
Основно училище „Иван Вазов“ с. Русокастро, Бургаска област 

Работен лист – 13.04.2020г 

Клас : 1 

Проект по  Физическо възпитание и спорт – I част 

Урок: Начално разучаване на хоро 

                                               ,,Боряно, Борянке’’ 
 

Обикновено право хоро. Играе  се почти в цялата страна под съпровода на популярната 

песен “Боряно, Борянке”, но може да се играе и на други подходящи мелодии в същия 

тактов размер. Хватът най-често е за длани. Характерно за хорото е лекото полюляване 

на ръцете напред назад в ритъм с музиката. Играе се смесено в кръг, полукръг, вито или 

сключено. Тактовият размер е 2/4. Брои се едно; две. 

Линк към песента:  https://www.youtube.com/watch?v=equYgzkNi0k 
                                                

БОРЯНО, БОРЯНКЕ 

 

1.Боряно, Борянке, сал ти ли си мома, (2) 

 

сал ти ли си мома, сал ти ли знаеш да пееш? (2) 

 

2. Гласът ти се чува чак до нашта нива. (2) 

 

Чак до нашта нива, чак до нашто лозе. (2) 

 

3. Сърпа си оставих, тебе да послушам, (2) 

 

тебе да послушам, коя песен пееш. (2) 

 

4. Коя песен пееш нея да засвиря, (2) 

 

нея да засвиря хоро да направя. (2) 

 

5. Хоро да направя, хоро на момците, (2) 

 

хоро на момците както на момите.(2) 

Описание на движенията: 

Изходно положение за всички движения – първа позиция на краката. 

Движение №1 – ход вдясно отпред – изпълнява се за един такт: 

 

На едно – стъпка с десния крак вдясно; 
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На две – кръстосана стъпка с левия крак пред десния. 

Движение №2 – люш вдясно – изпълнява се за един такт: 

На едно – стъпка с десния крак вдясно; 

 

На две – подскок или чукче на десния крак на място, левият крак се изнася напред пред 

десния до положение отворена вътрешна свивка. 

Движение №3 – люш вляво – изпълнява се за един такт: 

 

На едно – стъпка с левия крак вляво; 

 

На две - подскок или чукче с левия крак на място, десния крак се изнася пред левия до 

положение на отворена вътрешна свивка. 

Описание на хорото:  Учениците са построени в кръг или полукръг, обърнати с лице 

към центъра, ръцете са долу и са хванати за длани. 

1 такт – Изпълняват движение №1 – ход вдясно отпред. 

2 такт – Изпълняват движение №2 – люш вдясно. 

3.такт – Изпълняват движение №3 – люш вляво. 

Когато темпото е по-умерено се изпълняват чукчета, а хода е със стъпки. В случаите, 

когато темпото е бързо вместо стъпки се изпълняват ниски прескоци, а при люшовете 

вместо чукчета се изпълняват подскоци. 

 

Методика на обучение 

За началното разучаване на хорото, особено в първи клас, най-подходящ метод на 

обучение е разчленения. Започва се с разучаване на движение №1, бавно, с броене на 

глас и без подскоци. След неговото усвояване може да се играе само първото движение 

на различен съпровод до неговото затвърдяване и усъвършенстване. 

Втората част на хорото се състои от движения №2 и №3. Те се разучават заедно, като се 

изпълняват последователно и многократно едно след друго. 

В следващия етап двете части на хорото се свързват в едно цяло. В началото хорото се 

играе без пеене, като учителят брои на глас високо: едно, две. Тялото и главата са 

изправени и леко обърнати по посока на движението. След като поне от половината 

клас усвои хорото в основи, може да се премине към изиграване с вокален или 

музикален съпровод. При допускане на типични грешки хорото се прекратява и се 

посочват допуснатите неточности. 

Хорото придобива завършен вид, когато се изиграе с люлеене на ръцете обтегнати в 

лактите. На първото време от такта те се повдигат леко напред, а при второто се 

отвеждат назад. 

Изготвил: Ива Драганова 
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