
Име, фамилия на ученика:  

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“ – с. РУСОКАСТРО, общ. Камено, Бургаска област 

Работен лист по: Музика 
Клас: 5,  час по седмично разписание – 6 

Дата/ден от седмицата: 19.03.2021 – петък 

    Тема на урочната единица/страница: Музикалната форма – стр.54 

 

 

Рондо 

Рондото е музикална форма, в която една тема се повтаря най-малко три пъти, като между 

повторенията и се появяват различни по характер дялове, наречени епизоди. 

 

Стр.54 Разгледайте схемата на музикалната форма рондо в учебника.  

 

Прочетете текста на стр.54 и речника какво означават опера и ария. 

 

Допълнителна информация за рондо форма: 

 

За да се избегне объркване, не трябва да се забравя, че този термин се отнася както за двете 

сфери - литературата и музиката. И това не е изненадващо. Ако говорим за поезия, а след това 

Рондо - е една от най-поетичните форми. Тя е с особен състав, който се състои от 15 реда, а 

деветия и петнадесето линии представляват първите начални думи. Тази форма възниква във 

Франция през XIV век и е била използвана активно в руската поезия XVIII и началото на ХХ 

век. 

 

Рондо в музиката 

 

Този специфичен начин за създаване на работа, в който основната тема - това обикновено се 

нарича рефрен - непрекъснато повтаря (поне три), докато се редуват с други музикални 

епизоди. Ако ние означаваме въздържат от латинската буква А, и други фрагменти - други 

писма, опростената схема на продукта ще изглежда така: AB-AC-AD и така нататък. Въпреки 

това, Рондо не трябва да става прекалено дълго. Като правило, се състои от пет до девет части. 

Интересно е, че най-дългата Рондо включва 17 парчета. Това пасакалия френски клавесинист 

Fransua Kuperena. Между другото, че този музикален жанр е предшественик на днешната 

популярна електронна музика. Той също така има много общо с хип-хоп, където рефренът 

вземат да налагат други фрагменти. Единствената разлика - основният мотив играе постоянно, 

а не разделени, с други сегменти на работата. 

 

 

Пуснете си през интернет да чуете Ария на Фигаро из операта Сватбата на Фигаро – Волфранг 

Амадеус моцарт 


