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Драги учители,

Тази книга е съставна част от комплекта учеб-
ни помагала по предмета изобразително изкуство 
(учебник, методически табла, електронен учеб-
ник и книга за учителя). В нея ще намерите ва-
жна информация за възможностите на учебника 
по изобразително изкуство и останалите учебни 
помагала за реализиране на учебната програма за 
5. клас относно:

• целите, задачите и очакваните резултати от 
обучението по изобразително изкуство в 5. клас

• методи и форми за оценяване на резултатите 
от обучението

• примерно годишно разпределение на учебно-
то съдържание

• примерно годишно тематично разпределение 
на учебния материал по месеци, седмици и мето-
дически указания

Книгата за учителя дава възможност всеки 
учител да ползва нейното съдържание с оглед 
на по-ефективното организиране и провеждане 
на учебно-възпитателния процес, без да огра-
ничава методическото му творчество. Какво е 
важно да знаете за учебника по изобразително 
изкуство?

Учебникът е разработен по принципно нов, 
съвременен модел. Характерен е с това, че учеб-
ното съдържание е представено в уроци, подре-
дени в логическа последователност за постепенно 
усвояване и разширяване знанията и уменията 
на учениците. На тази основа е съставено прило-
женото в книгата за учителя примерно годишно 
разпределение на учебния материал. Всеки урок в 
учебника условно е разделен на две части:

• теоретична част, в която се дава определен 
от учебната програма и ДОС обем от знания по 
отделни въпроси на изобразителното изкуство. В 
тази част са включени рубриките: „Речник“, „По-
мислете и отговорете“, „Извън класната стая“ и 
„Да знаем повече“, които предоставят допълни-
телни знания за разширяване художествената 
компетентност на ученика.

• практическа част, наречена „художестве-
на практика“, която дава важна информация за 
осъществяване на конкретен вид изобразителна 
дейност. В тази част са обособени други рубри-
ки – „Изобразителна задача“, „Съвет“ и „Етапи 
на работа“. Те предлагат конкретни указания за 
изпълнение на изобразителна задача – начин на 
изграждане като последователност, материали и 
пособия за работа, техники на изпълнение, ком-

позиционни, цветови и обемно-пластични изиск-
вания и др.

Това отделяне на информация в рубрики съз-
дава предпоставка всеки ученик самостоятелно 
да се ориентира в учебното съдържание на уро-
ците, лесно и резултатно да се запознае с пре-
доставения теоретичен материал и да изпълнява 
практическите задачи с успех.

Нов тип уроци в учебника са т.нар. галерии. 
Те са предназначени за преговор и обобщение 
на усвоените художествени познания, за форми-
рането на умение за възприемане, анализиране и 
оценяване на подходящи произведения на изящ-
ните изкуства, на използваните от авторите ма-
териали, техники и изразни средства за решаване 
на специфични въпроси и задачи по глобалните 
теми: „Видове и жанрове в изящните изкуства“, 
„Изразни средства в изящните изкуства“, „Пра-
историческо изкуство и изкуството на древния 
свят“ и „Изкуство на древните траки“.

Учебникът е богато илюстриран с творби на 
изобразителното изкуство от различни видове и 
жанрове, фотоси на архитектурни обекти, как-
то и ученически творби, изпълнени с различни 
изобразителни материали и техники. Учебникът 
позволява да се използват съвременни методи 
на обучение и подходи на педагогическо взаи-
модействие. Дава възможност за реализиране 
на междупредметни връзки с останалите учебни 
предмети и усвояване на включените в програ-
мата ключови компетентности. Той осигурява 
условия за осъществяване на художествено-ес-
тетически дейности извън училището чрез орга-
низиране посещения на художествени галерии и 
изложби, музеи, ателиета на художници, работи 
на открито и др.

Какво е важно да знаете за методическите 
табла?

Те съдържат богат визуален материал и са раз-
работени тематично. Таблата са надеждна опора 
на учителя за провеждане на обучението. От дру-
га страна, те предоставят важна информация по 
отделни въпроси на учебното съдържание.

Учебникът е разработен и в електронен фор-
мат. В него ще откриете богати галерии от до-
пълнителни художествени творби под формата 
на презентации. Те ще ви дадат възможност да 
надградите знанията на учениците и да работите 
с повече примери. По този начин може да се раз-
шири рубриката Разгледайте и обсъдете, както 
и да диференцирате работата си според нивото 
на класа. 



5

По някои от темите в електронните ресурси ще 
намерите кратки тестови формати, с които бързо 
и лесно можете да проверите усвоеното както в 
клас, така и да насочите учениците си към въз-
можност за самопроверка. 

Темите по история на изкуството са онагледе-
ни с виртуални разходки в Древен Рим, Древна 
Гърция, Египет, Вавилон, както и по земите на 
траките. Чрез тях децата могат да се пренесат в 
реалната обстановка, в далечни земи, които изу-
чават, а вие да направите урока изцяло интерак-
тивен. 

Част от електронните ресурси могат да се из-
ползват като примерен материал и в случаите, 
когато липсват реални предмети, образци или 
постановки за рисуване, например в темите „На-
тюрморт“, „Есенен пейзаж“ и др. 

Драги учители,
Надяваме се, че комплектът учебни помагала 

ще ви подпомогне и улесни във вашата благород-
на мисия – да формирате нужните знания, умения 
и компетентности у ученика в сферата на изку-
ството. За да може чрез обучението по предмета 
изобразително изкуство той да развие изобрази-
телните си способности и да обогати художест-
вената си култура.

Авторите
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1. ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛИ 
ЗА УСПЕШНО УПРАВЛЕНИЕ 
НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 

В книгата за учителя по изобразително изкуство 
за 5. клас на издателство АНУБИС се съдържа 
информация, която улеснява преподаването на 
урока и взаимодействието с ученици и родители. 
Текстът е съобразен с конкретните изисквания на 
Закона за предучилищно и училищно образование 
(2015) и с потребностите в многообразния и твор-
чески процес на учене и преподаване. Интегрира-
ни са ключовите компетентности в общообразо-
вателната подготовка, чл. 77. (1). Акцентирани са 
цялостните политики за „подкрепа за личностно 
развитие на детето и на ученика; изграждане на 
позитивен организационен климат; утвърждаване 
на позитивна дисциплина и развитие на училищ-
ната общност“, чл. 174. (2). 

Ние сме уверени в съвременните възгледи на 
педагогиката и необходимостта от „сътрудни-
чество, ефективна комуникация и загриженост 
между всички участници в процеса на образо-
вание“, цитирани в Закона за предучилищно и 
училищно образование, чл. 174. (3). Нашата ан-
гажираност като издател и носител на ценности в 
образованието е свързана с Промяната. Необхо-
димо е пространство, в което българският учител 
да открие себе си. Пространство, в което да съ-
четае своя опит, нагласи, убеждения с реалност, 
която изисква единни политики и стратегии, 
сила, увереност и компетентност, за да се реали-
зира. Това е мотивът ни да създадем пособието 
„Книга за учителя“! 

Едно начало, събрало идеи от новите концеп-
ции в ученето, от разбиране за ролите на учени-
ка и на учителя. Ученикът в съвременния свят 
е погълнат от мултимедийните технологии. Той 
опознава и получава житейските уроци основно 
през екрана и цветните изображения. Нужни са 
му самопознание, личностно развитие и силата 
на човешкото общуване. В същото време и роли-
те на учителя на XXI век се свързват с предпри-
емаческо и позитивно мислене. Той е призван да 
покаже на децата „как да постигнат резултат“, 
да обясни „защо?“. От една страна, учителят е 
носител на традиции, ценности, вдъхновител на 
идеи в българското училище. От друга – разби-

ращ, ведър, образован, с умения в прилагане на 
новите стандарти в обучението. Учител, който 
може да превърне атмосферата на часа в т.нар. 
позитивна класна стая и да експериментира в 
актуални обучителни модели. Изискване към 
нас, педагозите, днес е успешната комуникация 
с родителите и взаимодействие в диференцира-
на среда – възможност за ефективно вграждане 
на деца с различни образователни потребности 
(СОП и СОТ). 

Според американския писател Уилям Артър 
Уорд „Посредственият учител разказва, добрият 
обяснява, най-добрият показва, а великият учи-
тел вдъхновява!“. Тази концепция е свързана с 
професионалните умения на педагога и с взаи-
моотношенията в образователната ни реалност 
– противоречиви и едновременно в синхрон и с 
blended learning, и при работа с интерактивна-
та дъска, и в игровизацията в съдържанието на 
урока, и в интерактивните методи на преподава-
не. Приложението на проектбазирани подходи, 
уменията за диагностициране „стила на учене“ 
на всеки ученик, развитие на дарбите, открива-
не ресурса на децата и стимулиране на силните 
страни в процеса на „активно учене“ са приори-
тетни в дейността на всеки обучаващ. Те са ак-
туални и най-вече в периодите на преход, когато 
малкият ученик застава пред предизвикателства-
та в 5. клас, а учителят го посреща, за да разкрие 
нови светове.

Какво е препоръчително да знаем 
за ученика в прехода 4. – 5. клас?
Ученикът в прехода 4. – 5. клас се отличава с 

особености, които обхващат различни ключови ас-
пекти от развитието. Детството постепенно преми-
нава в ранно юношество и е важно като педагози 
да обърнем внимание на:

• общото и интелектуалното развитие
• сферата на потребностите, интересите, убеж-

денията и учебната мотивация
• сферата на когнитивното развитие – памет, 

внимание и концентрация, мислене
• самооценката спрямо общуването с другите
• поведенческата саморегулация и организация-

та на време и пространство
• адаптацията и дезадаптацията на ученика и др.
Ако разгледаме по-подробно отделните настъп-

ващи промени, ще се убедим в необходимостта от 
оказване на помощ и подкрепа на детето – бъдещ 
петокласник:



7

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩО 
И ИНТЕЛЕКТУАЛНО РАЗВИТИЕ
Криза на самосъзнанието – детето търси 

индивидуалност (идентичност), има трудности в 
утвърждаване на норми и правила. Препоръки 
към педагога: прилагайте умерено физическо 
и психическо натоварване поради повишената 
възбудимост и снижената работоспособност. 
Системно поставяйте граници в поведението на 
детето, напомняйте въведените училищни и нрав-
ствени правила и утвърждавайте „позитивната 
дисциплина“.

Eмоционална неустойчивост, свързана 
най-често с промени в настроенията – от дър-
зост, приповдигнатост, активност, агресивност 
до депресивност, усещане за самота, конфликт-
ност. Препоръки към педагога: приложете 
упражнения за самоконтрол, саморегулация на 
поведението (дишане, релакс), управление на 
стреса. Стимулирайте развитие на емоционал-
на компетентност на ученика – да разпознава 
собствените си емоции (особено негативните), 
да управлява гнева, тъгата и страха; да разпоз-
нава емоциите на другите в общуването.

Ускорено полово съзряване като част от все-
общ подем в преустройството на организма. Неза-
вършено физическо израстване и духовно съзря-
ване и т.н. Препоръки към педагога: приемайте 
търпеливо и разумно предизвикателствата в поло-
вите стереотипи, отговаряйте на въпроси, свърза-
ни с различията.

Силен стремеж към самостоятелност и неза-
висимост от учителя и от родителите. Препоръки 
към педагога: стимулирайте развитието на адек-
ватна самооценка, водете интерактивен образова-
телен процес, който подкрепя изявата и участието 
на всяко дете. Поощрявайте родителите чрез тех-
никите на коучинг в образованието да възпитават 
децата в автономно правене на избор.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПОТРЕБНОСТИ, 
ИНТЕРЕСИ, УБЕЖДЕНИЯ, 
УЧЕБНА МОТИВАЦИЯ
Основните потребности и интереси на уче-

ника се отразяват в очакването: „Да съм като въз-
растен“ и в отговори на въпроси: „Кой съм аз?“, 
„Кои роли в живота ми подхождат най-добре?“. 
Новото и необичайното в интересите ги прави 
многопосочни и познавателни – свързани с нау-
ка, техника, спорт, изкуство – така те прерастват 
в увлечения. Препоръки към педагога: призна-
вайте индивидуалността на всяко дете, стиму-
лирайте самопознанието чрез игри, оценявайте 

обективно и позитивно знанията и учебните по-
стижения, стимулирайте личностното развитие 
на ученика.

Убежденията са свързани с отделни познания 
и с авторитета на значими възрастни, личности, 
герои на филми, литературни произведения. Ряз-
ко спада учебната мотивация. Препоръки към 
педагога: подкрепяйте любопитството на децата, 
четенето и стремежа да подражават на любими 
образи и герои. Провокирайте интереса с разно-
образни дидактически и психолого-педагогически 
подходи в обучението. Ангажирайте се с отговори 
на въпроси: Какъв е смисълът?, За какво всичко 
това ми е необходимо?, Какво е приложението на 
наученото в реалността?. Учете децата на житей-
ските умения.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПАМЕТ, 
ВНИМАНИЕ И КОНЦЕНТРАЦИЯ, 
МИСЛЕНЕ
Паметта се обогатява и развива, механично-

то заучаване отстъпва място на умението да се 
диференцира съдържанието; учи се неволево. 
Препоръки към педагога: изисквайте изготвя-
не план на урока от ученика, демонстрирайте как 
се отделя важно от маловажно, обобщавайте и 
систематизирайте. Специално внимание обърне-
те на уменията за учене, въвлечете родителите в 
сътрудничество.

Вниманието и концентрацията бележат спад 
и се влошават – допускат се грешки при четене, 
писане. Ученикът по-трудно се концентрира пора-
ди многопосочните си интереси – от една страна, 
се увлича от собствените си потребности, от дру-
га, е необходимо да се ангажира с преподаването, 
с урока. Препоръки към педагога: привличай-
те вниманието на ученика, като поставяте цели, 
въвличайте го в конкретни дейности, поставяйте 
учебни задачи, съобразени с индивидуалните въз-
можности и интереси, планирайте и контролирай-
те дейността в синхрон с изискванията за качество 
в образованието.

Мисленето непрекъснато се развива. Мислов-
ните операции сравняване, доказване, оценяване, 
предвиждане и движение от конкретно към общо 
се утвърждават. Препоръки към педагога: 
умело въвеждайте нови и непознати понятия, от-
деляйте достатъчно време за тяхното усвояване и 
научаване, включително с визуализиране и други 
дидактически и интерактивни методи. Стимули-
райте творчество у ученика. Развивайте собстве-
на креативност и новаторско мислене. 
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ПО ОТНОШЕНИЕ НА САМООЦЕНКА 
СПРЯМО ОБЩУВАНЕ С ДРУГИТЕ
Самооценката при децата се формира на база 

общуване с другите и отразява огледално тяхно-
то отношение. Силно се повлиява от процеса на 
оценяване, от характера на взаимоотношенията с 
връстниците и отношението с учители и родители. 
Препоръки към педагога: давайте позитивна об-
ратна връзка и поощрявайте изявите и активността 
на ученика. Създавайте спокойна атмосфера на до-
верие и безопасност. Подкрепяйте и поощрявайте 
родителите към образци на приемащо поведение, 
отчитане на индивидуалния напредък, не сравня-
ване с другите и увереност. 

ПО ОТНОШЕНИЕ 
НА САМОРЕГУЛАЦИЯ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВРЕМЕ 
И НА ПРОСТРАНСТВО
Поведението с намален самоконтрол, инте-

ресът към субкултури (специфични идоли, мода, 
маниери и облекло) са типични в процеса на само-
регулация на ученика в 5. клас. Водещ модел за под-
ражание са връстници и приятели, както и личности 
авторитети. Липсва началният учител и средата на 
сигурност. Препоръки към педагога: приложе-
те различни стратегии от позитивното възпитание 
и моделите на Бен Фурман („Методът детски уме-
ния“, 2007). Създайте взаимодействие на доверие, 
акцентирайте по-силните страни на ученика (не 

дефицита), търсете ресурси, планирайте програми 
за личностно развитие на детето. При резултат от-
разете успехите публично и поощрете участието. В 
случаи на поведенческа дезадаптация и деструктив-
ни поведения (агресия, тормоз, асоциални прояви 
и др.) потърсете консултация с психолог, с детски 
специалист, информирайте и привлечете родителя 
като партньор. Потърсете ефективни стратегии за 
организация на времето и пространството, за да 
стимулирате усещането за сигурност и безопасност 
у ученика.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА АДАПТАЦИЯ 
И ДЕЗАДАПТАЦИЯ В ПРЕХОДА 
4. – 5. КЛАС
Адаптацията на ученика към 5. клас има клю-

чово значение за успеваемостта в учебния процес. 
Симптомите за адаптираност се регистрират до 2 – 
3 месеца след началото на учебната година. Засягат 
основните сфери – интелектуална, поведенческа, 
комуникативна, соматична (телесна), емоционал-
на. Често се открояват и нарушения в нормалната 
адаптация на детето под влияние на учебен стрес, 
личностни и социални фактори, известни като про-
цеси на дезадаптация. Приема се, че адаптацията 
и дезадаптацията на детето, в прехода 4. – 5. клас 
зависи до голяма степен от личността на учителя и 
педагогическия му подход. В този смисъл полезно е 
да се ориентираме в най-често срещаните фактори 
за дезадаптация на ученика (таблица 1). 

Таблица 1. Фактори, свързани с дезадаптацията на ученика в периода 4. – 5. клас

№ Фактори за дезадаптация Препоръки към педагога

1 Изменение в условията на средата и 
обучението: учители „предметници“, 
нови кабинети, различни деца (ново 
училище), потребност да се изгражда 
авторитет, необходимост от утвържда-
ване.

Проведете своеобразна „екскурзия“ в училището за ориентация 
в средата; запознайте учениците с кабинетите, служителите, ад-
министрацията; отговорете на въпроса: „Към кого да се обър-
на, когато...“; съпровождайте децата през първата седмица при 
смяна на кабинети (движение и преместване в пространството 
заедно); запознайте се с родителите – чрез групова работа за 
„запознаване“ и създаване на доверие; чрез нестандартна ро-
дителска среща; организирайте „свободно време“ и анимация 
в училищната среда с различни игри и форми за комуникация.

2 Изменение на изискванията. Въведете детето в „ползите“ от разнообразието и възможнос-
тите да общува с различни хора; установете връзка с родите-
лите (електронни дневници, SMS-и, график за чуване по теле-
фона, график на приемно време; включване в дневния ред на 
родителска среща).
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Изграждането на доверителни отношения 
между учителя и ученика в 5. клас е основопола-
гащо за добрата адаптация и за по-нататъшните 
взаимоотношения в учебната среда. Стимули-
райте взаимно уважение с родителите и с де-
цата, признавайте техните способности, прово-
кирайте усвояване на житейските умения. Това 

са посланията и на „позитивната класна стая“, 
станала обект на внимание през последните го-
дини сред успешните професионални практики 
в педагогиката. Моделът се отличава със свои 
елементи и особености и служи за ориентир в 
прилагането на съвременните идеи при работа с 
деца (схема 1).  

Създаване 
атмосфера 

на доброжелателство, 
непоколебимост 
и достойнство

ЕЛЕМЕНТИ 
НА ПОЗИТИВНОТО 

ВЪЗПИТАНИЕ

Аз мога
Аз съм значим

Аз съм необходим

Стимулиране 
на самостоятелност 

и чувство 
на отговорност

Поставяне 
на ясни цели, 

задачи и стратегии 
как да се изпълнят

Формиране 
на интерес 

и загриженост 
към всеки ученик

– Познавам те
– Насърчавам те

– Вярвам в твоите 
възможности

Изграждане 
на доверие 

и безусловно приемане 
– срещи на класа

Схема 1. Елементи 
на позитивното възпитание

№ Фактори за дезадаптация Препоръки към педагога

3 Отсъствие/намален контрол от учителя 
и чувство у ученика за „обезличаване“ 
(чувства се „невидим за учителя“, тър-
си пътища за деструктивно привлича-
не на вниманието, развива усещане за 
„безнадзорност“ и/или „опиянение от 
свободата“).

Приемете спокойно и разумно промяната в поведението на уче-
ника; инициирайте сътрудничество със семейството; стимули-
райте самостоятелност и самоуправление; проявете внимание 
към индивидуалността на всяко дете; организирайте съвместно 
изготвяне на правила на поведение в класната стая и системно 
„напомняйте“ на децата нормите в периода на адаптация (5 – 6 
правила).

4 „Пробив в знанията“, пропуски в изу-
чавания учебен материал.

Приложете психолого-педагогическа диагностика и провере-
те степента на усвоения материал; анализирайте личностните 
особености и социалната среда на децата; приложете научаване 
чрез игра, ориентирайте се в „стила на учене“ на децата; съз-
дайте ясни критерии за оценяване.

5 Социални взаимоотношения. Приемете „борбата за лидерство“ като естествен етап в разви-
тието на груповата работа; отчетете значимостта на приятел-
ския кръг за ученика; подкрепете самочувствието на детето; 
дискутирайте толерантността (международен ден – 16 ноем-
ври); отразете възможните рискове за добрата адаптация: хи-
гиена на живот, хигиена на мислене, влияние на виртуалното 
пространство, социална среда.
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Актуален е въпросът как да създадем атмосфе-
ра на доверие в „позитивната класна стая“? Как 
да предизвикаме интереса на децата към ученето 
и познанието? Можем да започнем от първата ни 
формална или неформална среща с учениците:

• представете се по име; разкажете за себе си на-
кратко, като изтъкнете най-силните страни, профе-
сионални успехи и умения, които притежавате

• поставете изискванията си към учебния 
предмет и взаимодействия; обсъдете какво 
очаквате да се направи

• инициирайте въвеждане на „правила“ в учеб-
ния процес (подходящо е да се обсъдят и израбо-
тят от групата деца, да бъдат поставени на видимо 
място под формата на колаж, цветен стимул, фото-
графии и т.н.)

• придържайте се към ефективно управление на 
времето в часа (планиране, разпределяне, контро-
лиране на учебния процес)

• проявете интерес към личността на всяко дете 
(опознайте го и чрез игра, напр. „Кой съм аз?“, 
„Какво умея да правя най-добре?“ и мн. др. 

• създайте запомняща се атмосфера (чрез под-
ходяща тиха музика; интересен кратък разказ; мо-
тивиращо резюме „Защо е важно да знам?“ 

• предложете приемливи решения на разно-
образните ситуации

• стимулирайте „учене на самоконтрол“ чрез 
различни съвременни подходи (приложение 1)

• преподавайте урока в синхрон с различните 
стилове на учене (приложение 2).

В Закона за предучилищно и училищно обра-
зование (2015) ясно се упоменава тенденцията в 
българското образование – умение на учителя да 
диагностицира стила на учене на всеки ученик. На 
базата на получената информация педагогът може 
да структурира и преподаването на урока така, че 
да удовлетвори потребностите на всички участни-
ци в процеса на обучение. 

Как да разпознаем стила на учене 
и да адаптираме стратегията 
си на преподаване

Стилът на учене е свързан с „предпочитания 
начин на възприемане и преработка на информа-
ция“ (Tennant, 1988). Формира се още в ранния 
опит от развитието на човека, а в психологията 
и педагогиката е популярен от 30-те години на 
XX век. Съществуват разнообразни формулиров-
ки и класификации за стил на учене. Сред най-раз-
пространените са на Х. Гарднър, Колб, Майерс и 
Бригс, Голей и др. Стилът на учене като относи-
телно устойчива величина се различава от страте-
гиите на учене – подходящ метод за приложение 
на стила по съответен начин. Този подход гаран-
тира активност, интерес и творческа активност в 
обучението и изисква определени стъпки, които 
учителят да следва:

Стъпка 1. Запознайте се подробно с концепци-
ята „стил на учене“.

Стъпка 2. Определете стила на учене на всеки 
ученик чрез специално утвърдена методика – скала 
за оценяване на индивидуалния стил на учене и игра, 
напр. https://www.surveymonkey.com/r/playstyle или 
www.ivanpivanov.com/uploads/sources/ и др.

Стъпка 3. Подберете основните похвати и тех-
ники, подходящи за преподаването на урока. 

Подборът на стратегии за преподаване на урока 
е професионален и личен избор на учителя. Чес-
то той се представя и демонстрира в учителското 
портфолио като доказателство за гъвкав подход 
и новаторство в работата. Можете да използвате 
разнообразни варианти, например:

Учене чрез сътрудничество – утвърдена стратегия, 
известна като „Методи на Кегън“ (1985). Авторът 
популяризира цялостното си изследване, свързано 
с приложение на техники, които формират социал-
ни умения и сътрудничество у децата. В схема 2 са 
показани елементите на стратегията „Учене чрез съ-
трудничество по Кегън“, 1985.

УЧЕНЕ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО КЕГЪН, 1985

Два вида цели

1. Непосредствени Развитие на познавателни 
способности

Чрез конкретно учебно 
съдържание

2. Социални Формират отговорности Формират сътрудничество 
в групата

Схема 2
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Според концепцията на Кегън обучението е 
ефективно, ако всеки от участниците дава своя 
принос в ясно организиран групов процес със 
следните елементи:

• пространствено разположение на участниците 
(приложение 3)

• формиране на нехомогенни групи
• поставяне на общи задачи, които стимулират 

сътрудничество
• ясно фокусиране на отговорности
• избор на похвати и техники: за подбор на гру-

пи (игри за групова работа); за разработване и 
усвояване на нови знания (интервю с учебни фи-
шове); за обобщаване и систематизиране (мозъчна 
атака, кръгла маса); за оценяване.

Индивидуална работа с децата
Много често в урочната система се налага при-

лагане на индивидуална работа с децата. В тези 
случаи подходящо е да разпределите учениците в 
три основни групи (съобразно индивидуалните осо-
бености, интереси, социални умения и др.), без да 
давате израз за начина и смисъла на подбора: 

Таблица 2. Основни групи ученици 
и подходящи учебни задачи за учене

Диферен-
циране 

на децата 
– нива

Особе-
ности 

на децата

Учебни задачи,
съобразени 

с дидактическите 
цели на урока

1-во ниво
(15 – 20% 
от класа)

трудно се 
справят с 
уч. съдър-
жание

лeсни и опростени; по-мал-
ко и по-достъпна информа-
ция; повече онагледяване 
и картини; повече занима-
телност; по-голям размер 
на символи и букви; думи, 
разделени на срички; игро-
ви упражнения

2-ро ниво
(50 – 60% 
от класа)

добре се 
справят с 
уч. съдър-
жание

презентации; практически 
и кратки упражнения; уп-
ражнения за затвърждаване 
на материала; фронтално 
преподаване

3-то ниво
(15 – 20% 
от класа)

мн. добре 
и отлично 
се справят 
с уч. съ-
държание

усложнени, разнообраз-
ни задачи; повече инфор-
мация, основно словесна; 
сложни форми на изразява-
не и понятия; забавни игри; 
по-малък размер на симво-
лите

Приобщаващо образование 
в класната стая
Едно предизвикателство пред модерното обра-

зование (след учене чрез сътрудничество) поз-
волява уважаване и приемане на всички деца не-
зависимо от техния статус, произход и култура. 
Приобщаващата педагогика е насочена и към пер-
соналните потребности на децата със специални 
образователни и обучителни потребности (СОТ и 
СОП). Успешното прилагане стратегиите на при-
общаващото образование изисква придържане 
към определени стандарти на поведение. Препо-
ръчително е:

• да формирате готовност за работа у децата
• да мотивирате дейността – поставете тема, 

разяснете целта и задачите на урока
• да демонстрирате способите за реализиране на 

целта
• да дадете словесна инструкция за изпълнение 

на дейността
• да представите перспектива за полезността на 

информацията
• да разграничите отделните етапи в работата;
• да актуализирате старите знания
• да поставите самостоятелни задачи, съответни 

на възможностите на децата
• да направите проверка и оценка на извърше-

ното
Децата със специални потребности много често 

не могат да подчинят действията си на словесната 
инструкция от учителя. Необходима е корекцион-
на работа по отношение на допуснати неточности; 
уточняване на представите на детето по темата; фор-
миране на знания и умения практически да приложи 
изискванията на учителя. В тази връзка препоръчи-
телно към работата на учителя е:

• изработване на индивидуален план за всяко 
едно дете спрямо динамичния стереотип (инди-
видуални особености) и работа на „малки пор-
ции“

• приложение на тренировъчни/загряващи уп-
ражнения за моториката преди реализиране на за-
дачи с по-голяма продължителност

• използване на подпомагащи прийоми, забавен 
темп на работа

• разчленяване на сложните понятия
• използване на сетивния опит в процеса на 

преподаване, словесни (разказ, обяснение, бесе-
да), нагледни (илюстрации, показ, демонстрация) 
и практически методи (упражнение, практически и 
социални умения) и др.

• фокусираното към решения образование и т.н.
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Важни теми при работа с деца с различни по-
требности са: 

• семейното възпитание и атмосферата в семей-
ството, както и добрата връзка на педагога с роди-
телите

• увереността у децата и развитието на позитив-
на, адекватна самооценка

• саморегулацията на поведението, способност-
та да планира и реализира действията си докрай

• уважението и приемането на останалите деца 
(при деца със специални потребности, както и при 
останалите деца в класа е общовалиден и двупосо-
чен принципът за интегриране и приобщаване в ед-
наква степен по отношение на резличието)

Процесите на интегрираното/приобщаващото 
образование в класната стая са немислими без 
партньорството с родителите и семейството. В 
множество срещи с педагози и родители убедител-
но се откроиха представите на учителя за ефектив-
ни взаимоотношения с родителите, както и очаква-
нията на семейството за ролите и поведението на 
педагога.

Какво 
учителите 
очакват 

от родителите?

Какво родителите очакват 
от учителите?

Заинтересова-
ност, съпри-
частност, добро 
възпитание, 
отговорност, ак-
тивност, съдей-
ствие, отзивчи-
вост, разбиране, 
разумни компро-
миси и др. 

Търпение, мило отношение, обич 
към децата и работата, умение да 
изслушват и напътстват, да създа-
ват доверие, да провеждат инте-
ресни уроци, да дават примери от 
живота, да създават различни и за-
помнящи се часове, да стимулират 
децата да учат, да събуждат лю-
бопитство и интерес, да уважават 
родителите и техните пропуски, да 
провокират справедливост, да на-
учават децата да задават въпроси: 
„Защо, Как, Какво, Къде“.

Някои полезни напътствия 
към учителя при взаимодействие 
с родителите
Пътят към родителите понякога е конфликтен, из-

пълнен с неразбиране и дори огорчение. Привилегия 
е възможността да застанем уверено – това е силата 
да изразим своето отношение, да утвърдим своя ав-
торитет и имидж професионално и социално прием-
ливо! Някои познати моменти в ефективната кому-
никация с родителите ни гарантират успех:

• опознайте родителите: научете техните имена, 
потребности и интереси – така създавате доверие, 
посрещнете ги с усмивка

• отделете специално време и място за всяка 
среща с родителите; подгответе „нестандартна“ 
родителска среща

• предварително обмислете срещата: съберете 
факти за поведението и състоянието на ученика; 
представете накратко вашите изисквания, посъ-
ветвайте родителя как да постъпка съобразено с 
посланията на коучинга в образованието

• говорете достъпно и съответно на повода, из-
ползвайте подходяща терминология, подберете 
внимателно обръщението си в Ти или Вие форма

• бъдете конкретни, фактологични, активни; за-
давайте открити въпроси (Кога? Как точно? Къде?)

• ориентирайте се в типажа и в емоционалното 
състояние на родителя – по маниера, стила на обли-
чане, поведението (много често родителят изпитва 
неудобство, страх или гняв в очакването за критика: 
невинаги е правилно информиран; не разбира пос-
ланията на учителя за възпитанието; не притежава 
подходящ ефективен родителски стил; някои роди-
тели страдат от заболяване и т.н.) 

• придържайте се към правилата на вербална, 
невербална комуникация и избор на облекло и 
прическа; обърнете внимание на гласа си (да бъде 
мек, в ниски тонове, плътен, тих)

• въведете разговора с подходящи послания за 
детето: използвайте правилото 3:1 (3 позитивни 
послания, 1 препоръка)

• избягвайте оценяване, критика, високомерен 
тон или обидни квалификации независимо от не-
съобразително родителско отношение

• въвлечете родителя в отговорно поведение и 
отношение към ситуацията (Предлагам... очаквам 
да получа Вашата подкрепа)

• дайте възможност на родителя да изрази свое 
мнение/обратна връзка – ако е раздразнителен или 
агресивен, не приемайте реакцията му като на-
сочена пряко към вас – изслушайте емпатично (с 



13

разбиране, напр. разбирам, аха... Правилно ли съм 
разбрал, че...? Мога ли с нещо да бъда полезен? 
Разбирам, мога ли сега да изразя своето мнение и 
т.н.), подканете го да изкаже съображенията си, за-
дайте въпрос: Какво конкретно имате предвид? 
Наистина ли искате отговор на този въпрос? и 
т.н.

• предложете съдействие – среща с други ро-
дители, помощ, информация за консултиране със 
специалист и т.н.

• уважавайте и пазете достойнството – своето и 
на родителя

• гарантирайте конфиденциалност (поверител-
ност) на срещата.

Използвана литература: 
Батоева, Д., Т. Попов и др. Педагогическа и психологи-
ческа диагностика. С., 2006.
Георгиев, Л. Психология на развитието и възрастова 
психология. С., 2005.
Караджова, К., Д. Щерева. Алтернативни средства за 
въздействие при деца с умствена изостаналост. С., 2009.
Захариева, Р. Трите модела за училищна готовност. С., 
2004.
Конакчиева, П. Игрови технологии за ориентиране на 
детето в света. Дидактически игри по образователни 
направления природен и околен свят 3 – 7 години. ВТ, 
2010.
Кирилова, Ем. Параметри и диагностика на готовността 
за училищно обучение. ВТ, 2004.
Лефтерова, Б. Здравното възпитание в контекста на со-
циално-поведенческа готовност на детето за училище. 
С., 2014.
Маринов, Е. Рехабилитация и ерготерапия при деца със 
СОП. С., 2013.
Минчев, Б. Психология на човешкото развитие. ВСУ, 
2011.
Молберг Ш.,М. Сьоблом. Фокусирано към решения об-
разование. С., 2006.
http://psiho-test.info/preduchilishtna-vuzrast.php
http://priobshti.se/article/ekipna-rabota/partnorstvo-s-
roditelite
http://www.daskalo.com/outsalapitsa/files/2012 или 
http://roditeli.org/index.php
http://www.teacher.bg/(101 идеи за иновативни учители)
www.psyhichnozdrave.com
www.edu.uni-sz.bg/books/
www.slideshare.net/c.gergova/
www.roditeli.org

Приложение 1

Педагого-психологически модели 
за стимулиране на самоконтрол 
при децата

ЗА ДА СЕ ФОРМИРАТ ОРГАНИЗАЦИОННИ 
УМЕНИЯ НА УЧЕНИКА, СА НЕОБХОДИМИ: 
Единни „изисквания“ от училището, отнесени към 

„уменията за учене“ на всички деца. Демонстрация 
и окуражаване на децата: как да стоят „правилно“ на 
чина; как да организират материалите си на учебно-
то място; как да подреждат пособията си в началото 
и в края на всеки учебен час. Отразяване на стара-
нието и стремежа за ред с поощрение, привилегия 
или награда. Обособяване на места в класната стая, 
където децата могат да поставят индивидуални пред-
мети, вещи, портфолио, материали. Подреждане 
записа на дъската системно, с придържане към оп-
ределени области (за нови знания, план на урока, по-
нятия, напомняне и за домашни задачи). Осигурява-
не на достатъчно време за препис на информацията 
от дъската или запознаване с нея. Изискване за на-
личие на определени работни материали и пособия 
(листове с различни цветове, подвързии, надписи). 
Организиране на информацията в таблични форми, 
карти, диаграми. Даване на рамкирани текстове за 
допълване на информацията при инструктирането.
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ЗА ДА СЕ ПООЩРЯТ УМЕНИЯТА 
ПЛАНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ 
НА ВРЕМЕТО, СА НЕОБХОДИМИ:
Предупреждение навреме за предстоящи дей-

ности, срок на изпълнение и написване информа-
цията на дъската с често напомняне. Изработване 
календар на събитията и поставяне на стената в 
класната стая. Създаване на графици и списъци на 
нещата, които трябва да се направят. Съгласуване 
на общия календар с този на всяко дете.

Научаване на децата да разпознават времето и 
часа, графика и календара. Изработване на дне-
вен режим и график за класната стая (графичен, 
с рисунки и символи). Подпомагане на учениците 
да съобразяват и приоритизират (кои задачи са 
спешни и неотложни; кои са важни; кои са ва-
жни, но не спешни; кои не са важни). Демонстра-
ция как изпълнените задачи могат да се отмятат 
по списък. Разработване на по-дълги и сложни 
задачи на малки части. Помощ учениците да ор-
ганизират идеите си, като използват „подсказки“ 
(цветни листове, триещи се дъски, самоуправле-
ние/самопомощ). „Материализиране“ на успеха 
(карта на целите, списък на постиженията/колаж 
и др.).

