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Резюме. Независимо от научните доказателства за благотворното влияние 
на музиката върху езиковото развитие, присъствието на музикални елементи 
в реалния образователен процес по чужд език е все още недостатъчно. В 
изложението се систематизират варианти, които могат да бъдат прилагани 
както към упражненията от използваните учебни комплекси, така и към 
допълнителното учебно съдържание, подбрано от учителите съобразно 
спецификата, потребностите и езиковото равнище на учениците.

Предложените възможности за включване на музикални елементи 
в обучението по английски език като чужд са разделени на две групи:  
1) дейности за интегриране на инструментална музика и 2) дейности за 
интегриране на вокални изпълнения и ритмични елементи. Представените 
методически варианти не изчерпват всички съществуващи, но биха могли 
да станат отправна точка за разработването на нови решения и да помогнат 
на педагогическите специалисти да се убедят на практика в положителното 
влияние на музиката върху езиковото развитие. 

Ключови думи: музика; английски език; начално училище

Благотворното влияние на заниманията с музика върху езиковото развитие е 
доказано от множество експериментални изследвания. Проявлението му се про-
ектира в когнитивното, емоционалното и социалното развитие, допринася за сни-
жаването на афективния филтър и за повишаването на мотивацията за обучение. 

Присъствието на музикални елементи в реалния образователен процес по 
чужд език обаче е все още недостатъчно (Kaneva 2021). Този факт може да 
бъде обяснен с направените от П. Дигрейв констатации: а) липсват достъпни, 
адекватно разработени методически материали и б) недостатъчно се познават 
научните изследвания, които доказват положителното влияние на музиката 
върху езиковия напредък (Degrave 2019).

В изложението, въз основа на обстоен преглед и интерпретация на лите-
ратурни източници, се систематизират варианти, които могат да бъдат при-
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лагани както към упражненията от използваните учебни комплекси, така и 
към допълнителното учебно съдържание, подбрано от учителите съобразно 
спецификата, потребностите и езиковото равнище на учениците.

Всички предложени дейности са условно разделени на две групи: 1) дей-
ности за интегриране на инструментална музика в обучението по английски 
език и 2) дейности за интегриране на вокални изпълнения и ритмични еле-
менти в обучението по английски език.

Описаните занимания би трябвало да се възприемат като още един възмо-
жен начин за преподаване на учебното съдържание, да се следи каква е реак-
цията на учениците, и в случай на нежелание от тяхна страна да се включат, 
да не им се натрапват. 

1. Дейности за интегриране на инструментална музика 
А) В упражненията от учебния комплекс, по който работят учениците
Инструменталната музика би могла да се включи в обучението по англий-

ски език като фон на учебните занимания по следния начин:
– текстовете (на истории, песни, диалози) се представят от учителя, съпро-

водени с музикален фон, подбран съобразно темата и спецификата на текста;
– упражненията за самостоятелна работа се изпълняват на фона на инстру-

ментална музика с цел по-добра концентрация и снижаване на тревожността. 
Избраният инструментален фрагмент се използва всеки път при изпълнение 
на задача за самостоятелна работа и постепенно се превръща в част от рутин-
ните занимания в обучението.

Инструменталната музика може да се интегрира и като част от учебните 
дейности по английски език, например:

– при представянето на лексикалните единици и при затвърдяването на 
техните устни и писмени форми се използват фрагменти от инструментални 
изпълнения с различно темпо, които „задават“ скорост на повтарянето/прочи-
тането им;

– учителят подбира музикални фрагменти с контрастно звучене – много 
бързо или бавно темпо, бодро или меланхолично настроение и т.н. Използва 
ги при четене на текст, като интонира и нюансира гласа си при четенето съо-
бразно характера на музикалното произведение. След това поставя задача на 
учениците да прочетат същия текст в унисон с настроението, ритъма и темпо-
то на инструменталното изпълнение. 

– мелодекламации – четене на текстовете от учебника с въпросителна, въз-
клицателна, подбудителна и др. интонация в съпровод с подходяща музика 
– за възпитаване на изразителност на гласа (Andreev 1994).

Б) В дейности, които не са свързани със съдържанието на учебните ком-
плекси

За създаването на рутина в класната стая се използва класическата музика, 
която звучи като фон на задачите за четене на текст, писане или което и да е 
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друго упражнение за самостоятелна работа, работа по двойки или групова 
работа, допълващо съдържанието на учебния комплекс. Добре е учителят дa 
изпробва въздействието на различни класически произведения върху учени-
ците. 

По същия начин, като фон на заниманията в класната стая, се използват 
мелодиите на традиционни за носителите на езика цел песни или танци.

2. Интегриране на вокални изпълнения и ритмични елементи
А) В упражненията от учебния комплекс, по който работят учениците
Вокалните изпълнения могат да звучат като фон, например:
– любимите песни от съдържанието на учебния комплекс, по който се обу-

чават учениците, звучат като фон по време на приготвянето им за часа или за 
напускането на класната стая;

– на учениците се поставя задачата: докато слушат песента за първи път, да 
нарисуват това, което чувстват, или изображения на думите, чието значение 
разбират (Ludke 2009).

