикално-педагогическа 

дейност, реализирана на три взаимно свързани равнища: музикално-художествено, 

методическо и организационно. Обучението включва изучаването на методическите 

основи на музикалното образование на детето в предучилищна възраст, своеобразието, 

методите, формите, средствата за реализацията му. Студентите получават знания и 

умения за научно-практическо разработване на музикалното-образователно съдържание в 

детската градина и предучилищна възраст и подготовка за планиране, организиране и 

провеждане на образователен процес по музика. Особено място е отделено на формите 

на организация на музикално-педагогическо взаимодействие в детската градина и 

разглеждане на спецификата на педагогическата ситуация по образователно направление 

"Музика", както и нейното планиране и реално осъществяване. Този раздел от 

лекционното съдържание включва и подробно представяне в теоретичен и практико-

приложен план на всяка една от дейностите, обуславящи съдържанието на музикалното 

образование в ДГ - възприемане (слушане) на музика, певческа дейност, музикално-

ритмична (танцово-двигателна) дейност, музикалноизпълнителска (свирене на детски 

музикални инструменти) и творческа дейност. Особено място е отделено на играта в 

процеса на музикално образование в предучилищна възраст. Съдържанието на 

упражненията е логически обвързано с лекционния курс.  
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ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ИЗХОДНИ УЧЕБНИ РЕЗУЛТАТИ 

Основна цел на курса е изграждането у студентите на реална представа за 

същността и специфичните особености при овладяването на педагогическите технологии 

на обучението по музика в детската градина. Студентите се ориентират в 

особеностите на видовете рецептивни, изпълнителски и творчески музикални дейности, 

запознават се с утвърдени в практиката и иновативни технологии по отношение на всяка 

музикална дейност в детската градина. Изяснява се мястото на музикалната дейност на 

децата в бита и празниците. 

Като изходни учебни резултати се очаква, студентите да: 

 познават особеностите на предучилищния период в контекста на вътрешните му 

диференциации; 

 умеят да планират педагогически взаимодействия спрямо личностно 

ориентирания образователен подход; 

 познават и прилагат традиционни и интерактивни методи, ефективни 

педагогически подходи и практики, приложими към обучението в предучилищното 

образование. 

 разработват педагогически ситуации, съобразени с особеностите на 

музикалните ситуации в детската градина. 

 

ПРЕДПОСТАВКИ 

Дисциплината е част от учебния план на образователната програма по 

Предучилищна и начална училищна педагогика, ОКС „Бакалавър“ и има основополагащ и 

интегриран характер. 

СТАТУТ И СТРУКТУРА 

 

Специалност Статут Кредити Дистанционно 

обучение 

Редовно 

обучение 

Задочно обучение 

ПНУП  задължителна 4 Пр. л с общо л с общо л с общо 

    20 20 40 10 10 20 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА 

 

А. Лекционен курс 

Тема 1. За видовете звукове в музиката и извън нея. 

Тема 2. Начин на предаване на музиката и статут на създателите ѝ. Индивидуална и 

обществена музикална култура. 

Тема 3. Музикални способности – видове и класификации. 

Тема 4. Същност, цели и задачи на педагогическите технологии за овладяване на 

музикалните дейности в детската градина. 

Тема 5. Музикалните дейности в обучението на децата в детската градина - видове. 

Тема 6. Възприемане на музика. Методика на дейността в детската градина. 

Тема 7. Певческата дейност на децата от ранна и предучилищна възраст в детската 

градина. Етапи на работа върху песента. 

Тема 8. Видове детски музикални играчки и инструменти. Методика на запознаване с тях и 

овладяване техниката на свирене. Играта в музикалната дейност на децата. Видове игри 

и игрови форми на музикално обучение. 
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Тема 9. Форми на организация на музикалнопедагогическо взаимодействие в детската 

градина: музикалнопедагогическата ситуация - специфика. Планиране на музикално-

образователната дейност в ДГ. 

 

Б. Семинарни упражнения 

Тема 1.  Методи за обучение и педагогически подходи за запознаване с 

учебното съдържание в образователно направление «Музика» 

Съдържание: активни методи на обучение; тематично учене; мисловни карти. 

Тема 2. Елементарен анализ на песни 

Съдържание: Анализиране на елементите в песента (темпо, динамика, 

диапазон, жанр и др.) 

Тема 3.  Музикално-педагогическата ситуация в детската градина 

Съдържание: Планиране и подготовка; Компоненти на ситуацията; Създаване 

на технологични варианти на музикални ситуации. 

Тема 4. Музикални игри с движения и български народни танци.  

Съдържание: Методическа последователност при разучаване и изпълнение на 

игра.  

 

ПЛАНИРАНИ УЧЕБНИ ДЕЙНОСТИ И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ 

С цел да се провокира мисленето на студентите, както и да се мотивира 

участието им в хода на работата по време на лекциите се използва т.нар. интерактивна 

лекция. Тя дава възможност съдържанието по дадена тема да се „разбие” на сегменти – 

сегмент на лекция в съчетание със сегмент, по който студентите работят по групи или 

самостоятелно върху определена част от съдържанието, участват в дебати, представят 

журналистически материали по поставени от преподавателя задачи.  

Курсът е разработен в електронен вид. Качен е в обучителната платформа 

MOODLE и осигурява достъп на студентите по всяко време и място до учебните 

материали – теоретични и практически. 

 

МЕТОДИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ 

Методи на преподаване 

Учебният план предполага курсът по Педагогически технологии за 

овладяване на музикалните дейности в детската градина да бъде представен в 

лекции и семинарни упражнения. С цел да се избегне преподаване на абстрактно-

теоретично ниво и да се провокира мисленето на студентите, както и да се мотивира 

участието им като основен метод по време на лекциите се използва т.нар. интерактивна 

лекция.  

Помощни методи на преподаване са: дискусионни методи; методи, генериращи 

идеи; ситуационни методи; презентационни методи.  

В упражненията са включени дискусии, беседи, индивидуалната работа, 

работата по двойки, работа по групи, решаване на казуси.  

 

 

 Методи за оценяване 

Дисциплината завършва с изпит. Във формирането на оценката по 

дисциплината участват следните елементи: активност в часовете, изразяваща се в 



 4 

изпълнение на индивидуални и групови задания, решаване на учебни тестове, полагане 

на писмен изпит. 

*Забележка:  

Цялостна информация свързана с описание на курса, очаквания към 

обучаемите, съдържание на курса, начин за получаване на студентските кредити по 

дисциплината, изпитен въпросник, литература за подготовка за изпита, оценяване по 

дисциплината са представени в електронния вариант на курса в MOODLE.  
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4. Същност, цели и задачи на педагогическите технологии за овладяване на 

музикалните дейности в детската градина. 

5. Музикалните дейности в обучението на децата в детската градина - видове. 

6. Възприемане на музика. Методика на дейността в детската градина. 

7. Певческата дейност на децата от ранна и предучилищна възраст в детската 

градина. Етапи на работа върху песента. 

8. Видове детски музикални играчки и инструменти. Методика на запознаване с тях и 

овладяване техниката на свирене.  

9. Играта в музикалната дейност на децата. Видове игри и игрови форми на 

музикално обучение. 

10. Форми на организация на музикалнопедагогическо взаимодействие в детската 

градина: музикалнопедагогическата ситуация - специфика. Планиране на 

музикално-образователната дейност в ДГ. 

 