ЗА ДА СЕ ПРИВЛЕЧЕ И ПОДДЪРЖА 
ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИКА, 
Е НЕОБХОДИМО:
Извикване на учениците отпред/близо до учителя 

за получаване на преки инструкции (напр. Всеки да 
излиза отпред и да идва до мен).Задават се инте-
ресни, провокативни въпроси, показват се снимки, 
разказват се кратки истории или се прочита стихо-
творение, за да се генерират дискусия и интерес към 
урока. Опит с игривост, и театралност – привличат 
вниманието и повишават интереса. Използване на 
мистерия: слага се предмет, свързан с урока, в кутия, 
чанта – начин да се накарат учениците да отгатват – 
предизвиква дискусии и писмени дейности. Прилага 
се система от различни сигнали: слухови: използва 
се звънче, пляскане или музикален фрагмент на пи-
ано, китара, устни сигнали (Стоп... Това е важно); 
зрителни: присветване с лампа, вдигане на ръката 
си (знак за учениците да вдигнат ръце и да затво-
рят уста, докато всички не замълчат и не започнат 
да внимават); рутинни фрази: Всички… Готови…; 
очен контакт: учениците трябва да виждат учите-
ля, когато говори, особено когато дава инструкции. 
За поддържане на вниманието: добра предвари-
телна подготовка и паузи при даване на инструкции. 
Отчетлив ритъм и разнообразни въпроси към целия 
клас, към двойки или индивидуален отговор при 
преподаване на урока. Намаляване на времето за го-
ворене. Използване на специализирани техники за 
задаване на въпроси (задават се отворени въпроси, 
изисква се учениците да разсъждават и се стимули-
рат критично мислене и обсъждания

Приложение 2
СТИЛОВЕ НА УЧЕНЕ СПОРЕД ГАРДНЪР (GARDNER)

Стил 
на учене

Предпочитания 
на детето

Технологии 
на обучение

Подходящи методи 
на преподаване

Визуален рисунки, схеми, 
пространствено 
представена ин-
формация, визуа-
лизация

графични обекти, 
мултимедийни 
презентации, си-
мулации, цветни 
стимули

видео, кино, диапозитиви, игри за въображението, лаби-
ринти, пъзели, илюстровани книги, съставяне на мемокар-
ти и флаш карти, работа със символи, картини, диаграми, 
подпомагащи запомнянето, цветни маркери, списъци с 
ключови думи, таблици, компютърни програми за онагле-
дяване, метод „Лавина“, „Снежна топка“, „Мрежата на 
паяка“, „Мозъчни карти“, „Рисуване на идеи“ 

Слухов рими, музика, 
звуци, ритми

аудио, видеофор-
мат на учебното 
съдържание

музика, песни, посещения на концерти, музикални игри, 
музикални инструменти, факти, представени под формата 
на мелодия/рими, групови дискусии, методи: „Светофар“, 
„Мозъчна атака“, „Пирамида“

Вербален писменни и разго-
ворни форми

текст, запис, ра-
бота в група

 „Дърво с решения“, „Инвентика“, „Какво би станало, ако 
... хората са еднакви“, „Въртележка“.
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Приложение 3

ВАРИАНТИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛАСНАТА СТАЯ 
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2. УЧЕБНИКЪТ ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО 
И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 
ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ 
НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 
ЗА 5. КЛАС

Съдържанието на учебника на първо място е 
съобразено с Държавните образователни стан-
дарти (ДОС) и с учебната програма за 5. клас по 
отношение на:

1. Цели, задачи и очаквани 
резултати от обучението по 
изобразително изкуство

1.1. УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ 
ОСИГУРЯВА ВЪЗМОЖНОСТИ НА 
УЧЕНИКА В ПЕТИ КЛАС ДА:
• наблюдава и диференцира различни обекти в 

природната и архитектурната среда и да анализи-
ра визуалните им особености: форма, структура, 
цвят и пропорции

• създава различни съдържание и изразни 
средства фигурални композиции по наблюдение, 
представа, впечатление и въображение

• се запознае и усвои по достъпни за възрастта 
начини за изграждане на живописната и графич-
ната форма – плоскостно-декоративно и обем-
но-пространствено

• се запознае с особеностите на компютърната 
графика и създава нефигурални цветни компози-
ции 

• придобие достъпни за възрастта визуална 
култура и познания за електронните медии по 
глобалната тема „Изкуство и виртуална среда“

• обогати своите познания за основните ви-
дове и жанрове в изящните изкуства и посочва 
по-съществените им особености

• посещава музеи, художествени галерии и из-
ложби, ателиета на художници, работилници на 
занаятчии

• планира изобразителните действия съобраз-
но качествата на изобразителния материал

• обяснява словесно съдържанието на собст-
вените си рисунки, апликации и фигурки от глина

• възприема, анализира и оценява ученически-

те творби, като ги съпоставя по съдържание и из-
разни средства – композиция, начин на изгражда-
не на формата, цветово и графично решение

1.2. Учебникът осигурява възможност на 
петокласника да:

• се запознае и използва разнообразни матери-
али (живописни, графични и обемно-пластични), 
пособия и техники по рисуване, апликиране, мо-
делиране

• създава фантазни образи чрез комбиниране 
и преработване на визуални елементи от реални 
обекти, пространства и ситуации

• се запознае и усвои един от начините за ти-
ражиране на изображения чрез отпечатване от 
линогравюра

• се запознае и използва различни материали, 
пособия и изразни средства за изграждане на 
графичната, живописната и обемно-пластичната 
форма

• избира самостоятелно в творческия процес 
изразните средства с оглед на своя замисъл, ка-
чествата на изобразителния материал и жанр

• разкрива връзката между видове, жанрове и 
епохи със значими имена от българското и све-
товното изкуство

• развива познавателните психични процеси: 
асоциативно, визуално, вариативно и комбина-
тивно мислене; репродуктивно и продуктивно 
въображение; образна памет и чувствата

2. Възможности на учебника 
за обогатяване на художествените 
познания на учениците
В ДОС и в учебната програма по изобразител-

но изкуство в 5. клас е предвидено учениците 
• да разширят своите познания за видове изящ-

ни изкуства и техните жанрове, за специфичните 
изобразителни материали и изразни средства, да 
се запознаят с имена и творби на известни твор-
ци, да изразяват емоционалното и оценъчното си 
отношение към разглежданите произведения

• да обогатят познанията си за видове компо-
зиции в изящните изкуства и основните принци-
пи на изграждане – симетрия, асиметрия, ритъм 
и контраст

• да се запознаят с понятието „композиционен 
център“ и използваните от художниците способи 
за подчертаване на най-значимия образ в техните 
творби и да прилагат част от тях при уточняване 
на композиционното решение на рисунките си 
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• да разглеждат репродуцирани и в оригинал 
произведения на изобразителното изкуство, като 
разкриват тяхното съдържание и изразяват свои-
те впечатления устно, писмено или в скици

• най-общо да се запознаят с особеностите 
на праисторическото изкуство и изкуството на 
древния свят, с изкуството на древните траки 
и наследството на античните цивилизации по 
българските земи; да разграничават творбите 
на изобразителното изкуство и архитектурата, 
да коментират образци и да ги интерпретират с 
изобразителни материали по избор

Предвиденото за усвояване в 5. клас учебно съ-
държание от областта „Изкуство и общество“ е 
онагледено в учебника с подходящи репродуци-
рани творби на живописта, графиката, скулптура-
та от различни жанрове. В приложеното пример-
но годишно разпределение на учебния материал 
е предвидено възприемането на приложените в 
учебника художествени творби и на други, оси-
гурени от учител специалист, да се осъществява 
в уводната част на урока. Най-добър образова-
телно-възпитателен резултат се получава, когато 
възприемането им и изпълнението на конкрет-
ната изобразителна задача се предхождат от съ-
ответно преднамерено наблюдение. Например 
преди рисуването на природен или архитектурен 
пейзаж е желателно учителят да проведе с учени-
ците наблюдение на подходящ пейзажен мотив, 
след което да разгледа в уводната част на урока 
няколко творби от пейзажния жанр от различни 
автори, с помощта на които ще онагледи конкрет-
но поставените изисквания и т.н. 

Особено ефективна форма за организиране на 
общуване с художествените творби представля-
ват посещенията на художествени изложби, му-
зеи, галерии, ателиета на художници – живопис-
ци, скулптори, графици, приложници, на занаят-
чийски работилници. За съжаление в много се-
лища на страната няма условия за организиране 
на подобни посещения. Не е оправдано, когато 
съществуват благоприятни условия, да не се осъ-
ществява така желаното общуване с оригинални 
произведения на изобразителното изкуство.

Учебното съдържание от раздела Изкуство-
то през вековете е предвидено да бъде усвоено 
в шест теми – праисторическо изкуството, изку-
ството на Двуречието, Древен Египет, Древна 
Гърция и Древен Рим, художествено наследство 
на траките по българските земи до 681 г. В 6 учеб-
ни часа е предвидено учениците най-общо да се 
запознаят с архитектурата, видовете и жанрове-

те изобразително изкуство, които се обособяват 
и развиват в споменатите древни цивилизации, с 
някои любопитни факти и др. В предложеното го-
дишно разпределение на учебния материал е пред-
видено в първия час учениците да се запознаят със 
съответното учебно съдържание, а през втория 
час, в т.нар. художествена практика, да изпълнят 
изобразителна задача, свързана с това съдържа-
ние. Например, след като учениците се запознаят с 
фантазните образи в скулптурата на Двуречието и 
Древен Египет, е подходящо да създадат със сред-
ствата на моделирането и рисуването аглутини-
рани образи, като комбинират части от различни 
реални обекти от действителността. След темата 
„Изкуството на Древен Рим“ на учениците може 
да се постави задачата да рисуват или моделират 
на тема „Гладиатори“, „Спартак“ и т.н.

Умелото и компетентно използване на произ-
веденията на изобразителното изкуство в про-
цеса на обучение и възпитание съдейства по не-
принуден начин за развитието на образно – плас-
тичното мислене, въображението на децата, за 
обогатяване на образно-естетическите им пред-
стави, на техните художествени познания и чув-
ства, за осъществяване на приемствени връзки с 
обучението по изобразително изкуство в 4. и 6. 
клас. Художественото възприемане е процес на 
взаимодействие, при който на единия полюс стои 
произведението на живописта, графиката, скулп-
турата или на декоративно-приложното изкуство 
със своята идея, съдържание и изразни средства, 
а на другия – детската личност със своя неособе-
но богат социален опит, интереси, потребности, 
отношение, възможности за възприемане, рав-
нище на изобразителна подготовка, личностни 
качества и др. В този процес на възприемане 
особено важна роля играе теоретичната, худо-
жествената и методическата подготовка на учи-
теля, умението му да организира разглеждането, 
осмислянето и оценяването на художествените 
творби. 

3. Възможности на учебника 
за прилагане на ефективни 
подходи на педагогическо 
взаимодействие
Всяка изобразителна задача, предложена в 

учебника, дава възможност да се приложи с ус-
пех диференцираният подход. Разграничаването 
на задължителните от избираемите задачи (из-
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исквания) в приложените методически насоки за 
разработване на учебното съдържание по теми 
позволява на всеки ученик да изпълни поставена-
та изобразителна задача на ниво, което отговаря 
обективно на равнището на изобразителната му 
подготовка, мотивация и личностни качества. В 
процеса на изобразяване той има възможност да 
изяви творческа самостоятелност и активност в 
няколко насоки: 

• в избора на тема или сюжет
• в подбора на композиционните елементи като 

вид, брой, големина и начин на разположение в 
плоскостта на листа или в реалното пространство

• в избора и начина на съчетаването на цвето-
вете

• в начина на цветово изграждане на рисунка-
та: частично цветово изпълнение, стремеж към 
цялостно цветово изграждане и цялостно цвето-
во изпълнение на два етапа (фон – композицион-
ни елементи)

• в начина на изграждане на формата (образи-
те): линеарно-декоративно, линеарно-плоскост-
но, плоскостно-декоративно и графично-струк-
турно

• при определяне на изобразителния материал, 
пособията и техниките на изпълнение по рисува-
не, апликиране и моделиране

Проблемно-ситуационният подход в обу-
чението по изобразително изкуство е друго 
не по-малко ефективно средство за усъвър-
шенстване на учебно-възпитателния процес, за 
формиране на навици за познавателна и изоб-
разително-творческа дейност, за възпитание на 
положителни личностни качества, за развитие на 
мисленето, въображението и чувствата. В учеб-
ника преобладават теми и ситуации, които са ха-
рактерни с това, че петокласниците създават пре-
димно рисунки по памет, представа и впечатле-
ния от лично участие в спортен празник, народен 
празник и обичай, в случка у дома, на улицата 
или в училището. Проблемите, които учениците 
трябва да решат практически в процеса на изо-
бразяване, са: участници в ситуацията като брой, 
пол и възраст; обстановка, където се осъществя-
ва случката, и какво е характерно за нея; какви 
действия извършват участниците. 

4. МЕТОДИ И ФОРМИ 
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ ОБУЧЕНИЕТО 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО

За оценяването на резултатите от учебно-въз-
питателната работа по изобразително изкуство 
се използват специфични форми и методи през 
учебната година.

4.1. ТЕКУЩА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА 
ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ
В заключителната част на всеки урок е необхо-

димо да се организира и проведе конферанс – об-
съждане на получените изобразителни резултати, 
което включва разглеждане, анализиране и вер-
бално (цифрово) оценяване на изложените уче-
нически творби – рисунки, апликации и пластики. 
Целта е да се установи качеството на получените 
изобразителни резултати и степента на усвоени-
те от учениците знания и изобразителни умения, 
както и ефективността на използваната от учите-
ля дидактична технология. Основен метод в про-
цеса на обсъждане на детските творби е анализ и 
оценка на изобразителните резултати.

Текущата проверка и оценка на изобрази-
телните резултати се осъществява на основа-
та на конкретно поставените в урока задъл-
жителни и избираеми задачи, съобразени с 
действителната изобразителна подготовка на 
учениците по следните най-общи показатели:

1. Отговаря ли съдържанието на изложените 
детски творби на поставената тема.

2. Изпълнени ли са и до каква степен поставе-
ните задължителни задачи.

3. Проявено ли е индивидуално, творческо 
виждане, отношение при реализиране на изобра-
зителната задача, което е свързано с поставените 
избираеми изисквания.

Съотношението между двата вида задачи – за-
дължителни и избираеми, се определя от вида на 
урока, т.е. дали е за усвояване на нови знания и 
умения; за затвърдяване на усвоените знания и 
умения; за проверка степента на усвоените знания 
и умения или комбиниран; от формата на работа 
– при натурното рисуване доминират задължител-
ните изисквания, докато при рисуване по впечатле-



19

ние и преживявания, по асоциация и въображение 
преобладават избираемите изисквания. На трето 
място съотношението зависи и от вида изобрази-
телна дейност – при моделирането възможностите 
на децата са по-ограничени, отколкото при работа 
с живописен или графичен материал в компози-
ционно, цветово и техническо отношение.

По време на обсъждане на творбите въпроси-
те трябва да бъдат кратки, ясни и съобразени, 
от една страна, с поставените в уводната част 
задачи (определени с оглед на възрастовите въз-
можности на учениците и равнището на изобра-
зителната им подготовка), а от друга, да се имат 
предвид качествата на изложените детски рабо-
ти като съдържание и използваните според вида 
изобразителна дейност и жанр изразни средства.

По време на беседата въпросите е необходимо 
да бъдат формулирани така, че да звучат про-
блемно и да подтикват учениците да анализират 
и съпоставят творбите. Тогава може да се очак-
ва, че обсъждането ще съдейства за развитие на 
детската наблюдателност, за вникване в съдър-
жанието на изложените творби и използваните 
изразни средства, за активизиране на умствената 
дейност на учениците, за развитие на тяхното въ-
ображение.

Например при рисуването на тема „Есенен 
пейзаж“ на петокласниците могат да се поставят 
следните въпроси с познавателно-проблемен ха-
рактер: В коя рисунка есенното настроение е пре-
дадено най-добре с помощта на цветовете? Има ли 
рисунка, която не отговаря на сезона есен? В коя 
творба забелязвате, че различните по вид дърве-
та са разположени разпръснато така, както вчера 
ги наблюдавахме в парка? В кои работи не е из-
пълнено тава изискване? Кои рисунки са изгра-
дени цялостно в цветово отношение? Кои работи 
са обогатени в композиционно отношение, чрез 
включване на допълнителни образи? и т.н. 

При обсъждането и оценяването на ученически-
те творби е необходимо учителят да се съобразява 
с индивидуалните възможности и качества на де-
цата, с равнището на изобразителната им подго-
товка, прилагайки диференцирания подход. Има 
ученици, чието художествено развитие е нуж-
но да се следи и поощрява, като се насърчават и 
най-скромните им постижения. Други се нуждаят 
от възлагане на по-сложни изисквания и творче-
ски изяви – участие в конкурси, изложби, пленери 
и др. Във всички случаи учителят трябва да вижда, 
оценява и стимулира своеобразното, нестандарт-
ното в изобразителните изяви на учениците.

4.2. ВХОДЯЩА, МЕЖДИННА 
И ИЗХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА 
НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ПОЗНАНИЯ 
НА УЧЕНИЦИТЕ И РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА ИМ ДЕЙНОСТ

Една от съществените особености на новата 
учебна програма по изобразително изкуство в 5. 
клас е изискването за осъществяване на входяща, 
междинна и изходяща диагностика по отношение 
на качеството на получените изобразителни резул-
тати и за определяне равнището на усвоените ху-
дожествени познания, като в основата на диагнос-
тичните процедури се поставят учебното съдържа-
ние и държавните образователни изисквания. 

Входящата диагностика е не само оправ-
дана, но дори задължителна при постъпване на 
учениците в пети клас. Получените данни от 
диагностиката на входното равнище се анализи-
рат, сравняват и дават основание да се направят 
съответните изводи за бъдещата изобразителна 
дейност и по този начин на практика да се реали-
зират така желаните приемствени връзки между 
началната училищна степен и средния курс по 
изобразително изкуство. Не бива да се забравя, 
че изобразителната подготовка, възможностите 
и личностните качества на петокласниците в на-
чалото на учебната година са различни.

Междинна диагностика, която е желателно 
да се осъществи в края на първия срок. Целта е, 
от една страна, да се установи до каква степен пе-
токласниците са усвоили планираните теоретич-
ни знания за видовете и жанровете в изящните 
изкуства, за използваните от художниците израз-
ни средства. А, от друга страна, тези познания да 
се затвърдят, систематизират и обобщят.

Изходящата диагностика дава възможност 
да се съпоставят резултатите от учебно-възпита-
телната работа по изобразително изкуство в края 
на учебната година с посочените в учебната про-
грама образователни изисквания – какви знания 
и изобразителни умения е необходимо да прите-
жават учениците при завършване на обучението 
в 5. клас.

За осъществяване на трите вида диагностични 
процедури в началото, средата и края на учебната 
година за изследване равнището на усвоените от 
учениците художествени познания в учебника 
са предложени три визуални теста (въпросници) 
различни по съдържание. Целите, материалите, 
инструкциите за провеждане на диагностичните 
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процедури, начинът на оценяване на получените 
резултати са представени подробно на с. 5, 36 и 
59 в настоящата книга за учителя.

За по-обективна и по-пълна диагностика на 
изобразителните резултати е необходимо про-
цедурите да се осъществяват в няколко урока с 
различни изобразителни материали (живописни, 
графични, обемно-пластични и др.) и техники на 
изпълнение, като се използват различни форми на 
работа (по натура, по представа, по впечатление 
и преживяване, по асоциация и др.), изобразител-
ните задачи да бъдат от различни жанрове (на-
тюрморт, пейзаж и фигурална композиция).

За успешното реализиране на уроците с диагно-
стична цел учителят трябва да се съобрази с чети-
ри изисквания. Първото е да бъдат осигурени не-
обходимите изобразителни материали и пособия 
за работа от страна на учениците. Второто е да 
им се поставят ясни и конкретни задачи – задъл-
жителни и избираеми, съобразени с тяхната ре-
ална изобразителна подготовка. Третото условие 
е да се оставят учениците да работят напълно са-
мостоятелно по една и съща тема, жанр (пейзаж, 
натюрморт, фигурална композиция) и изобрази-
телен материал – темперни или акварелни бои; 
флумастери, пастели; глина или пластилин, цвет-
ни хартии и др. Учителят не бива да коригира, да 
дава съвети и насоки в процеса на изобразяване.

Другото изискване е да се съберат и диференци-
рано да се оценят работите на всички ученици по 
два конкретни критерия – дидактически и есте-
тически, като се използват съответни показатели.

Анализирайки особеностите на изобразител-
ното творчество на учениците, може да се имат 
предвид две нейни характеристики: изобрази-
телност и изразителност. Затова при диаг-
ностициране на детските рисунки, апликации 
и пластики основен критерий за количествена 
оценка е проявената от учениците изобразител-
на грамотност (дидактически критерий), като се 
използват различни методи за диагностика – ана-
лиз на изобразителните резултати, диагностично 
наблюдение и др. Това понятие, от една страна, 
е свързано със стремежа на учениците сравни-
телно обективно да възприемат и изобразяват ха-
рактерните визуални особености на обектите от 
действителността – конструкция, части, тяхната 
форма и големина, взаимно разположение, про-
порции, белези, локален цвят и др.

От друга страна, постигането на изобразителна 
грамотност е свързано с усвояването на достъп-
ни за възрастта на учениците изобразителни уме-

ния и техники на работа по рисуване, апликиране 
и моделиране, с определен обем от практически 
и теоретични знания за изразни средства – прос-
транство, композиция, начин на изграждане на 
формата, цветовете като изразно средство и др.

Кои са показателите, с помощта на които е 
възможно сравнително обективно да се диагно-
стицира равнището на изобразителната подготов-
ка на децата и проявената от тях изобразителна 
грамотност? Това са: композиционно решение; 
начин на изграждане на формата; начин на 
цветово и графично изграждане на рисунката 
(цялостно или частично); използвани изобра-
зителни умения и техники на работа.

Едновременно с отчитане на проявената от 
учениците изобразителна грамотност учителят 
е длъжен да вземе под внимание и втория, не 
по-малко важен критерий за качествена оценка 
на изобразителните резултати – художестве-
но-естетически критерий (художествена изра-
зителност). Докато първият критерий е свързан 
преди всичко с възприемането и пресъздаването 
на външната страна, характерните особености на 
изобразяваните обекти, събития или явления от 
действителността, то изразителността е отраже-
ние в художествено-образна форма на тяхното 
съдържание, вътрешна същност. Тя е свързана с 
индивидуалното виждане, начин на мислене, сте-
пен на развито въображение, емоционално, оце-
нъчно и естетическо отношение на детето към 
изобразяваната от него действителност, с лични-
те му впечатления и преживявания.

Изразителността е свързана с понятието худо-
жествена деформация. По друг начин казано, 
художествената деформация представлява едно 
от често използваните от учениците средства 
за постигане на художествена изразителност 
в своите творби. Под това понятие се разбира 
всяко изменение на реалната форма, на дейст-
вителните цветове, пропорции, големина и кон-
струкция на изображенията в детската рисунка 
и пластика. Докато професионалните художни-
ци използват творческата деформация напълно 
съзнателно, целенасочено, с чувство за мярка, 
за да повишат пластичната изразителност, худо-
жествено въздействие на своите произведения и 
по-убедително да разкрият идейния си замисъл, 
учениците използват деформацията неосъзнато, 
по интуиция.

• Кои са показателите, с помощта на които би 
могло сравнително обективно да се оцени прояве-
ната от учениците художествена изразителност? 
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На първо място като показател може да се посочи 
съдържанието (замисълът) на детската творба, 
независимо от жанра Ӝ. Децата получават:

• висока оценка (а), ако съдържанието е плод 
на оригинално творческо виждане

• добра оценка (в), при положение че съдържа-
нието е традиционно и репродуктивно, но пред-
ставлява собствено изобразително решение

• задоволителна оценка (с), ако в работата се 
забелязва чуждо влияние: на друго дете от група-
та или класа (признато за художник), илюстрация 
в книга за деца или учебник, анимационен филм 
или др.

• незадоволителна оценка (д) в случаите, ко-
гато съдържанието на творбата не отговаря на 
поставената тема

Този начин на оценяване е универсален, т.е. 
може да се използва за оценяване на всяка детска 
творба – рисунка, апликация или пластика, неза-
висимо от жанра (пейзаж, натюрморт, фигурална 
композиция и др.).

Диагностичната оценка на една фигурално-те-
матична рисунка (апликация) би била още по-пре-
цизна, ако се вземе предвид умението на детето 
да постигне в работата си пространствено-кон-
структивни и сюжетно-смислови връзки между 
изображенията, ако използва характерни за те-
мата атрибути. Първият тип връзки е свързан с 
умението на детето да организира пространство-
то на листа със съответстващи на съдържание-
то изображения. Вторият тип връзки е свързан 
с умението на детето да изобрази каква дейност 
изпълняват човешките фигури, като им предаде 
характерна поза или движение, използвайки, ако 
е необходимо, съответен атрибут – топка, ски, 
шейна, щанги и др.

Вторият показател представлява единство от 
композиционни изразни средства. Той може да се 
използва за оценка, като учителят се съобразява 
с жанра и характера на изобразителната задача. 
Като най-универсален показател може да се по-
сочи проявеният от децата усет за постигане на 
равновесие в композиционното решение при 
изграждане на рисунки, апликации и пластики. 

На второ място може да се посочи проявеният 
от учениците усет за ритъм и симетрия при 
подреждане на изобразителните елементи в един, 
два или три плана.

При изграждането на фигурално-тематични 
композиции (рисунки, апликации и пластики с 
фигури на хора и животни) като показател може 
да се използва умението на учениците да пре-

дадат възрастовите различия, характерна 
поза или движение, съобразявайки се с поста-
вената тема и възможностите на изобразителния 
материал.

От друга страна, изразителността може да се 
оцени въз основа на проявеното от учениците 
умение да подчертаят най-важния компози-
ционен елемент, като използват един или друг 
способ или комбинация от 2 – 3 способа.

Третият показател е свързан с умението на 
учениците да използват цветовете като сред-
ство за: характеризиране на образи и герои от 
приказки; на обстановка (есенна, зимна, пролет-
на; водна среда; космос и др.), предаване на опре-
делено настроение; изразяване на емоционално и 
оценъчно отношение към изобразяваните обекти 
и явления и подчертаване на „композиционния“ 
център.

Степените за диференцирана оценка в този 
случай са:

• висока (а) – когато цветовете напълно отго-
варят на поставените изисквания

• добра (в) – при положение че цветовете по-
вече отговарят, отколкото не отговарят на поста-
вените изисквания (частично отговарят)

• задоволителна (с) – ако цветовете повече не 
отговарят, отколкото отговарят (малко отговарят)

• незадоволителна (д) – когато цветовете не 
отговарят на поставените изисквания

При оценяване на резултатите по моделиране 
на човешка фигура въз основа на конкретно по-
ставени изисквания се използват същите крите-
рии и показатели – изобразителна грамотност и 
художествена изразителност.

Комплексна оценка. При определяне на сроч-
ната и годишната оценка на всеки ученик тряб-
ва да се действа комплексно – резултатите от 
тестовете за изследване на художествено-те-
оретичните познания, оценките от текущите 
изпитвания (устни, писмени, от изпълнение на 
изобразителни задачи), оценки от други участия 
– портфолио, творчески изяви в изложби, кон-
курси, активно участие в учебния процес и др. 
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4. Годишно тематично планиране 
на учебното съдържание в 5. клас

Годишното планиране зависи от теоретико-ме-
тодическата и изобразително-практическата под-
готовка на учителя, от способността му да се съ-
образява с някои изисквания, свързани с целите 
и задачите на обучението по изобразително из-
куство в пети клас, с възможностите за осъщест-
вяване на междупредметни връзки с останалите 
учебни предмети, с националните празници, на-
родните обичаи, с придобиване на определен вид 
ключова компетентност и др.

Видове годишно планиране: стандартно – 
приложеното в книгата за учителя примерно го-
дишно планиране на учебния материал, разрабо-
тено въз основа на ДОС и на учебната програма; 
нестандартно – изработено от учителя, но съо-
бразено с утвърдената държавна учебна програ-
ма и стандарти по изобразително изкуство; сме-
сено планиране – комбинация на стандартни и 
нестандартни части. Не бива да се забравя, че за 
професионалната компетентност на учителя се 
съди не по изработения от него годишен план, а 
по реалните резултати от обучението. Освен това 
понякога се налага, когато се променят условия-
та за работа или възникнат конкретни проблеми, 
планът да претърпи известни промени. Важното 
е планирането да съдейства за ритмична, спокой-
на и плодотворна изобразително-творческа дей-
ност на учениците.

В предложеното примерно годишно планиране 
е предвидено обучението да се организира и про-
вежда всяка седмица в 2 последователни учебни 
часа (в блок).

Кои са особеностите и предимствата на 
настоящия учебник по изобразително изку-
ство по отношение на планирането на учеб-
ния материал в пети клас?

1. Учебното съдържание в учебника е подре-
дено за първи път по уроци в последователност, 
която отговаря на примерното годишно разпре-
деление на учебния материал – по месеци и сед-
мици, като постепенно се надграждат знанията и 
уменията по раздели. Това допринася да се избе-
гнат монотонността, скуката и еднообразието в 
учебно-възпитателния процес, засилва интереса 
към предмета.

2. Всеки урок (с малки изключения) се със-
тои условно от две части. Първата е теоретич-
но-познавателна част, която е представена на 

две последователни страници в учебника (т.нар. 
фолио). Тя позволява учениците в уводната му 
част да усвоят определен обем учебно съдържа-
ние, заложено в учебната програма и онагледено 
с репродуцирани творби на известни художници. 
В тази част освен основния текст са включени 
подходящи въпроси и задачи, както и речник на 
нови или малко познати на учениците термини 
и понятия. Новата рубрика „Да знаем повече“ 
предлага допълнителни за усвояване знания в оп-
ределена сфера, които обаче не са задължителни, 
но допринася за мотивиране на децата за учебна 
дейност, от друга – за разширяване на техните 
познания. Втората част е художествена прак-
тика. Тя също е представена на едно фолио. 
Характерна с това, че в основната част на урока 
учениците изпълняват съответна на застъпеното 
в теоретичната част съдържание изобразителна 
задача с определен материал. В тази част са обо-
собени други рубрики – „Изобразителна задача“, 
„Съвет“ и „Етапи на работа“. Те дават възмож-
ност на учениците по лично предпочитание да 
изберат с какъв материал и техника на работа 
да изпълнят тематичната задача, да определят 
композиционното, цветовото или обемно-плас-
тичното решение. Затова тази част е онагледена 
с репродуцирани ученически творби – рисунки, 
апликации и пластики. 

Нов тип уроци в учебника са т.нар. „Галерии“. 
Те са предназначени за преговор, систематизи-
ране и обобщение на усвоените художествени 
познания, за формирането на умение да възпри-
емат, анализират и оценяват подходящи произве-
дения на изящните изкуства, на използваните от 
авторите материали, техники и изразни средства, 
за решаване на специфични въпроси и задачи 
по глобалните теми: „Видове изящни изкуства“, 
„Жанрове в изящните изкуства“, „Изразни сред-
ства в изящните изкуства“, „Праисторическо из-
куство и изкуството на древния свят“ и „Изку-
ство на древните траки“.

3. Друго предимство на съдържанието на учеб-
ника и на представеното годишно планиране е, че 
част от уроците могат да бъдат реализирани по 
два – три начина, т.е. предложени са две или три 
възможности за изпълнение на конкретен учебен 
проблем, степенувани по сложност с оглед на 
различната изобразителна подготовка на пето-
класниците, техните личностни качества, интере-
си и предпочитания.
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3. ПРИМЕРНО ГОДИШНО 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
ЗА ПЕТИ КЛАС 

Училище , Град , 

 Утвърждавам: 
 Директор:  (име и фамилия)
 

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА ПЕТИ КЛАС
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА ............../.............. ГОДИНА

Уроци за нови знания НЗ 37 часа

Уроци за систематизиране и обобщаване на знания СОЗ 6 часа
Практически дейности (упражнения, лабораторни занятия и др.) ПД 19 часа
Уроци за контрол и оценка КО 6 часа

Годишен хорариум: 68 часа 

Срочен: І срок – 34 часа
 ІІ срок – 34 часа

 Изготвил: 
 (име и фамилия)



24

Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка Очаквани 

резултати 
(компетентности) 

на ниво учебна програма

Нови 
понятия

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а

1. 2. 3. 4.
ІХ 3. 1. Преговор. Тест „Вече 

знаем“
КО Да се установи нивото на художествените по-

знания на учениците

4. 2. Видове изящни из-
куства

НЗ Разграничава изящните изкуства по вид
Описва и коментира творбите по съдържание и 
изобразителен материал

картина
статуя

Х 1. 3. Живопис НЗ Познава особеностите на живописта
Разграничава изящната от монументалната 
живопис

палитра

2. 4. Скулптура НЗ Разграничава творбите на изящната от мо-
нументалната скулптура
– на кръглата от релефната пластика;
– видовете скулптурни материали

бюст
пиедестал

3. 5. Графика НЗ Познава особеностите на графиката
Разграничава рисунка от гравюра

гравюра
графичен отпечатък

4. 6. Галерия. Видове из-
ящни изкуства

СОЗ Диференцира творбите на изящните изкуства 
по вид, като ги анализира по съдържание и 
материал

изящни изкуства

ХІ 1. 7. Жанрове в изящните 
изкуства

НЗ Познава основните жанрове на изящните изку-
ства
Умее да ги сравнява и коментира 

репродукции

2. 8. Пейзаж НЗ Познава разновидностите на архитектурния 
пейзаж
Предава материалността на обектите с различ-
ни изразни средства

пейзаж 
архитектура

3. 9. Натюрморт НЗ Познава особеностите на този жанр
Разпознава творбите по съдържание от другите 
жанрове

натюрморт
локален цвят

4. 10. Портрет НЗ Познава особеностите на портретния жанр
Обсъжда особеностите на автопортрета като 
разновидност на този жанр

портрет
автопортрет

ХІІ 1. А 11 – А
Галерия
Жанрове в изящните 
изкуства

СОЗ Разграничава изящните изкуства по жанр
Обсъжда разновидностите им и техните особе-
ности

жанрове в изящни-
те изкуства

1. Б 11 – Б
Праисторическо изку-
ство

НЗ Разпознава и описва творбите на тази епоха
Разбира ролята на изкуството в човешкото 
общество

праисторическо 
изкуство
скално изкуство 
(магалити)
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Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми 
и/или раздели

Забележка
(дидактически 
средства, прес-
труктуриране 
на учебно съ-

държание и др.)

На ученика по целите 
на урока (ресурси)

На ученика за 
МПВ

(ресурси)
Методи 

и инструментариум Форми

5. 6. 7. 8. 9.
Определя самостоятелно отгово-
рите на въпросите във визуалния 
тест

визуален тест
анализ и цифрова оцен-
ка на резултатите

писмена
индивидуална
цифрова

Разглежда репродуцираните 
творби и определя по какво се 
различават

История и циви-
лизации
Литература
Технология

устен

Създава пейзаж с техники по 
избор
Определя композиционното и 
цветовото решение

География и ико-
номика
Математика

входяща диагностика 
на знанията и уменията 
по живопис

устна
индивидуална 
и групова
качествена

Устойчиво моделира човешка 
фигура в статична поза

БЕЛ
География и ико-
номика
Математика

входяща диагностика 
на знания и уменията 
по скулптура 

индивидуална
качествена 

Създава гравюра върху линоле-
ум

География и ико-
номика
Математика

входяща диагностика 
на знанията и уменията 
по графика

индивидуална
качествена

Съпоставя показаните творби по 
тематично съдържание, изобра-
зителни материали и форма

БЕЛ систематизиране и об-
общаване на знанията

групова
устна

Създава природен пейзаж с тех-
ники по избор

География и ико-
номика
Математика

устен индивидуална

Създава пейзаж с архитектурен 
мотив, като предава простран-
ството чрез застъпване на обек-
тите

БЕЛ
География и ико-
номика

конферанс
анализ и оценка на 
изобразителните ре-
зултати

устна
индивидуална
качествена

Изгражда натюрморт чрез апли-
киране, като определя взаимното 
разположение на моделите спо-
ред гледната точка  

БЕЛ беседа
анализ и оценка на 
резултатите

устно
индивидуално
качествено и 
цифрова

Изпълнява автопортрет, без да 
постигне фотографска прилика
Използва живописни материали 
и техники по избор

БЕЛ
Математика

конферанс
беседа
анализ и оценка на 
резултатите

устна
индивидуална
качествена и 
цифрова

Съпоставя приложените в учеб-
ника творби и определя жанра 
им според тяхното съдържание

БЕЛ беседа – отговаря на 
конкретни въпроси за 
систематизиране и об-
общаване на знанията

индивидуална 
и групова

Има представа за възникване 
на художественото творчество 
и етапите на развитие на изку-
ството

История и циви-
лизации
География и ико-
номика
БЕЛ

беседа
сравняване на скални 
изображения
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Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка Очаквани 

резултати 
(компетентности) 

на ниво учебна програма

Нови 
понятия

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а

1. 2. 3. 4.
2. 12. Форми в природата НЗ Установява прилики и разлики между обектите 

от един и същи вид в природата по големина, 
форма, части, структура, белези и цвят 

структура на фор-
мите
материалност
повърхност

 3. 13. Форми и пропорции НЗ Притежава знания за видимите форми и техни-
те пропорции

пропорции

І 1. 14. Хармонията в при-
родата и изкуството

НЗ Оценява обектите от природната среда от есте-
тическа гледна точка
Разбира хармонията в творбите на изкуството

хармония

2. 15. Изразни средства в 
живописта

НЗ Прилага характерните за живописта изразни 
средства – цветове и форма (детайлизирана или 
по-обобщена)
Запознат е с ролята на материалите и техника-
та на живописване като изразно средство

пейзаж
мазка
фактура
текстура

3. 16. Междинна диагно-
стика

 КО Целта на процедурата е да се установи сте-
пента на усвоените през І учебен срок теоре-
тико-художествени познания на ученика

визуален тест (въ-
просник)

ІІ 1. 17. Пространството в 
живописта

НЗ Използва цветовете като изразно средства за 
предаване на определено настроение в образи, 
обстановка и ситуации
Познава и прилага способите за изобразяване 
на пространството

фигурална компо-
зиция

 2. 18. Изразни средства в
скулптурата

НЗ Познава компактната и разчленената компози-
ция в скулптурата
Прилага статична и динамична композиция

пластика
компактна и разчле-
нена композиция

3. 19. Изразни средства в 
графиката

НЗ Прилага специфични изразни средства за из-
граждане на графичната форма

щрих
фактура
структура

4. 20. Галерия
Изразни средства в из-
ящните изкуства

СОЗ Разграничава изразните средства в творбите на 
изящните изкуства
Обсъжда в група съученици избрани от тях 
творби от един или различни видове изящни 
изкуства

изящни изкуства
жанрове

ІІІ 1. 21. Изкуство на Двуре-
чието

НЗ Притежава обща представа за културата и из-
куството на Двуречието
Познава най-забележителните паметници на 
изкуството

Месопотамия 
кирпич
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Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми 
и/или раздели

Забележка
(дидактически 
средства, прес-
труктуриране 
на учебно съ-

държание и др.)