Приложението на вокални изпълнения като част от учебните дейности 
би могло да се осъществи по следния начин:

– изпяване (вместо прочитане) на серията от нови лексикални единици, 
преподадени в урока – мелодията може да е предложена от учителя, от дете 
от класа или няколко деца да изпеят серията от думи, като използват различна 
мелодия;

– диалозите, включени в съдържанието на учебния комплекс, се затвърдя-
ват чрез пеене: хорово (класът се разделя на толкова групи, колкото са учас-
тниците в диалога) или индивидуално, като партньорски етюд, при който „се 
изгражда комуникация с друг партньор, развива се вниманието, провокира 
се паметта, умствената гъвкавост и партньорски способности“ (Vasilev 2021,  
p. 17);

– буфосинхронно пеене (придружено с движения на ръцете и тялото) – гла-
сът се изключва от участие и пантомимата става основно изразно средство; 
заниманието е подходящо за децата, които са още в мълчаливия период на 
чуждоезиковото си развитие и не се чувстват уверени в говоренето/пеенето 
(Andreev 1994); 

– музикална драматизация на познати текстове – децата самостоятелно 
избират с каква мелодия да изпеят всяко от изреченията и какви мимики и 
жестове да включат в изпълнението си;

– пеене на песните с отмерване на ритъма им с детски ударни музикални 
инструменти;

– нетекстувано пеене с предложена от учителя едносрична дума (от изу-
чаваните) за раздвижване на речедвигателните органи и за отработване на 
трудните звукосъчетания, напр.: three, shoe, owl и др. Мелодията може да е на 
учена песен или съчинена от детето изпълнител (Andreev 1994);
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– учителят демонстрира произнасянето/изпяването на текста на песента 
с пляскане/почукване/потропване на всяка ударена сричка; после същото се 
прави съвместно с децата, като едната половината от класа има за задача да 
отмерва ритъма, а другата половина – да пее или изговаря текста. След това 
ролите се разменят (Ludke 2009);

– Scramble Game: по двойки или в групи се раздава текстът на песента, 
нарязан на лентички (върху които са написани един или два реда от текста), а 
всяка лентичка е разделена на две части. Задачата е да се открият съответства-
щите си части от всяка лентичка/част от текста и да се подредят лентичките 
в правилен ред възможно най-бързо. Песента се прослушва, за да се провери 
изпълнението на задачата. Играта може да се усложни, като лентичките се 
разделят на по-малки части, но за да се запази елементът на забавление, върху 
лентичките се изписва по-голямо количество текст (Ludke 2009).

– слушане със зрителна опора върху текста на песента, в който са под-
чертани буквите с фонетични особености при произнасянето им като звук 
(Kostova 2015);

– персонализация на текстовете на песните и речитативите, напр. чрез за-
мяна на имена, названия на места, местоимения и др. и изпълнение на персо-
нализираните варианти (Graham 2006);

– „разговор с почукване/пляскане“ – класът се разделя на две и се започва 
диалог без думи, само с ритъм: едната група отмерва ритъма на въпроса, а 
другата група – на отговора, след като са правени упражнения с текстовете на 
песните и речитативите (Graham 2006);

– създаване и изпълнение на ритмични акомпанименти към текстовете на 
изучени песни, речитативи, диалози; 

– рапиране на текстовете от учебника (EMP 2012);
– написване на нов куплет на учена песен по аналогия с предишните (EMP 

2012); 
– слушане и попълване на липсващите лексикални единици от песен със 

съответстващите им изображения (EMP 2012); 
– колекциониране на музика, танци и песни и откриване на музикални 

творби, които се използват за едни и същи социални събития в родната култу-
ра и в културата на езика-цел (EMP 2012);

– пеене на песни или изпълнение на речитативи с контролиране на силата 
на гласа: едната фраза – силно, другата – тихо, и т.н.

Б) В дейности, които не са свързани със съдържанието на учебните ком-
плекси

– Игри с пеене и движения – мелодията и игровите движения улесняват 
възприемането и разбирането на текста (Danyew 2022). 

– Музикални игри с пръсти (Fingerplays) – позволяват прилагането на мул-
тисензорен подход / възприемане на информацията, тъй като активират ня-
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колко сетива: визуални, слухови, тактилни и кинестетични (Poulsson 1893). 
Предназначени са за деца (от 0 до 8 години), които са в началото на езиковото 
си развитие по английски език като роден, следователно са подходящи и за 
децата, които също са в началото на езиковото си развитие по английски език, 
но като чужд (I – IV клас). 

– Игри с пеене и пляскане (Danyew 2022a) – подобряват контрола на 
фината моторика; координацията между двете половини на тялото, кому-
никативните умения, паметта, речниковото развитие, чувството за ритъм; 
допринасят за подобряване уменията за планиране на двигателната актив-
ност (Danyew 2022).

Вместо заключение следва да бъде подчертано, че предложените тук идеи 
нямат претенции за изчерпателност. Възможностите за интегриране на му-
зикални елементи в ранното чуждоезиково обучение със сигурност са много 
повече от систематизираните в изложението, но представените методически 
варианти биха могли да станат отправна точка и да провокират педагогиче-
ските специалисти към разработването на собствени решения, въз основа на 
които да се убедят на практика в положителните ефекти от включването на 
музикални елементи в процеса на ранното езиково обучение.
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IDEAS FOR INTEGRATING MUSIC ELEMENTS  
INTO THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH AS  
A FOREIGN LANGUAGE IN PRIMARY SCHOOL

Abstract. Regardless of the scientific evidence about the positive influence of 
music on language development, the presence of music elements in the process of 
teaching English as a foreign language is still insufficient. Some methodological 
ideas are presented in the paper, after the thorough review and interpretation of 
literary sources. These ideas can be applied both to the excercises from the 
textbooks and to the additional learning content selected by the teachers according 
to the language level and needs of the students. 

The possibilities for integrating music elements into the process of teaching 
English as a foreign language are divided into two groups: 1) activities which 
integrate instrumental music and 2) activities which integrate vocal music and 
rhythmic elements.

Presented methodological ideas do not exhaust all available ones but could 
become starting point for developing new solutions and to help pedagogical 
specialists to see the positive influence of the music on language development.

Keywords: music; English language; primary school
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