
ОБИКНОВЕНИТЕ ДРОБИ В МУЗИКАТА 

 

Урок: Красотата на музиката изразена чрез математическите 

действия и символи 

Вид на урока: интердисциплинарен – практически и нагледно 

Учебни предмети: математика,музика , БЕЛ, гражданско образование, биология и здравно 

образование 

Класове: V,  

Цели: 

Образователни: придобиване на математически и музикални компетентности, затвърждаване 

на уменията за  работа с обикновени дроби , части от число, чрез познания за нотите, 

равноделни и неравноделни ритми. Логическо мислене, иновативно мислене, интегриране на 

знания , междупредметни връзки – математика, музика, БЕЛ, ГО, Биология и здравно 

образование 

Възпитателни: работа в екип, кариерно ориентиране,развитие на логическо и иновативно  

мислен, емоционална интелигентности психологическа нагласа за позитивно отношение към 

знанията и образованието 

Предварителна подготовка и необходими материали 

-скици на ноти, драматизация ,търсене на информация от интернет-  

-материали –  шоколад, листове А4, моливи, записи на музикални етюди 

Задачи и очаквани резултати: 

- да се представи кратка драматизация – Как да разделим шоколада 

- Да се направят скици на ноти – цяла, половин, четвъртина и осмина. 

-да се обяснят нотите чрез обикновените дроби 

-да се изразяват четвъртина и половина нота чрез осмина ноти, като се използват знанията по 

математика  

-да се представят равноделните и неравноделни ритми чрез сбор на обикновени дроби с 

еднакъв знаменател 

-да се представи музикална творба – право хоро 

- да се представят неравноделните ритми чрез ръченица, пайдушко, дайчово хоро, валс и др  

- да се запише с помощта на нотите равноделен и неравноделен ритъм 

 

Методи: 

-работа в екип 

 -дизайн на  мислене 



 -демонстрация  

-наблюдение 

-непосредствено изследване на действителността  по самостоятелен път и със собствени 

усилия 

-упражнение – моделиране на математически модели 

-упражнение – моделиране на музикален модел 

-драматизация 

 

ХОД НА УРОКА: 

Четирима ученици от пети клас са подготвили кратка драматизация – Как да разделим 

шоколада? 

Геройте са семейство – баща, майка и двете им деца. 

Бащата – Много се изморих днес,цял ден работих, но успях да мина през магазина 

И да купя един шоколад .В магазина не можах да платя с карта , а наличните пари ми стигнаха 

само за един. Сега трябва да го разделя на четири равни части. Деца вие знаете ли каква част 

ще получи всеки? 

Децата – Ние още не сме учили  обикновени дроби, но да попитаме пети клас 

Ученик отговаря – една четвърт .- отговорилия правилно получава малък подарък 

Шоколада се разделя 

Майката – аз не искам и моята част ще я дам на едното дете. 

Бащата – тогава моята част ще я дам на другото дете. Сега каква част от шоколада ще получи 

всяко дете, след като и двете ще получат по две четвърти 

Ученик – една четвърт плюс една четвърт – две четвърти, което е точно една втора 

Учителя го изписва на дъската.         

Едно от децата – Аз ходя на солфеж и там се използват същите числа. 

Бащата – Така ли – не знаех , че и в  музиката има математика .  Аз съм инженер и ми е 

интересно , как се използват тези числа..                                                                              

 Знаете ли каква професия е инженера?  - обяснява, като показва къде могат да намерят 

информация. 

Дете – Сега с помощта на пети клас ще ти обясним за нотите и обикновените дроби        10 мин 

Пред учениците са сложени скици на цяла нота, половинка нота, четвъртина нота и осмина  

нота.  

Учител – Коя е цялата нота  



Ученик – показва нотата и обяснява,че  това е цял тон 

Последователно , учениците показват половина нота –  

Четвъртина нота и осмина нота  – прави се с помощта на учителя. 

Учител – Ако имаме две осмина ноти – изписва на дъската – една осма плюс една осма , какво 

ще получим. 

Ученик – две осми, което е една четвърт тон 

Учителят дава още два примера за събиране на тонове , използвайки събиранто на  

обикновените дроби.                  10 мин 

Учител  - Какви видове размери познавате 

Ученици –Равноделни и неравноделни размери 

Учител равноделните размери са 2/4 и ¾, те показват наличието на равни по продължителност 

тактови времена – например валс – раз, два, три – пуска се валс. Или това записано на 

математически език означава ¼ +1/4 +1/4 , което е ¾  такт.  Записва се с ноти - четвъртинки 

Ако имаме размер 2/4 как ще го запишем 

Ученик  ¼ +1/4 = 2/4,  

Учител Колко четвъртинки ноти имаме  

Ученик     2, раз,два. Записваме две четвъртинки ноти 

Учител –При много от фолклорните произведения , размерите не са еднакво дълги – това са 

неравноделните размери.5/8, :7/8 

5/8 (2/8+3/8),(3/8+2/8) раз-два, раз-два-три и т.н. Пайдушко хоро, пуска се мелодия 

Учениците сами  пробват да запишат размер 7/8, математически - 7/8 (2/8+2/8+3/8) 

раз-два, раз-два, раз-два-три и т.н. и с осмина ноти. Пуска се ръченица. 

9/8 (2/8+2/8+2/8+3/8), (2/8+3/8+2/8+2/8) Дайчово      -пуска се мелодия              15 мин 

Прави се обобщение на урока от учителя и се задават въпроси за връзката на 

математиката и музиката и за красотата на музиката изразена чрез математическите  

действия и символи                                     5 мин. 

 

 

 

                                                        