На ученика по целите 
на урока (ресурси)

На ученика за 
МПВ

(ресурси)
Методи 

и инструментариум Форми

5. 6. 7. 8. 9.
Създава пейзаж с природен мо-
тив
Отразява в рисунката простран-
ствено конструктивните връзки 
между обектите

БЕЛ
География и ико-
номика

конферанс
анализ и оценка на 
изобразителните ре-
зултати

устна
индивидуална
качествена

Умее да предава формата на 
предметите в скици и рисунки

География и ико-
номика
Математика

конферанс
анализ и оценка на 
изобразителните ре-
зултати

индивидуална 
и групова

Изгражда нефигурална компо-
зиция, като се стреми да съчетае 
хармонично цветовете

География и ико-
номика
Математика
Музика

конферанс
беседа
анализ и оценка на 
резултатите

устна
индивидуална
качествена

Изпълнява рисунка на тема 
„Пролетен пейзаж“ в определена 
последователност с материали и 
техники на работа по избор

БЕЛ
История и циви-
лизации
Музика
География и ико-
номика

конферанс
беседа
анализ и оценка на 
резултатите

устна
индивидуална
качествена

Отговаря на въпросите, като 
отбелязва с Х верния отговор в 
бланки 1 и 2 

визуален тест
въпросник с три въз-
можни отговора

индивидуална
цифрова оцен-
ка

Създава фигурална композиция 
на тема „Зимни празници“
Подбира подходящи изразни 
средства с оглед на замисъла

История и циви-
лизации
БЕЛ

конферанс
беседа
анализ и оценка на 
резултатите

текуща оценка

Моделира устойчиво човешка 
фигура
Предава най-общо пропорциите 
и конструктивните Ӝ особености

История и циви-
лизации 
БЕЛ

конферанс
беседа
анализ и оценка на 
резултатите

текуща про-
верка и оценка

Изпълнява пейзаж с графични 
материали и изразни средства за 
предаване на характерната им 
фактура

БЕЛ
География и ико-
номика

конферанс
беседа
анализ и оценка на 
резултатите

текуща 
проверка и 
оценка

Съпоставя репродуцираните 
творби в учебника по съдържа-
ние и изразни средства:
– цветове
– форма
композиция

БЕЛ систематизиране и об-
общаване на знанията 
в писмена форма или 
устно

писмена
индивидуална
групова

Коментира особеностите на ар-
хитектурата и скулптурата
Разграничава творбите на кръг-
лата и релефната скулптура

История и циви-
лизации
География и ико-
номика
БЕЛ

онагледяване
учебна лекция
беседа

устна
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Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка Очаквани 

резултати 
(компетентности) 

на ниво учебна програма

Нови 
понятия

М
ес

ец

С
ед

м
иц

а

1. 2. 3. 4.
2. 22. Изкуство на Древен 

Египет
НЗ Познава характерните принципи в египетското 

изкуство и архитектура и най-известните па-
метници на изкуството

изкуство на Древен 
Египет, сфинкс, 
пирамида

3. 23. Видове композиции 
в изящните изкуства

НЗ Познава основните принципи за изграждане на 
композицията
Прилага симетричното и асиметричното разпо-
лагане на композиционните елементи

фигурална компо-
зиция
симетрична и аси-
метрична компо-
зиция

4. 24. Композиционният 
център в изящните из-
куства

НЗ Познава част от способите, използвани от ху-
дожниците за подчертаване на композиционния 
център в творческия процес

композиционен 
център

ІV 1. 25. Фигурална компо-
зиция

НЗ Познава съществените признаци на фигурална-
та композиция
Разграничава видовете фигурална композиция

фигурална компо-
зиция

2. 26. Нефигурална ком-
позиция

ПД Обогатява познанията за особеностите на аб-
страктното изкуство

нефигурална ком-
позиция

3. 27. Изкуство на Древна 
Гърция

НЗ Притежава познания за особеностите на архи-
тектурата, скулптурата и вазописта

антично изкуство
акропол
вазопис

V 1. 28. Изкуство на Древен 
Рим

НЗ Обогатява представите си за особеностите на 
архитектурата, скулптурата и стенописта

Пантеон

 2. 29. Изкуство и компю-
търни технологии

ПД Познава възможностите на компютърните тех-
нологии за изграждане на изображения

дигитално изобра-
жение
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Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми 
и/или раздели

Забележка
(дидактически 
средства, прес-
труктуриране 
на учебно съ-

държание и др.)

На ученика по целите 
на урока (ресурси)

На ученика за 
МПВ

(ресурси)
Методи 

и инструментариум Форми

5. 6. 7. 8. 9.
Описва особеностите на архи-
тектурата, скулптурата и стено-
писите

История и циви-
лизации
География и ико-
номика
БЕЛ

онагледяване
учебна лекция
беседа

устна

Изпълнява фигурална компози-
ция или пейзаж с живописни или 
графични изразни средства

История и циви-
лизации
География и ико-
номика
БЕЛ

конферанс
беседа
анализ и оценка на 
резултатите

текуща 
проверка и 
оценка

Прилага някои от способите при 
изграждане на фигурална компо-
зиция

БЕЛ
История и циви-
лизации
География и ико-
номика

конферанс
беседа
анализ и оценка на 
резултатите

текуща 
проверка и 
оценка

Създава фигурална композиция 
по избрана от него тема, матери-
ал и техника на работа

БЕЛ
История и циви-
лизации
Физическа кул-
тура

конферанс
беседа
анализ и оценка на 
резултатите

текуща 
проверка и 
оценка
на изобрази-
телните резул-
тати

 

Създава нефигурална компози-
ция по музикален мотив

Музика конферанс
беседа
анализ и оценка на 
резултатите

текуща 
проверка и 
оценка
на изобрази-
телните резул-
тати

Разглежда и коментира приложе-
ните творби. 
Моделира човешка фигура

История и циви-
лизации
География и ико-
номика
БЕЛ

онагледяване
учебна лекция
беседа

текуща про-
верка и оценка

Коментира най-известните твор-
би на изкуството
Създава фигурална композиция, 
като обяснява словесно съдър-
жанието на рисунката или плас-
тиката си. 

История и циви-
лизации
География и ико-
номика
БЕЛ

онагледяване
учебна лекция
беседа

текуща 
проверка и 
оценка
на изобрази-
телните резул-
тати

Редактира дигитална фотография 
с компютърна програма;
Обяснява начина на обработка 
на дигитално изображение с ре-
дактор

География и ико-
номика
Математика

онагледяване
демонстрация
учебна лекция
беседа

устна
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Срок

Тема на урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка Очаквани 

резултати 
(компетентности) 

на ниво учебна програма

Нови 
понятия

М
ес
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С
ед

м
иц

а

1. 2. 3. 4.
3. 30 – А

Изкуство на
древните траки

НЗ Притежава най-обща представа за изкуството 
на древните траки и художественото антично 
наследство по българските земи

Панагюрско златно 
съкровище
Казанлъшка гроб-
ница

3. 30 – Б
Галерия праисторичес-
ко изкуство и изкуство 
на древния свят

СОЗ Разграничава периодите във възникване и 
развитие на художественото творчество през 
древната и античната епоха

праисторическо 
изкуство;
изкуство на Двуре-
чието;
Древен Египет, 
Гърция, Рим

4. 31. Компютърни про-
грами за създаване и 
обработка на изобра-
жения

НЗ Познава възможностите на компютърните тех-
нологии за рисуване

програма
Paint

VІ
 

1. 32. Художествено 
оформление на текст

ПД Познава възможностите на компютърните тех-
нологии за работа с текст
Оформя текст с компютърна програма

2. 33 А
Интернет и дигитални 
сайтове за изкуства

ПД сайт (уебсайт),
Уикипедия 
форум

 33. + Б
Творчески проекти в 
мрежата

ПД

3 34. Изходяща диагно-
стика

КО Целта на процедурата е да се установи степен-
та на усвоените през І учебна година теоре-
тико-художествени познания на ученика

визуален тест (въ-
просник)
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Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми 
и/или раздели

Забележка
(дидактически 
средства, прес-
труктуриране 
на учебно съ-

държание и др.)

На ученика по целите 
на урока (ресурси)

На ученика за 
МПВ

(ресурси)
Методи 

и инструментариум Форми

5. 6. 7. 8. 9.
Различава творбите на тракий-
ското, гръцкото и римското из-
куство

История и циви-
лизации
География и ико-
номика
БЕЛ

онагледяване
учебна лекция
беседа

устна

Съпоставя репродуцираните 
творби в учебника по съдържа-
ние и изразни средства:
– форма
– композиция

История и циви-
лизации,
География и ико-
номика
БЕЛ

онагледяване
беседа

устна
портфолио

Изпълнява нефигурална компо-
зиция с програма Paint
Обяснява начините на рисуване 
с графична програма

География и ико-
номика
Математика

онагледяване
демонстрация
учебна лекция
беседа

устна

Усвоява знания и умения за ху-
дожествено оформяне на текст с 
компютърна програма

География и ико-
номика
Математика

онагледяване
демонстрация
беседа

Търси информация в „Уикипе-
дия“ за развитие на древногръц-
кото изкуство

География и ико-
номика
Математика

онагледяване
демонстрация
беседа

устна

Отговаря на въпросите, като 
отбелязва с Х верния отговор в 
бланка 1 

визуален тест
комплексна оценка

индивидуална
цифрова оцен-
ка
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4. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ 
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 
НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ 
ПО ВИДОВЕ УРОЦИ

1. седмица 

ПРЕГОВОР В НАЧАЛОТО НА УЧЕБНАТА 
ГОДИНА. ТЕСТ „ВЕЧЕ ЗНАЕМ“ 
(с. 6 – 7)

В първия урок по изобразително изкуство 
учениците не носят необходимите материали и 
пособия за изобразителна дейност. Затова в пър-
вия учебен час учителят трябва да ги запознае 
най-общо с характера на изобразителните задачи 
през учебната година, с какви материали и посо-
бия ще бъдат изпълнени, с какви негови изисква-
ния ще трябва да се съобразяват.

Диагностика на усвоените от учениците в 
началното училище художествени познания

Една от съществените особености на новата 
учебна документация по изобразително изкуство 
в средния курс е изискването за системно осъ-
ществяване на входяща, междинна и изходяща 
диагностика по отношение на качеството на полу-
чените изобразителни резултати, за определяне 
равнището на усвоените знания и изобразителни 
умения, на притежаваните от децата качества на 
личността, за определяне на тяхното емоционал-
но, оценъчно и естетическо отношение към обек-
тите и явленията от действителността, детското 
изобразително творчество и произведенията на 
изобразителното изкуство. В основата на диаг-
ностичните процедури се поставят учебното съ-
държание и Държавните образователни стандар-
ти по изобразително изкуство в пети клас. 

Входящата диагностика е на само оправдана, но 
дори задължителна при постъпване на учениците 
в пети клас. Получените данни от диагностика на 
входното равнище се анализират, сравняват и да-
ват основание да се направят съответни изводи 
за бъдещата изобразителна дейност и по този на-
чин на практика да се реализират така желаните 
приемствени връзки между началната училищна 
степен и средния курс по изобразително изку-
ство. Не бива да се забравя, че изобразителната 
подготовка, възможностите и личностните ка-
чества на петокласниците в началото на учебната 

година са на различно (често пъти доста поляри-
зирано) равнище, особено на учениците, чийто 
майчин език е различен от българския.

Цел на входящата диагностика. Постъпвай-
ки в V клас, всеки ученик трябва да притежава 
известни познания (на основа на сетивен опит) за 
видовете и жанровете изобразително изкуство, 
за някои материали и техники на изпълнение.

Материали: За диагностициране на усвоените 
в началното училище художествени познания и 
умения да възприемат творби на изобразително-
то изкуство учителят може да използва визуал-
ния тест на с. 6 – 7. Той се състои от 10 въпроса с 
по три репродуцирани творби на изобразително-
то изкуство от различни видове и жанрове. 

Инструкции (указания) към учениците: 
Всеки ученик трябва самостоятелно да определи 
кое от трите произведения – А, Б или В, отго-
варя на съдържанието на конкретно поставените 
въпроси и да обозначи избора си с Х в бланка 
1. Учителят пояснява, че ако някой от учениците 
прецени, че е сгрешил, защрихова грешния отго-
вор и нанася Х на друга буква (отговор). 

Процедура: Всички ученици самостоятелно. 
Получените данни се отразяват в бланка 1. Ве-
рните отговори най-лесно и бързо се установяват 
с помощта на „ключ“, който представлява блан-
ка  1 с изрязани „прозорчета“ на верните отго-
вори. „Ключът“ се поставя върху ученическата 
бланка и веднага може да се установи колко са 
правилните отговори. Учителят е в състояние 
за кратко време да се ориентира кои въпроси са 
затруднили най-много учениците и в следващите 
уроци да коригира, запълни повърхностно усво-
ената художествена информация.

Оценката е точкова по формулата К = А/В, 
в която А означава броят на верните отговори, 
а В – броят на въпросите (в случая В = 10). За 
трансформиране на числовия коефициент (К) в 
цифрова оценка може да се осъществи по петсте-
пенната скала на Ю. Венделер.
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Ключ за определяне на верните отговори

Ученик  клас  № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Брой въпроси

А А А А А А А Брой верни отговори

Б Б Б Б Б Числов коефициент (К)

В В В В В В В В Цифрова оценка

Бланка 1

Ученик  клас  № 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Брой въпроси

А А А А А А А А А А Брой верни отговори

Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Числов коефициент (К)

В В В В В В В В В В Цифрова оценка

Среден числов 
коефициент (К)

Степени на цифрова 
оценка

К = 1 – 0,90 Отличен (6)

К = 0,89 – 0,67 Много добър (5)

К = 0,66 – 0,33 Добър (4)

К = 0,32 – 0,09 Среден (3)

К = 0,08 и по-малко Слаб (2)

Например, ако един ученик отговори правилно 
на 10 въпроса, то неговият числов коефициент 
К = 10/10 = 1, а цифровата му оценка е отличен 
(6). Ако броят на верните отговори е 7, то К = 
7/10 = 0,70, а цифровата оценка е Мн. добър (5).

Въпроси и задачи  А Б В

1. Кое от произведени-
ята е творба на живо-
писта?

2. Коя творба е произ-
ведение на скулпту-
рата?

3. Коя творба 
е графика?

4. Коя от творбите е 
произведение на деко-
ративно-приложните 
изкуства?    

5. Кое произведение 
е натюрморт?

ВЕЧЕ ЗНАЕМ

6
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2. седмица
ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА 
ВИДОВЕ ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА (с. 8 – 9)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Усвояване на знания за из-

ящните изкуства и техните особености. Форми-
ране на умения за разграничаване на видовете 
изящни изкуства.

Очаквани резултати. Ученикът:
• познава изящните изкуства и техните видове;
• разграничава живопис, скулптура и графика;
• разбира предназначението на изящните изку-

ства и тяхното обществено значение;
• описва произведения на изкуството по ре-

продукции
• коментира творби на изящните изкуства.

2. Задачи за постигане на поставените цели
Възприемане на репродуцирани произведения 

на изящните изкуства – живопис, скулптура и гра-
фика и разкриване на техните характерни особе-
ности.

3. Методи и средства
Методи на обучение: разказ, демонстрация на 

репродукции, беседа, наблюдение.
Средства: репродуцирани творби на видовете 

изящни изкуства, електронен ресурс.
Нови понятия: картина, статуя. 

4. Методически насоки за реализиране на 
поставените цели и задачи на урока

Този урок е теоретичен. След мотивираното 
встъпление учителят развива темата на основа на 
демонстрация на произведенията на изкуствата. 
Важно е учениците да се включат при разглежда-
нето и коментирането на отделни художествени 
произведения.

В началото на урока учениците се запознават с 
многообразието на изобразителните изкуства чрез 
демонстрация на различните произведения на из-
куството. Обяснява се тяхното предназначение за 
украса, за молитви, свързани с писмени текстове. 
Отделните творби, макар и различни по вид и пред-
назначение, принадлежат към изобразителното 
изкуство. Тук е важно да се разграничат две гру-
пи изкуства: изящни и приложни. В първата група 
влизат произведения, които имат основно естетиче-
ска функция. Втората група включва произведения, 
които, освен естетическа, притежават и практическа 
функция (употреба). Разграничението става по-ясно 

с пример: една древногръцка ваза служи и като съд, 
има практическо предназначение. Вазата може да 
бъде възприемана и като красива форма, и като ук-
раса, образи, които носи. На основа на направеното 
разграничение между двете функции (естетическа и 
практическа), се въвежда понятието изящни изку-
ства. След това се коментират основните видове 
изящни изкуства: живопис, скулптура и графика. 
Важно значение при разкриването на спецификата 
на изящните изкуства имат разграничителните при-
знаци: живописта и графиката се изпълняват върху 
плоскост, скулптурата е триизмерна. Основното из-
разно средство при живописта е цветът. Скулптура-
та залага на обема и триизмерната форма. Важно е 
да се коментира и материалът, специфичен за раз-
личните изкуства. Произведенията на живописта се 
изпълняват най-често върху плоскост: платно, кар-
тон, хартия, дъска, стена и др. Рисунката се изграж-
да с различни пишещи материали – молив, въглен, 
пастел и др. Произведенията на печатната графика 
се създават чрез различни графични техники. За 
скулптурата се ползват различни трайни и нетрайни 
материали (камък, метал, глина, гипс и др.). Според 
видовете бои, които се употребяват, и техниката на 
изпълнение живописта бива: маслена, акварелна, 
пастелна, темперна, акрилна и др. Необходимо е 
също да се поясни, че към изящните изкуства чес-
то се причисляват художествената фотография, 
калиграфията (изкуството на красивото писане), 
анимацията и др. Областта на изящните изкуства 
се разширява. В нея се включват нови артистични 
дейности, които възникват на основата на новите 
технологии. Например в резултат на прилагането на 
комбинирани техники са се развивали нови форми 
(жанрове) като колаж, фотомонтаж и др.

При разглеждане на темата е важно да демон-
стрират репродукции на произведения на изку-
ството и при възможност да се правят съпоставки 
между тях. Сравнението на видовете изящни изку-
ства съдейства учениците да ги осмислят по-добре. 
Накрая на урока се прави кратко обобщение, след 
което се поставят задачи за домашна работа.

Стимулиране на дейността и оценяване. 
По време на представяне на темата учениците се 
стимулират да поставят въпроси и да коментират 
представените репродукции.

Задачи за домашна работа. Ако в селището 
съществува художествен музей, е добре да се по-
стави задача за посещение на този музей. Уче-
никът трябва да запише произведения, които е 
харесал най-много.

5. Възможности за междупредметни връзки. 
История и цивилизация, технологии, литература.
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3. седмица

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА 
ЖИВОПИС (с. 10 – 11)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. РИСУВАНЕ НА 
ПЕЙЗАЖ (с. 12 – 13)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Усвояване на знания за жи-

вописта като вид изкуство. Формиране на умения 
за рисуване на пейзаж в цвят.

Очаквани резултати. Ученикът:
• познава най-важните особености на живопи-

ста и основните начини за създаване на произве-
дение на живописта;

• разграничава кавалетната (изящната), мо-
нументалната и декоративната живопис;

• създава пейзаж, като прилага техники по из-
бор;

• обяснява начина на работа с бои при рисува-
не на пейзаж.

2. Задачи за постигане на поставените цели.
2.1.Задачи за реализиране на целите на тео-

ретичната част на урока:
• затвърдяване на познанията за особености 

на кавалетната живопис – предназначение, раз-
мер, основно изразно средство, материали и тех-
ники на работа и др.

• запознаване с видовете живопис според тях-
ното предназначение.

2.2. Задачи за постигане целите на урока 
при изпълнение на художествено-практиче-
ската част на урока.

• Тъй като изобразителната подготовка и въз-
можности на учениците са на различно равнище, 
необходимо е задачите за постигане на положи-
телни изобразителни резултати да се диференци-
рат като:

• Задължителни: Всеки ученик трябва: 1. Да 
нарисува есенна картина по памет или по непо-
средствено наблюдение. 2. Да определи елемен-
тите на пейзажа – хълмове, дървета и др., и сред-
ствата за постигане на дълбочина в пейзажа. 3. 
Да използва цветове, характерни за сезона при 
цялостното цветово изграждане на рисунката. 

• Избираеми: На ученика е желателно да му 
се предостави възможност да определи по лич-
но предпочитание: 1. Да уточни пейзажния мо-

тив. 2. Композиционно и цветово решение. 3. Да 
изпълни задачата с акварелни или темперни бои, 
като определи техниката и пособията за полага-
не на боите 4. Да обогати рисунката в компози-
ционно и цветово отношение, като включи цветя, 
треви, храсти и др. 

3. Методи и средства
Методи на обучение: беседа, онагледяване, 

демонстрация (частична или цялостна), анализ и 
оценка на получените резултати, словесни пох-
вати – обяснения, указания, корекции, стимули-
ране на творческите изяви и др.

Дидактически средства: репродуцирани 
творби на изящната и монументалната живопис, 
ученически рисунки и др., материали за рисуване 
и живописване, електронен ресурс и др.

Нови понятия: палитра

4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока

Този урок е теоретико-практически. Учениците 
имат представа на сетивна основа от началното 
училище при изпълнение на практически задачи. 

ЖИВОПИС 
Ще научите:
● кои произведения принадлежат към живописта 

и нейните разновидности
● характерните особености на живописта
Ще можете:
● да изпълнявате изобразителни задачи 

за създаване на живописни творби

Вече знаете, че живописта е вид изобразително изку-
ство, в което цветът играе основна роля. Живописните 
творби се създават върху различни повърхности, чрез 
различни техники и материали и с различни видове бои 
– маслени, темперни, акварелни или др. 

Художникът първо изпълнява рисунката, след което 
работи с бои. Боите се нанасят плътно или разредено, на 
един или на няколко слоя върху твърда основа с различни 
размери: платно, стена, дъска и др. Обикновено худож-
никът нанася няколко слоя боя, многократно преминава 
с четката върху едни и същи участъци на картината, 
като ги изсветлява или потъмнява и по този начин им 
променя цвета. 

палитра. Неголяма тънка дъска с пра-
воъгълна, овална или друга форма, на 
която художникът смесва боите. Пали-
трата за маслена живопис се изработва 
от дърво. За работа с акварел палитрата 
е пластмасова, обикновено с вдлъбнати-
ни за боите.
Поредицата от цветове, които художни-
кът основно използва, също се нарича 
палитра. 

Речник

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ 
В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА

Алфред Сисле. Пейзаж

Питер Брьогел. Вавилонската кула

10
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В 5. клас те трябва да получат общи теоретични 
познания за видовете живопис. В уводната част 
на урока на учениците се припомня, че творбите 
на живописта се създават върху плоскост (хартия, 
платно, картон, дъска, стена и др.), като първо се 
прави рисунката, след което се преминава към ра-
бота с бои. Тематичният кръг на живопис та е мно-
го широк. Художниците изобразяват хора, живот-
ни, предмети, растения, атмосферни състояния 
като дъжд, сняг, реални сцени от живота, митоло-
гични и фантазни образи, родени от тяхното въ-
ображение и др. Тази информация се онагледява 
с репродукции на картини, фрески и декорирани 
предмети. При възприемането им учениците е же-
лателно да се стимулират да поставят въпроси и да 
коментират представените творби.

След теоретичната част се поставя изобрази-
телната задача – рисуване на природен пейзаж по 
памет или по непосредствено наблюдение, като 
отделни ученици споделят своите впечатления от 
природната среда през есента. Учениците разтва-
рят страниците с художествената практика. Раз-
глеждат приложените ученически рисунки и ко-
ментират как са изпълнени, определят елементите 
на пейзажите, как са нарисувани дърветата и те-
ренните форми, какви са цветовите съчетания и др.

След беседата за природата и илюстративния 
материал се дават насоки за начина на изпълне-
ние на изобразителната задача: тук е необходимо 

да се уточни какво да се нарисува и как ще се 
рисува. Всеки ученик е важно да определи еле-
ментите на пейзажа – хълмове, поляни, дървета, 
постройки и др., както и да планира тяхната голе-
мина, къде ще ги помести в листа, ще включили 
допълнителни образи, да реши с какви бои ще 
изпълни живописната рисунка – акварелни или 
темперни, каква техника ще предпочете.

По време на самостоятелното изпълнение на 
изобразителната задача е желателно да се сле-
ди как учениците работят и е необходимо да се 
добавят указания, съвети или да се коригира, да 
се дават общи и индивидуални насоки, да се по-
ощряват и стимулират отделни ученици. Накрая 
на часа се преценява дали да се даде задача за 
самостоятелна работа у дома. Например може да 
им предложи да направят скици по свободен из-
бор на предмет от дома.

Резултатите от изобразителната дейност 
е желателно да се използват за определяне на 
подготовката и уменията на учениците по жи-
вопис в началото на учебната година по двата 
основни критерия – дидактически (изобрази-
телна грамотност) и художествено-естети-
чески (изразителност).

5. Възможности за междупредметни връз-
ки: география и икономика, математика
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4. седмица

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА 
СКУЛПТУРА (с. 14 – 15)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. МОДЕЛИРАНЕ 
НА ЧОВЕШКА ФИГУРА (с. 16 – 17)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Формиране на най-обща 

представа за особеностите на скулптурата – 
предназначение, размер, видове, изобразител-
ни материали и др. Затвърдяване на похватите 
за устойчиво моделиране на човешка фигура в 
статична поза и най-общо предаване на нейните 
пропорции. Възпитаване на качествата самостоя-
телност и активност.

Очаквани резултати. Ученикът:
• разграничава произведенията на изящната 

(кавалетната) скулптура от тези на монументална-
та скулптура, на кръглата от релефната пластика;

• усвоява умения за устойчиво моделиране на 
човешка фигура в статична поза;

• разграничава основните пластични материа-
ли – трайни и нетрайни.

2. Задачи за постигане на поставените цели:
2.1. Задачи за реализиране на целите в тео-

ретичната част на урока:
• конкретизиране и диференциране на образ-

ните представи за двата вида скулптурата – кава-
летна и монументална; и част от трайните скулп-
турни материали – камък (мрамор, бял варовик, 
гранит) , метал ( бронз, мед), дърво и др.;

• разкриване особеностите на този вид скулп-
тура, съпоставяйки ги с творби на монументал-
ната скулптура.

2.2. Задачи за постигане на поставените 
цели при изпълнение на художествено-прак-
тическата част на урока:

Съобразявайки се с различната изобразителна 
подготовка, възможности и качества на ученици-
те, е необходимо да се диференцират задачите за 
постигане целите на художествената практика.

•  Задължителни задачи: Всеки ученик тряб-
ва: 1. Да моделира устойчиво човешка фигура. 2. 
Да предаде конструктивните особености и най- 
общо пропорциите на фигурата, без да заглажда 
пластичната форма. 3. Да не предава подробнос-
ти като очи, пръсти на ръцете, уши и др.

•  Избираеми задачи: На ученика е желателно 
да му се даде възможност самостоятелно да оп-
редели: 1. Темата или сюжета – дете с топка, дете 
чете книга, дете храни животно (зайче, кокошка, 
коте и др.) и др. 2. Композиционно решение – 
размер на фигурката (до 10 – 15 см), поза или 
движение. 3. Начин на изграждане на фигурата 
– чрез слепване на поотделно моделираните час-
ти или чрез разрязване на парче глина с „цилин-
дрична“ форма и изтегляне.

3. Методи и средства
Методи на обучение: беседа, онагледяване, 

демонстрация, словесни похвати – обяснения, 
указания, корекции и др.

Средства: дидактически табла, репродуцира-
ни художествени примери на изящна и монумен-
тална скулптура, ученически пластики по темата, 
електронен ресурс и др. 

Нови понятия: бюст, пиедестал

СКУЛПТУРА
Ще научите:
● за скулптурата и нейните особености
● за видовете скулптура
Ще можете:
● да моделирата човешка фигура

Подобно на живописта, скулптурата принадлежи към 
изкуството на образа. За разлика от живописта, която 
създава илюзия за пространство и обем върху плоскост, 
скулптурата е реално обемна, триизмерна и нейните 
форми са осезаеми.

Художникът, който се е посветил на скулптурата, се 
нарича скулптор.

Технологията в скулптурата е сложна и многоетап-
на. Скулпторът изсича или изрязва своето произведение 
от твърд материал (камък, дърво), като с длето отнема 
излишната маса парче по парче, докато се получи необ-

ходимата скулптурна форма.
Друг процес на изработване на скул-

птура е чрез прибавяне на материал: 
глина, пластилин, восък и др. Този начин 

на работа се нарича моделиране или 
пластика.

Скулптури се изработват 
и чрез отливане. За това се 
ползват вещества, които мо-
гат да преминават от течно 
в твърдо състояние, като 
гипс, бетон, различни ме-
тали и др. 

За  създаването  на 
скулп турни произведения 

се използват различни матери-
али: камък, дърво, кост, метал, 
глина, гипс и др. 

Един от най-често използ-
ваните материали е мрамо-
рът. Той е много подходящ за 
възпроизвеждане на нежни и 
фини форми. 

Бронзът е друг много 
широко използван матери-

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ 
В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА

бюст. Изображение на главата на човек 
с горната част на торса. Бюстът е обик-
новено скулптурен портрет.
пиедестал. Основа на паметник, скулп-
тура, колона.

Речник

Микеланджело 
Буонароти. Мойсей

Мартин де Жарден 
Короноване на Херкулес

Скулпторът Иван Русев в процес на работа

14
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4. Методически насоки за реализиране на 
художествената практика

В теоретичната част на урока основната цел 
е учениците, от една страна, да се запознаят с 
особеностите на кавалетната скулптура, с разно-
образието от теми и сюжети. С помощта на фо-
тоси учителят трябва да ги убеди, че творбите на 
този вид скулптура имат самостоятелно значение 
и могат да въздействат на зрителя в художест-
вените изложби и галерии, музейни експозиции, 
в жилищен и обществен интериор. Затова по 
размер те са близки до действителните размери 
на изобразяваната натура или малко по-големи. 
Скулптурният материал, от който са изпълне-
ни творбите, е твърде разнообразен – гипс, ка-
мък (мрамор, бял варовик, гранит и др.), метал 
(бронз, мед и др.), дърво, теракота и др. В учеб-
ния процес тези особености биха били по-добре 
осмислени, ако творбите на кавалетната скулп-
тура бъдат съпоставени с произведения на мо-
нументалната скулптура. 

На второ място в тази теоретична част уче-
ниците трябва да усвоят знания за жанровете 
в скулптурата, които са доста по-ограничени в 
сравнение с жанровете в живописта и графиката 
– портрет и фигурална композиция.

В уводната част на художествената практика, 
след като емоционално се постави темата на уро-
ка, е необходимо да се припомнят двата начина 
на моделиране на човешка фигура – чрез слеп-

ване на поотделно моделираните части и от цяло 
парче глина (пластилин) чрез разрязване и изтег-
ляне. Ако учителят прецени, може да ги демон-
стрира. За насочване на учениците към избор на 
сюжет и да им постави конкретните изисквания, 
(задължителните и избираеми задачи) е необхо-
димо да ги онагледи с подходящи като размер, 
сюжет, композиционно и обемно-пластично ре-
шение ученически пластики. При анализ и оценка 
на получените изобразителни резултати е жела-
телно да се имат предвид до каква степен за из-
пълнени задължителните и избираемите задачи.

Резултатите от изобразителната дейност 
е желателно да се използват за определяне 
на подготовката и уменията на учениците по 
скулптура в началото на учебната година по 
двата основни критерия – дидактически (изоб-
разителна грамотност) и художествено-есте-
тически (изразителност).

5. Междупредметни връзки и ключови 
компетентности. 

БЕЛ – използва знания за художествени-
те творби при описание, сравнение и анализ 
на конкретни репродуцирани произведения на 
скулптурата и ученически пластики. Културна 
компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество – обогатяване на познанията за ху-
дожествените творби и творческите дейности.
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5. седмица

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА 
ГРАФИКА (с. 18 – 19)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА 
ГРАВЮРА НА ЛИНОЛЕУМ (с. 20 – 21)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока
Усвояване на знания за графиката като вид из-

куство.
Формиране на умения за създаване на ли-

ногравюра.
Очаквани резултати. Ученикът: 
• познава най-важните особености на графи-

ката; 
• разграничава рисунка от печатна графика;
• създава гравюра в техника линогравюра; 
• коментира етапи на работа при печатната 

графика.

2. Обща информация за урока
От урока за изящните изкуства ученикът е за-

познат най-общо с графиката като вид изящно 
изкуство. В този урок знанията за графичното 
изкуство и неговите разновидности се задълбо-
чават. 

Урокът е теоретико-практически. На практиче-
ско ниво учениците имат представа за графиката 
от началния етап (I – IV кл.). В 5. клас е важно да 
се усвоят теоретични знания, основно в областта 
на рисунката и печатната графика.

3. Педагогически технологии
Основни методи на обучение: училищна лек-

ция, демонстрация на репродукции, беседа, на-
блюдение; практически методи 

Материали и дидактически средства: учеб-
ник, хартия – формат A4, моливи, гума; плоча от 
линолеум, резци, валяк, печатарско мастило, ста-
ри вестници.

Нови понятия: гравюра, графичен отпечатък

4. Методически насоки за разработване на 
темата 

Разработване на теоретичната част на урока
След уводната част, където се припомнят видо-

вете изящни изкуства, се въвежда темата за гра-
фиката. Думата графика е многозначна. В урока 
се коментира основно графиката като изящно из-
куство. Прави се връзка между графика и живо-
пис и се пояснява общото между тях: двуизмер-
но изображение, общи жанрове. Графиката бива 
различни видове, които се споменават, без да се 
навлиза в тяхното разглеждане. 

Основно внимание в урока се отделя на рисун-
ката и печатната графика.

Първо се разглежда темата за рисунката и ней-
ното значение. Художниците създават рисунки 
по различни причини: за да запечатат идеите си, 
за да изучат предмета, за да разработят проекта 
си. Ролята на рисунката е много голяма в изку-
ството.

Когато се коментира рисунката, е добре да се 
свързва с опита на учениците по рисуване. (В 
начален етап те са рисували по въображение, по 
памет и по натура.)

ГРАФИКА
Ще научите: 
● за графиката като вид изящно изкуство
● за видовете графика
Ще можете:
● да изпълните графична изобразителна задача 

с техниката линогравюра

Графиката е вид изобразително изкуство, което включ-
ва рисунки и печатни художествени изображения. Нарича 
се още „изкуство на бялото и черното“, защото основно 
се работи с черни линии, щрихи и петна върху лист хар-
тия. Но може да бъде и цветна – да съдържа определен 
брой цветове. Графичните произведения са с по-малки 
размери в сравнение с произведенията на живописта.

Видове графика. Според начина на изпълнение тя 
бива рисунка или печатна графика. Според предназна-
чението е изящна, приложна, книжна графика, илюс-
трация, плакат. 

Рисунката. Това е изображение, направено върху 
хартия или друга плоскост с молив, въглен, креда, пастел 
или други пишещи материали. Чрез рисунката можете да 
„запишете“, т.е. да нарисувате, своите идеи.

Рисунката е в основата на всички видове изобразител-
ни изкуства. Чрез нея се изясняват идеите на художника. 
Например преди да започне живописния портрет, тво-
рецът прави подготвителна рисунка. По нея той създава 
портрета. Скулпторът също пристъпва към новата си 
творба чрез множество рисунки – проекти.  От ръката на 
архитекта излизат десетки графични проекти на бъдещата 

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ 
В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА

Цветана Щилянова. Люксембург

Печатане с преса

Пол Гоген. Рисунки

гравюра. Изображение, издълбано вър-
ху плоча (линолеум, дърво, метал и др.).
графичен отпечатък. Черно-бяло или 
цветно изображение, получено от отпе-
чатването на плочата върху хартия.

Речник

18
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Другата основна подтема в урока е печатната 
графика.

Печатната графика според техниките на пе-
чат бива различни видове. В урока се разглеж-
да основно гравюрата. Изясняват се понятията 
гравюра и графичен отпечатък. Учителят пред-
ставя накратко основните етапи при създаване на 
гравюра. Показва се печатната преса на с. 18 и се 
разкрива нейната роля за размножаването на изо-
бражението. 

При разглеждане на темата за графика е важно 
да се наблегне на разликата между рисунка и пе-
чатна графика. Учениците, както и при другите 
уроци за видовете изящни изкуства, е важно да 
поставят въпроси и да коментират. 

Разработване на практическата част на 
урока

Практическите знания по графика се осно-
вават на изпълнение на гравюра на линолеум. 
Тази техника е трудоемка и изисква подготовка. 
За изпълнение на задачата е много важна пред-
варителната организация и осигуряването с ма-
териали. Предварително се подготвят неголеми 
правоъгълни плочи от линолеум. Осигуряват се 
резци, печатарско мастило, валяк, шпакла и дру-
ги необходими материали.

Проектът се рисува на хартия в контур и се 
прехвърля на линолеума с индиго. Ученикът 

може да рисува и направо на графичната плоча 
с химикал.

Процесът на гравиране е особено важен. Уче-
никът трябва правилно да държи резците, да не 
задълбава и да внимава да не се нарани. 

След приключване на гравирането плочата се 
намастилява. Намастиляването и отпечатването 
се препоръчва да се извършат от учителя. Ако 
ученикът може да се справи, ги извършва той. 

За да може да се премине през всички етапи 
на изработване на линогравюра, изображението 
не бива да бъде сложно. Преди започване на за-
дачата се припомнят основните етапи на работа, 
като учителят се позовава на илюстрациите на с. 
20 – 21. Препоръчва се да се демонстрират и ори-
гинални графични отпечатъци.

На учениците трябва да се предостави възмож-
ност да разгледат линогравюрите на с. 21 и да ко-
ментират изображенията.

Линогравюрата е трудна техника, която изис-
ква постоянен контрол от учителя върху работа-
та на ученика особено по време на гравирането.

5. Възможности за междупредметни връз-
ки: география и икономика, математика, писане, 
литература, музика 
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6. седмица

ГАЛЕРИЯ – ВИДОВЕ ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА 
УРОК ЗА ОБОБЩЕНИЕ – с. 112 – 113

1. Цели на урока. Затвърдяване и разширява-
не познанията на учениците за видовете изящни 
изкуства и техните характерни особености. Въз-
питаване на емоционално и оценъчно отношение 
към произведенията на изящното изкуство в про-
цеса на тяхното възприемане и анализиране. 

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
• разграничава произведенията на изящното 

изкуство по вид; 
• обсъжда и коментира особеностите, които 

характеризират изящните изкуства като цяло, 
така и на отделните видове изкуства;

• възприема и анализира произведенията на 
изящната живопис, скулптура и графика, като 
обръща внимание на тяхното съдържание, спе-
цифични материали и начин на изграждане на 
формат.

2. Задачи за постигане на поставени цели
• съпоставяне на показаните творби по отно-

шение на тяхното тематично съдържание, из-
ползваните от авторите изобразителни материа-
ли и форма.

3. Методи и средства
Методи на обучение: основни методи са бе-

седата и сравнителният анализ, онагледяването, 
словесните похвати – обяснения, указания и др.

Средства: репродукции на произведения от 
различни видове и жанрове изящни изкуства, ал-
буми, дидактични табла, електронен ресурс и др.

Нови понятия: изящни изкуства

4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока

В уводната част на урока е необходимо с по-
мощта на беседа и онагледяване да се припом-
ни на учениците наученото за видовете изящни 
изкуство. За да се разбере тяхното значение и 
предназначение, може да се разгледат някол-
ко произведения на монументалната живопис и 
скулптура. По време на беседата трябва да се из-
тъкнат общите особености на видовете изящните 
изкуства, сравнени с монументалните изкуства. 
Първата особеност е, че творбите на изящната 
живопис, скулптура и графика имат относително 

самостоятелно значение, т.е. те не са обвързани 
с конкретна архитектурна среда (както фрескова 
живопис, стъклописи, мозайки; паметници, деко-
ративно-монументални композиции и др.). Вто-
рата особеност е, че творбите са сравнително 
малки по размер, тъй като могат да въздействат 
на зрителите в изложбените зали, музеи, худо-
жествени галерии, в жилищен и обществен ин-
териор. Този факт определя разно образието от 
теми и сюжети, отразяващи различни страни от 
действителността. По време на беседата и раз-
глеждайки приложените репродукции, учениците 
стигат до убеждението, че предмет на изобра-
зяване със средствата на живописта и графика-
та са пейзажни мотиви с обекти от природната 
и архитектурната среда, натюрморти, портрети 
на конкретни личности, социални явления и ис-
торически събития и др. В скулптурата поради 
качествените особености и изобразителните въз-
можности на трайните и нетрайните изобрази-
телни материали (глина, пластилин, гипс, восък; 
мрамор, гранит, бял варовик, бронз, мед, алуми-
ний; дърво и др.) и обемното изграждане на плас-
тични форми в пространството обектите на изо-
бразяване, тематиката и жанровете и изразните 
средства са по-ограничени.

