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Отчет  

за дейността по музика 

за учебната 2018/2019 година 

 
I. Система за работа в предметната комисия.  

Дейността на предметната комисия по музика е свързана с 

изграждане на музикална култура, компетентности и умения за общуване 

на подрастващите с музикалното изкуство, както и създаване на условия за 

разгръщане на личностните им заложби и интереси. Музиката като 

изкуство възпитва естетически категории и морални ценности, отправя 

послания, вдъхновява хората за добри дела. Тя развива духовната страна 

на човека, неговата емоционална интелигентност, чрез нея се изграждат 

социални умения за общуване и стремеж към творчество и възвишеност.  

 

II. Учебна дейност:  
           В часовете по музика в 5-ти клас си поставих задачата да възпитавам 

у учениците стремеж към естетическо и толерантно поведение при 

общуване с музиката на основата на трите основни музикални дейности –

изпълнение на песни, възприемане /слушане на музика/, знания и 

музикални наблюдения с поставени задачи за усвояване на музикални 

компетентности и умения. 

          При направеното входно ниво в началото на учебната година 

учениците показаха много добри и отлични резултати. Позитивната 

и творческа атмосфера в часовете предразполагаше децата да изпитват 

естетическа наслада и радост, да проявяват артистичност и въображение, 

да откриват посланията които творците отправят към своята публика, да се 

стимулира логическото и аналитично мислене, да се активизират 

междупредметните връзки. 

          Като се има предвид разнородният състав на учениците от 8. и 9. клас 

понякога се налагаха промени в подхода и организацията на учебната 

дейност, както и взаимозаменяне на музикалните дейности – в някой 

класове приоритет имаше изпълнението на песни, а в други слушане на 

музика с творчески задачи.  

          В края на втори срок беше проведено изходно равнище за оценяване 

на нивото на усвоените компетентности, съсредоточеност и интелект. 

          Извънкласната дейност по музика се свързва със подготовката и 

изявите на сцена на сформираните вокални групи. Състава на Детската 

вокална група от 5. до 8. клас се утвърди след втората репетиция. 

Разучавахме 7 песни. Подготовката за Коледния концерт започна отрано, 

децата бяха много ангажирани, но ежеседмично отделяха от малкото си 

свободно време, идваха по-рано от всички за да репетираме. 

Вдъхновението и ентусиазма за подготовка бяха силен мотив за 

преодоляване на различни препятствия. 

             Младежката група също показа не само своя стремеж за победа, но и 

умения за самостоятелна творческа дейност и професионализъм, както и 
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прекрасни човешки взаимоотношения, съпричастност и приятелство. На 

коцерта бяха прекрасни като коледни ангели. 

1.  Участие в Коледна програма взеха и учениците от V а клас. На 

Коледарският празник те се изявиха с три коледарски песни. Пресъздадоха 

и сурвакарски обичай. 

2.  На Патронния празник на МГ Василена Крумова изпя песента 

,,Родна земя'“ Следващото участие на Детската вокална група беше с 

изпълнение на Химна на МГ. 

3.  Последната изява на квартет от Детска вокална група беше на 24 

май послучай изпращане на Випуск 2018. За всеки от отбелязаните поводи 

подготвях допълнително озвучаването по различни начини – чрез 

прослушване и издирване на записи на съответните песни и 

инструментали, записи на съответния звуконосител. 

4. Приех с голямо желание моите отговорности в МГ. Бях наясно, че 

е небходимо да преодолея много предизвикателства, но имах твърдото 

убеждение, че в името на децата и прекрасният колектив с който работих 

трябваше да преодолея препятствията от различен характер. 

 

Даринка Буюклиева – старши учител по Музика 

 

 