В основната част на урока учениците трябва 
внимателно да разгледат приложените в учебни-
ка произведения на изящните изкуства и после-
дователно да отговорят на конкретно поставени-
те въпроси, като аргументират своето мнение.

Урокът завършва с обобщаваща беседа на учи-
теля, след което се поставя изобразителната за-
дача да се моделира релеф по тема, избрана по 
лично предпочитание на всеки ученик.

5. Формиране на ключови компетентности 
в областта на българския език при описание 
и анализ на художествени творби; културна 
компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество – обогатяване на познанията за ху-
дожествени творби и творчески дейности.
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7. седмица

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА 
ЖАНРОВЕ В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО 
(с. 22 – 23)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока
Усвояване на основни знания за жанровете в 

изобразителното изкуство.
Развиване на умения за рисуване на пейзаж.
Очаквани резултати. Ученикът: 
• познава основните жанрове на изобразител-

ното изкуство 
• разграничава жанрове по специфични при-

знаци
• създава пейзаж, като прилага техника по из-

бор 
• сравнява и коментира отделни жанрове 

най-общо

2. Обща информация за урока
Чрез предишните уроци учениците са придо-

били познания за видовете изящни изкуства. В 
началния етап (I – IV кл.) те са запознати с отдел-
ни жанрове на практическо ниво. В този урок въ-
просът за жанра се поставя на теоретично ниво. 
Учениците е важно да усвоят основни знания за 
жанровете в изобразителното изкуство, на осно-
вата на които да умеят да ги разграничават и да 
класифицират произведения по жанров признак. 

3. Педагогическа технология
Основни методи на обучение: Училищна лек-

ция, демонстрация на репродукции, беседа, на-
блюдение 

Материали и дидактически средства: учеб-
ник, кадастрон, листове за скици, моливи, тем-
перни или акварелни бои

Нови понятия – репродукция

4. Методически насоки за реализиране це-
лите на урока

Разработване теоретичната част на урока
В уводната част на урока се коментират жа-

нровете в различните изкуства – в литературата, 
музиката и киното. Учениците назовават отделни 
литературни жанрове.

В този урок въпросът за жанровете в изоб-
разителното изкуство се разглежда общо. Из-
брояват се основните жанрове и се дава кратка 
характеристика но всеки от тях. В следващите 
уроци отделни жанрове като портрет, пейзаж и 
натюрморт, се разглеждат по-подробно.

На с. 22 – 23 са показани репродукции на про-
изведения, характерни за отделните жанрове. 
Учениците разказват за изобразеното в карти-
ната на Шарден. Те разглеждат картини в елек-
тронната галерия и подреждат произведенията по 
жанрове.

От допълнителния текст в учебника на с. 23 
ученикът може да научи повече за жанровете.

Разработване практическата част на урока. 

5. Възможности за междупредметни връз-
ки: история, география и икономика, литература 

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ 
В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА
ЖАНРОВЕ В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО 
ИЗКУСТВО
Ще научите: 
● кои са основните жанрове в изящните изкуства
Ще можете:
● да разпознавате произведенията на изящните 

изкуства по жанр и да ги съпоставяте

Всеки вид изкуство се дели на жанрове. В литерату-
рата говорим за литературни жанрове. В музиката – за 
музикални жанрове. Изобразителното изкуство също 
притежава своите специфични жанрове.

Всеки жанр обединява произведения на изкуството, 
които притежават общи признаци. В зависимост от това 
какво е изобразено на картината или в скулптурата се 
обособяват основните жанрове в изобразителното изку-
ство: портрет, натюрморт, пейзаж и др.

Основни жанрове в изящните изкуства.
Пейзажът изобразява природата, пресъздава селски 

или градски изгледи.
Портретът се занимава с изображението на конкре-

тен човек или група хора с ясно изразени индивидуални 
черти.

Ян ван Хейсум. Натюрморт

Жан-Батист Симеон Шарден 
Кухненска сцена

Диего Веласкес. Предаването на град Бреда

Речник

репродукция. Всяка картина е един-
ствена и се намира в музей или частна 
колекция. За да я видят повече хора, на 
картината се правят копия. Това копие 
на картина се нарича репродукция.

22
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8. седмица

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА
ПЕЙЗАЖ (с. 24 – 25)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. РИСУВАНЕ НА 
ПЕЙЗАЖ С АРХИТЕКТУРЕН МОТИВ (с. 26 – 27)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Разширяване на познания-

та за особеностите и разновидностите на архи-
тектурния пейзаж. Установяване на прилики и 
разлики между обектите от архитектурната среда 
по отношение на тяхната големина, части, фор-
ма, структура и цвят. Разкриване на простран-
ствено-конструктивни връзки между обектите и 
отразяването им в ученическите творби. Затвър-
дяване на уменията за работа с различни изобра-
зителни материали, пособия и техники.

Очаквани резултати. Ученикът:
• познава и разграничава разновидностите на 

архитектурния пейзаж – градски, селски и индус-
триален;

• предава пространството в пейзажа чрез за-
стъпване на архитектурни и природни обекти;

• способен е да предава материалността и фак-
турата на обектите и пространството с различни 
изразни средства – линии, щрихи, петна и гра-
фично-декоративни елементи. 

2. Задачи за постигане на поставените цели:
2.1. Задачи за реализиране на целите в тео-

ретичната част на урока:
• сравняване на репродуцираните пейзажни 

произведения по съдържание и определяне на 
тяхната разновидност;

• анализиране на творбите по отношение на 
използваните от художниците живописни и гра-
фични изразни средства и начините на предаване 
на пространството.

2.2. Задачи за постигане на поставените 
цели при изпълнение на художествено-прак-
тическата част на урока:

Имайки предвид различната изобразителна 
подготовка, възможности и качества на ученици-
те, е необходимо да се диференцират задачите за 
постигане целите на художествената практика.

• Задължителни: Всеки ученик трябва: 1. Да 
създаде пейзаж по памет и представа или по 
предварително направени графични скици от 
родното селище. 2. Да предаде пространството в 

пейзажа чрез застъпване на обектите. 3. Да пре-
даде характерните особености на различните по 
големина, форма и цвят къщи и огради и матери-
ала, от който са изградени (тухли, камъни, пане-
ли, керемиди и др.).

• Избираеми: На ученика е желателно да му се 
предостави възможност да определи самостоя-
телно: 1. Архитектурния сюжет от родното мяс-
то. 2. Композиционното решение – брой, размер, 
форма и разположение на изображенията, за-
стъпване на обектите. 3. Включване на допъл-
нителни образи в архитектурния пейзаж – пре-
возни средства, човешки фигури, дървета и др. 4. 
Материал и техника на изпълнение – живописен, 
графичен, смесена техника (флумастери, маслен 
пастел; апликация и флумастери), техника из-
драскване и др.

3. Методи и средства
Методи на обучение: беседа, онагледяване, 

демонстрация, анализ на получените резултати, 
словесни похвати – обяснения, указания, корек-
ции и др.

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ 
В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА
ПЕЙЗАЖ
Ще научите: 
● за особеностите и разновидностите 

на пейзажа
Ще можете:
● да рисувате пейзаж с архитектурен мотив

Пейзажът е жанр в изобразителното изкуство, с кой-
то се пресъздава красотата на природни и архитектурни 
обекти. Той може да бъде „чист“, без фигури на хора, 
животни, превозни средстава и др. 

Архитектурният пейзаж е един от най-разпростра-
нените жанрове в живописта и графиката. В творбите си 
художниците отразяват средата, в която човекът живее, 
труди се, почива, спортува и се забавлява. Това са раз-
лични сгради, улици, площади, мостове и др. 

В зависимост от предназначението архитектурният 
пейзаж се разделя на градски, селски и индустриален. 
Художниците отделят обектите един от друг според 
предназначението им чрез формата, големината, цвета и 
фактурата на материала, от който са изградени.

Архитектурният пейзаж може да „присъства“ и в 
останалите жанрове – портрет, тематично-фигурална 
композиция и др.

Златю Бояджиев. Старият Пловдив

Иван Шишкин. Ръж

Пол Синяк. Пейзаж

Винсент ван Гог. Пейзаж

Речник

архитектура. Техническа наука и изку-
ство за строителство на сгради и други 
технически обекти

24
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Средства: репродуцирани живописни и гра-
фични творби, методически табла, ученически 
творби, електронен ресурс и др.

Нови понятия: пейзаж, архитектура.

4. Методически насоки за реализиране на 
художествената практика

В уводната част на урока е необходимо учени-
ците да се запознаят с разновидностите на архи-
тектурния пейзаж в живописта и графиката, кой-
то според съдържанието се разделя на селски, 
градски и индустриален. Обръща се внимание, 
че при изграждане на архитектурния пейзаж е ва-
жно да се предадат характерните особености на 
материала, от който са изградени къщите (тухли, 
камъни, керемиди и др.) и заобикалящата ги сре-
да (трева, вода, дървета и др.), като се използ-
ват графично-декоративни елементи – различни 
видове линии, щрихи и петна. Онагледяват се 
последователността и начинът на цялостно цве-
тово и графично изграждане на рисунките. На-
помня се, че могат да се използват след извест-
на преработка направените графични скици, а 
чрез застъпване на изображенията да се предаде 

пространството в рисунките. По желание могат 
да обогатят пейзажната творба, като включат до-
пълнителни образи – човешки фигури, превозни 
средства и др. Преди да започнат самостоятелна-
та творческа дейност, на учениците се обяснява, 
че може да изпълнят изобразителната задача с 
материал и техники по избор – живописен, гра-
фичен (флумастер, креда, кредов картон и др.), 
техника издраскване, смесена техника (аплика-
ция и флумастери) и др.

5. Междупредметни връзки и ключови 
компетентности

БЕЛ – използва знания за художествени-
те творби при описание, сравнение и анализ 
на конкретни репродуцирани произведения на 
скулптурата и ученически пластики. Културна 
компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество – обогатяване на познанията за ху-
дожествените творби и творческите дейности. 
Умения за учене – умения за планиране на са-
мостоятелната изобразителна дейност и увере-
ност за творческа изява и личностна реализация.
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9. седмица

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА 
НАТЮРМОРТ (с. 28 – 29)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. АПЛИКИРАНЕ 
НА НАТЮРМОРТ ОТ БИТОВИ СЪДОВЕ

Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Разкриване на характерните 

особености на предмети от бита. Усъвършенства-
не на уменията за работа с различни изобрази-
телни материали, пособия и техники. Формиране 
на качествата наблюдателност и устойчивост на 
вниманието.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
• разграничава произведенията на изящните 

изкуства по вид и жанр;
• съпоставя натюрмортите, изпълнени с живо-

писни и графични материали;
• предава характерните особености на всеки 

модел от натура по форма, големина, най-общи 
пропорции и локален цвят;

• помества правилно групата от предмети в 
плоскостта на листа и да определя взаимното им 
разположение според гледната точка.

2. Задачи за постигане на поставените цели:
2.1. Задачи за реализиране на целите в тео-

ретичната част на урока:
• разширяване на познанията за видовете на-

тюрморт според вида изобразително изкуство 
и начина на изграждане на формата на модели-
те от натура – плоскостно-декоративно и обем-
но-пространствено;

• емоционално възприемане и анализиране на 
репродуцираните натюрморти на живописта и 
графиката, като се обръща внимание на тяхното 
съдържание, специфични материали и изразни 
средства – композиция, цветово (графично) ре-
шение, форма.

2.2. Задачи за постигане на целите при из-
пълнение на художествено-практическата 
част на урока:

Съобразявайки се с различната изобразителна 
подготовка, възможности и качества на ученици-
те, е необходимо да се диференцират задачите за 
постигане целите на художествената практика.

• Задължителни задачи: Всеки ученик трябва: 
1. Да изпълни изобразителната задача със сред-
ствата на апликиране в определена последовател-

ност. 2. Да се съобрази с броя и съотношението 
на предметите; разположението им в изобрази-
телната плоскост и да предаде характерната им 
форма, пропорции и цвят. 3. Да предаде формата 
на моделите плоскостно с локалния им цвят.

• Избираеми задачи: На ученика е желателно 
да му се предостави възможност да определи са-
мостоятелно: 1. Да апликира натюрморта, като 
се съобразява с гледната точка, т.е. мястото, от 
което наблюдава постановката. 2. Начина на ця-
лостно цветово изграждане на натюрморта, съ-
образявайки се с качествата на изобразителния 
материал.

3. Методи и средства
Методи на обучение: беседа, онагледяване, 

демонстрация, анализ на получените резултати, 
словесни похвати – обяснения, указания, коре-
кции и др.

Средства: репродуцирани живописни и гра-
фични творби, методически табла, ученически 
творби и електронен ресурс.

Нови понятия: натюрморт, локален цвят

НАТЮРМОРТ
Ще научите: 
● за натюрморта в живописта и графиката 

и неговете особености
Ще можете:
● да апликирате натюрморт от натура

Натюрмортът е един от най-популярните жанрове 
в живописта и графиката. Той включва изображения на 
предмети, различни съдове, плодове, цветя и др. Най-
често срещаните теми са „Плодове“, „Цветя във ваза“, 
„Плодородие“ и др. 

Художниците изобразяват предметите обемно-прос-
транствено – така, както се виждат, или плоскостно-декора-
тивно. За целта те използват различни материали и техники.

натюрморт. Група от предмети, под-
редени по форма, големина, цвят и фак-
тура (буквално преведено от френски 
език, означава „мъртва природа“).

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ 
В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА

Пабло Пикасо. Натюрморт с лампа 
Цветна гравюра на линолеум

Речник

Микеланджело да Караваджо 
Кошница с плодове

Жан-Батист Симеон Шарден 
Натюрморт със сливи

Винсент ван Гог. Червени макове и маргарити

28
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4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока

В теоретичната част на урока с помощта на бе-
седа, онагледена с репродуцирани творби от раз-
лични видове изобразително изкуство – живопис, 
графика, керамика, дърворезба, текстилно пано 
и др., се изясняват характерните особености на 
този жанр в изобразителното изкуство – най-чес-
то срещаните теми, видове композиционни реше-
ния, цветови съчетания, начинът на изграждане 
на формата на изображенията – плоскостно и 
обемно-пространствено и др.

В художествено-практическата част на урока, 
преди учениците да започнат самостоятелната 
изобразителна дейност, е необходимо да решат 
три проблемни задачи, сравнявайки разположе-
ните в три реда графични рисунки с натюрморта 
на фотографията по отношение на броя и съот-
ношението на предметите, начина на тяхното 
разположение в плоскостта на листа и предава-
не на характерната им форма и пропорции. След 
това трябва да им се дадат конкретни указания 

относно последователността на изграждане на 
натюрморта със средствата на апликацията, цве-
товото решение и композиционното построяване 
на натюрморта в зависимост от гледната точка, 
чрез застъпване на изрязаните форми.

При обсъждане на получените резултати учи-
телят може да разбере до каква степен са изпъл-
нени задължителните и избираемите задачи, като 
се има предвид, че при тази форма на работа – 
рисуване от натура, доминират задължителните 
изисквания. 

5. Възможности за междупредметни връз-
ки и ключови компетентности

БЕЛ – използва знания за художествени-
те творби при описание, сравнение и анализ 
на конкретни репродуцирани произведения на 
скулптурата и ученически пластики. Културна 
компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество – обогатяване на познанията за ху-
дожествените творби и творческите дейности. 
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10. седмица

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА 
ПОРТРЕТ (с. 32 – 33)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. АВТОПОРТРЕТ 
(с. 34 – 35)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Разширяване на познанията 

за особеностите на портретния жанр. Създаване 
на автопортрет, като се обърне внимание на ха-
рактерните особености на лицето, без да се по-
стигне фотографска прилика. Възпитаване на ка-
чествата наблюдателност и емоционално отноше-
ние към резултатите от изобразителната дейност.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
• разграничава произведенията на изящните 

изкуства по вид и жанр;
• сравнява портретните изображения, изпъл-

нени с живописен, графичен и обемно-пластичен 
материал;

• обсъжда особеностите на автопортрета като 
една от разновидностите на портретния жанр;

• научава имената на известни художници – 
портретисти.

2. Задачи за постигане на поставените цели.
2.1. Задачи за реализиране на целите на 

урока в теоретичната му част:
• разглеждане на приложените портрети и 

определяне от кой вид изящно изкуство е всяка 
една творба;

• определяне на изобразителните материали, с 
които са изпълнени портретите – мрамор, бронз, 
маслени бои, линогравюра и др.;

• сравняване на портретните изображения по 
композиционното решение.

2.2. Задачи за постигане на целите при из-
пълнение на художествено-практическата 
част на урока:

С оглед на различната изобразителна подго-
товка и възможности на учениците е необхо-
димо да се диференцират задачите за постига-
не целите на художествената практика.

• Задължителни: Всеки ученик трябва: 1. Да 
създаде автопортрет (портрет на самия себе си) 
по памет и впечатление, без да се стреми да по-
стигне фотографска прилика. 2. Да изпълни зада-
чата с акварелни или темперни бои в определена 
последователност.

• Избираеми: На ученика е желателно да му се 
предостави възможност да определи самостоя-
телно: 1 Особености на лицето: овал (кръгъл, яй-
цевиден, крушовиден и др), цвят на косата и при-
ческа, облекло и белези (очила, панделка и др.). 
2. Композиционно решение – големина на образа 
и начин на поместване в блоковия лист. 3. Начин 
на изграждане на формата – линеарно-плоскос-
тен, плоскостен (направо с цветни петна) или 
комбинирано. 4. Начин на цветово изпълнение – 
частично (само образ на бял фон) или цялостно с 
контрастен на образа фон.

3. Методи и средства
Методи на обучение: беседа, онагледяване, 

демонстрация (частична или цялостна), анализ и 
оценка на получените резултати, словесни пох-
вати – обяснения, указания, корекции и др.

Средства: репродуцирани живописни, плас-
тични и графични творби, методически табла, 
ученически автопортрети и електронен ресурс.

Нови понятия: портрет, автопортрет

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ 
В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА
ПОРТРЕТ
Ще научите: 
● за портрета като жанр в изобразителното 

изкуство и неговите особености
● имена на известни художници портретисти
Ще можете:
● да създавате автопортрет, който да изразява 

характерните особености на лицето

Портретът е един от най-старите жанрове в изобрази-
телното изкуство. Към този жанр се отнася всяка творба, 
в която е изобразена конкретна личност или група от хора 
със средствата на живописта, графиката и скулптурата в 
цял ръст, три четвърти, бюст или само глава. 

Основното изискване за портрета е изображението 
да прилича на лицето, което се рисува или моделира.
Портретът предава не само индивидуалните черти, но и 
душевното състояние и характера на изобразявания чо-
век. Чрез позата, облеклото, обстановката и предметите 

бюст. Вид скулптурен портрет, който из-
образява горната част на човешкото тяло 
– главата с раменете и част от гърдите.

Владимир Димитров – Майстора. Стана

Речник

Дечко Узунов. Портрет на Кръстьо 
Сарафов като Фалстаф

Ханс Холбайн. Портрет на Хенри VIII

32
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4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока

Портретният жанр в изобразителното изку-
ство не е нов, непознат за учениците. Все пак 
в теоретичната част на урока е необходимо да 
се разширят познанията им за този жанр, който 
се появява и развива още в изкуството на Дре-
вен Египет, Древна Гърция и особено в Древен 
Рим. На учениците е необходимо да се изясни, че 
портретният образ се изгражда по натура, по фо-
тография или по изградената в съзнанието на ху-
дожника представа (Кирил и Методий, Патриарх 
Евтимий, Паисий и др. видни исторически лич-
ности, национални герои и др.). На второ място е 
желателно учениците да обогатят визуалните си 
представи за видовете композиционни решения – 
глава, бюст, три четвърти и портрет в цял ръст 
– седнал или прав.

Преди учениците да пристъпят към изпълне-
ние на портретната задача, те трябва да решат 
две проблемни задачи – първо, да посочат кой 
образ е добре поместен в рисунките 1, 2 и 3; вто-
ро, да определят рисунката (4, 5 или 6), в която 
най-сполучливо е предадена връзката между гла-
ва, шия и рамене. След това те трябва да нари-
суват собствения си портрет, като им се обясни, 
че не е необходимо да постигнат фотографска 
прилика. Обръща им се внимание, че в процеса 
на изобразяване те трябва да се съобразяват с 
конкретни изисквания и последователност: по-

местване на образа в листа; най-общо определя-
не на характерния овал и пропорциите на лицето, 
прическа и цвят на косата, особени белези, об-
лекло; да се предаде определено настроение с по-
мощта на цветовете – весело или тъжно; цялост-
но цветово изграждане на рисунката с темперни 
или акварелни бои, като по желание се постави 
контрастен фон – едноцветен, многоцветен, то-
пъл или студен, декориран и др.

За да се изясни понятието овал на лицето, е въз-
можно да се подберат няколко ученици от класа, 
които се отличават с характерна форма на глава-
та (кръгла, издължена като круша, заоблена като 
яйце и др.) и да се анализират, съпоставяйки ги.

По преценка на учителя темата на урока може 
да се замени с „Портрет на моя най-добър прия-
тел“. След завършване на урока може да се орга-
низира интересна изложба, като „автопортрети-
те“ се анализират и оценят въз основа на поста-
вените задължителни и избираеми задачи.

5. Междупредметни връзки и ключови 
компетентности. 

БЕЛ – използва знания за художествени-
те творби при описание, сравнение и анализ 
на конкретни репродуцирани произведения на 
скулптурата и ученически пластики. Културна 
компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество – обогатяване на познанията за ху-
дожествените творби и творческите дейности.
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11. седмица

ГАЛЕРИЯ – ЖАНРОВЕ В ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА (с. 114 – 115)
(Урок за систематизиране и обобщение)

1. Цели на урока. Затвърдяване и обогатяване 
на знанията на учениците за жанровете в изящ-
ните изкуства и техните разновидности. Емоцио-
нално възприемане, анализиране и коментиране 
съдържанието на произведенията на изящните 
изкуства от различни жанрове.

Очаквани резултати. Учениците:
• познава основните характеристики на видо-

вете и жанровете изящни изкуства;
• разграничава творбите на изящните изкуства 

по жанр;
• обсъжда особеностите на жанровете и техни-

те разновидности.

2. Задачи за постигане на поставените цели:
• съпоставяне на приложените в учебника 

творби и определяне на техния жанр съобразно 
съдържанието им;

• диференциране разновидностите на всеки 
жанр;

• изпълнение на графични скици на натюрморт 
от натура с материали по избор.

3. Методи и средства
Методи на обучение: основни методи са бе-

седата и сравнителният анализ, онагледяването, 
словесните похвати – обяснения, указания и др.

Средства: репродукции на произведения от 
различни видове и жанрове изящни изкуства, ди-
дактични табла, електронен ресурс и др.

Нови понятия: жанрове в изящни изкуства

4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока

В уводната част на урока е необходимо с 
помощ та на беседа и разглеждане на творби на 
различни жанрове във видовете изящни изку-
ства, за да се припомни на учениците научено-
то от предишните уроци. По време на беседата 
трябва да се изтъкнат общите за видовете изящ-
ни изкуства особености. Първата особеност е, че 
творбите на изящната живопис, скулптура и гра-
фика имат относително самостоятелно значение, 
т.е. те не са обвързани с конкретна архитектурна 
среда (както фресковата живопис, стъклописи, 

мозайки; паметници, декоративно-монументални 
композиции и др.). Втората особеност е, че твор-
бите са сравнително малки по размер, тъй като 
могат да въздействат на зрителите в изложбените 
зали, музеи, художествени галерии, в жилищен и 
обществен интериор. Този факт определя разно-
образието от теми и сюжети, отразяващи различ-
ни страна от действителността. По време на бесе-
дата и разглеждайки приложените репродукции, 
учениците стигат до убеждението, че предмет на 
изобразяване със средствата на живописта и гра-
фиката са пейзажни мотиви с обекти от природ-
ната и архитектурната среда, натюрморти, порт-
рети на конкретни личности, социални явления и 
исторически събития и др. В скулптурата поради 
качествените особености и изобразителните въз-
можности на трайните и нетрайните изобрази-
телни материали (глина, пластилин, гипс, восък; 
мрамор, гранит, бял варовик, бронз, мед, алуми-
ний; дърво и др.) и обемното изграждане на плас-
тични форми в пространството обектите на изо-
бразяване, тематиката и жанровете и изразните 
средства са по-ограничени.

В основната част на урока учениците трябва 
внимателно да разгледат приложените в учебни-
ка произведения на изящните изкуства и после-
дователно да отговорят на конкретно поставени-
те въпроси, като аргументират своето мнение.

Урокът завършва с обобщаваща беседа на учи-
теля.

5. Придобиване на ключови компетент-
ности в областта на българския език при описа-
ние и анализ на художествени творби; културна 
компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество – обогатяване на познанията за ху-
дожествени творби и творчески дейности.

През втория учебен час вниманието на уче-
ниците се насочва към друга тема, посветена 
на историята на изобразителното изкуство



50

ПРАИСТОРИЧЕСКОТО ИЗКУСТВО 
И ИЗКУСТВОТО НА ДРЕВНИЯ СВЯТ
ПРАИСТОРИЧЕСКО ИЗКУСТВО (с. 36 – 37)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Запознаване на учениците с:
•  най-ранните форми на изкуство и изобрази-

телна дейност;
•  причините за възникването на художестве-

ното творчество;
•  най-известните паметници на скалното изку-

ство, скулптурата и наченките на монументална-
та архитектура в праисторическото общество;

•  разкриване на характерните особености на 
познато животно и развиване на образно-пластич-
но мислене и репродуктивно въображение. 

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
•  разпознава и описва творбите на праисто-

рическото изкуство и специфичните за тях жа-
нрове, художествени особености и естествени 
материали; 

•  разграничава етапите в развитието на из-
куството през старокаменната и новокаменната 
епоха на базата на настъпилите художествени 
промени в скалните рисунки и архитектурата; 

•  разбира ролята на изкуството в човешкото 
общество като неразделна част от социалния жи-
вот на човека;

•  отразява впечатленията си от разгледаните 
творби, като скицира фигура на животно.

2. Задачи за постигане на поставените цели. 
2.1. Задачи за реализиране на целите в тео-

ретичната част на урока
Учениците трябва да:
•  разгледат характерни произведения от пра-

историческата епоха 
•  да описват техните параметри по отношение 

на композицията, мащаба, жанра, използваните 
материали, изразните средства при възпроизвеж-
дането на натурата и др. 

2.2. Задачи за реализиране на целите в ху-
дожествено-практическата част

Изобразителната задача може да се осъществи 
с живописен или графичен материал, по избор на 
ученика. Целта е да се изгради фигурна компози-
ция с образ на животно по принципа на скалните 
рисунки. Необходимо е да се използват израз-
ните средства на праисторическото изкуство – 
подчертана линеарност, „усукана“ перспектива с 
характерни гледни точки към отделните части на 

животното, точно набелязани детайли и др. Уче-
никът може да определи по лично предпочитание 
вида на животното, неговата големина, поза или 
състояние, материала за изпълнение и техниката 
на изпълнение.

3. Методи и средства
Методи на обучение: беседа върху проблема-

тиката на разглеждания период, демонстрация на 
известни произведения, анализ и оценка на тех-
ните художествени качества, указания, корекции 
и др.

Средства: репродукции или диапозитиви на 
творби на скални рисунки и живопис, кръгла 
скулптура и гравюри върху кост и камък, албу-
ми, методически табла, ученически творби по те-
мата и др.

Нови понятия: праисторическо изкуство, 
скално изкуство, мегалити

4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока

През първия учебен час учениците трябва да се 
запознаят най-общо с изобразителното изкуство на 

ПРАИСТОРИЧЕСКОТО 
ИЗКУСТВО И ИЗКУСТВОТО 
НА ДРЕВНИЯ СВЯТ

Глава на конПещерна рисунка на бизон, Алтамира

Венера 
от Вилендорф

ПРАИСТОРИЧЕСКО ИЗКУСТВО
Ще научите: 
● какво е характерно за праисторическото 

изкуство – кога и къде възниква
Ще можете:
● да разпознавате, да сравнявате 

и да интерпретирате чрез изобразителна 
дейност най-общо образците 
от праисторическото изкуство

Всяко общество създава свое изкуство, което се развива 
заедно с него. Първите рисунки върху стените на пещери, 
скулптурата и резбата върху кост и камък се появяват в 
първобитното общество. Чрез тях разумният човек подра-
жава на природата, украсява предметите, дрехите и средата, 
която обитава, изразява магическите си представи за света. 

През старокаменната епоха човекът променя форма-
та на предметите, за да ги украси с релефи или фигурки 
на животни. Сред произведенията на скулптурата пре-
обладават женските фигури с малки размери. Тези фор-
ми шеговито са наречени Венери и пресъздават жената 
майка, символ на плодородието. Праисторическите хора 
са вярвали също, че ако имат власт над изображението 
на животно, ще имат успех и в лова. Големи находки от 
скални изображения са открити в пещерите Алтамира 
(Испания) и Ласко (Франция). Многобройните рисунки 
на коне, бизони, елени, глигани, мечки и др. говорят за 
определено художествено майсторство. 

Скалните рисунки на животни, отпечатъците от ръце 
и символите по стените на пещерите също са свързани 

праисторическо изкуство. Изкуство-
то, създадено от праисторическото 
общество.
скално изкуство. Изображения, рису-
вани или изсечени по скалите от древ-
ните народи.
мегалити. Големи камъни.

Речник

Пещерна рисунка на кон, Ласко
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праисторическото общество. През старокаменна-
та епоха човекът често променя формата на пред-
метите, за да ги украси с релефи или фигурки на 
животни. Сред произведенията на скулптурата 
преобладават женските фигури с малки размери. 
Въпреки че са намерени в различни райони и са 
моделирани от различни материали, те много си 
приличат. Скалните рисунки на животни, отпеча-
тъците от ръце и символите по стените на пещерите 
също са свързани с магическите обреди. Първобит-
ните хора са вярвали, че ако имат власт над изобра-
жението на животното, ще имат успех и в лова. Го-
леми находки от скални изображения са открити в 
пещерите Алтамира (Испания) и Ласко (Франция). 
Многобройните рисунки на коне, бизони, елени, 
глигани, мечки и др. говорят за определено худо-
жествено майсторство. Някои от изображенията 
са изградени само с линии, при други фигурите са 
оцветени с охра, черен или червен цвят. По отно-
шение на размера и местоположението на рисунки-
те също се наблюдава голямо разнообразие. 

С развитието на първобитното общество изку-
ството постепенно се променя. Появяват се не-
познати до момента сцени на лов, борба, ритуал-
ни танци, събиране на плодове и мед и др. За раз-
лика от живо и свободно представените фигури 
на животните човешките изображения са силно 
опростени, но с подчертано движение. 

През новокаменната епоха за първи път се 
появяват мегалитите, с които започва развитие-
то на каменната архитектура. 

Анализ на творба
Венера от Вилендорф. Тази фигурка принад-

лежи към една голяма група от сродни изображе-
ния на женски фигури, намирани на територията 
на цяла Европа. Като общ подход към формата 
многобройните Венери си приличат извънредно 
много – при всички са подчертани типично жен-
ските признаци, докато ръцете и краката са едва 
набелязани. Може да се предположи, че изобра-
зяването на човешкото лице е било забранено с 
табу, тъй като фигурките не представят конкре-
тен човек, а женското начало, символ на майчин-

ството и плодородието. Поради тази причина те 
са били поставяни дълбоко в пещерите, забити 
в земята. Вилендорфската Венера е единствена-
та, която има седем концентрични кръга, релеф-
но изобразени върху главата. Изследователите 
твърдят, че не става дума за прическа, а за седем-
те кръга на лунния календар – първична система 
за измерване на времето. Една малка, естествена 
вдлъбнатина върху камъка е използвана за изо-
бразяване на пъпа на женската фигура. При на-
правата на скулптурите в старокаменната епоха 
значение има и така нареченият принцип на ико-
номията – работещият в трудна за него техника 
човек се стреми да намери най-простите форми 
за конкретното изображение.

През втория учебен час на учениците може да 
се постави изобразителна задача „Скална рисун-
ка“ от старокаменната или новокаменната епоха, 
която да бъде изпълнена с живописен или гра-
фичен материал. Темата позволява да се избере 
подходяща композиция и да се изрази предста-
вата за характеристиките на праисторическото 
изкуство. В заключителната част на урока при 
обсъждане на изобразителните резултати е жела-
телно да се съпоставят ученическите творби по 
съдържание и по изразни средства, като авторите 
обясняват словесно своята идея и до каква степен 
съдържанието на творбата отговаря на тази идея.

5. Възможности за междупредметни връз-
ки: история и цивилизации, география и иконо-
мика. Ученикът добива умения да се ориентира 
в развитието на видовете и жанровете в изобра-
зителното изкуство, да коментира изразните им 
средства, да разбира функциите на изкуството в 
живота на обществото.

Придобиване на ключови компетентности 
в областта на българския език при описание 
и анализ на художествени творби; културна 
компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество – обогатяване на познанията за ху-
дожествени творби и творчески дейности.
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12. седмица

ФОРМИТЕ В ПРИРОДАТА – 
ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЦВЯТ, СТРУКТУРА 
И ПРОПОРЦИИ
ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЦВЯТ, СТРУКТУРА 
И ПРОПОРЦИИ (с. 38 – 39)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. РИСУВАНЕ 
НА ТЕМА „ЕСЕНЕН ПЕЙЗАЖ“ – ЖИВОПИС 
(с. 40 – 41)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Разкриване на характерни-

те особености на обекти от действителността от 
естетическа гледна точка – големина, структура, 
пропорции, форма и цвят. Отразяване в живо-
писната рисунка на пространствено-конструк-
тивните връзки между обектите в природната 
среда. Емоционално възприемане и анализиране 
на творби на живописта, като се обръща внима-
ние на тяхното съдържание и изразни средства 
– композиция, колорит, форма и др.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
• установява прилики и разлики между обекти 

от един вид в природата по отношение на тяхната 
големина, форма, части, структура, белези и цвят;

• използва цветовете като средство за харак-
теризиране на образи и обстановка, за предаване 
на определено настроение в пейзажа през есента;

• притежава умения за работа с живописни ма-
териали, пособия и техники – разреждане, насло-
яване, мозаечно, печатане, пастьозно и др;

• разполага изобразителните елементи в два – 
три плана или разпръснато – симетрично и аси-
метрично, но уравновесено.

2. Задачи за постигане на поставените цели
2.1. Задачи за реализиране на целите на 

урока в теоретичната му част
• запознаване с многообразието от форми и 

цветове в природата;
• разглеждане и анализиране на приложените 

пейзажни творби по отношение на начина на из-
граждане на формата на короните на дърветата 
– по-детайлизирано и по-обобщено, и ролята на 
цветовете за характеризиране на есенния сезон, 
каква живописна техника са използвали худож-
ниците в творбите си

2.2. Задачи за постигане на целите на урока 
при изпълнение на художествено-практиче-
ската му част

• Съобразявайки се с различната изобразител-
на подготовка, възможности и качества на учени-
ците, е необходимо да се диференцират задачите 
за постигане целите на художествената практика.

• Задължителни: Всеки ученик трябва: 1. Да 
нарисува есенен пейзаж, като изобрази различни 
видове дървета. 2. Да използва цветови съчета-
ния, характерни за сезона. 3. Да изгради рисун-
ката цялостно в цветово отношение, като работи 
в определена последователност.

• Избираеми: На ученика е желателно да му 
се предостави възможност да определи по лич-
но предпочитание: 1. Пейзажния мотив по памет, 
представа или по предварително направена гра-
фична скица, рисунка. 2. Композиционно реше-
ние – брой, вид и големина на изобразителните 
елементи, начин на разположение – в два – три 
плана или разпръснато. 3. Цветово решение – 
брой и начин на съчетаване на цветовете, харак-
терни за есента. 4. Живописния материал – тем-
перни или акварелни бои, пособията и техниките 
на полагане на боите – наслояване, печатане и 
др. 5. Начина на изграждане на формата. Линеар-
но-плоскостно, плоскостно или комбинирано, с 

ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЦВЯТ, 
СТРУКТУРА И ПРОПОРЦИИ
Ще научите: 
● за формата, цвета, структурата 

и възприемането на обекти от природната среда
Ще можете:
● да рисувате по наблюдение и по представа 

природен пейзаж – живопис

Природата е изпълнена с богатство от цветове и форми. 
Дъждът и вятърът преобразуват камъка и той придобива 
изумителни форми, които често възприемате като изваяни 
фигури на хора и животни. Есента оцветява „облеклото“ 
на гората и вие се възхищавате от нейната фантазия. Въз-
приемате житния клас като съвършен – тънко и високо 
стъбло удържа тежък, налят със зърно клас. 

Природата винаги е внушителна, убедителна и вдъх-
новяваща. Художниците от векове пресъздават нейните 
форми в творбите си. Те се вдъхновяват от цветовете, 
които се променят в зависимост от сезона и времето през 
деня и изглеждат различно. Цветовете ясно се различават 
един от друг, когато са ярко осветени от слънцето. В 
мрачен ден те са по-тъмни и неизразителни. На зелената 
поляна цъфналите червени цветя сякаш светят. Струва 
ви се, че са по-ярки, отколкото ако са цъфнали върху 
земята, покрита с кафяви листа и шума. 

ФОРМИТЕ В ПРИРОДАТА 
– ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЦВЯТ, 
СТРУКТУРА И ПРОПОРЦИИ

38
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повече подробности или по-обобщено. 6. Обога-
тяване на композицията с допълнителни изобра-
жения на цветя и гъбки, образи на животни, фи-
гури на деца, които се гонят, играят футбол и др.

3. Методи и средства
Методи на обучение: беседа, онагледяване, 

демонстрация (частична или цялостна), анализ и 
оценка на получените резултати, словесни пох-
вати – обяснения, указания, корекции и др.

Средства: репродуцирани живописни творби, 
методически табла, ученически рисунки, елек-
тронен ресурс и др.

Нови понятия: структура на формите, мате-
риалност, повърхност

4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока

В теоретичната част на урока на учениците е 
необходимо да се изясни, че всеки обект в жи-
вата и неживата природа и неговите части се от-
личават със своята форма. Тя може да се опри-
личи на познати геометрични фигури – квадрат, 
кръг, триъгълник, елипса и др. Обектите от един 
и същи вид (например дървета, пеперуди, цветя и 
др.) и техните части в повечето случаи се разли-
чават по форма и големина, по структура и цвят.

Преди учениците да пристъпят към изпълне-
ние на живописната рисунка на тема „Есен“ е 
необходимо да бъдат запознати с последовател-
ността на изграждане на пейзажната рисун-
ка на с. 40 в учебника. След това се анализират 
приложените художествени примери и учениче-

ски творби на тема „Есен“. Обръща им се вни-
мание, че образите се степенуват по големина в 
различните пространствени планове и начина, по 
който е изградена тяхната форма. Разположените 
на първи план образи се изграждат по-детайлизи-
рано, а по-отдалечените – по-обобщено. Задъл-
жително на учениците трябва да се напомни за 
цялостното цветово изграждане на пейзажната 
рисунка на три етапа: небе; теренни форми в два 
– три плана; пленерни елементи – различни по 
вид, структура на стъблата и форма на короните 
на есенни дървета. По желание може да се нари-
суват човешки фигури, животни и др. На всеки 
ученик се дава възможност по лично предпочита-
ние да определи материала за работа – темперни 
или акварелни бои, композиционното и цветово-
то решение, техниките на работа – разреждане, 
мозаично, наслояване, печатане, пастьозно (без 
разреждане на темперните бои), техника издрас-
кване и др. 

5. Възможности за междупредметни връз-
ки и ключови компетентности. 

БЕЛ – използва знания за художествени-
те творби при описание, сравнение и анализ 
на конкретни репродуцирани произведения на 
скулптурата и ученически пластики. Културна 
компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество – обогатяване на познанията за ху-
дожествените творби и творческите дейности. 
Умения за учене – умения за планиране на са-
мостоятелната изобразителна дейност и увере-
ност за творческа изява и личностна реализация.
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13. седмица

ФОРМИТЕ В ПРИРОДАТА 
– ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЦВЯТ, 
СТРУКТУРА И ПРОПОРЦИИ
ФОРМИ И ПРОПОРЦИИ (с. 42 – 43)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. ПРЕДАВАНЕ 
НА ФОРМА И ПРОПОРЦИИ НА ПРЕДМЕТ 
В ГРАФИЧНИ СКИЦИ И РИСУНКИ 
ПО НАБЛЮДЕНИЕ (с. 44 – 45)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока
Усвояване на знания за видимите форми и тех-

ните пропорции.
Формиране на умения за предаване на формата 

на предметите в скици и рисунки.
Развитие на наблюдателността.
Очаквани резултати. Ученикът: 
• познава най-важните особености на живопи-

ста и основните начини на създаване на произве-
дения на живописта; 

• разграничава кавалетна, монументална и де-
коративна живопис;

• създава пейзаж, като прилага техника по из-
бор; 

• обяснява начина на работа с бои при рисува-
не на пейзаж.

2. Обща информация за урока
Урокът е ключов по отношение на темата за 

формите и тяхното изобразяване в изкуството. 
Първата част е основно теоретична и въвежда 
учениците в проблема за формата и нейните ха-
рактеристики. 

Вторият час се осъществява във вид на худо-
жествена практика с цел учениците да усвоят 
практически умения за изобразяване на формата 
на предметите в скици и рисунки.

3. Методи и средства
Основни методи на обучение: училищна лек-

ция, демонстрация на репродукции, беседа, на-
блюдение 

Материали и дидактически средства: учеб-
ник, кадастрон, листове за скици, моливи, тем-
перни или акварелни бои

Електронен ресурс – е-галерия, презентации
Нови понятия – пропорции 

4. Методически насоки за разработване на 
урока

Разработване на теоретична част на урока
В уводната част на урока под форма на бесе-

да се коментира въпросът за разнообразието на 
формите, които ни заобикалят. Какво виждаме, 
как го възприемаме, откъде го наблюдаваме и 
какво значение има точката на наблюдение за 
възприемането на предмета. Тези въпроси сти-
мулират мисленето и дават възможност ученици-
те да осъзнаят значението на зрителното възпри-
ятие за възприемането на околния свят. Виждаме 
нещата благодарение на светлината. Възприема-
ме света с нашите сетива, основно със зрението. 
Учениците затварят очи и задържат, отварят очи 
и споделят своите усещания. Зрението дава пред-
става за формата и цвета на предметите. Допирът 
допълва усещането и дава представа за матери-
ала и повърхността на предметите.

За възприемането на предметите има значение 
каква е светлината и как са осветени предметите: 
как изглеждат предметите в гъста мъгла, в ранна 
утрин, в късна вечер. Важно е учениците да ко-
ментират. 

ФОРМИ И ПРОПОРЦИИ
Ще научите: 
● как се възприемат формите около нас и как 

се изобразяват, за предаване на формата, 
какво са скица и ескиз

Ще можете:
● да правите графични скици и рисунки 

по наблюдение на различни по форма предмети 
и обекти 

Възприятието на всеки предмет става чрез неговата 
форма, цвят, размер, местоположение, осветеност и др. 

Непрекъснато около нас наблюдаваме разнообразие 
от форми – планини, растения, животни, сгради, превозни 
средства, битови предмети. За да назовем формата, из-
ползваме наименованията на геометрични фигури и тела. 
Например короната на елхата наподобява триъгълник, 
топката – кълбо, картината на стената – правоъгълник 
и т.н. Предметите могат да бъдат още продълговати, 
заоблени, издължени и др. Когато формата се описва с 
думи, тогава се позоваваме на нещо, на което тя прилича: 
„змиевидна“, „вретеновидна“, „сърповидна“. 

Формите на предметите около нас се възприемат със 
зрението, а светлината ни осигурява тази възможност. 
Затова използваме израза видима форма. Ако няма свет-
лина, например през нощта или в гъста мъгла, предметите 
остават невидими или трудно се виждат. 

Видимата и действителната форма на предмета се 
различават. Обектът не може едновременно да се види 
от всичките му страни. Възприемането на формата 
зависи от мястото, от което я гледаме, както и от силует. Едноцветно плоскостно изо-

бражение на човек, предмет или сцена, 
нарисувано или изрязано от хартия, 
тъкан и др.
контур. Линейно очертание на изобра-
зена фигура, предмет или тяхна част.
скица. Бързо изпълнена рисунка с 
графичен материал, без разработени 
детайли, която фиксира идеята или на-
блюдението на художника.
ескиз. Подготвителна цветна рисунка 
за картина или друг вид художествено 
произведение.

Речник

ФОРМИТЕ В ПРИРОДАТА 
– ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЦВЯТ, 
СТРУКТУРА И ПРОПОРЦИИ
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Вниманието се насочва към с. 42, където са по-
казани обекти, фотографирани от различни глед-
ни точки. Как изглеждат високите сгради, погле-
днати отдолу? А от птичи поглед? 

Примерите и демонстрацията на фотографии 
трябва да съдействат ученикът да осъзнае значе-
нието на точката на наблюдение за възприемане 
на формата. В този час се дават първоначални 
общи познания за гледната точка и дистанцията 
относно възприемането на обектите. Темата ще 
бъде по-подробно изучавана в следващите кла-
сове.

Темата за формата е много сложна, тъй като 
самата дума форма е многозначна. Освен това 
формата е трудно да се разграничи от предмета. 
Това налага въпросът за формата да се разглежда 
на основа на личния опит на ученика, неговите 
усещания.

Учениците трябва да бъдат стимулирани да на-
блюдават предметите, за които се говори, особе-
но предметите, които скицират.

Разработване на практическата част на 
урока

Художествената практика се състои основно 
в скициране и рисуване на предмети по натура. 
Целта е предаване на формата на наблюдаваните 
предмети в скици или рисунки. Важно значение 
има умението на ученика в наблюдавания пред-
мет да разкрива съществените особености на 
формата му. Това изисква учителят да органи-
зира наблюдението на учениците и в определена 
степен да управлява тяхното възприятие. На с. 
44 – 45 са представени фотографии и скици на 
предмети, които онагледяват въпроса за скици-
ране по натура.

Учителят обяснява каква е целта на наблюде-
нието, какво е важно да се наблюдава и на какво 
да се обърне специално внимание. Важно е да се 
припомни какво представляват пропорциите на 
предмета и как да се определят. Учителят демон-
стрира как се установяват пропорциите на даден 
предмет с помощта на визиране. Учениците могат 
да се ориентират и чрез илюстрацията на с. 45.

Учителят дава разяснения как да се скицира 
правилно или поставя задача учениците сами да 
прочетат инструкциите в учебника на с. 44. При-
чини за допускане на груби грешки при предава-
не на пропорциите на предметите е, че ученикът 
не наблюдава достатъчно добре предмета. Затова 
е важно учителят да обясни какво да се наблюда-
ва: наклон на предмета, отношението на височи-
ната спрямо ширината му.

Особено внимание трябва да се отдели на на-
блюдението на учениците. По време на скицира-
нето на обекта се следи какво рисуват ученици-
те на листа и как изобразяват формата. Дават се 
общи и индивидуални насоки както по отноше-
ние на анализа на предметите, така и по отноше-
ние на предаването на особеностите на тяхната 
форма в рисунките. 

Задачи за самостоятелна работа
На учениците може да се предложи да направят 

скици по собствен избор на обект.

5. Възможности за междупредметни връзки
география и икономика, математика
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14. седмица

ФОРМИТЕ В ПРИРОДАТА – 
ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЦВЯТ, СТРУКТУРА 
И ПРОПОРЦИИ
ХАРМОНИЯ В ПРИРОДАТА И ИЗКУСТВОТО 
(с. 46 – 47)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. ХАРМОНИЯТА В 
ПРИРОДАТА И ИЗКУСТВОТО (с. 48 – 49)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока 
Усвояване на знания за хармонията в природа-

та и в изкуството.
Формиране на умения за изграждане на нефи-

гурални композиции на принципа на хармонията.
Очаквани резултати. Ученикът: 
• познава проявите на хармонията в природата; 
• разбира хармонията в произведенията на из-

куството;
• прилага хармонията, като съчетава цветове и 

форми в композиция; 
• обяснява проявите на хармонията в природата;
• коментира хармонията в произведения на из-

куството.

2. Обща информация за урока
Урокът продължава темата за формите в при-

родата. От предишния урок ученикът е запознат 
най-общо с формите и техните пропорции. В този 
урок темата е насочена към хармонията, която 
откриваме в природата и как тя се интерпретира 
в изкуството. Темата за хармонията е интеграл-
на, сложна и е важно да се свърже с музиката. 
Тази тема продължава да се разглежда следва-
щите класове. Урокът е теоретико-практически с 
акцент на художествената практика. 

3. Методи и средства
Основни методи на обучение: училищна лек-

ция, демонстрация на репродукции, беседа, на-
блюдение 

Материали и дидактически средства: учеб-
ник, кадастрон, листове за скици, моливи, тем-
перни или акварелни бои

Електронен ресурс – е-галерия, презентации, 
снимки

Нови понятия: хармония

4. Методически насоки за разработване на 
темата

Разработване на теоретична част на урока
В началото на урока се припомня най-важното 

от предишната тема. След уводната част се въ-
вежда темата и се изяснява основното понятие 
– какво е хармония. За да се подпомогне разби-
рането на хармонията, учителят използва изра-
зи като: хармонични форми, хармоничен живот, 
хармонично развито тяло, с което показва, че 
думата „хармония“ се използва често в нашето 
ежедневие.

Тъй като дефиницията на хармонията е много 
абстрактна, е важно, макар и чрез няколко репро-
дукции в учебника (с. 46), да се проследи къде от-
криваме хармонията. Фотографиите на природни 
картини демонстрират хармонията в природата, а 
репродукциите на художествени произведения – 
в изкуството. Много подходяща е и мултимедий-
ната презентация. Въпросите на с. 47 ориентират 
учениците да търсят хармонията във формите и 
в цветовете.

Втората подтема в урока е хармонията и изку-
ството. Хармонията в природата вдъхновява ху-

ХАРМОНИЯТА В ПРИРОДАТА 
И В ИЗКУСТВОТО
Ще научите: 
● какво е хармония
● как присъства хармонията в природата 

и в изкуството
Ще можете:
● да създавате нефигурална цветна композиция 

в хармония

За хармония можем да говорим, когато имаме части, 
които образуват цяло – една част сама по себе си не може 
да създава хармония. Хармонията се състои в съчетаване-
то, подредеността, съгласуваността и съподчинеността на 
частите на цялото. Хармонията е в основата на красотата.

Противоположна на хармонията е дисхармонията. 
Дисхармонията се проявява в безпорядъка, несъответ-
ствието и несъразмерността на частите, непропорцио-
налността на елементите. 

Къде откриваме хармония?
Хармония можем да открием както в природата, така 

и в изкуството. 

хармония. Съгласуваност, съразмер-
ност, единство на частите в художес-
твеното произведение.

Речник

Владимир Димитров – Майстора. Жетварка

ФОРМИТЕ В ПРИРОДАТА 
– ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЦВЯТ, 
СТРУКТУРА И ПРОПОРЦИИ
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дожниците. Отделя се внимание на въпроса как 
хармонията е застъпена в различните изкуства – 
основно в музиката. Вниманието се насочва към 
изобразителните изкуства, особено в живописта, 
където хармонията на цветове има особено зна-
чение.

На основа на репродукции на картини учени-
ците обсъждат хармонията в изкуството. Те спо-
делят какво предизвиква хармонията у зрителя 
или слушателя.

Учениците с интерес коментират въпроси, 
свързани с хармоничното тяло и хармоничните 
пропорции. Подобни въпроси могат да служат за 
стимулиране на мисленето, но не бива да измест-
ват темата. В урока може да се слуша музикален 
откъс или кратко музикално произведение. 

Разработване на практическата част на 
урока

Художествената практика осигурява възмож-
ност учениците да приложат знанията за хармо-
нията при изпълнение на нефигурални компо-
зиции. Задачата се ограничава до прилагане на 
хармония, основана на съчетания на цветове. 
Подходящи за работа са акварелът и темпера-
та, тъй като дават възможност за комбиниране и 
смесване на множество цветове.

Поставя се практическата задача – изгражда-
не на нефигурална композиция в цвят, и се да-
ват разяснения по нейното изпълнение. Учителят 
припомня в какво се състои цветовата хармония. 
Илюстрациите на с. 48 – 49 онагледяват различ-
ни варианти на хармонични съчетания, както в 
границите на един глобален цвят, но в различни 
тонови градации, така и съчетания от различни 
цветове, образуващи единство. На с. 49 са пред-
ставени нефигурални композиции, образувани от 
форми и цветове, както и графичните схеми на 
тези композиции. Те имат важно значение за раз-
бирането и изпълнението на задачата.

Преди да се започне работата по нефигурал-
ната композиция, ученикът трябва да прочете 
текста „Начин на работа“ и да се придържа към 
последователността, описана в него Учениците 
харесват темата и работят с интерес. По време 
на изпълнението на задачата се следи как изби-
рат, съчетават и полагат цветовете върху харти-
ята. Дават се пояснения за техниката на работа с 
акварелните или темперните бои.

Урокът завършва с обсъждане на създадените 
нефигурални цветови композиции. 

5. Възможности за междупредметни връзки 
музика, география и икономика, математика
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15. седмица

ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА В ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА
ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА В ЖИВОПИСТА (с. 50 – 51)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. РИСУВАНЕ НА 
ТЕМА „ПРОЛЕТЕН ПЕЙЗАЖ“ – ЖИВОПИС

Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Разширяване на познанията 

за изразните средства в живописта – цветовете, 
формата и композицията. Запознаване с начини-
те на изграждане на живописната форма. Усъ-
вършенстване на умения за работа с различни 
пособия за полагане на темперните бои.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
• използва изобразителния материал и техни-

ка на полагане на темперните бои като изразно 
средство при изпълнение на живописната форма;

• определя двата основни начина на изгражда-
не на живописната форма – плоскостно-декора-
тивен и обемно-пространствен;

• изгражда теренните форми и природни обек-
ти, като използва различни пособия при нанасяне 
на боите за постигане на определен вид мазки и 
фактура на живописния слой.

2. Задачи за постигане на поставените цели
2.1. Задачи за реализиране на целите на 

урока в теоретичната част 
• разглеждане на поместените живописни 

творби от различни жанрове с основна задача 
да се съпоставят по отношение на начина на из-
граждане формата на образите – плоскостно-де-
коративен и обемно-пространствен;

• втората задача е свързана с посочване от 
учениците на творби, в които живописната фор-
ма е изградена детайлизирано или по-обобщено, 
експресивно или по друг начин, като са използва-
ни различни видове мазки – по-едри или по-дреб-
ни, по-релефно или акварелно и др.

2.2. Задачи за постигане на целите на урока 
при изпълнение на художествено-практиче-
ската му част

• Тъй като изобразителната подготовка и въз-
можностите на учениците са на различно равнище, 
необходимо е задачите за постигане на положител-
ни изобразителни резултати да се диференцират 
като:

• Задължителни: Всеки ученик трябва: 1. Да 
нарисува пролетна картина по представа, впечат-

ления или по графична скица, рисунка. 2. Да оп-
редели композиционното решение и средствата 
за постигане на дълбочина в пейзажа. 3. Да из-
ползва цветове, характерни за сезона при цялост-
ното цветово изграждане на рисунката. 

• Избираеми: На ученика е желателно да му 
се предостави възможност да определи по лично 
предпочитание: 1. Да уточни пейзажния мотив. 2. 
Композиционно и цветово решение. 3. Да изпъл-
ни задачата с акварелни или темперни бои, като 
определи техниката и пособията за полагане на 
боите за постигане на интересна фактура в ри-
сунката. 4. Да обогати рисунката в композицион-
но и цветово отношение, като включи фигури на 
деца, животни и др. 

3. Методи и средства
Методи на обучение: беседа, онагледяване, 

демонстрация (частична или цялостна), анализ и 
оценка на получените резултати, словесни пох-
вати – обяснения, указания, корекции, стимули-
ране на творческите изяви и др.

Средства: репродукции на творби от различни 
жанрове на живописта, изпълнени в различен ма-

ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 
В ЖИВОПИСТА
Ще научите: 
● начините за изграждане на живописната форма
● пособия и техники на живописване – видове 

мазки и фактура
Ще можете:
● да използвате подходящи пособия за полагане 

на определен вид мазки

Живописта е един от основните видове изобрази-
телно изкуство. За живописеца цветовете са едно от 
основните изразни средства, с помощта на които се 
характеризират обстановката, героите и образите. С тях 
се предава определено настроение, повишава се изрази-
телността и художественото въздействие на творбата.

За изразяване замисъла на живописното произведение 
не по-малко важно изразно средство е формата. Тя се 
изгражда с цветни линии и петна, като се държи сметка 
за два основни принципа, утвърдени в художествената 
практика: 

1. Плоскостен – чрез равномерно полагане на цветните 
петна едно до друго (без светлосянка), като някои от тях 
имат условен характер.

ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 
В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА

Плоскостно изграждане на форма

мазка. Техническо название на начина, 
по който се нанася боята с четка, шпа-
тула, нож и др. върху платно при масле-
ната живопис. Бива гладка, пастьозна, 
едра, артистична и др.
фактура. Видимата повърхност на 
предмет или на художествено произве-
дение. Може да бъде релефна, грапава 
или гладка.

Пол Сезан. Къщи в Прованс

Тео ван Дусбург
 Композиция V

Пабло Пикасо. Танц
Красимира Друмева. 
Обелиск II 

Анри Матис. Музика

Речник

50
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териал и техники, различаващи се по начин на из-
граждане на живописната форма, албуми и мето-
дически табла, ученически рисунки по темата и др.

Нови понятия: пейзаж, мазка, фактура, текс-
тура

4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока 

Във втората част на урока художествената 
практика, основната задача е да се насочи внима-
нието на учениците към възможното използване 
на различни пособия за полагане на боите (обла 
и плоска четка, дунапрен, тампон, туба, филтър и 
др.), за постигане на интересна мазка или факту-
ра при оформяне на теренните форми и короните 
на дърветата. За целта е желателно най-напред да 
се разгледат приложените ученически творби и 
да се посочат онези пейзажи, в които най-убеди-
телно е предадено пролетното настроение и как 
е постигнато това, как са разположени дървета-
та и какви технически похвати са използвани – 
разреждане, мозаично, надстрояване, печатане, 
пастьозно (без разреждане), издраскване. Вто-
рата задача е да насочи учениците към необхо-
димостта създаването на живописната рисунка 
да се предхожда от графична скица на природен 
мотив, като се изяснява последователността при 
изграждането на такава скица. Третата задача е 
да се обърне внимание на изискването да се по-
стигне дълбочина в пейзажа, като се припомнят 
вече разгледаните и усвоени способи: оформяне 

на 2 – 3 плана в пейзажа; застъпване на обекти-
те; степенуване на изображенията по големина, 
начин на изграждане на тяхната форма (с повече 
подробности или по-обобщено) и цветове, съо-
бразно разположението им в различните прос-
транствени планове.

Ако учителят реши да използва рисунките за 
диагностика на знанията и уменията на учени-
ците за работа с живописен материал и изразни 
средства в края на учебната година, той е длъжен, 
след като постави задължителните и избираемите 
задачи, да остави учениците да работят напълно 
самостоятелно, без да ги насочва, съветва или 
коригира. Един от начините за оценяване на пей-
зажните рисунки е да се използват трите най-об-
щи показателя: 1. Изпълнена ли е общопоста-
вената тематична задача. 2. Осъществени ли са 
задължителните задачи и до каква степен (изцяло 
или една част от тях). 3. Проявено е творческо 
отношение, въображение в рамките на избира-
емите изисквания или извън тях.

5. Придобиване на ключови компетент-
ности в областта на българския език при описа-
ние и анализ на художествени творби; култур-
на компетентност и умения за изразяване 
чрез творчество – обогатяване на познанията 
за художествени творби и творчески дейности; 
умения за учене – умения за планиране на са-
мостоятелната работа на ученика, увереност за 
творчески изяви и личностна реализация.
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16. седмица

МЕЖДИННА ДИАГНОСТИКА (с. 64 – 65)

УРОК ЗА ПРОВЕРКА, КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА 
УСВОЕНИТЕ ЗНАНИЯ

Цел на диагностиката. В края на първия срок 
е необходимо да се осъществи диагностика на 
усвоените от учениците художествени познания 
и уменията да разграничават видовете изящни 
изкуства и жанрове, да коментират техните ха-
рактерни особености: предназначение, размер, 
материали, пособия и техники на изпълнение, ос-
новни изразни средства. 

Материали: Едната възможност за реализира-
не на диагностичната цел е да се предложи на вни-
манието на учениците визуален тест, състоящ се от 
8 въпроса с по три репродуцирани произведения 
на изящните изкуства на с. 64 – 65 в учебника.

Инструкции и указания към учениците: На 
пет от въпросите (1, 2, 3 , 4 и 7) всеки ученик е 
желателно да определи три възможни отговора, 
като напише буквата ( А, Б или В) на правилните 
отговори в бланка 2 с молив. Верните отговори 
лесно се преброяват с помощта на „ключ“.

Процедура: Всички ученици едновременно 
и самостоятелно решават проблемната диагно-

стична задача. Получените данни се нанасят в 
бланка 2. Верните отговори лесно се преброяват 
с помощта на „ключ“.

Оценката е точкова по формулата К=А/В, 
в която А означава броя на верните отговори, а 
В – броят на всички въпроси, т.е. – 18.  

За да се трансформира числовият коефици-
ент (К) в цифрова оценка, може за се използва 
петстепенната таблица на Ю. Венделер. Напри-
мер, ако един ученик отговори правилно на 15 от 
всички 18 отговора, то неговият числов коефици-
ент К = 15/18 = 0,83, а цифровата му оценка е мн. 
добър (5). Ако броят на верните отговори е 11, то 
К= 11/18 = 0,61, а цифровата оценка е добър (4).

Среден числов 
коефициент (К)

Степени на цифрова 
оценка

К = 1 – 0,90 Отличен (6)

К = 0,89 – 0,67 Много добър (5)

К = 0,66 – 0,33 Добър (4)

К = 0,32 – 0,09 Среден (3)

Вторият начин за по-ефективна и обективна 
оценка е да се използва въпросник с три изборни 
отговора. За постигането на по-точни резултати 
се препоръчва проверката да се осъществява съв-
местно от двама ученици, като им се даде възмож-
ност да коментират съдържанието на въпросите и 
да спорят при определяне на правилния отговор. 

Бланка 2 с правилните отговори (ключ)

Ученик  клас  

Въпроси

1 2 3 4 5 6 7 8

живопис

Б

пейзаж

Б

архитекту-
рен
А

градски

Б А

линия

Б

разчленена

Б

скулптура

В

портрет

В

природен

Б

селски

В Б

щрихи

В

компактна

А

графика

А

натюрморт

А

смесен

В

индустри-
ален

А

ч/б петна

А

разчленена

брой верни отговори
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Не бива да се забравя, че с решаването на въ-
просника се цели основно да се затвърдят зна-
нията, а от друга страна, да се установи какви 
неточности и грешки допускат учениците, кои 

въпроси най-много са ги затруднили. Тези про-
пуски на знанията да се коригират през учебната 
година в V клас.

Примерено съдържание на въпросника с три изборни отговора       

Въпроси към учениците Алтернативни отговори

1. В т. а, б, в са изброени различни 
видове изкуства. В коя група въпроси 
са изброени само изобразителни 
изкуства?

А Архитектура, живопис, графика, балет

Б Живопис, кино, театър, скулптура, телевизия

В Живопис, скулптура, графика

2. В живописта са обособени няколко 
жанра. Кой отговор е най-пълен, най-
точен?

А Портрет, пейзаж, натюрморт
Б Пейзажен, фигурален и портретен
В Акварелен, темперен и маслен

3. Кои от изброените материали са 
характерни за живописта?

А Темперни бои, цветни пастели и флумастери
Б Маслени, акварелни и темперни бои
В Кръгла и плоска четка, дунапрен и др.

4. Кои са изразните средства, с които се 
изгражда живописната форма (образ)?

А Цветна линия и цветно петно
Б Акварелни, пастелни и темперни бои
В Кръгла и плоска четка, тампон, филтър

5. В графиката също са обособени 
няколко жанра. Най-точният отговор е:

А Скица, рисунка и отпечатък
Б Пейзаж, натюрморт, портрет
В Природен, градски и смесен

6. Кои от изброените материали са 
характерни за графичната рисунка?

А Монотипия, кредов картон, графичен отпечатък от апликация
Б Флумастер, пастел, молив, туш, креда
В Линолеум, резци за гравиране, печатарско мастило

7. Кои са изразните средства, 
с помощта на които се изгражда 
графичната форма (образ)?

А Пастел, молив, флумастер, въглен
Б Перо, четка, туш
В Линия, щрих и петна

8. Според начина на изграждане на 
формата в пространството скулптурата 
бива два вида.

А Плоска и обемна
Б Кръгла и релефна
В Плоска и релефна

9. Кои жанрове са характерни за 
скулптурата?

А Портрет и фигурална композиция
Б Глава, маска, бюст и статуя
В Интимен, официален (параден) и групов

10. Кои скулптурни материали са 
трайни?

А Глина, пластилин, гипс, моделин
Б Камък, метал и дърво
В Теракота, восък, гипс

11. В скулптурата са известни 
два начина на построяване на 
композицията. Кои са те?

А Компактен и разчленен
Б Релефна и кръгла композиция
В Еднофигурна и двуфигурна

Всеки ученик отбелязва с Х един от трите възможни отговора (А, Б или В) на всеки въпрос в бланка 1.
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Бланка 1

Ученик  клас  у-ще 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 БРОЙ ВЪПРОСИ
А А А А А А А А А А А БРОЙ ВЕРНИ ОТГОВОРИ
Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б ЧИСЛОВ КОЕФИЦИЕНТ (К)
В В В В В В В В В В В ЦИФРОВА ОЦЕНКА

Бланка 1 – ключ с верните отговори

Ученик  клас  у-ще 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 БРОЙ ВЪПРОСИ
А А А А А А А БРОЙ ВЕРНИ ОТГОВОРИ
Б Б Б Б Б Б ЧИСЛОВ КОЕФИЦИЕНТ (К)

В В В В В В В В В ЦИФРОВА ОЦЕНКА

Получените данни се отразяват в бланка 1. Ве-
рните отговори най-лесно и бързо се установяват 
с помощта на „ключ“, който представлява бланка 
1 с изрязани „прозорчета“ на верните отговори. 
„Ключът“ се поставя върху ученическата бланка 
и веднага може да се установи колко са правил-
ните отговори. Оценката е точкова по формула-
та К = А/В, в която А означава броя на верни-
те отговори, а В – броя на въпросите (в случая 
В = 11). Трансформиране на числовия коефици-
ент (К) в цифрова оценка може да се осъществи 
по петстепенната скала на Ю. Венделер:

Например, ако един ученик отговори правил-
но на 9 въпроса, то неговият числов коефициент 
К  =  9/11  =  0,82, а цифровата му оценка е Мн. 
добра (5). Ако броят на верните отговори е 7, то 
К = 7/11 = 0,64, а цифровата оценка е Добър (4).

• Предложеният въпросник може да се обога-
ти с още въпроси и подходящи репродуцирани 
художествени примери по преценка на учителя. 
Съдържанието му може да бъде поднесено на 
вниманието на учениците по няколко начина, 
като учителят:

• размножи на ксерокс въпросника според 
броя на учениците;

• изработи табло с въпросите и го постави на 
класната дъска;

• използва възможностите на компютърната 
зала, ако училището разполага с такава.

Предоставяйки бланките на учениците, 
учителят е длъжен да даде конкретни ин-
струкции за съдържанието на въпросника, 
начина на решаването на проблемната зада-
ча и начина на оценяване. Трябва да ги преду-
преди, че върху въпросника не се отбелязват 
отговорите и не се задрасква.



63

17. седмица

ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА В ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА
ПРОСТРАНСТВОТО В ЖИВОПИСТА (с. 52 – 53)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. РИСУВАНЕ НА 
ФИГУРАЛНА КОМПОЗИЦИЯ НА ТЕМА „ЗИМНИ 
ПРАЗНИЦИ“ (с. 54 – 55)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Разширяване на знанията за 

изграждане на пространството във фигуралната 
композиция и в пейзажа. Формиране на умения 
за подбиране на подходящи изразни средства в 
зависимост от замисъла – композиция, цветови 
съчетания, форма и др. Развиване на репродук-
тивното и творческо въображение.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
• използва цветовете за предаване на опреде-

лено настроение в образи и обстановка при ця-
лостното изграждане на рисунката в цветово от-
ношение;

• прилага способите на изобразяване на прос-
транството в пейзажа и фигуралната композиция 
и умее да ги комбинира;

• отразява сюжетно-смисловите връзки между 
образите при оформяне на композиционното ре-
шение на рисунката.

2. Задачи за постигане на поставените цели
2.1. Задачи за реализиране на целите в тео-

ретичната част на урока
• съпоставяне на репродуцираните творби по 

отношение на композиционното им решение въз 
основа на използваните способи за предаване на 
дълбочина в творбите;

• диференциране на изображенията по голе-
мина, форма и цвят според разположението им в 
различните пространствени планове. 

2.2. Задачи за постигане на поставените 
цели при изпълнение на художествено-прак-
тическата част на урока на тема „Зимни 
празници“.

С оглед на различната изобразителна подго-
товка и възможности на учениците е необхо-
димо да се диференцират задачите за постига-
не целите на художествената практика.

•  Задължителни задачи: Всеки ученик трябва: 
1. Да създаде многофигурна композиция по па-
мет и впечатления въз основа на лично участие 
в зимен или семеен празник, като предаде прос-

транството, разполагайки образите на обектите в 
два или три плана, степенувайки ги по големина. 
2. Да изпълни рисунката цялостно в цветово от-
ношение. 3. Да предаде празничното настроение 
с помощта на цветовете, чрез позите и движение-
то на участниците в празника.

•  Избираеми задачи: На ученика трябва да му 
се даде възможност да определи самостоятелно: 
1. Темата или сюжета; композиционното реше-
ние – брой, вид, големина и разположение на из-
ображенията; цветовото решение; начина на из-
граждане на образите – линеарно-плоскостно или 
плоскостно. 2. Кои от разгледаните способи ще 
използва за предаване на дълбочина в рисунката 
и как ще ги комбинира. 3. Материала и техника-
та на изпълнение – темперни (акварелни) бои, 
флумастери и маслен пастел (смесена техника). 
4. Последователност на изпълнение на фигурал-
ната композиция съобразно избрания материал – 
живописен или графичен – обстановка (жилищен 
интериор, селски двор, площад или др.) и след 
това – човешките фигури. Вторият начин е обра-
тен – първо се рисуват фигурите, а след това се 
уточнява обстановката.

ПРОСТРАНСТВОТО 
В ЖИВОПИСТА
Ще научите: 
● способите за организиране на пространството 

в творбите на живописта
Ще можете:
● да постигнете усещане за дълбочина 

и пространство в рисунката с помощта 
на различни способи

В живописта е много важно изобразяването на прос-
транството. Въпросът е как обектите да се организират 
и изобразят в картината (пейзаж или фигурална компо-
зиция) така, че да се получи усещането за дълбочина. 
За постигане на тази цел в художествената практика се 
използват различни способи.

ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 
В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА

Атанас Михов. Край Силистра

Стоян Венев. Почивка

Цанко Лавренов. Пейзаж

Анри Матис
Пейзаж

Питер Брьогел. Жътва
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3. Методи и средства
Методи на обучение: преднамерено наблюде-

ние, беседа, онагледяване, демонстрация, словес-
ни похвати – указания, обяснения.

Средства: художествен текст, характерен за 
конкретен празник, легенда за местен обичай, 
илюстративен материал, ученически рисунки по 
темите, електронен ресурс, методически насоки 
за реализиране на художествената практика. 

Преди да се осъществи художествено-практи-
ческата част на урока, е необходимо учениците да 
се запознаят с определен зимен празник, народен 
обичай от фолклорния календар на населеното 
място и да се обсъдят характерните за съответ-
ния празник (Коледа, Бъдни вечер, Нова година, 
Йордановден и др.) особености – обредно облек-
ло, костюми, атрибути, обстановка и др. (коледа-
ри, сурвакари, кукерски игри, вадене на кръста 
и пр.). Ако има възможност, е желателно да се 
организира преднамерено наблюдение на кон-
кретен обичай. Другата възможност е да се раз-
чита на родителите, които съвместно с децата да 
наблюдават или участват в празника, като им се 
обясни, че предстои да предадат в рисунки свои-
те впечатления. Третата възможност е учениците 
да се запознаят с конкретен народен обичай и да 

се използва богат нагледен материал – фотоси в 
календари, албуми, списания, илюстрации в кни-
ги за деца и др. При поставяне на задачите е не-
обходимо да им се обясни, че трябва да решат 
три проблема: участници в празника като брой, 
възраст и пол (мъже, жени, деца), обстановка, 
където се провежда народното веселие, и какво 
е характерно за нея, какви действия извършват 
участниците, как са облечени и какви атрибути 
използват. При обсъждане на резултатите е же-
лателно да се стимулират учениците, проявили 
оригинално виждане и въображение при изграж-
дане на рисунката. Готовите творби може да се 
подредят в изложба, да се изпратят в телевизията 
или да се участва в обявен конкурс.

4. Възможности за междупредметни връз-
ки и ключови компетентности. 

БЕЛ – използва знания за художествени-
те творби при описание, сравнение и анализ 
на конкретни репродуцирани произведения на 
живописта и ученически рисунки. Културна 
компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество – обогатяване на познанията за ху-
дожествените творби и творческите дейности.



65

18. седмица

ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА В ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА
ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА В СКУЛПТУРАТА 
(с. 56 – 67)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. МОДЕЛИРАНЕ 
НА ФИГУРАЛНА КОМПОЗИЦИЯ – КОМПАКТНА 
ИЛИ РАЗЧЛЕНЕНА, НА СПОРТНА ТЕМАТИКА 
(с. 58 – 59)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Запознаване с видовете ком-

позиции в скулптурата – компактна и разчленена. 
Затвърдяване на уменията за устойчиво модели-
ране на човешка фигура в статична и раздвижена 
поза. Развиване на обемно-пластичен усет и фор-
миране на емоционално-естетическа отзивчивост 
в процеса на изобразяване. 

Очаквани резултати. Ученикът умее да: 
• предаде най-общо пропорциите и конструк-

тивните особености на човешката фигура; 
• моделира устойчиво човешка фигура, като 

предава поза или движение според избрания сю-
жет или спортна игра;

• прилага познанията за двата начина на ком-
позиционно построяване на фигурите в прос-
транството – компактно и разчленено.

2. Задачи за постигане на поставените цели
2.1. Задачи за реализиране на целите на 

урока в теоретичната част 
• затвърдяване на образните представи за осо-

беностите на кръглата и релефната пластика;
• разширяване на познанията за видовете ком-

позиции в скулптурата – компактна и разчленена, 
статична и динамична.

2.2. Задачи за постигане на целите на урока 
при изпълнение на художествено-практиче-
ската му част

• С оглед на различната изобразителна подго-
товка и възможности на учениците е необходимо 
да се диференцират задачите за постигане целите 
на урока:

• Задължителни: Всеки ученик трябва: 1. Да 
моделира устойчиво фигурална композиция на 
тема „Спортни игри“ чрез разрязване и изтегля-
не на парче едноцветен пластичен материал. 2. 
Да предаде най-общо пропорциите и конструк-
тивните особености на човешката фигура. 3. Да 
предаде поза или движение, характерна за избра-

ния вид спорт или игра, като използва подходящи 
похвати на работа. 

• Избираеми: На ученика е желателно да му 
се предостави възможност да определи по лично 
предпочитание: 1. Сюжет – вид спорт или игра. 
2. Композиционно решение – броя на фигурите 
(една или две), размер – 10 – 15 см, поза или дви-
жение.

3. Методи и средства
Методи на обучение: беседа, онагледяване, 

демонстрация (частична или цялостна), анализ и 
оценка на получените резултати, словесни пох-
вати – обяснения, указания, корекции и др.

Средства: фотоси на скулптурни творби, из-
пълнени в различен материал – камък, бронз, мед 
и др., албуми и методически табла, ученически 
пластики по темата и др.

Нови понятия: компактна и разчленена ком-
позиция, пластика

4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока

След моделиране на човешка фигура в статич-

ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 
В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА
ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 
В СКУЛПТУРАТА
Ще научите: 
● за особеностите, характерни за видовете 

релефни пластики
Ще можете:
● да приложите един от начините за изграждане 

на релеф

За разлика от живописта и 
графиката, при които образите 
се изграждат двуизмерно върху 
плоскост, в скулптурата основ-
ното изразно средство е обемно-
триизмерната форма. В зави-
симост от начина на изграждане 
на формата в пространството са 
познати две разновидности на 
скулптурните произведения – 
кръгла и релефна.

Творбите на кръглата пласти-
ка са компактни или разчлене-
ни, независимо от броя на фигу-
рите. Характерно за компактната 
композиция е, че две или повече 
фигури се групират една до дру-
га в цялостен (монолитен) блок. 
При втория вид композиция 
образите се изграждат отделно 
един от друг и това добре личи от 
самите пози или от разстоянието 
между фигурите.

пластика. В по-широк смисъл поня-
тието пластика се покрива с понятието 
скулптура.

Кръгла и релефна пластика

Любомир Далчев
Климент Охридски

Саркофагът на Александър Македонски
Релеф

Речник

Иван Колев 
Очакване
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на поза на учениците може да се постави задача 
с по-големи изисквания – да създадат разчле-
нена или компактна композиция с една или две 
човешки фигури на спортна тема, като предадат 
поза или движение, характерно за избраната тема 
(„Футбол“, „Хокей“, „Борба“, „Бокс“, „Худо-
жествена гимнастика“ и др.). Второто изискване, 
с което е необходимо да бъдат запознати учени-
ците, е композицията да бъде изградена в устой-
чиво положение, което е свързано с умението 
да се постигане равновесие на обемните форми. 
За тази цел може да се разгледат репродуцира-
ните в учебника пластики и фотоси. Например в 
ученическата пластика „Щангист“ устойчивост-
та е постигната чрез симетрично разположение 
на ръцете и краката, а щангата е успоредна на 
основата.  В „Хвърляне на копие“ устойчивото 
положение е постигнато, като ръката с копието 
и левият крак са изпънати в противоположната 
посока. Изборът на сюжет дава възможност на 
част от учениците да се насочат към създаването 
на по-сложни композиции от две човешки фигу-
ри (боксьори, хокеисти, футболисти, борци и др), 
което ги поставя в положение да решат две про-
блемни ситуации. От една страна, да постигнат 
пространствено-конструктивни връзки между 
фигурите, а от друга страна – да разкрият сю-
жетно-смисловите връзки чрез подходящи пози 
или движения и съответни спортни атрибути 
(футболна или баскетболна топка, боксови ръка-
вици, стикове за хокей и др.).

Третото изискване е да се предадат най-общо 
пропорциите и конструктивните особености на 
човешката фигура. Обръща се внимание, че фи-
гурите не бива да се заглаждат и да се изобра-
зяват подробности като очи, пръсти и др. При 
работа с пластилин е желателно да се работи с 
едноцветен материал.

При обсъждане, анализиране и оценяване на 
получените резултати е желателно да се имат 
предвид следните най-общи показатели: 1. Отго-
варя ли съдържанието на ученическите пластики 
на поставената тематична задача. 2. Осъществе-
ни ли са и до каква степен задължителните задачи 
към учениците. 3. Проявено ли е индивидуално 
виждане, творческо отношение в процеса на из-
образяване (съобразно поставените избираеми 
задачи).

5. Възможности за междупредметни връз-
ки и ключови компетентности 

БЕЛ – използва знания за художествени-
те творби при описание, сравнение и анализ 
на конкретни репродуцирани произведения на 
скулптурата и ученически пластики. Културна 
компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество – обогатяване на познанията за ху-
дожествените творби и творческите дейности. 
Умения за учене – умения за планиране на са-
мостоятелната изобразителна дейност и увере-
ност за творческа изява и личностна реализация.
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19. седмица

ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА В ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА
ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА В ГРАФИКАТА (с. 60 – 61)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. РИСУВАНЕ НА 
ПЕЙЗАЖ – ГРАФИКА (с. 62 – 63)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Емоционално възприемане 

и анализиране произведенията на графичното из-
куство. Обогатяване на познанията за специфич-
ните изразни средства за изграждане на графич-
ната форма. Развиване на изобразителните спо-
собности чрез изразяване на собствени мисли, 
впечатления, образни представи и въображение 
при изграждане на графичната рисунка.

Очаквани резултати. Ученикът умее да: 
• разграничава изразните средства в различни-

те видове изящни изкуства;
• прилага характерните за графиката изразни 

средства при изпълнение на изобразителни зада-
чи от различни жанрове;

• предава материалността на архитектурните и 
природните обекти с помощта на различни видо-
ве линии, щрихи, черно-бели (цветни) петна или 
чрез графични структури.

2. Задачи за постигане на поставените цели
2.1. Задачи за реализиране на целите на 

урока в теоретичната част 
• разглеждане на представените графични 

творби и сравняване на начините, по които са 
изградени образите – плоскостно-декоративно и 
обемно-пространствено, като се използват едни 
и същи изразни средства – линии, щрихи и петна.

• затвърдяване на образните представи за жа-
нровете в графичното изкуство – портрет, на-
тюрморт и фигурална композиция.

2.2. Задачи за постигане на целите на урока 
при изпълнение на художествено-практиче-
ската му част

Съобразявайки се с различната изобразителна 
подготовка, възможности и качества на ученици-
те, е необходимо да се диференцират задачите за 
постигане целите на художествената практика.

• Задължителни: Всеки ученик трябва: 1. Да 
създаде пейзаж (природен или архитектурен) по 
представа, впечатления и въображение. 2. Да из-
ползва графични материали и изразни средства 
при изграждане на изображенията и да предава 
характерната им фактурата. 

• Избираеми: На ученика е желателно да му 
се предостави възможност да определи по лично 
предпочитание: 1. Сюжет. 2. Композиционното и 
графичното решение 3. Начин на изпълнение на 
графичните изображения с изразни средства по 
избор.

3. Методи и средства
Методи на обучение: беседа, онагледяване, 

демонстрация (частична или цялостна), анализ и 
оценка на получените резултати, словесни пох-
вати – обяснения, указания, корекции, електро-
нен ресурс и др.

Средства: репродуцирани графични творби от 
различни жанрове в албуми и методически табла, 
ученически рисунки по темата и др.

Нови понятия: щрих, фактура, структура

4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока

В теоретичната част на урока основната задача 
е учениците, възприемайки творби на графично-
то изкуство, да разширят своите знания за жа-
нровете и за изразните средства, специфични за 
изграждането на графичната форма (образи). За 

ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 
В ГРАФИКАТА
Ще научите: 
● за изразните средства, с които се изгражда 

графичната форма (графичните образи)
Ще можете:
● да изобразявате обектите чрез графично- 
декоративни елементи

Графиката се обособява като самостоятелен вид из-
куство едва през XVI в. в Западна Европа, независимо 
че първите графични изображения са открити в пещери 
и са дело на праисторическите хора.

Графичната форма се из-
гражда със специфични израз-
ни средства – черно-бели или 
цветни линии, различни видове 
щрихи и петна. Графиката се из-
пълнява плоскостно-декоратив-
но или обемно-пространствено. 
Употребата на цветове е огра-
ничена и условна, преобладават 
черно-белите изображения. Из-
ключение правят някои графич-
ни техники – монотипия, цветна 
гравюра, литография и др. 

ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 
В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА

Франс Мазарел. Автопортрет

Кацушика Хокусай. Голямата вълна при Канагава

Пабло Пикасо. Дон Кихот

Едгар Дега. Балерина
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ангажиране на тяхното внимание анализирането 
на графичните творби е необходимо да се под-
крепи с поставяне на конкретни въпроси.

При осъществяване на художествената прак-
тика може да се постъпи по два начина. Първият 
е да се определи и постави като изобразителна 
задача една тема – всички ученици да рисуват 
само природен или само архитектурен пейзаж. 
Втората възможност е да се предложи на класа 
двете разновидности на пейзажния жанр за из-
бор, а всеки ученик сам да определи коя от двете 
възможности му допада повече. И в двата случая 
е необходимо изобразителната задача да се по-
стави и мотивира емоционално, да се запознаят 
учениците с конкретни задачи – задължителни и 
избираеми и ако се налага, да бъдат онагледени 
или изяснени с частична или цялостна демон-
страция. Получените изобразителни резултати 
може да се анализират и оценят по три основни 
критерия. Първият е дали съдържанието на ри-

сунките отговаря на поставената тема. Вторият 
е дали са осъществени и до каква степен задъл-
жителните изисквания, а третият – проявено ли е 
творческо отношение, виждане при реализиране 
на задачата, т.е. – изпълнени ли са избираемите 
задачи.

5. Възможности за междупредметни връз-
ки и ключови компетентности

БЕЛ – използва знания за художествени-
те творби при описание, сравнение и анализ 
на конкретни репродуцирани произведения на 
скулптурата и ученически пластики. Културна 
компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество – обогатяване на познанията за ху-
дожествените творби и творческите дейности. 
Умения за учене – умения за планиране на са-
мостоятелната изобразителна дейност и увере-
ност за творческа изява и личностна реализация. 
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20. седмица

ГАЛЕРИЯ – ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 
В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА (с. 116 – 117)
(Урок да систематизиране и обобщение)

1. Цели на урока. Затвърдяване и разширява-
не познанията на учениците за видовете изящни 
изкуства и характерни за тях изразни средства. 
Усвояване на умението за емоционално възпри-
емане и анализиране на произведенията на из-
ящното изкуство по отношение на използваните 
изразни средства. 

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
• разграничава изразните средства в произве-

денията на изящното изкуство по вид; 
• обсъжда и коментира в група съученици по 

избрани от тях творби от един или различни ви-
дове изящни изкуства;

• представи творбите пред съучениците си по 
отношение на тяхното съдържание, специфични 
материали и начин на изграждане на образите.

2. Задачи за постигане на поставените цели
• съпоставяне на показаните творби по от-

ношение на тяхното тематично съдържание, 
използваните от авторите изобразителни мате-
риали и изразни средства – цветове, форма на из-
ображенията и композиция. При разглеждането и 
анализирането на художествените произведения 
е желателно да се използват придобитите знания 
в уроците по история на изобразителното изку-
ство.

3. Методи и средства
Методи на обучение: основни методи са бе-

седата и сравнителният анализ, онагледяването, 
словесните похвати – обяснения, указания и др.

Средства: репродукции на произведения от 
различни видове и жанрове изящни изкуства, ди-
дактични табла, електронен ресурс и др.

Нови понятия: изразни средства в изящните 
изкуства

4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока за преговор и об-
общение на усвоените знания и умения

В уводната част на урока е необходимо с по-
мощта на беседа и онагледяване да се припомни 
на учениците наученото за изящните изкуства, 
като посочат вида и жанра на приложените ре-

продуцирани творби на с. 116 и 117 в учебника 
или в изготвеното от учителя дидактично табло. 
Обикновено анализирането на една творба е не-
обходимо да започне с изясняване на следните 
въпроси по време на беседата:

• Към кой вид изобразително изкуство при-
надлежи разглежданата творба – на живописта, 
скулптурата или графиката?

• Към кой жанр може да бъде отнесена тя – 
пейзаж, натюрморт, портрет или представлява 
фигурална композиция? Този въпрос може да 
се конкретизира в някои случаи по отношение 
на жанровата разновидност – например, ако се 
разглежда пейзаж, да се уточни дали пейзажът е 
градски, селски или морски.

• Какво е изобразено в творбата? Каква тема 
или сюжет са развълнували художника? Красо-
тата в природата, плодородието през есента, ин-
тересна архитектурна среда, забележително ис-
торическо събитие, битов мотив и др.

• Най-често анализирането продължава с въ-
проси за уточняване на композиционното реше-
ние, имащи за цел да се разкрие художествената 
идея на автора. За решаването на този проблем 

ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА 
В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА

● В живописта основни изразни сред-
ства са цветът и живописната форма. 

● В кръглата и релефната скулптура ос-
новното изразно средство е обемната, 
(триизмерната) форма. Скулптурната 
форма може да бъде изградена по-
обобщено или с повече подробности. 

● Друго изразно средство в изобрази-
телното изкуство е композицията. 
Изграждането на композицията е 
свързано с подбора и разположението 
на обектите. 

● В графиката, за разлика от живописта, 
използването на цветовете е по-огра-
ничено. Графичната форма може да 
бъде изградена плоскостно и обемно с 
помощта на едни и същи изразни сред-
ства: черно-бели или цветни линии, 
щрихи и петна.

Никола 
Тузсузов 
Боянската 
църква

Владимир 
Рилски 
Слънце 
над Райково

Анри Матис 
Тъгата на краля

Елевзински релеф, фрагмент

ГАЛЕРИЯ
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всеки ученик трябва да разчита на усвоените 
през учебната година знания за основните прин-
ципи на изграждане на композицията, видове 
композиции в изящните изкуства, композицио-
нен център и способите за неговото изтъкване:

• Как са разположени образите (фигурите, 
предметите, цветята, плодовете, дърветата, къ-
щите и др.) в картината или графичната творба  
– в един, два, три плана или разпръснато; симе-
трично или асиметрично, асиметрично, но урав-
новесено; по диагонал, в кръг и т.н.

• Ако творбата е произведение на скулптурата 
– човешките фигури може да бъдат композирани 
разчленено или компактно, в статични или дина-
мични пози.

• Как е предадено пространството, ако творба-
та е пейзаж или фигурална композиция – един, два 
или три плана; чрез застъпване на обектите; чрез 
степенуване на обектите по големина в различни-
те пространствени планове, чрез по-детайлизира-
но и по-обобщено изграждане на образите? 

• Позите и движенията на фигурите отговарят 
ли на темата?

• Кой е главният герой (фигура, образ) във фи-
гуралната композиция или пейзажа? По каква се 
разбира? Какъв способ е използвал художникът, 
за да подчертае най-значимия образ в картина-
та? Възможно е да се използва един способ, но 
може и да се комбинират два и повече способа по 
избор: най-значимият изобразителен елемент се 
поставя в геометричния център на композицията; 
се изобразява на първи план, по-едро; с помощта 
на контрастни цветова (светли – тъмни; топли – 
студени); чрез детайлизираното му изграждане.

Следващите въпроси при анализирането са свър-
зани с цветовото решение на произведението, 
при което трябва да се има предвид, че в живо-
писта като основно изразно средство се използва 
цветът. С оглед на художествената идея художни-
ците използват цветовете като средство да: 

• Предадат определено настроение. Обикно-
вено, когато искат да внушат на зрителя тъжно, 
мрачно настроение, чувство на скръб, авторите 
използват тъмни и студени цветови съчетания. 
Обратно – топлите и ярките цветови съчетания 
доминират като средство за изразяване на ра-
достни чувства, за внушаване на весело, праз-
нично настроение.

• Характеризират образи, герои или обста-
новка (пейзажна или интериорна), отразявайки 
едновременно с това личното си оценъчно и емо-
ционално отношение към изобразяваната дейст-
вителност.

Проблемните въпроси могат да бъдат следните:
• Какво чувство поражда картината – весело, 

празнично или тъжно?
• Какви цветови съчетания е използвал худож-

никът, за да предаде това настроение?
• Какви цветове е използвал живописецът, за 

да характеризира образи и обстановка? 
В скулптурните творби се отчита, оценява 

умението на твореца да постигне равновесие на 
обемните форми в пространството, устойчивост 
в композицията, четлив силует. 

Друго изразно средство, което подлежи на ана-
лиз, е живописната, графичната и обемно-плас-
тичната форма. Формата на образите в живописта 
и графиката се изгражда на два основни принципа, 
утвърдени в художествената практика:

• плоскостно-декоративен – чрез равномерно 
полагане на цветните петна едно до друго без 
светлосянка, като някои от тях имат условен ха-
рактер, т.е. не отговарят на действителния цвят 
на обекта;

• обемно-пространствен – характерен е с това, 
че се предава обемът на изображенията с помощ-
та на светлосянката.

В живописта формата на образите се изграж-
да с цветни линии и петна. Графичната форма 
може да бъде изградена с помощта на черно-бели 
или цветни линии, щрихи или петна. В релеф-
ната и кръглата скулптура основното изразно 
средство е обемно-триизмерната форма, която 
може да бъде изградена по-обобщено или с пове-
че подробности.

При разглеждане и оценяване на произведени-
ята на различните видове изобразително изку-
ство трябва да се обърне внимание на изобрази-
телните материали и техники на изпълнение. 

5. Методически насоки за реализиране на 
художествената практика

След беседата с въпроси за преговор и обоб-
щение една от възможностите е учителят да по-
стави задача на класа да се сформират четири 
екипа по интереси и лично предпочитание с един 
отговорник, които да анализират и коментират 
приложните произведения, като акцентират на 
използваните от авторите изразни средства в жи-
вописта, скулптурата и графиката, а една от гру-
пите да се насочи към композицията като изразно 
средство. На учениците е необходимо да се дадат 
конкретни указания:

• Да определят творбите, по които ще работят, 
като посочат: техния брой, вид и жанр изящно 
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изкуство, название и автор – живописец, график 
или скулптор.

• На второ място да открият използваните от 
твореца изразни средства във всяка творба. Един 
от екипа може да предпочете да разгледа израз-
ните средства в скулптурата (портрет и фигурал-
на композиция), като акцентира на композицията 
– разчленена; статична и динамична, уравновесе-
на, и начина на изграждане на пластичната форма 
– по-детайлизирано, изпълнена в траен скулпту-
рен материал – бронз.

Друга група да насочи вниманието и усилията 
си към графичното изкуство – пейзажи и фигу-
рална композиция. Трети екип – към произве-
денията на живописта – архитектурен пейзаж и 
тематично-фигурална композиция на Матис, а 
четвърта група да предпочете четвъртата задача 
– значението на композицията като изразно сред-

ство в изящните изкуства или в конкретен жанр 
(например пейзаж – живописен и графичен).

• Другата възможност е всеки ученик или 
екип да представи в писмена форма своя анализ 
и оценка на избраните произведения и да изрази 
становището относно идейния замисъл на авто-
рите.

• Задача за портфолио – всеки ученик да се 
постарае и да създаде фигурална композиция по 
лично впечатление и преживяване с графични из-
разни средства.

6. Придобиване на ключови компетент-
ности в областта на българския език при описа-
ние и анализ на художествени творби; културна 
компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество – обогатяване на познанията за ху-
дожествени творби и творчески дейности.
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21. седмица

ПРАИСТОРИЧЕСКОТО ИЗКУСТВО 
И ИЗКУСТВОТО НА ДРЕВНИЯ СВЯТ
ИЗКУСТВО НА ДВУРЕЧИЕТО (с. 66 – 67)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. МОДЕЛИРАНЕ 
НА РЕЛЕФ С ЧОВЕШКА ФИГУРА ИЛИ ОБРАЗ 
НА ЖИВОТНО

Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Запознаване на учениците с:
•  културата на Двуречието и особеностите в 

изкуството на Шумер, Вавилон и Асирия 
• характерните принципи в архитектурата, 

скулптурата и декоративното изкуство на древ-
ните градове държави

•  най-известните паметници на изкуството
Чрез изобразителната задача учениците ще 

усъвършенстват уменията си да:
•  разграничават произведенията на кръглата 

от релефната скулптура. 
Очаквани резултати. Ученикът умее да:
•  коментира особеностите на архитектурата и 

скулптурата
•  притежава необходимите умения за модели-

ране на релефен образ
•  обяснява словесно съдържанието на собст-

вената си пластика

2. Задачи за постигане на поставените цели 
2.1. Задачи за реализиране на теоретична 

част на урока. Учениците трябва:
•  да разгледат характерни произведения от из-

куството на Двуречието
•  да описват техните особености по отноше-

ние на вида изкуство, жанра, тематиката и худо-
жествените качества

•  да разпознават използваните материали и 
изразните средства 

2.2. Задачи за реализиране на художестве-
но-практическата част на урока 

В уводната част на художествената практика 
учениците трябва да се запознаят с видовете ре-
леф – висок, нисък и вдълбан. С оглед на различ-
ната изобразителна подготовка и възможности 
на учениците е необходимо да се диференцират 
задачите за постигане целите на урока:

• Задължителни: Всеки ученик трябва: 1. Да 
моделира релеф с образ на познато животно или 
човешка фигура в определена последователност 
върху плоча с дебелина около 1 см. 

• Избираеми: На ученика е желателно да му 
се предостави възможност да определи по лич-
но предпочитание: 1. Сюжета – какъв образ ще 
моделира – човешка фигура или вид животно. 
2. Композиционно решение – големина, поза. 
3. Начин на моделиране на релефа – чрез налеп-
ване на образа в рамките на гравирана контурна 
рисунка, чрез скосяване на част от плочата или 
чрез цялостно изрязване на фона. 4. Способи за 
оформяне на подробности – гравиране, налепва-
не, точкуване, комбинирано и др.

3. Методи и средства
Методи на обучение: беседа върху проблемати-

ката на разглеждания период, демонстрация на из-
вестни произведения, анализ и оценка на техните 
художествени качества, указания, корекции и др.

Средства: репродукции или диапозитиви на 
творби на архитектурата, скулптурата и др., ал-
буми, методически табла, ученически творби по 
темата, електронен ресурс и др.

Нови понятия: Месопотамия, кирпич

ИЗКУСТВОТО НА ДВУРЕЧИЕТО
Ще научите: 
● какво е характерно за изкуството 

на Двуречието
Ще можете:
● да разпознавате и коментирате образци 

на изкуството на първите цивилизации

Същинската история на изкуството започва с появата на 
цивилизациите в Двуречието, или Месопотамия, и Древен 
Египет. В продължение на три хилядолетия в плодородните 
земи между реките Тигър и Ефрат, наречени Двуречие, въз-
никват различни робовладелски държави – Шумер, Вавилон, 
Асирия и др. Религията има първостепенна роля в живота на 
древните общества, а архитектурата и изкуството изразяват 
религиозните представи и прославят мощта на царете.

Първите големи градове са издигнати от шумерите. 
Благодарение на запазените текстове с клиновидно писмо 
до нас са достигнали много сведения за техния живот и из-
куството им. Шумерските селище се изграждат около храм, 
посветен на божеството покровител. Най-разпространеният 
тип храм е зикуратът. Той представлява стъпаловидна 
кула с няколко платформи от кирпич, върху най-високата 
от които се намира храмът. 

В украсата на храмовете древните шумери използвали 
мозайката, кръглата скулптура и релефа с изображения 
на реални и фантастични животни. Много разпространени 
са статуетките на хора с опростени форми и в молитвени 
пози. Огромните им очи, инкрустирани с цветни камъни, са 
символ на мъдрост и знание. 

Месопотамия. Двуречие.
кирпич. Тухли, направени от глина, 
изсушени на слънце.

Речник

Зикуратът в Ур, Шумер

Релеф с изображение на фантастичното 
същество Имдугуд, Шумер

Молеща се фигура, 
Шумер
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4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока

През първия учебен час учениците трябва да 
се запознаят най-общо с изобразителното изку-
ство на Двуречието. Първите големи градове са 
издигнати от шумерите. Благодарение на запа-
зените текстове с клиновидно писмо до нас са 
достигнали много сведения за техния живот и 
изкуство. Шумерските селища се изграждат око-
ло храм, посветен на божеството покровител. 
Най-разпространеният тип храм е зикуратът. 
Той представлява стъпаловидна кула с няколко 
платформи от кирпич, върху най-високата от 
които се намира храмът. 

В украсата на храмовете древните шумери 
използвали мозайката, кръглата скулптура и 
релефа с изображения на реални и фантастични 
животни. Много разпространени са статуетките 
на хора с опростени форми и молитвени пози. 
Огромните им очи, инкрустирани с цветни камъ-
ни, са символ на мъдрост и знание. 

В древността Вавилон преживява два периода 
на разцвет. Някои от паметниците на ранното ва-
вилонско изкуство са свързани с управлението 
на великия цар Хамурапи. Между тях е каменни-
ят стълб с изображение на самия владетел, заста-
нал пред върховното божество, върху който са 
изписани неговите закони. Асирийското изку-
ство също цели да прослави мощта на страната 
и действията на царете. Архитектурата е свър-
зана с издигането на огромни крепости и двор-
ци. Входовете им са охранявани от фигурите на 
крилати бикове с човешки глави, олицетворение 
на духовете пазители. Голям успех на асирийски-
те майстори са великолепните релефи за стенна 
декорация с изображения на животни и особено 
ловните сцени с лъвове. 

След като Асирия била превзета от Вавилон, 
градът преживява нов разцвет като културен 
център на Двуречието. Според запазените части 
Вавилон е бил добре планиран град, обграден с 
масивна стена. Градските стени и кулите по пътя 
на процесиите са облицовани с тухли в син цвят, 
украсени с яркожълти фигури на лъвове, бикове 
и дракони. 

Анализ на творба
Молещи се фигури от Шумер
В повечето случаи тези фигури имат сравни-

телно малки размери и са поставяни в храмовете, 
за да се молят вместо самите хора. По тази при-
чина върху гърбовете им са написани молитви 
с конкретните молби на вярващите. Характерна 
е цилиндричната форма на тялото, напомняща 
стълб, с едва набелязани анатомични детайли. 
Фигурите са облечени със специфична дреха, 
която оставя едното рамо открито. Типични осо-
бености на лицето са едрият нос, широко отворе-
ните ромбовидни очи, високо вдигнатите вежди и 
почти пълното отсъствие на челото и врата. Ог-
ромните инкрустирани очи са символ на мъдрост 
и знание. Очевидно фигурките не предават порт-
ретно сходство с определен човек, а само общия 
вид на шумери.

През втория учебен час на учениците може да 
се постави изобразителна задача за създаване на 
релефен образ на животно или човешка фигура, 
свързано с културата на Двуречието. Основен 
проблем е възпроизвеждането на характерната 
стилизация, пропорции и детайли, типични за 
шумерското, вавилонското или асирийското из-
куство.

В заключителната част на урока, при обсъжда-
не на резултатите е желателно да се съпоставят 
ученическите творби и да се оценят различните 
решения и резултати.

5. Възможности за междупредметни връз-
ки: история и цивилизации, география и иконо-
мика. Ученикът добива умения да се ориентира 
в развитието на видовете и жанровете в изобра-
зителното изкуство, да коментира изразните им 
средства, да разбира функциите на изкуството в 
живота на обществото.

Придобиване на ключови компетентности 
в областта на българския език при описание 
и анализ на художествени творби; културна 
компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество – обогатяване на познанията за ху-
дожествени творби и творчески дейности.
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22. седмица
ПРАИСТОРИЧЕСКОТО ИЗКУСТВО 
И ИЗКУСТВОТО НА ДРЕВНИЯ СВЯТ
ИЗКУСТВОТО НА ДРЕВЕН ЕГИПЕТ (с. 68 – 69)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. РИСУВАНЕ ИЛИ 
МОДЕЛИРАНЕ НА ФАНТАЗЕН ОБРАЗ (с. 70 – 71)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Запознаване на учениците с:
• разнообразните форми на изкуство в Древен 

Египет и тяхната връзка с религиозните представи 
• характерните принципи в египетската архи-

тектура, скулптура, стенопис и приложни изку-
ства и развитието им през периодите на Старото 
и Новото царство

• най-известните паметници на изкуството
Чрез изобразителната задача учениците ще 

усъвършенстват уменията си за:
• избор на подходящи изразни средства при 

изграждане на фантазен образ 
• развитие на комбинативно мислене и проду-

ктивното въображение
Очаквани резултати. Учениците ще придо-

бият умението да:
• коментират особеностите на архитектурата, 

скулптурата и стенописта 
• планират изобразителните си действия, съ-

образно качествата на изобразителния материал
• отразяват чрез рисуване и моделиране на 

фантазен образ впечатленията си от образци на 
релефна и кръгла пластика от Двуречието и Дре-
вен Египет

2. Задачи за постигане на поставените цели 
2.1. Задачи за постигане на поставените 

цели в теоретична част на урока. Учениците 
трябва:

• да разгледат характерни произведения от из-
куството на Египет

• да описват техните особености по отноше-
ние на вида изкуство, жанра, тематиката и худо-
жествените качества

• да разпознават използваните материали и из-
разните средства 

3. Задачи за постигане на поставените цели 
в художествено-практическата част на урока 
на тема „Фантазен образ“

Изобразителната задача „Рисуване и модели-
ране на фантазен образ“ може да се осъществи с 

графичен, живописен или обемно-пластичен ма-
териал – глина или пластилин.

Какви задачи могат да се поставят на уче-
ниците

В уводната част на художествената практика 
учениците трябва да се запознаят с фантазните 
изображения в скулптурата, живописта, илюс-
трациите в книгите за деца и начина, по който са 
създадени... С оглед на различната изобразител-
на подготовка и възможности на учениците е не-
обходимо да се диференцират задачите за пости-
гане целите на художествената практика:

• Задължителни задачи: Всеки ученик трябва 
да създаде фантазен образ чрез съчетаване на 
части от различни обекти от няколко предмет-
ни сфери – човешки фигури, животни, птици и 
др, като използва личен визуален опит, образни 
представи и въображение.

• Избираеми задачи, които дават възможност на 
всеки ученик самостоятелно, съобразно изобрази-
телната си подготовка и личностни качества, да оп-
редели: 1. Начина на изграждане и големината на 
фантазния образ, т.е. какви части от кои образи да 
комбинира. 2. Материала и техниката на работа – 

ИЗКУСТВОТО 
НА ДРЕВЕН ЕГИПЕТ
Ще научите: 
● какво е характерно за изкуството на Древен 

Египет
Ще можете:
● да разпознавате и коментирате образци 

на древноегипетското изкуство

Египетската цивилизация просъществува цели четири 
хилядолетия в долината на река Нил. С помощта на разче-
тената писменост и археологическите находки получаваме 
много сведения за египетската култура. Още през Старото 
царство се появяват забележителна каменна архитектура, 
реалистична портретна скулптура, живопис, бижутерство 
от злато, сребро и скъпоценни камъни. Паметниците на 
древноегипетското изкуство са пряко свързани с религията. 
Вярата в задгробния живот е причина за мумифициране-
то на телата и изграждането на големи, здраво защитени 
гробници. Най-известните паметници на гробищната ар-
хитектура са трите пирамиди в Гиза на фараоните Хеопс, 
Хефрен и Микерин. С огромните си размери и правилните 
пропорции те се превръщат в най-знаменитото от Седемте 
чудеса на древния свят. Зазидани и лъжливи коридори във 
вечния дом на фараона Хеопс са препречвали пътя към 
малката камера, където е бил поставен неговият саркофаг. В 
комплекса на пирамидите се намира и един от символите на 
Египет – Великият сфинкс, с тяло на лъв и портретна глава 

сфинкс. Митологично същество с тяло 
на лъв и човешка глава. По-късно в 
гръцката митология сфинксът е крилато 
същество с тяло на лъв и глава на човек, 
което задава неразрешими гатанки.

Речник

Стенопис

Великият сфинкс. Гиза

Пирамидите в Гиза

Рахотеп и Нофрет
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глина (пластилин) и подръчни материали (хартия, 
тел, клечки и др.), темперни или акварелни бои, 
смесена техника – флумастери и маслен пастел. 3. 
Композиционното решение – само фантазен образ, 
образ, включен в реална (фантазна) обстановка 
или сюжет (ситуация). 4. Цветовото, графичното 
или обемно-пластичното изпълнение.

3. Методи и средства
Методи и средства за реализиране на зада-

чите. Разглеждане на дидактични табла с произ-
ведения на аглутинирани изображения – крилат 
бик, сфинкс, кентавър и др., на илюстрации в 
приказки с фантазни герои – змей, джудже, ве-
ликан, сирена и др.; анализиране на ученически 
рисунки и пластики на същата тема; беседа, наг-
ледни методи, самостоятелна изобразителна дей-
ност, анализ на получените резултати.

Нови понятия: изкуство на Древен Египет, 
пирамида, сфинкс

4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока

През първия учебен час учениците трябва да 
се запознаят най-общо с изобразителното изку-
ство на Древен Египет. Египетската цивилизация 
просъществува цели четири хилядолетия в доли-
ната на реката Нил. С помощта на разчетената 
писменост и археологическите находки получа-
ваме много сведения за египетската култура. Още 
през Старото царство се появява забележител-
на каменна архитектура, реалистична портретна 
скулптура, живопис, бижутерство от злато, сре-
бро и скъпоценни камъни. Паметниците на древ-
ноегипетското изкуство са пряко свързани с ре-
лигията. Вярата в задгробния живот довежда до 
мумифицирането на телата и изграждането на го-
леми, здраво защитени гробници. Най-известните 
паметници на гробищната архитектура са трите 
пирамиди в Гиза на фараоните Хеопс, Хефрен и 
Микерин. С огромните си размери и правилните 
пропорции те се превръщат в най-знаменитото от 
Седемте чудеса на древния свят. Зазидани и лъж-
ливи коридори във вечния дом на фараона Хеопс 
са препречвали пътя към малката камера, където 
е бил поставен неговият саркофаг. В комплекса 
на пирамидите се намира и един от символите на 
Египет – Великият сфинкс с тяло на лъв и порт-
ретна глава на Хефрен. Статуята е изсечена от 
естествена скала с гигантски размери.

За гробниците и храмовете египтяните са съз-
дали и многобройни статуи на фараони, знатни 

хора и богове, които излъчват тържественост и 
строго спокойствие. Богове са представяни като 
хора или като животни, като съществуват образи 
с глава на животно и човешка фигура. 

Голямо развитие в египетското изкуство имат 
релефите и стенописите. Те представляват съ-
щински разказ за живота в картини и изобразя-
ват сцени на лов, битки, тържества или полска 
работа. Египетското изкуство се подчинява на 
строго установени правила, които всеки худож-
ник е трябвало да спазва. Човешката фигурата се 
представя по специфичен начин: най-често гла-
вата е показана в профил, окото във фас, рамене-
те са разположени фронтално, краката отново са 
обърнати в профил. 

През периода на Новото царство в Египет 
се строят много храмове, които поразяват с ве-
личествената си архитектура. Повечето от тях 
са притежавали изключително пищна декорация 
– красиво оформени колони, оцветени релефи, 
позлата и многобройни скулптурни изображе-
ния. Едни от най-древните храмови комплекси се 
намират в Карнак и Луксор, свързани помежду 
си със знаменитата Алея на сфинксовете. Еги-
петските майстори изработвали и прекрасни 
предмети за бита от слонова кост, раковини и 
дърво с различно оцветяване.

Анализ на творба
Портрет на Нефертити
Нефертити е египетска царица, съпруга на фа-

раона Аменхотеп IV. По произход тя вероятно 
е азиатска принцеса и истинското Ӝ име е Тадо-
хепа. Името Нефертити (Красивата, която дой-
де) е получила благодарение на възхищението 
на целия народ от нейната красота. Най-голямо 
впечатление на египтяните правел светлият цвят 
на кожата Ӝ – сигурен белег за знатен произход. 
Само царете имали възможност да пазят дъще-
рите си през целия им живот от лъчите на ярко-
то слънце. Характерният вид на Нефертити бил 
подчертан от синята Ӝ шапка, каквато носят само 
азиатските царици. Отвътре тя била подплатена 
със златистожълто, а по средата украсена с лента 
със скъпоценни и полускъпоценни камъни.

Бюстът на Нефертити е открит при разкопки 
в ателието на придворния скулптор Тутмос в 
старата столица Ел Амарна. Той поразява с из-
ключителното майсторство при предаване на 
индивидуалните черти и финото моделиране на 
повърхностите. Скулпторът е използвал гипсо-
во наслояване върху каменната скулптура, за да 
предаде деликатното движение на повърхности-
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те. След това е оцветил отделните части и е по-
ставил инкрустация върху едното око. 

От проучванията става ясно, че египетските 
майстори са можели да свалят гипсова маска от 
лицето, след това са изчиствали формите от из-
лишните детайли и са придавали характерното за 
египетския портрет спокойно и съсредоточено 
изражение на лицето.

През втория учебен час на учениците може да 
се постави изобразителна задача за създаване на 
фантазен образ, свързана с културата на Древен 
Египет или Двуречието. Основен проблем е съ-
четаването на разнородни части в един нов фан-
тазен обект.

Затова в уводната част на художествената прак-
тика, след мотивираното и емоционално поставяне 
на темата, учениците трябва да се запознаят с по-
мощта на беседа, онагледяване и демонстрация с 
характерните особености на фантазните образи и 
начина на изграждането им, като комбинират час-
ти от различни обекти – животни, птици, човешки 
фигури и др. Преди да пристъпят към изпълнение 
на самостоятелна изобразителна дейност, учени-
ците е необходимо да се запознаят с конкретните 
задължителни и избираеми задачи. В заключи-
телна част на урока, при обсъждане и оценка на 
получените изобразителни резултати основен по-

казател трябва да бъде съдържанието (замисълът) 
на рисунките и пластиките. Учениците получават: 

• висока оценка, ако съдържанието е плод на 
оригинално, творческо мислене; много добра, 
при положение че съдържанието е традиционно и 
репродуктивно, но представлява собствено изоб-
разително решение; добра оценка, ако в работата 
се забелязва чуждо влияние. – на друг ученик от 
класа, илюстрация в книга за деца или учебник, 
анимационен филм и др.; оценката е задоволи-
телна, когато съдържанието не отговаря на по-
ставената тема.

5. Възможности за междупредметни връз-
ки: история и цивилизации, география и иконо-
мика – умение да се ориентира в развитието на 
видовете и жанровете в изобразителното изку-
ство в древния свят, да коментира изразните им 
средства, да разбира функциите на изкуството в 
живота на обществото. Придобиване на клю-
чови компетентности в областта на българския 
език при описание и анализ на художествени 
творби; културна компетентност и умения за 
изразяване чрез творчество – обогатяване на 
познанията за художествени творби и творчески 
дейности.
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23. седмица

КОМПОЗИЦИЯТА В ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА
ВИДОВЕ КОМПОЗИЦИИ В ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА (с. 72 – 73)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. РИСУВАНЕ 
НА ФИГУРАЛНА КОМПОЗИЦИЯ ИЛИ ПЕЙЗАЖ 
– ЖИВОПИС ИЛИ ГРАФИКА (с. 74 – 75)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Запознаване с основни-

те принципи на изграждане на композицията в 
изобразителното изкуство и два от видовете ком-
позиции в живописта, скулптурата и графиката 
– симетрична и асиметрична. Разграничаване на 
видовете изобразително изкуство и жанрове. Из-
разяване на образните си представи, впечатления 
и въображение при изграждане на рисунките си, 
като подбират подходящи изразни средства.

Очаквани резултати. Ученикът умее да: 
• познава основните принципи на изграждане 

на композицията; 
• прилага в процеса на изобразяване симе-

трично и асиметрично разполагане на компози-
ционните елементи;

• отразява пространствено-конструктивните 
връзки между обектите в пейзажа и сюжетно-смис-
ловите връзки между човешките фигури във фигу-
ралната композиция. 

2. Задачи за постигане на поставените цели
2.1. Задачи за реализиране на целите на 

урока в теоретичната част
• съпоставяне на оригинални и репродуцира-

ни творби от различни жанрове на изящните из-
куства и описание на произведенията, в които е 
използвано симетрично и асиметрично компози-
ционно решение;

• изясняване на основните принципи на из-
граждане на композицията – ритъм, симетрия, 
асиметрия и контраст

2.2. Задачи за постигане на целите на урока 
при изпълнение на художествено-практиче-
ската му част

В уводната част на художествената практика 
учениците се запознават с последователността на 
работа при създаване на фигурална композиция с 
графичен материал. Разглеждат ученическите ри-
сунки и определят към кой жанр принадлежат и 
с какви материали са изпълнени. С оглед на раз-

личната изобразителна подготовка и възможнос-
ти на учениците е необходимо да се диференци-
рат задачите за постигане целите на урока:

• Задължителни: Всеки ученик трябва: 1. Да 
създаде симетрична или асиметрична компози-
ция по представа, лични впечатления и преживя-
вания. 2. Да изпълни рисунката цялостно в цве-
тово отношение. 3. Да използва цветовете като 
изразно средство.

• Избираеми: На ученика е желателно да му 
се предостави възможност да определи по лично 
предпочитание: 1. Жанра – пейзаж или фигурална 
композиция. 2. Темата или сюжета. 3. Компози-
ционното решение – брой, големина и разположе-
ние на изобразителните елементи. 4. Способи за 
подчертаване на композиционния център. 5. На-
чина на цветово и графично решение. 6. Матери-
али и техники на работа – темперни и акварелни 
бои, флумастери и маслен пастел и др.

3. Методи и средства
Методи на обучение: беседа, онагледяване, 

демонстрация (частична или цялостна), анализ и 
оценка на получените резултати, словесни пох-

ВИДОВЕ КОМПОЗИЦИИ 
В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА
Ще научите: 
● основните принципи на композиционно 

изграждане
● видове композиции в изящните изкуства
Ще можете:
● да създадете симетрична или асиметрична 

фигурална композиция

Всяко произведение на изобразителното 
изкуство, независимо от жанра, към който 
принадлежи, се отличава от останалите по 

композиционното си решение. Художникът 
се ръководи от няколко основни прин-

ципа, когато решава как да изобрази 
обектите. Един от тях е симетрията. 
Когато едно или няколко изображения 

(дървета, къщи, човешки фигури, 
цветя, предмети и др.) са разпо-
ложени огледално спрямо една 
централна вертикална ос, компо-
зицията се нарича симетрична. 
Композиционното решение се 

приема за симетрично и в случа-

КОМПОЗИЦИЯТА 
В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВA

Иван Колев. Колю Фичето

Владимир Димитров – Майстора
Жетварки

Майндерт Хобема. Път в Миделхарнис

Пабло Пикасо. Натюрморт
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вати – обяснения, указания, корекции, стимули-
ране на творческите изяви и др.

Средства: фотоси и репродукции на творби от 
различни видове и жанрове изобразително изку-
ство, изпълнени в различен материал, албуми и 
методически табла, ученически рисунки по тема-
та, електронен ресурс и др.

Нови понятия: фигурална композиция

4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока

В теоретичната част на урока е необходимо 
учениците да се запознаят с двата вида компо-
зиционни решения – симетрична и асиметрична, 
като имат предвид четирите основни принципа 
на изграждане на композицията в изобразител-
ното изкуство – симетрия, асиметрия, ритъм и 
контраст. За тази цел учителят използва кратка 
и емоционална беседа при разглеждане на репро-
дуцираните творби на с. 72 и 73 от различни ви-
дове и жанрове изкуство.

Във втората част на урока, по време на худо-
жествената практика, една от възможностите е 
учителят да определи жанра, т.е. целият клас да 
рисува пейзаж или фигурална композиция. След 
това да постави съобразно жанра конкретни за-
дължителни и избираеми задачи, като има пред-
вид, че те трябва да бъдат достъпни и съобра-

зени с реалните изобразителни възможности 
и качества на учениците. По негова преценка 
задачите могат да бъдат онагледени с подходя-
щи художествени примери. Другата възможност 
е по-демократична, характерна е с това, че всеки 
ученик може по лични предпочитания да избере 
жанра – пейзаж или фигурална композиция. И в 
двата случая всеки ученик трябва самостоятелно 
да реши няколко проблема: избор на жанр; тема 
или сюжет; композиционно и цветово решение; 
материали и техники на изпълнение; начин на 
изграждане на формата на образите. По прецен-
ка на учителя, особено ако темата е свързана с 
рисуването на фигурална композиция, може да 
се постави изискването да се подчертае компо-
зиционният център с помощта на един или два 
способа.

4. Придобиване на ключови компетент-
ности в областта на българския език при описа-
ние и анализ на художествени творби; култур-
на компетентност и умения за изразяване 
чрез творчество – обогатяване на познанията 
за художествени творби и творчески дейности; 
умения за учене – умения за планиране на са-
мостоятелната работа на ученика, увереност за 
творчески изяви и личностна реализация.
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• Задължителни: Всеки ученик трябва: 1. Да 
създаде фигурална композиция, като определи 
участниците в действието като брой, пол, въз-
раст; обстановката, където се извършва действи-
ето и какво извършват участниците. 2. Да из-
пълни рисунката цялостно в цветово и графично 
отношение.

• Избираеми: На ученика е желателно да му 
се предостави възможност да определи по лично 
предпочитание: 1. Темата или сюжета. 2. Компо-
зиционното решение – брой, големина и разполо-
жение на фигурите; пози и движения; обстановка. 
3. Способи за подчертаване на композиционния 
център – едро на първи план, разполагане в гео-
метричния център на листа, с повече подробнос-
ти и с помощта на контрастни цветове. 4. Начина 
на цветово и графично решение. 5. Материали и 
техники на работа – темперни и акварелни бои, 
флумастери и маслен пастел и др.

3. Методи и средства
Методи на обучение: беседа, онагледяване, 

демонстрация, анализ и оценка на получените 
резултати, словесни похвати – обяснения, ука-

24. седмица

КОМПОЗИЦИЯТА В ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА
КОМПОЗИЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР В ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА (с. 76 – 77)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. РИСУВАНЕ НА 
ФИГУРАЛНА КОМПОЗИЦИЯ  – ЖИВОПИС И 
ГРАФИКА (с. 78 – 79)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Разширяване познанията на 

учениците за една от изразните особеност на ком-
позицията, приета да се нарича композиционен цен-
тър – усъвършенстване на умения у учениците да 
изразяват собствени впечатления, преживявания, 
образни представи и въображение при изграждане 
на творбите си, като подбират подходящи способи 
за подчертаване на композиционния център с оглед 
на замисъла и вида изобразителна дейност. 

Очаквани резултати: Ученикът умее да: 
• познава част от способите за подчертаване 

на композиционния център, които художниците 
използват в творческия процес;

• прилага някои от тези способи при изгражда-
не на фигуралните композиции със средствата на 
живописта и графиката;

• отразява сюжетно-смисловите връзки меж-
ду участниците в определено действие, ситуация 
чрез пози, движения и атрибути (топка, маски, 
сурвачки и др.) с оглед съдържанието на рисун-
ката и поставената тема.

2. Задачи за постигане на поставените цели
2.1. Задачи за реализиране на целите на 

урока в теоретичната част
• съпоставяне на показаните творби по отно-

шение на композиционните им решения и опре-
деляне използваните от авторите способи за из-
тъкване на най-значимия образ;

• уточняване кои от композициите са решени 
симетрично и кои – асиметрично;

• определяне начина на изграждане на фигу-
ралната композиция.

2.2. Задачи за постигане на целите на урока 
при изпълнение на художествено-практиче-
ската му част

• С оглед на различната изобразителна подго-
товка и възможности на учениците е необходимо 
да се диференцират задачите за постигане целите 
на урока.

КОМПОЗИЦОННИЯТ ЦЕНТЪР 
В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА
Ще научите: 
● какво е композиционен център в изящните 

изкуства
Ще можете:
● да използвате подходящи начини 

за подчертаване на композиционния център

При възприемането на произведенията на изобрази-
телното изкуство много често част от творбата грабва 
вниманието на зрителя с особена сила. Тази част от 
композицията, върху която художникът акцентира, се 
нарича композиционен център. Неговото подчертаване 
е свързано с умението на твореца да насочи вниманието 
към най-значимия съществен елемент или образ на ком-
позицията. За тази цел той намира хармонично съчета-
ние между главните и второстепенните елементи, като 
изхожда от основната идея на произведението.

Какви способи използват живописци и графици, за да 
подчертаят композиционния център в творбите си:

1. Най-значимият изобразителен елемент се поставя 
в геометричния център на композицията.

КОМПОЗИЦИЯТА 
В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВA

Йожен Дьолакроа.Свободата води народа

Никола Кожухаров. Спасяването на Самарското знаме

Дечко Узунов. Поп Богомил

Бисера Прахова. Плувкини
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зания, корекции, стимулира творческите изяви 
и др.

Средства: репродукции на подходящи живо-
писни творби, изпълнени в различен живописен 
материал, албуми и методически табла, учениче-
ски творби по темата, електронен ресурс и др.

Нови понятия: композиционен център

4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока

В теоретичната част на урока основната цел 
е учениците да се запознаят с понятието ком-
позиционен център и част от способите, кои-
то художниците използват, за да подчертаят, да 
насочат вниманието към най-значимия образ в 
живописната или графичната творба. Всъщност 
в учебника са отразени тези способи, които пето-
класниците прилагат в изобразителната си дей-
ност по интуиция, неосъзнато. Най-значимият 
композиционен елемент може да се изтъкне, като 
се изобразява на първи план и по-едро или се по-
стави в геометричния център на композицията, 
като се осъществи с помощта на контрастни 
цветове (топли и студени, светли и тъмни, хро-
матични и ахроматични и др.) или чрез по-де-
тайлизираното му изобразяване. Освен тези 
способи художниците прилагат още: няколко 
възможности: изобразяват най-съществения об-
раз в оптическия център на платното, който се 
намира вляво и малко по-високо от геометрич-
ния център; използват подходящо осветление; 
творческата деформация; перспективата. 
Често пъти в произведенията на изобразително-
то изкуство се комбинират два или повече спосо-
ба за подчертаване на композиционния център и 
на художествената идея.

Във втората част на урока, по време на худо-
жествената практика, на учениците се поставя за-
дачата да създадат многофигурална композиция 

по тема (сюжет), избрана от тях или определена 
от учителя, който им предлага два начина на из-
граждане на фигуралната композиция. Първият е 
характерен с това, че най-напред се изобразяват 
човешките фигури в статични или раздвижени 
пози, във фас и профил, чрез застъпване, а след 
това се изгражда съответна на темата обстановка 
– природна или архитектурна. Втората възмож-
ност е изграждането на рисунката да започне с 
изобразяване на обстановката (площад, селски 
двор, жилищен интериор, улица, горска поляна и 
др.), а след това да се включат човешките фигу-
ри. Всеки ученик трябва сам да определи: компо-
зиционното решение – формат и размер на лис-
та; брой, големина и начин на разположение на 
фигурите в плоскостта на листа, възрастовите им 
различия, пози и движения; цветовите съчетания; 
материал и пособия за работа – темперни или ак-
варелни бои, маслен пастел, цветни флумастери, 
смесени техники (флумастер и маслен пастел), 
техники на изпълнение при цялостното цветово 
изграждане на тематичната рисунка; начин на 
изграждане на формата на образите – линеар-
но-плоскостно, плоскостно-декоративно и др.

Урокът завършва с организиране на обсъж-
дане на ученическите рисунки, което включва 
разглеждане, анализиране и оценяване на полу-
чените резултати по разгледаните в други уроци 
най-общи показатели.

5. Придобиване на ключови компетент-
ности в областта на българския език при описа-
ние и анализ на художествени творби; култур-
на компетентност и умения за изразяване 
чрез творчество – обогатяване на познанията 
за художествени творби и творчески дейности; 
умения за учене – умения за планиране на са-
мостоятелната работа на ученика, увереност за 
творчески изяви и личностна реализация.
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25. седмица

КОМПОЗИЦИЯТА В ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА
ФИГУРАЛНА КОМПОЗИЦИЯ (с. 80 – 81)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. ФИГУРАЛНА 
КОМПОЗИЦИЯ – ЖИВОПИС, ГРАФИКА 
(с. 82 – 83)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока
• Усвояване на знания за фигуралната компо-

зиция и нейните разновидности.
• Формиране на умения за изграждане на фи-

гурална композиция.
Очаквани резултати. Ученикът: 
• познава съществените признаци на фигурал-

ната композиция; 
• разграничава видове фигурални композиции;
•  разграничава елементи на фигуралната ком-

позиция;
• създава фигурална композиция, като прилага 

принципи на организация на нейните елементи; 
• коментира най-съществените характеристи-

ки на фигуралната композиция.

2. Обща информация за урока
Този урок въвежда учениците в широката тема 

за фигуралната композиция в изящните изкуства. 
В него ученикът се запознава най-общо с тази 
проблематика, която предстои да се разглежда в 
следващите класове. Урокът е теоретико-практи-
чески. Учениците имат представа за фигурална-
та композиция от началния етап (I – IV кл.) на 
практическо ниво. В 5. клас те трябва да получат 
общи теоретични познания за фигуралната ком-
позиция в контекста на изящните изкуства и да 
разширят своите умения за изграждане на фигу-
рална композиция.

3. Педагогическа технология
Основни методи на обучение: училищна лек-

ция, демонстрация на репродукции, беседа, на-
блюдение, практически методи 

Материали и дидактически средства: учеб-
ник, кадастрон, листове за скици, моливи, тем-
перни или акварелни бои

Електронен ресурс – е-галерия
Нови понятия: фигурална композиция 

4. Методически насоки за разработване на 
урока

Разработване на теоретичната част на урока
В уводната част на урока се припомня какво 

е композиция. Въвежда се терминът фигурална 
композиция. Изяснява се какво е фигурална ком-
позиция и основният Ӝ отличителен признак – из-
ображения на фигури. Разглеждат се основните 
типове композиция според броя на фигурите. 
Според сюжета фигуралната композиция може 
да бъде историческа, битова, батална, религи-
озна, митологична. Илюстрациите на с. 80 дават 
възможност ученикът нагледно да разбере типо-
вете композиция. 

Ключов термин за разбиране на композицията 
е фигурата. В урока е важно да се акцентира на 
човешката фигура – основен елемент на фигу-
ралната композиция. 

Трябва да се отдели внимание и на значението 
на позите и движенията на фигурите за разкри-
ване на действията на персонажите или героите, 
включени в композицията. Трябва да се коменти-
ра как изобразените действия разкриват темата 
на художественото произведение. Важно е да се 

ФИГУРАЛНА КОМПОЗИЦИЯ
Ще научите: 
● какво е фигурална композиция и какво 

е характерно за нея
● разновидностите на фигуралната композиция
Ще можете:
● да рисувате фигурална композиция – живопис или 

графика 

Фигуралната композиция е един от основните жанрове 
в изобразителното изкуство. Той води началото си от 
древното изкуство на Месопотамия, Египет, Гърция и 
Рим. Тук фигурите са ключов елемент. Те могат да бъдат 
хора или животни. Замисълът на автора, сюжетът или 
темата, които той интерпретира (пресъздава), се разкриват 
преди всичко чрез фигурите. 

Важно значение в композицията имат отделните фигури 
в тяхната връзка помежду им, тяхното местоположение 

в картината, движенията, 
позите, изразът на лицето. 
Чрез начина на изобразява-
не на отделната фигура про-
личават действието, което 
извършва героят, неговото 
състояние и преживявани-
ята му. В зависимост от 

КОМПОЗИЦИЯТА 
В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВA

композиция. Съчетание, подредба, 
съгласуване на елементите на творбата. 
Композицията е основно средство за 
разкриване и реализиране на замисъла 
на автора.
фигурална композиция. Произве-
дение на изобразителното изкуство, 
което съдържа фигури на хора или на 
животни.

Речник

Пол Сезан. Картоиграчи

Вермер ван Делфт. Млекарката

Албрехт Дюрер. Трима селяни разговарят
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подчертаят значението на движението и позата 
на фигурата в скулптурата, особено ако е статуя.

За изясняване на въпроса за фигуралната 
композиция трябва да се разгледа картината на 
Пол Сезан „Картоиграчи“, както и схемата, къ-
дето ясно проличава връзката между двете фи-
гури чрез играта на карти. Чрез съпоставката на 
схемата с картината ученикът може да направи 
разлика между композицията, която включва 
само двете фигури в контур, и картината, която е 
разработена в цвят. На това място е добре да се 
направи връзка със скулптурата на А. Полайоло 
(с. 81) „Херкулес и Антей“.

Учениците разглеждат картината на Д. Гюдже-
нов на с. 81 и анализират композицията. Тази 
картина е много подходяща да се коментира въ-
просът за многото фигури, тяхното разположе-
ние в картината и главната фигура. 

За осмисляне на композицията учителят може 
да постави задача за скициране на основните фигу-
ри в дадена картина. Учениците трябва най-общо 
и много схематично да скицират отделните фи-
гури.

Учениците е важно да се стимулират да по-
ставят въпроси и да коментират връзките между 
фигурите и композицията в картината и в скулп-
турата. 

Разработване на практическа част на урока
Изобразителната задача в урока е ученикът да 

създаде фигурална композиция по тема. Задачата 
дава възможност знанията за композиция да се 
осмислят практически.

Чрез разглеждане на илюстративния материал 
на с. 82 – ученическа рисунка на тема „Баскет-
бол“ и композиционни скици, ученикът осмисля 
фигуралната композиция от гледна точка на броя 
на фигурите и тяхното разположение една спря-
мо друга. 

Илюстрациите на с. 83 изискват да се направи 
сравнение между трифигуралните композиции. 
Целта е учениците да осмислят връзката на тема-
та с изобразеното действие и техниката на изпъл-
нение (графика и живопис). 

Изобразителната задача, както и насоките за 
нейното изпълнение се поставят след разглежда-
нето и обсъждането на илюстративния материал. 
Съветът на с. 82 представя последователност 
на работа, която се препоръчва на учениците да 
спазват.

По време на изпълнението на задачата се следи 
как учениците работят. Те се стимулират да взе-
мат решение с какви материали да работят. Учи-
телят дава общи и индивидуални насоки. 

Задачи за самостоятелна работа
Учителят преценява дали рисунките са завър-

шени и кои от тях да се довършат след часа като 
самостоятелна работа. 



83

26. седмица

КОМПОЗИЦИЯТА В ИЗЯЩНИТЕ 
ИЗКУСТВА
НЕФИГУРАЛНА КОМПОЗИЦИЯ (с. 84 – 85)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. НЕФИГУРАЛНА 
КОМПОЗИЦИЯ ПО МУЗИКАЛЕН МОТИВ 
(с. 86 – 87)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока:
• Усвояване на знания за нефигуралната ком-

позиция.
• Формиране на умения за изграждане на 

нефигурална композиция.
• Развиване на въображението
Очаквани резултати. Ученикът: 
• познава най-съществените признаци на 

нефигуралната композиция; 
• разграничава фигурална от нефигурална 

композиция;
• разграничава елементи на фигуралната ком-

позиция;
• създава нефигурална композиция, като при-

лага принципи на организация на нейните еле-
менти. 

2. Обща информация за урока
Този урок разглежда един от типовете компо-

зиция – нефигуралната. Ученикът има представа 
за нефигуралната композиция от практическите 
задачи по изобразително изкуство, изпълнявани 
в началния етап (I – IV кл.). В 5. клас той полу-
чава теоретични знания за този тип композиция 
и развива своите умения чрез художествената 
практика. Урокът традиционно е теоретико-прак-
тически. 

3. Педагогическа технология
Основни методи на обучение: училищна лек-

ция, демонстрация на репродукции, беседа, на-
блюдение, практически методи 

Материали и дидактически средства: учеб-
ник, кадастрон, листове за скици, моливи, тем-
перни или акварелни бои; устройство за про-
слушване на музикален запис.

Електронен ресурс – е-галерия, презентации
Нови понятия: нефигурална композиция 

4. Методически насоки за разработване на 
урока

Разработване на теоретичната част на урока
В уводната част на урока се припомнят някои ас-

пекти за композицията и нейните типове. Въвежда 
се терминът нефигурална композиция. Изяснява 
се в какво се състои разликата между фигурална 
и нефигурална композиция, което най-ефективно 
се осъществява чрез репродукциите в учебника и/
или чрез мултимедийна демонстрация. 

Илюстрациите на с. 84 дават възможност уче-
никът да се запознае с действията по създаване 
на нефигурална композиция (Дж. Полък по вре-
ме на работа) и да разгледа известни образци 
на абстрактни картини (Малевич, Кандински, 
Мондриан).

За да разберат по-пълно особеностите на нефи-
гуралната композиция, учениците коментират по 
репродукция или чрез мултимедийна презента-
ция елементи, форми и цветове, които съставля-
ват абстрактните произведения.

Друг ефективен метод за осмисляне на нефигу-
ралната композиция и нейната структура е ски-
цата. Ученикът избира репродукция и скицира 

НЕФИГУРАЛНА КОМПОЗИЦИЯ
Ще научите:
● за нефигуралната композиция и нейните 

особености

Ще можете:
● да изградите нефигурална композиция 

по музикален мотив

В изобразителното изкуство все по-често се говори 
за нефигурална, или абстрактна, композиция. При нея 
за разлика от фигуралната композиция не се изобразяват 
хора, предмети и събития. Идеите на художника се преда-
ват чрез линии, форми, цветове или в техните съчетания. 

Нефигуралните композиции могат да бъдат картини, 
скулптури, както и декоративни пана. Тези творби най-
често се наричат абстракции или абстрактни творби. 
Художниците прилагат свободна игра на линии, цветове 
и нестандартни форми. Те не работят със сюжети.

Приема се, че абстрактното изкуство възниква в 
началото на XX в. Започва най-напред в живописта, а 
след това – в скулптурата и в графиката. Едни от най-
известните художници – родоначалници на абстрактното 
изкуство, са Василий Кандински, Казимир Малевич и 

КОМПОЗИЦИЯТА 
В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВA

Казимир Малевич. Композиция

Джаксън Полък по време на работа

Джаксън Полък. № 8

нефигурална композиция. Произведе-
ние на изкуството, в което видимата ре-
алност не се представя непосредствено.

Речник

84
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очертанията на форми и фигури, които разпозна-
ва в изображението.

Особено важно е учениците да бъдат стимули-
рани да разглеждат репродукциите и да споделят 
своите впечатления и оценки. 

Разработване на практическа част на урока 
Втората част на урока се отделя на художест-

вената практика. Тя осигурява възможност уче-
ниците да изпълнят нефигурални композиции в 
определена изобразителна техника.

След разглеждането и обсъждането на илюс-
тративния материал се поставя изобразителната 
задача и се дават насоки за нейното изпълнение.

Много важна е настройката на учениците. Те 
трябва да работят свободно, да се опитат да се 
вживеят в звучащото музикално произведение.

За изпълнението на задачата е важно да се 
уточни изобразителната техника – акварел, тем-
пера или батик. Ученикът трябва да е взел реше-
ние в каква техника ще работи.

На с. 82 са описани три техники на работа с 
бои. Препоръчва се ученикът да се запознае с 
текста и да спазва последователността на работа 
със съответната техника. 

Илюстративният материал на с. 86 – 87 пред-
ставя различни ученически рисунки. Те могат да 
помогнат на ученика при избора на изобразител-
ната техника, но не бива да се копират. 

Слушане на музикално произведение
С цел стимулиране на асоциативния поток у 

ученика се препоръчва прослушване на музи-

кално произведение. Важно е учителят предва-
рително да определи какъв тип музика ще бъде 
подходяща и да извърши съответната подготовка 
за слушане на записа. 

Слушането на музика служи като стимул за 
пораждане на идеи. Музикалното произведение 
може да звучи през цялото време на работа на 
учениците. По този начин се създава подходящ 
за работа емоционален фон. 

По решение на учителя може да се проведе 
кратка беседа за музиката, ритъма и тоновете, 
както и общото между музиката и живописта. Тя 
не бива да бъде дълга. Тази беседа може да се 
проведе в края на теоретичната част на урока.

По време на изпълнението на задачата се следи 
как учениците работят. Учителят дава общи и ин-
дивидуални насоки както по отношение на избо-
ра на материали, така и през времето на изпълне-
ние на задачата, като се съобразява с творческата 
индивидуалност на ученика. 

Учителят преценява дали рисунките са завър-
шени и кои от тях да се довършат след учебния 
час като самостоятелна работа. 

Нефигуралната композиция е много подходя-
ща задача за домашна работа.

5. Възможности за междупредметни връз-
ки: музика
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27. седмица

ПРАИСТОРИЧЕСКОТО ИЗКУСТВО 
И ИЗКУСТВОТО НА ДРЕВНИЯ СВЯТ
ИЗКУСТВОТО НА ДРЕВНА ГЪРЦИЯ (с. 88 – 89)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. МОДЕЛИРАНЕ 
НА ФИГУРАЛНА КОМПОЗИЦИЯ

Методическа организация на урока

1. Цели на урока. Запознаване на учениците с:
• разнообразните форми на изкуство в Древна 

Гърция, които са се превърнали в класическо на-
следство за европейските народи. 

• етапите в развитието на егейската и гръцката 
изобразителна култура

• характерните модели в архитектурата, скулп-
турата, стенописта и вазописта

• най-известните паметници на изкуството
• някои от известните скулптори в Древна 

Гърция и техните произведения
Чрез изобразителната задача учениците ще 

усъвършенстват уменията си за:
• работа с обемно-пластичен материал и 

постигане на устойчивост и равновесие на обем-
ните форми.

Очаквани резултати. Учениците ще придо-
бият умението да:

• коментират особеностите на архитектурата, 
скулптурата, вазописта и стенописта; 

• познава основната скелетна конструкция на 
човешкото тяло;

• прилага познанията за основните конструк-
тивни точки при моделиране на човешка фигура.

2. Задачи за постигане на поставените цели 
2.1. Задачи за постигане на поставените 

цели в теоретичната част на урока
Учениците трябва да:
• разгледат характерни произведения от изку-

ството на Крит, Микена, Древна Гърция и ели-
нистичния свят

• описват техните параметри по отношение на 
вида изкуство, жанра, тематиката и художестве-
ните особености

• разпознават използваните материали и из-
разните средства 

2.2. Задачи за постигане на поставените 
цели в художествено-практическата част на 
урока

Изобразителната задача „Моделиране на чо-

вешка фигура“ ще осъществи с обемно-пласти-
чен материал – глина или пластилин.

• Какви задачи могат да се поставят на учени-
ците:

• Задължителни: Ученикът трябва: 1. Да моде-
лира устойчиво човешка фигура в статична поза, 
като балансира центъра на тежестта. 2. Да оформи 
фигурата от парче глина (пластилин) с цилиндрич-
на форма в размер до 10 – 15 см чрез разрязване и 
изтегляне. 3. Да предаде конструктивните особе-
ности и най-общите пропорции на моделираната 
фигура, без да я заглажда и без да предава подроб-
ности като пръсти, очи, нос, уши и др.

• Избираеми: Ученикът може да определи по 
собствено предпочитание: 1. Сюжет – тема. 2. 
Композиционно решение – размер, поза, движе-
ние.

3. Методи и средства
Методи на обучение: беседа върху проблема-

тиката на разглеждания период, демонстрация 
на известни произведения, анализ и оценка на 
техните художествени качества, указания, корек-
ции, електронен ресурс и др.

ИЗКУСТВОТО 
НА ДРЕВНА ГЪРЦИЯ
Ще научите: 
● какво е характерно за изкуството 

и архитектурата на Древна Гърция
● какво е акропол
Ще можете:
● да различавате и коментирате образци 

на древногръцкото изкуство

В Древна Гърция най-рано разцъфтява културата 
на остров Крит. Изкусни моряци и добри търговци, 
критяните познават добре тогавашния свят. Могъщите 
критски царе строят огромни, сложно планирани дворци, 
украсени с ярки цветни стенописи.

По-късно древните гърци завладяват остров Крит и 
от своя страна създават изкуство, което и до днес заема 
изключително място сред художествените постижения на 
миналото. Стремежът към величие намира отражение  в 
древногръцката архитектура и скулптура и в изображение-
то на ловни и военни сцени в прочутия дворец на Микена.

Архаичното изкуство на Древна Гърция е вну-
шително. Основна тема на скулптурата са образите 
на божествата и на човека, които изразяват елинската 
представа за красота. Значимо място в изкуството на 
древните гърци заема керамиката. Първоначално ук-
расата на съдовете се състои от геометрични елементи, 
а впоследствие се изобразяват цели сцени от гръцката 
митология.

акропол. Свещено място, където се 
издигат храмовете. Буквално означава 
„най-високо място в града“.

Речник

Дворецът в Кносос, Крит

Фидий. Атина Партенос, възстановка

ПРАИСТОРИЧЕСКОТО 
ИЗКУСТВО И ИЗКУСТВОТО 
НА ДРЕВНИЯ СВЯТ

Гръцка ваза

Маската на Агамемнон, Микена
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Средства: репродукции или диапозитиви на 
творби на архитектурата, скулптурата, керамика-
та и др., албуми, методически табла, ученически 
творби по темата и др.

Нови понятия: антично изкуство, акропол, 
вазопис

4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока

През първия учебен час учениците трябва да се 
запознаят най-общо с изобразителното изкуство 
на егейския свят и Древна Гърция. Древните гър-
ци създават едно ново изкуство, което и до днес 
заема изключително място сред художествените 
постижения на миналото. То е предшествано от 
културата на остров Крит, където живее народ 
на богати търговци и дръзки пирати. Могъщите 
критски царе строели за себе си огромни, слож-
но планирани дворци, украсени с ярки, цветни 
стенописи. Много малко обаче от артистичната 
свобода на тяхното изкуство е преминало в кул-
турата на гърците, които по-късно ги завладели. 
Стремежът към сдържаност и величие намира 
отражение в ахейската архитектура и скулпту-
ра и в изображенията на ловни и военни сцени 
в двореца на Микена. Архаичното изкуство 
на Гърция е внушително, но сурово. Основната 
тема на скулптурата са образите на божествата 
и на човека, които изразяват елинската представа 
за красота. Едно от значимите изкуства е керами-
ката, където последователно се сменя начинът на 
изобразяване – с черни и червени фигури. Укра-
сата на съдовете първоначално се състои от гео-
метрични елементи, а по-късно от цели сцени от 
гръцката митология. 

Древните гърци издигали многобройни храмо-
ве в чест на своите божества. Те представляват 
централно помещение със статуя на божеството, 
обградено от всички страни с колони. Акрополът 
в Атина е култово средище за всички гърци. В 
центъра на комплекса се издига Партенонът – 
храм на Атина Девицата, покровителка на града, 
който се отличава със забележителната си скулп-
турната украса. В централното помещение се е 
намирала 12 – метрова статуя на богинята Атина, 
изработена от скулптора Фидий от злато и сло-
нова кост, с очи, инкрустирани с цветни камъни.

През елинизма архитектурата придобива 
небивали мащаби. Пример в това отношение е 
гробницата на владетеля Мавзол – Мавзолеят, 
признат за едно от Седемте чудеса на света. Вир-
туозното майсторство на скулпторите от това 

време намира израз в силно раздвижени, често 
драматични статуи и групи. 

В Древна Гърция трябва да се отбележи разви-
тието на вазописта. Различните по форма, голе-
мина и предназначение вази, амфори и др. съдове 
са били украсяване първоначално с геометрични 
елементи и геометризирани фигури на хора и жи-
вотни, а по-късно са били изобразяване цели сце-
ни със сюжети от гръцката митология. 

Анализ на творба
Партенонът в Атина
За гърците храмът има значение на дом на бо-

жеството, затова той е подобен на жилище на чо-
век – затворен и изолиран от околното простран-
ство. Типичният гръцки храм има постамент, 
който го издига над терена, затворено помеще-
ние, където се намира статуята на божеството и 
колони от четирите страни. Колоните носят дву-
скатен покрив, който на изток и запад завършва 
с фронтони – триъгълни полета, украсени със 
скулптура. 

Партенонът се намира на Атинския акропол и е 
посветен на богинята Атина Партенос (Девицата), 
покровителка на града. Храмът е много величест-
вен и внушителен, с добре изведени пропорции. 
Скулптурната му украса се състои от плочи (мето-
пи) с изображения на битки, фриз, който предста-
вя тържествена процесия в чест на Атина и фрон-
тонни групи. Темата на скулптурата върху фрон-
тоните също е свързана с Атина – на източния е 
изобразено чудодейното Ӝ раждане от главата на 
баща Ӝ Зевс. Върху западния фронтон е показано 
съперничеството между Атина и Посейдон за гос-
подство в Атика. Двамата предлагат на жителите 
своите подаръци – Атина маслинено дръвче, а По-
сейдон – водоизточник. Гражданите на полуостро-
ва предпочитат дара на Атина, тъй като маслината 
е основна земеделска култура в региона. 

За съжаление скулптурната украса на Парте-
нона е силно повредена от времето и е дошла до 
нас във фрагментарен вид. В запазените части 
обаче проличава изключителното майсторство 
на скулпторите на високата класика, ръководе-
ни от Фидий, при предаването на композицията, 
пропорциите на човешката фигура и така нарече-
ната „мокра драперия“, която подчертава обема и 
движенията на фигурите.

През втория учебен час на учениците може да 
се постави изобразителна задача, например „Ат-
лет“, „Историческа личност“, „Женска фигура 
– кора (девойка)“ и др., свързана с историята на 
Древна Гърция. Целта на обучението е учениците 
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да обогатят познанията за човешкия скелет, пряко 
свързани с осмисляне на ставните връзки – рамен-
ни, лакътни и коленни, които определят основните 
конструктивни точки в човешката фигура, както и 
с понятието център на тежестта. На учениците 
трябва да се обясни, а още по-убедително би било, 
ако се демонстрира как се определя центърът на 
тежестта с помощта на отвес (най-обикновена те-
жест се връзва на канап и се спуска от основата 
на шията). Учениците се убеждават, че когато фи-
гурата е стъпила върху двата крака, центърът на 
тежестта е разположен между стъпалата на двата 
крака. Ако фигурата е стъпила върху единия крак, 
центърът на тежестта се измества към стъпалото 
на крака, поел тежестта на фигурата.

Пластичната задача се изразява в устойчиво 
моделиране на човешка фигура в статична поза 
по избрана или посочена от учителя тема в раз-
мер 10 – 15 см, без арматура, от цяло парче глина 
(пластилин) чрез разрязване и изтегляне. Второ-

то изискване е да се предадат най-общо пропор-
циите на човешката фигура и да се подчертаят 
основните конструктивни точки.

В заключителната част на урока, при обсъжда-
не на резултатите е желателно да се съпоставят 
ученическите творби и да се оценят различните 
решения и резултати.

5. Възможности за междупредметни връзки: 
история и цивилизации, география и икономика. 
Ученикът добива умения да се ориентира в разви-
тието на видовете и жанровете в изобразителното 
изкуство, да коментира изразните им средства, 
да разбира функциите на изкуството в живота на 
обществото. Придобиване на ключови ком-
петентности в областта на българския език при 
описание и анализ на художествени творби; кул-
турна компетентност и умения за изразяване 
чрез творчество – обогатяване на познанията за 
художествени творби и творчески дейности.
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28. СЕДМИЦА

ПРАИСТОРИЧЕСКОТО ИЗКУСТВО 
И ИЗКУСТВОТО НА ДРЕВНИЯ СВЯТ
ИЗКУСТВОТО НА ДРЕВЕН РИМ (С. 90 – 91)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. РИСУВАНЕ 
(МОДЕЛИРАНЕ) НА ФИГУРАЛНА 
КОМПОЗИЦИЯ

Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Запознаване на учениците с:
• изкуството на Древния Рим през периодите 

на републиката и империята.
• характерните особености на архитектурата, 

скулптурата и живописта през различните периоди
• най-известните творби на изкуството
Чрез изобразителната задача учениците ще 

усъвършенстват уменията си за:
• избор на подходящи изразни средства според 

замисъла, жанра и вида изобразителна дейност
• развитие на визуалното мислене, чувствата и 

продуктивното въображение.
Очаквани резултати. Учениците ще придо-

бият умението да:
• коментират особеностите на архитектурата, 

скулптурата и стенописта
• планират изобразителните си действия съо-

бразно качествата на изобразителния материал
• обясняват словесно съдържанието на собс-

твените си рисунки и пластики

2. Задачи за постигане на поставените цели 
2.1. Задачи за постигане на поставените 

цели в теоретичната част на урока
Учениците ще се запознаят със забележителни 

произведения на римската архитектура, скулпту-
ра и декоративни стенописи и техните художест-
вени особености. 

2.2. Задачи за постигане на поставените 
цели в художествено-практическата част на 
урока

Изобразителната задача може да се осъществи 
с живописни, графични или обемно-пластични 
материали по избор на всеки ученик. Тъй като 
изобразителната подготовка и възможностите 
на учениците са на различно равнище, необходи-
мо е задачите да се диференцират, като се имат 
предвид качествата на предложените за работа 
изобразителни материали.

Какви задачи могат да се поставят на уче-
ниците, избрали живописен или графичен 
материал:

Задължителни: Всеки ученик трябва: 1. Да на-
рисува многофигурна композиция; 2. Да преда-
де сюжетно-смисловите връзки между фигурите 
чрез облекло, подходящи пози, движения и атри-
бути – мечове, щитове, копия, мрежи и др.

Избираеми: Желателно е на ученика да се пре-
достави възможност да определи по лично пред-
почитание: 1. Темата или сюжета; 2. Материала 
за работа – живописен или графичен, пособията 
и техниките за изпълнение; 3. Композиционно-
то и цветовото решение, като включи фигурите в 
амфитеатрална обстановка и подчертае компози-
ционния център с подходящ способ.

Какви задачи могат да бъдат поставени на 
учениците, предпочели да изпълнят задачите 
с глина (пластилин)?

Задължителни: Всеки ученик трябва: 1. Да 
създаде разчленена композиция с една, две или 
повече фигури (само човешки или човешка фи-
гура и животно) върху поставка, високи до 10 – 
15 см. 2. Да оформи основната конструкция на 
фигурите чрез изрязване и изтегляне на парче 
глина (пластилин) с приблизително цилиндрична 
форма. 3. Да придаде най-общо пропорциите на 
фигурите и конструктивните им особености. 

Избираеми: Желателно е на ученика да се 
предостави възможност да определи по лично 
предпочитание: 1. Темата или сюжета. 2. Компо-
зиционното решение – брой фигурки, големина, 
пози и движения, сюжетна връзка между фигури-
те, без да се заглаждат.

3. Методи и средства
Методи на обучение: беседа върху проблема-

тиката на разглеждания период, демонстрация 
на известни произведения, анализ и оценка на 
техните художествени качества, указания, корек-
ции, стимулиране на творческите изяви и др.

Средства: репродукции или диапозитиви на 
творби на архитектурата, кръглата скулптура и ре-
леф, стенописта, албуми, методически табла, уче-
нически творби по темата, електронен ресурс и др.

Нови понятия: пантеон

4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока

През първия учебен час учениците трябва да се 
запознаят най-общо с изобразителното изкуство 
на Древния Рим. По времето на републиката 
римляните се прославят с големи постижения в 
строителството: здрави мостове, дълги с кило-
метри водопроводи, огромни театри и стадиони, 
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обществени бани, площади, храмове и здрави пъ-
тища. Благодарение на масовото използване на 
бетона те издигат сложни по план сгради, арки 
и куполи, непознати на гръцката архитектура. 
Сред най-прочутите постройки от времето на 
империята е Колизеумът – огромен стадион, 
предназначен за провеждането на гладиаторски 
боеве. Външната му стена се състои от три пояса 
с арки, между които са стояли множество статуи, 
а в центъра е разположена елипсовидна площад-
ка. Много известен в древността е и Пантео-
нът, храм на всички римски богове. Пантеонът е 
кръгла сграда, покрита с огромен купол. Храмът 
има изключително пищен интериор, с облицовки 
от цветен мрамор и статуи на боговете на седем-
те планети. 

В Древния Рим е много разпространена порт-
ретната скулптура. За римляните тя има значе-
ние почти на документ, затова особено се цени 
голямата прилика с живия модел. Някои от рим-
ските императори обаче държат да бъдат пред-
ставени в идеализиран вид, почти като богове, 
излъчващи внушителност и сила. 

Широко разпространение в изкуството на 
Древния Рим има релефът. Прочутата Колона на 
император Траян, издигната в чест на неговите 
военни походи, е украсена с 200-метров спира-
ловиден фриз. Върху него са изобразени битки, 
обсади на крепости, издигане на мостове, среща 
на посланици и т.н. В този картинен разказ е по-
казана и конкретната обстановка – градове, реки, 
крепости, планини.

В затрупаните след изригването на вулкана Ве-
зувий градове Помпей и Херкулан са се съхрани-
ли и множество стенописи. Стените на богатите 
римски къщи и вили са изрисувани с колони, гир-
лянди, цветя и цели сцени. Подовете им са покри-
ти с изкусно подредени, многоцветни мозайки. С 
голяма лекота и майсторство римските художни-
ци изобразяват пейзажи и портрети, натюрморти 
и животни, хора в сложни състояния. 

Анализ на творба
Конната статуя на Марк Аврелий
Конната статуя на император Марк Аврелий 

е единственият бронзов конен паметник, дошъл 
до нас от Античността. Тя изобразява един от 
забележителните владетели на Рим, който ед-
новременно е известен философ от школата на 
стоиците, забележителен писател и последният 
от „Петимата добри императори“ на Рим. Неслу-
чайно скулпторите са представили Марк Авре-
лий в обикновено, гражданско облекло, а не във 

военни доспехи, с риторски жест на ръката да 
привлича вниманието на масите. В статуята по-
разява изключителното умение на майсторите да 
предадат единното движение на коня и конника, 
добрата портретна характеристика на владетеля, 
както и перфектната обработка на бронза.

Статуята на Марк Аврелий е открита през 
Ренесанса, след което Микеланджело я поставя 
в центъра на Капитолийския хълм в Рим. Днес 
на същото място е поставено нейно копие, дока-
то оригиналът се намира в Капитолийския му-
зей. Това произведение е оказало огромно въз-
действие не само върху скулптори като Донатело 
и Верокио, които третират същата тема през Ре-
несанса, но и върху много творби от следващите 
векове.

През втория учебен час, по време на художес-
твената практика на учениците може да се поста-
ви изобразителна задача „Гладиатори“ („Спар-
так“ или др.), пряко свързана с историята на 
Древния Рим, която може да бъде изпълнена с 
живописни, графични или обемно-пластични ма-
териали. Темата позволява всеки ученик да се 
насочи към избор на подходящ сюжет с оглед на 
качествата на изобразителния материал, личните 
си предпочитания и равнище на изобразителна 
подготовка: „Бой на гладиатор с див звяр“, „Бит-
ка между гладиатори“, „Победител“, „Гладиатор 
подкрепя ранен приятел“ и др. Основен проблем 
при изграждане на фигуралните композиции е 
постигането на сюжетно-смислова връзка между 
фигурите чрез пози и движения, чрез съответни 
атрибути и др.

В заключителната част на урока при обсъжда-
не на изобразителните резултати е желателно да 
се съпоставят ученическите творби по съдържа-
ние и по отношение на използваните средства, 
като авторите словесно обяснят своята идея и до 
каква степен съдържанието на творбата отговаря 
на тази идея.

5. Възможности за междупредметни връз-
ки: история и цивилизации, география и иконо-
мика. Ученикът добива умения да се ориентира 
в развитието на видовете и жанровете в изобра-
зителното изкуство, да коментира изразните им 
средства, да разбира функциите на изкуството в 
живота на обществото. Усвоява компетентност 
да анализира художествените творби, както и да 
се изразява чрез творчество.
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29. СЕДМИЦА

ИЗКУСТВО И ВИРТУАЛНА СРЕДА
ИЗКУСТВО И КОМПЮТЪРНИ ТЕХНОЛОГИИ 
(с. 92 – 93)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. 
ХУДОЖЕСТВЕНА ОБРАБОТКА НА ДИГИТАЛНА 
ФОТОГРАФИЯ С КОМПЮТЪРНА ПРОГРАМА 
(с. 94 – 95)

1. Цели на урока. Усвояване на знания за 
приложението на компютърните технологии в 
изкуството. Формиране на умения за създаване 
на дигитални изображения.

Очаквани резултати. Ученикът: 
• познава възможностите на компютърните 

технологии за изграждане на изображения; 
• коментира естетически аспекти на фотогра-

фията;
• редактира дигитална фотография с компю-

търна програма; 
• обяснява начини на обработка на дигитални 

изображения с редактор.

2. Обща информация за урока
Урокът въвежда в раздела „Изкуство и вирту-

ална среда“. Чрез този урок ученикът получава 
общи знания за приложението на компютърните 
технологии в изкуството. 

Урокът е теоретико-практически, но за разли-
ка от останалите уроци от този тип практиката 
се осъществява на основа чрез необходимото 
компютърно обезпечаване. За целта е необходим 
софтуер за редактиране на дигитални фотогра-
фии. Важно е да се уточни, че акцент на редакти-
рането е художественият аспект на изображение-
то, а не техническа редакция.

3. Методи и средства
Основни методи на обучение: училищна лекция, 

мултимедия, демонстрация, беседа, наблюдение.
Материали и дидактически средства: учеб-

ник, компютърна конфигурация с инсталиран 
софтуер за обработка на фотографии. Електро-
нен ресурс.

Нови понятия: дигитално изображение

4. Методически насоки за реализиране це-
лите на урока 

4.1. Разработване на теоретичната част на 
урока

В началото на урока учителят коментира ши-
рокото приложение на компютърните технологии 
в съвремието. Учениците се включват активно в 
беседата, като споделят своя опит. Важно е учени-
ците да добият представа за различни аспекти на 
приложение на дигиталните технологии: компю-
тър, лаптоп, телефон, фотоапарат/камера, скенер, 
принтер. На основа на демонстрация на някои ус-
тройства (реално или чрез мултимедия) учениците 
ги идентифицират и посочват техните функции.

Тъй като темата е много широка и предстои 
да се разгръща в следващите уроци и класове, в 
този урок се разглеждат само основни аспекти на 
връзката изкуство и компютърни технологии.

Компютърните технологии променят не само 
ежедневието на човека, но оказват голямо влия-
ние върху дейността на художниците. Художни-
кът използва различни компютърни програми, с 
които разработва проекти. 

При разглеждане на темата е важно да се на-
прави коментар на дигиталните инструменти, 
които се използват в компютърните програми и 
да се направи аналогия с традиционните матери-
ални инструменти – четка, молив и др. Компю-

ИЗКУСТВО И КОМПЮТЪРНИ 
ТЕХНОЛОГИИ
Ще научите: 
● за възможностите на компютърните 

технологии
Ще можете:
● да създавате художествени проекти 

на дигитални изображения

Компютърните технологии са част от науката, бита, 
културата, изкуството. Вие самите ги използвате по 
един или друг повод всеки ден. В този час ще научите 
как технологиите се прилагат в света на изкуството. Как 
модерните компютри, скенери, принтери и други техни-
чески средства, както и редица специализирани програми 
позволяват на творците да обогатяват и усъвършенстват 
работата си. 

Какво влияние оказват компютърните техноло-
гии върху работата на художниците.

Днес художниците все по-често използват компю-
търа, за да реализират творческите си идеи. Създа-
ват рисунки, графики, картини или друг тип проекти 
с подходящи програми, например Microsoft Paint, 
Adobe InDesign, CorelDRAW, Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop и много др.

ИЗКУСТВО 
И ВИРТУАЛНА СРЕДА

дигитално изображение. Изображе-
ние, представено в цифров вид.

Речник
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търните технологии разширяват възможностите 
на художника, но традиционните средства за ри-
суване също имат своето значение.

Важно е да се поясни, без да се навлиза в ис-
торията, че още миналия век художниците екс-
периментират с компютъра, в резултат на което 
възникват нови форми, наречени дигитални из-
куства. (Информация по темата е дадена в „Да 
знаем повече“.)

Важна подтема в урока е „Компютърните тех-
нологии и популяризирането на изкуството“. Тук 
е необходимо да се направи връзка с интернет и 
да се коментира как интернет спомага за попу-
ляризиране на изкуството. По възможност да се 
демонстрират сайтове за изкуство, достъпни за 
ползване. 

Тъй като всички ученици вече разполагат с те-
лефони или други дигитални средства, те с инте-
рес коментират въпроси за дигиталните техноло-
гии. Въпросите трябва да бъдат насочени към 
опита на учениците за ползване на дигитални 
устройства.

4.2. Разработване практическата част на 
урока 

1. Учениците отварят страницата за художест-
вената практика. Те разглеждат фотографиите, 
които представляват един и същ пейзаж, проме-
нен с редактор за фотографии. Учениците комен-
тират разликите в колорита.

Коментира се и по друг важен въпрос – за ком-
позицията на фотографското изображение. За 
целта се разглеждат илюстрациите на следващата 
страница. Ученикът трябва да разграничи близък 
и далечен план, както и връзката на композиция-
та с ориентацията на формата.

2. Практическата задача е художествена обра-
ботка на дигитална фотография. Дигиталните изо-
бражения могат лесно да се доставят. За целта учи-
телят може предварително да подбере определен 
брой дигитални фотографии, например пейзаж. 

Другият вариант е учениците да носят свои 
собствени дигитални пейзажи. Ако ученикът из-

бира от интернет, може да се ръководи от текста 
в рубриката Съвет: „Как да изберете фотогра-
фия от интернет“.

Дигиталните фотографии предварително се ин-
сталират в компютъра или след инструкцията на 
учителя. 

2.1. Учителят дава съответните инструкции за 
работа с компютър. Ученикът отваря редактора 
на фотографии и се запознава с неговите въз-
можности. След запознаване с редактора се да-
ват насоки за начина за работата с програмата: 
Ученикът редактира фотографията, изведена на 
дисплея, като променя някои параметри като яр-
кост, контраст и др. Учителят може да прецени 
какви задачи по редакцията на фотографията да 
постави на отделните ученици. Ученикът може 
да прочете текстовете от фолиото за художест-
вената практика. Той може да почерпи вдъхнове-
ние и идеи от илюстрациите.

По време на изпълнението на задачата се следи 
как учениците работят на компютър. Учителят по-
казва стъпките по стартиране на програмата. След-
ващият по-сериозен проблем е да ръководи дей-
ността на учениците по редактиране на фотографи-
ята. Важно е да се прецени какви редакции ще бъ-
дат направени. Задачата може да приключи само с 
редакция на колорита. Редакцията на композицията 
е специфична задача, която може да се постави и за 
домашна работа или на по-подготвените ученици.

През цялото време на работа по дигиталното 
изображение ученици, които нямат голяма прак-
тика с компютър, трябва да се стимулират и под-
помагат.

Задачи за самостоятелна работа
В края на часа се преценява дали задачата е 

завършена в необходимата степен. Ако е необ-
ходимо, тя трябва да се довърши като самостоя-
телна работа. 

5. Възможности за междупредметни връз-
ки: география и икономика, математика 
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30. седмица

ПРАИСТОРИЧЕСКОТО ИЗКУСТВО 
И ИЗКУСТВОТО НА ДРЕВНИЯ СВЯТ
ИЗКУСТВОТО НА ДРЕВНИТЕ ТРАКИ 
И НАСЛЕДСТВОТО ПО АНТИЧНИТЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ 
(с. 96 – 97)

1. Цели на урока. Запознаване на учениците с: 
• изкуството на древните траки и художестве-

ното наследство на гръцките градове колонии и 
римските провинции по българските земи

• характерните принципи в архитектурата, 
скулптурата, живописта и приложните изкуства

• най-известните паметници на изкуството
Очаквани резултати. Учениците ще придо-

бият умението да:
• коментират особеностите на архитектурата, 

скулптурата и стенописта. 
• различават произведенията на тракийското, 

гръцкото и римското изкуство 

2. Задачи за постигане на поставените цели 
в теоретична част на урока

Учениците трябва:
• да разгледат характерни произведения от из-

куството на траките, гръцките и римски градове 
по българските земи

• да описват техните особености по отноше-
ние на вида изкуство, жанра, тематиката и худо-
жествените качества

• да разпознават използваните материали и из-
разните средства 

Учениците могат да посетят исторически или 
археологически музей, които съхраняват памет-
ници от периода, или да се запознаят с тях чрез 
интернет.

3. Методи и средства
Методи на обучение: беседа върху проблема-

тиката на разглеждания период, демонстрация на 
известни произведения, анализ и оценка на тех-
ните художествени качества, указания, работа в 
сайтове и др.

Средства: репродукции или диапозитиви на 
творби на архитектурата, скулптурата, живопи-
ста, златните и сребърните съкровища и др., ал-
буми, методически табла и др.

4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока

През първия учебен час учениците трябва 
да се запознаят най-общо с изобразителното 
изкуство по българските земи преди основа-
ването на Първата българска държава. Бъл-
гарското изкуство притежава богато културно 
наследство, в което се включват традициите 
на траките, черноморските гръцки колонии и 
римските провинции. Най-ранните произведе-
ния по българските земи са от новокаменната 
епоха. Наред с предметите от бита археолозите 
са открили множество малки скулптури, моде-
лирани от кост, глина, камък и злато. Близки по 
стилизация са скалните рисунки от пещерата 
Магура с изображения на животни и хора по 
време на лов и ритуални танци. Голяма исто-
рическа и художествена стойност притежават 
и златните предмети от погребение във Варна 
– една от най-старите находки на обработено 
злато в света. 

В продължение на около две хилядолетия тра-
ките – многоброен и богат народ, са играли ва-
жна роля в живота на древния свят. По нашите 

ИЗКУСТВОТО НА ДРЕВНИТЕ 
ТРАКИ И НАСЛЕДСТВОТО 
НА АНТИЧНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ
Ще научите: 
● за тракийското и античното изкуство 

по българските земи
Ще можете:
● да разпознавате и описвате образци 

на тракийското изкуство

Българското изкуство притежава богато наследство. 
В него се включват традициите на траките, черноморски-
те гръцки колонии и римските провинции. 

Най-ранните произведения по българските земи са от 
новокаменната епоха. От това време са открити пред-
мети от бита, скулптури – моделирани от кост, глина, 
камък и злато. Уникални са скалните рисунки от пещерата 
Магура с изображения на животни и хора по време на лов 
и ритуални танци. Голяма историческа и художествена 
стойност имат златните предмети от най-старите находки 
на обработено злато в света, открити край Варна. 

По нашите земи са запазени следи от внушителните 
градове на траките. В Севтополис, близо до Казанлък, се 
е издигал великолепен дворец на тракийски цар с богата 
цветна украса и скулптури с големи размери. Единстве-
ният добре запазен образец са каменните фигури на жени 
от гробницата край село Свещари. 

Световноизвестни са и стенописите от гробницата 
край Казанлък. Там са изобразени знатен тракиец и не-
говата съпруга, седнали край богата трапеза, обградени 
от музиканти и конници. С изключителни художествени 
качества се отличават и стенописите от Александровската 
гробница.

По нашите земи са открити няколко големи тракийски 
съкровища от златни и сребърни съдове. Такива са на-
ходките от Вълчитрън, Рогозен, Панагюрище, Летница, 
Враца и др. Съдовете са декорирани с реални и фантас-
тични образи. 

След основаването на гръцките градове колонии по 
бреговете на Черно море връзките между траки и гърци 
се засилват. Архитектурата и изкуството не са се разли-

Скални рисунки от пещерата Магура

Тракийско еленче 
от Севлиевско

Казанлъшката гробница – стенописи

Гробницата в Свещари

ПРАИСТОРИЧЕСКОТО 
ИЗКУСТВО И ИЗКУСТВОТО 
НА ДРЕВНИЯ СВЯТ
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земи са запазени следи от техните внушителни 
градове. В Севтополис, близо до Казанлък, се 
е издигал великолепен дворец на тракийски цар 
с богата украса от цветни мазилки. Траките са 
украсявали своите постройки и със скулптура 
с големи размери. Единственият добре запазен 
образец обаче са каменните фигури на жени от 
гробница край село Свещари. 

Световноизвестни са и стенописите от гроб-
ницата край Казанлък. Тук са изобразени знатен 
тракиец и неговата съпруга, седнали край бога-
та трапеза, слуги и прислужнички, музиканти и 
конници. С изключителните си художествени 
качества се отличават и стенописите от Алексан-
дровската гробница.

По нашите земи са открити няколко големи 
тракийски съкровища от златни и сребърни съ-
дове и предмети с великолепна изработка като 
находките от Вълчитрън, Рогозен, Панагюрище, 
Летница, Враца и др. Характерни за тракийската 
декорация са разнообразните орнаменти и обра-
зите на реални и фантастични животни. 

Връзките между траки и гърци се засилват още 
повече след основаването на гръцките градове  
колонии по бреговете на Черно море. Тяхна-
та архитектура и изкуство не са се различавали 
от тези в самата Гърция. И тук са се издигали 
храмове на олимпийските богове, украсени със 
скулптура, изработвали са се прекрасни образци 
на вазописта и каменната пластика.

След гърците и римляните установяват свои 
владения на Балканския полуостров. Както на-
всякъде в Римската държава, те благоустрояват 
старите и издигат нови градове, строят пътища, 
стадиони, обществени бани и др. Прекрасен об-
разец на живописта от този период са стенописи-
те от гробницата край Силистра с изображения 
на съпружеска двойка и обкръжаващите ги слу-
ги. Тези портрети ни дават ясна представа за на-
чина на живот, модата на облеклата и прическите 
през периода. 

Анализ на творба
Панагюрското златно съкровище
Панагюрското златно съкровище представлява 

сервиз за пиене от 9 съда – 8 ритона (чаши) и една 
фиала (блюдо), с общо тегло 6,164 кг чисто зла-
то. Открито е през 1949 година в района на град 
Панагюрище от тримата братя Дейкови. Съкро-
вището е принадлежало на неизвестен одриски 
владетел от края на IV и началото на III в. пр.н.е. 
и вероятно е създадено в град Лампсак, на бре-
га на Мраморно море. Съдовете са изработени с 

изключително майсторство и богата декоратив-
на украса, която съчетава тракийски и елински 
елементи. Сред многобройните изображения се 
открояват популярни митологични герои и сце-
ни, амазонки, лъвски глави, лотоси, сфинксове, 
кентаври, богове от гръцката митология и др. 
Смята се, че съдовете са били използвани главно 
за религиозни церемонии. Представените бого-
ве, герои и митологични същества имат ритуална 
функция – те трябва да пречистят течността и да 
пазят участващите в ритуала.

През втория учебен час учениците могат да 
посетят исторически или археологически музей 
в своя град или да направят виртуална разходка 
в интернет.

5. Възможности за междупредметни връз-
ки: история и цивилизации, география и икони-
мика. Ученикът добива умения да се ориентира 
в развитието на видовете и жанровете в изобра-
зителното изкуство, да коментира изразните им 
средства, да разбира функциите на изкуството в 
живота на обществото.

През втория учебен час се осъществява 
урок за систематизиране и обобщаване на ус-
воените знания за изкуството.

ГАЛЕРИЯ – ПРАИСТОРИЧЕСКОТО ИЗКУСТВО 
И ИЗКУСТВОТО НА ДРЕВНИЯ СВЯТ (с. 110 – 111)

1. Цели на урока. Затвърдяване и системати-
зиране на знанията на учениците за архитекту-
рата и изобразителното изкуство от тази ранна 
епоха на развитие на човешката цивилизация. 
Формиране на умение да оценяват и обобщават 
представите за особеностите на видовете и жа-
нрове изобразително изкуство по съдържание и 
изразни средства.

Очаквани резултати. Ученикът трябва да:
• разпознава значими творбите на праистори-

ческото, древното и античното изкуство и архи-
тектура;

• разграничава периодите във възникването и 
развитието на художественото творчество през 
тази древна епоха;

• осмисля ролята на архитектурата и изобра-
зителното изкуство в социалния живот на човеш-
кото общество;

• притежава обща представа за художествено-
то наследство по българските земи от праистори-
ята и древността.
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2. Задачи за реализиране на поставените 
цели на урока

• запознаване на учениците с въпросите и за-
дачите за преговор и обобщение на с.110 и 111 в 
учебника;

• сравняване на приложените на с. 110 и 111 
в учебника творби и на тези в подготвеното от 
учителя дидактично табло;

• описване особеностите на характерни произ-
ведения на архитектурата, кръглата и релефната 
пластика, стенописите.

3. Методи и средства
Беседа и сравнителен анализ, онагледяване с 

дидактични табла, албуми и др., словесни похва-
ти, електронен учебник и др.

Нови понятия: праисторическо изкуство, из-
куство на Двуречието, антично изкуство, пира-
мида, сфинкс, акропол, партенон, колизеум, пан-
теон и други вече изучавани произведения

4. Методически насоки за реализиране на 
поставените цели

В уводната част на урока е необходимо мо-
тивирано да се постави темата, като учителят 
обмисли какви средства да използва, за да сти-
мулира активността на децата да възприемат, ко-
ментират и съпоставят различните по вид и жанр 
произведения – емоционална беседа, материали 
за онагледяване и др.

Едната възможност е учителят да предложи на 
вниманието на учениците различни дидактични 
ресурси съобразно темата на урока. Всяко табло 
съдържа указания към учениците, свързани с 
особеностите на даден вид изкуство и използва-
ните изразни средства, изобразителен материал 
и др. Всеки ученик трябва да посочи по какво се 
отличава всяка творба от останалите по отноше-
ние на композиционно или цветово решение, на-
чин на изграждане на формата, вид на изобрази-
телния материал, от който е изпълнена и др. 

По преценка на учителя репродуцираните 
творби могат да бъдат разположени хроно-
логически (по периоди). Може и свободно и 
разбъркано, но то усложнява задачата. Това 
зависи от равнището на художествената под-
готовка на учениците.

По същия начин се оформят и другите матери-
али за онагледяване на видове релефни пластики; 
стенописи и вазопис, портретни изображения от 
Древен Египет, Гърция и Рим.

В приложените в Галерия на с. 110 – 111 репро-
дукции доминират кръглата и релефната пласти-
ка. Не фигурират фотоси на забележителни па-
метници на архитектурата и строителни съоръ-
жения, фрески и образци на вазописта. Затова е 
желателно учителят специалист да се погрижи да 
осигури подходящи материали за онагледяване 
на урока и осъществяване на поставените цели и 
задачи. С помощта на методически табла и бесе-
да е необходимо той да припомни последовател-
но характерните особености на архитектурата и 
изобразителното изкуство на древните цивилиза-
ции и на тази основа учениците да направят срав-
нение на художествените образци.

Репродуцираните произведения от Месопота-
мия разкриват, че скулптурата е най-разпростра-
неният вид изобразително изкуство. Създадена е 
богата галерия от образи на богове и царе, фан-
тазни изображения. Развива се архитектурата. 
Тогава са построени първите градове, обградени 
от високи стени, големи храмове, наречени зику-
рати, и дворци. 

След това той трябва да припомни на учени-
ците кои са най-характерните особености на еги-
петското изкуството, като насочи вниманието 
им към големия размер на творбите, независимо 
дали са паметници на архитектурата – гробници 
(мащаби, стъпаловидни пирамиди, пирамиди и 
скални гробници), дворцови ансамбли и др., про-
изведенията на кръглата и на релефната скулпту-
ра или стенописите. Характерното за египетската 
скулптура е, че се развива преди всичко портрет-
ният жанр – глави (Нефертити), портретни фигу-
ри на фараони (седнали и изправени) , фигурални 
композиции или фигури на животни и фантазни 
изображения, от които най-известен е Сфинксът. 
Обикновено пластиките са изпълнени от камък 
и по-рядко от дърво, като формата е изградена 
опростено, без подробности, а в композиционно 
отношение фигурите са построени компактно и в 
статични пози.

В стенописите тематика е свързана с бита на 
египтяните, ловни сцени, риболов и др. Образите 
са изградени плоскостно, като преобладават чер-
вените, сините и жълтите цветове. Фигуралните 
композиции се отличават с четливия силует на 
фигурите и ритмичното им редуване като пози 
или движение.

Забележителни са произведенията на гръцка-
та архитектура и по-специално на техните хра-
мове. Типичният за времето храм представлява 
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централно помещение, където се е съхранявала 
статуята на божеството, обградено от всички 
страни с колони. Внушителен по своите размери 
и въздействие е Партенонът – храм, посветен на 
Атина, разположен в Акропола. В централното 
помещение на храма е била разположена 12 м 
статуя на богинята Атина, изработена от злато и 
слонова кост, дело на великия Фидий.

Произведенията на кръглата и релефната скулп-
тура са разпространени в Древна Гърция – фигури 
на атлети и девойки, леко раздвижени, изпълнени 
най-често от мрамор. Една от най-раздвижените 
фигурални композиции е „Лаокоон“.

В Древна Гърция трябва да се отбележи разви-
тието на вазописта. Различните по форма, голе-
мина и предназначение вази, амфори и др. съдове 
са били украсяване първоначално с геометрични 
елементи и геометризирани фигури на хора и 
животни, а по-късно са били изобразявани цели 
сцени със сюжети от гръцката митология.

Римляните се прославят със строителната си 
техника и внушителни съоръжения: здрави и 
леки мостове, дълги водопроводи, огромни теа-
три, обществени бани, триумфални арки, площа-
ди и пътища. Сред най-прочутите постройки са 
Колизеумът и Пантеонът.

Предмет на всеобщ интерес в скулптурата като 
жанр е портретът. Портретни фигури на известни 
политически и военни личности били поставяни 
на обществени места. Освен кръглата скулптура 
широко разпространение има релефът.

Стените на богатите къщи и вили са били ук-
расени с живописни сцени с човешки фигури в 
интересни пози, движения и състояния, пейзажи, 
натюрморти и портрети, а подовете са били по-
крити с мозайки.

Паралелно с провеждане на беседа е необхо-
димо да се използва сравнителен анализ на из-
куството на Двуречието и Древен Египет, на 
Древна Гърция и Древен Рим, за да се разкрият 
различията. 

За домашна работа на учениците може да се 
постави задачата за портфолио, като се насочат 
индивидуално към кратко писмено описание на 
определен проблем. За част от учениците про-
блемът може да бъде архитектурните забележи-
телности, за други – скулптурата, за трети – сте-
нописите и т.н. За тази цел те могат да използват 
разработените уроци в учебника, интернет или 
електронния учебник. Задачата може да се реа-
лизира индивидуално или по групи от двама или 
повече съученици.
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31. седмица

ИЗКУСТВО И ВИРТУАЛНА СРЕДА
КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ ЗА СЪЗДАВАНЕ 
И ОБРАБОТКА НА ИЗОБРАЖЕНИЯ. 
КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА (с. 98 – 99)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. НЕФИГУРАЛНА 
КОМПОЗИЦИЯ (с. 100 – 101)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока:
Усвояване на знания за работа с компютърни 

програми за рисуване.
Формиране на умения за рисуване с програма 

Paint.
Очаквани резултати. Ученикът: 
• познава възможностите на компютърните 

технологии за рисуване; 
• рисува с компютърна програма Paint; 
• обяснява начини на рисуване с графична 

програма.

2. Обща информация за урока
Вторият урок от раздела „Изкуство и виртуал-

на среда“ има за задача да въведе учениците в ри-
сувателните програми. Чрез този урок ученикът 
усвоява знания и умения за една от програмите 
– Paint.

Урокът изисква компютърно осигуряване и 
инсталирана програма за рисуване. Първият час 
протича като интерактивна лекция, а вторият е 
практически урок.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: училищна лекция, мул-

тимедия, демонстрация, беседа, наблюдение 
Дидактически средства: учебник, компютър-

на конфигурация с инсталирана програма за ри-
суване. 

4. Методически насоки за реализиране це-
лите на урока 

4.1. Разработване на теоретичната част на 
темата

В началото на урока учителят припомня ус-
военото в предишния урок, на основа на което 
коментира приложението на компютърните про-
грами за създаване и обработка на изображения. 
Учениците притежават определени знания за ком-
пютърните технологии. Сега компютърните тех-

нологии се разглеждат по отношение на приложе-
нието им в изкуството. Учителят дава примери от 
областта на киното, където много кадри и епизоди 
са заснети на основа на компютърно генерирани 
образи, постигнати чрез компютърна графика и 
анимация. Учениците споделят какви филми от 
този тип са гледали и своите впечатления. 

Следва запознаване с програмата Paint, която 
не е сложна и осигурява големи възможности за 
рисуване. Важно е да се поясни какво може да се 
прави с програмата: създаване на нови рисунки, 
редактиране на тези рисунки, създаване на вари-
анти; накрая – рисунките се разпечатват с принтер.

Въвеждането в програмата е ефективно, ако се 
осъществява демонстрация. Учителят чрез мул-
тимедия накратко демонстрира целия процес на 
работа с програмата: от отварянето до разглеж-
дането на инструментите на програмата до име-
нуването и съхраняването на файла. Учениците 
могат да прочетат съответнитe текстове в учеб-
ника. Много ясна е илюстрацията на с. 99, където 
е демонстрирана програмата с текстове, подроб-
но изясняващи нейните икони и инструменти.

ИЗКУСТВО 
И ВИРТУАЛНА СРЕДА
КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ 
ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОБРАБОТКА 
НА ИЗОБРАЖЕНИЯ. 
КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА
Ще научите: 
● какви са възможностите за рисуване 

с компютър
● как се създава изображение с компютър
Ще можете:
● да използвате програма Paint за рисуване 

Много художници разработват проектите си направо 
в подходящи компютърни приложения. Специалните 
приложни програми позволяват да се създават, попра-
вят, преподреждат и да се отпечатват цели изображения 
или елементи от тях. Проектите могат да се копират, 
дообработват и да се изпращат по електронен път. Така 
приложните програми се превръщат в средство и среда за 
разработка на художествени проекти от първото решение 
до крайния резултат. 

Програмата Paint 
Програмата Paint („Рисуване“) дава възможност да 

създавате компютърни рисунки. С нея може да рисувате 
както черно-бели, така и цветни изображения. Може да 
пишете текст, с който да обогатите графиката.

Прозорец на програмата Paint
С програмата Paint може: 
● да създавате рисунка и да я съхранявате като файл 
● да отваряте и редактирате (коригирате) рисунка
С помощта на принтер може да разпечатвате рисун-

ката.

Възможности за работа
Стартирате компютъра. Кликвате върху бутона Start. 

Посочвате Programs, после Accessories, след което клик-
вате върху Paint. Преди да започнете да рисувате, трябва 
да се запознаете с програмата.

Изображенията се създават в работното поле – зоната 
за рисуване. За тази цел трябва да ползвате съответните 
инструменти. 

Помислете и отговорете

По какъв начин и с какви инструменти е 
изградена нефигуралната композиция?
Създайте композиция от форми, като 
използвате различни инструменти: 
линия, елипса, правоъгълник и др. 
Оцветете рисунката, като запълните 
формите с различни цветове, които си 
съответстват.

Отворете програмата Paint, а след 
това нов файл. Разгледайте кутията с 
инструменти и палитрата за цветовете. 

Всеки инструмент можете да изпроб-
вате, като го изберете чрез кликване. 
След това преместете показалеца на 
мишката върху зоната за рисуване и 
започнете да рисувате, влачейки пока-
залеца. 

Опитайте да рисувате прави и сво-
бодни линии. Приложете правоъгълни-
ка и елипсата, за да очертаете форми. 
Оцве тете формите, като ползвате кофа-
та за боя, а след това и спрея. Напишете 
нещо кратко с инструмента за писане. 
Ако нещо в рисунката не ви хареса, го 
изтрийте с гумата. Важно е да рисувате, 
без да се страхувате от грешки. С ин-
струмента Undo можете да се върнете 
в предишно положения.
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Краткият преглед осигурява общ поглед върху 
програмата. След това отделни въпроси, свързани 
с Paint, могат да бъдат по-детайлно разгледани. 

4.2. Разработване на практическа част на 
урока

1. На страниците за художествената практика 
учениците могат да получат допълнителна ин-
формация за компютърната графика и графични-
те програми. 

Изобразителна задача
Изобразителната задача изисква учениците да 

създадат нефигурална композиция, като ползват 
различни инструменти: линия, елипса, право-
ъгълник и др.

Те могат да се ръководят от съвета, представен 
в съответната рубрика, където са дадени кратки 
и лесни инструкции за рисуване. 

По време на работа учениците е добре да спаз-
ват следното правило: първо се рисува компози-
цията като съчетание от различни форми само с 
линия (първи етап), след което се преминава към 
запълване с цвят. Във втория етап е важно да се 
правят опити със смяна на цветовете в отделните 
форми.

По време на урока учениците разглеждат и ко-
ментират илюстративния материал, който може 
да подскаже идеи. Илюстрациите обаче не бива 
да се копират от учебника. 

По време на изпълнението на задачата се сле-
ди как учениците работят на компютър. Учителят 
показва стъпките по стартиране на програмата и 
инструментите. По време на изпълнение на гра-
фичната задача той трябва да осъществява помощ 
в две направления: по отношение на овладяване 
на инструментите и по отношение на разработ-
ката на нефигуралната композиция. На ученици, 
които нямат необходимия опит с компютри, е не-
обходима значително по-голяма помощ.

Задачи за самостоятелна работа
Накрая на часа се преценява дали задачата е 

завършена в необходимата степен. Ако е необхо-
димо, тя трябва да се довърши като самостоятел-
на работа. Тъй като работата с програма Paint е 
увлекателна, се препоръчва учениците да създа-
дат нефигурална композиция вкъщи.

5. Възможности за междупредметни връз-
ки: география и икономика, математика
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32. седмица

ИЗКУСТВО И ВИРТУАЛНА СРЕДА
ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ТЕКСТ 
(с. 102 – 103)

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА. 
ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЯНЕ НА ПОКАНА 
(с. 104 – 105)

Методическа организация на урока
1. Цели на урока:
• Усвояване на знания за художествено офор-

мяне на текст.
• Формиране на умения за художествено 

оформяне на текст с компютър.
Очаквани резултати. Ученикът: 
• познава възможностите на компютърните 

технологии за работа с текст; 
• оформя художествен текст с компютърна 

програма; 
• обяснява особености на художествено офор-

мяне на текст с текстообработваща програма.

2. Обща информация за урока
Третият урок от раздела „Изкуство и вирту-

ална среда“ има за цел да запознае учениците с 
текстообработваща програма във връзка с офор-
мяне на текст. Чрез този урок ученикът усвоява 
знания и умения за художествено оформяне на 
текст с програма Word.

Урокът изисква компютърно осигуряване и 
инсталирана текстообработваща програма. Пър-
вият час протича като интерактивна лекция, а 
вторият е практически урок.

3. Педагогическа технология
Основни методи на обучение: училищна лек-

ция, мултимедия, демонстрация, беседа, наблю-
дение 

Материали и дидактически средства: учеб-
ник, компютърна конфигурация с инсталирана 
програма Microsoft Office

4. Методически насоки за реализиране це-
лите на урока 

Разработка на теоретичната част на урока
Урокът започва с актуализация на знанията за 

компютърните програми и тяхното приложение. 
Текстообработващите програми имат изключител-
но голямо значение за създаване и редактиране на 
текстове. Подчертава се, че за писане на текстове 

се ползват различни шрифтове. Когато пишем с 
ръка, също използваме букви. Каква е разликата 
между шрифта в учебника и буквите, които пишем 
с ръка? Учениците трябва да изказват свои мнения 
по въпроса. Стимулиращи въпроси за целта са: 

Какво е почерк? Ние еднакъв почерк ли имаме? 
Темата за шрифта е особено важна и ще бъде 

коментирана по-обстойно и в следващи уроци по 
изобразително изкуство. В този учебен час се 
дават основни знания за приложението на шриф-
та, който стои в основата на писмената култура 
и всевъзможните отпечатани текстове. Учителят 
демонстрира приложението на шрифта в различ-
ни печатни издания като книги, списания, дипля-
ни, вестници и др. – как биха изглеждали книгите 
без шрифта, с който са отпечатани текстовете.

С цел ученикът да получи първоначална пред-
става за многообразието на шрифта се разглеж-
дат различни шрифтове. Учителят показва на 
страницата на учебника шрифта, който е използ-
ван в учебника, както и шрифтовете Montena, 
Times, Calibri в колоната. Коментира се разли-
ката в показаните шрифтове: светлост, наклон, 
ширина. Учениците насочват вниманието си към 

ХУДОЖЕСТВЕНО ОФОРМЛЕНИЕ 
НА ТЕКСТ
Ще научите: 
● как се създава и оформя текст с компютърна 

програма
Ще можете:
● да оформите текст

Текстовете, които четете в книги, вестници, списания, 
учебници, са оформени, като са използвани различни 
знаци, големина, цвят, изписване на буквите. Всички 
символи (буквите и знаците от една азбука), записани в 
един и същи стил, формират т.нар. шрифт. 

В едно издание текстовете са оформени с помощта 
на различни шрифтове, но един обикновено е водещ. В 
този учебник също са използвани определени шрифтове. 
Потърсете помощта на вашия учител, за да разберете 
кои са тези шрифтове. 

Шрифтовете се различават по название, цвят на из-
писване на буквите (по-тъмни, по-светли). Има разлики 
и в размера, и в елементите на самите букви – по-дебели, 
по-тънки, по-ниски и по-високи. Шрифтовете могат да 
бъдат още прави или наклонени, а буквите да се изписват 
с различни орнаменти. 

Използването на определени шрифтове за оформление 
на текст е важно, защото подпомага читателите бързо 
да се ориентират в текста. Например заглавията са с 
по-големи букви. Важните думи или места в текста са с 
удебелени букви. Използват се различни цветове, наклон 
на буквите, подчертаване и др. 

Във всекидневието ви се налага да познавате опреде-
лени шрифтове и начини за работа с тях. Тези умения са 
ценни, защото ви помагат да направим текстовете, които 
пишем, по-прегледни, точни и ясни. 

При писането наръка, с писалка, на хартия е необхо-
димо да пишете красиво, четливо и да подреждаме текста 
по определен начин. 

За писане на текстове се използват различни програм-
ни приложения. Основни познания за възможности те на 
компютърните програми при работа с текст ще полу-
чите в часовете по информационни технологии. Худо-
жественото оформяне на текста в печатните издания е 
задача на художници, компютърни и други специалисти.

Разработени са компютърни програми, които са пред-
назначени основно за работа с текст. С тях обработването 

ИЗКУСТВО 
И ВИРТУАЛНА СРЕДА

А Б В Г Д Е Ж З И Й 
К Л М Н О П Р С Т У
Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

а б в г д е ж з и й 
к л м н о п р с т у 

ф х ц ч ш щ ъ ь ю я
Този шрифт се казва Times 

и се използва в оформлението 
на основния текст в този учебник.

А Б В Г Д Е Ж З И Й 
К Л М Н О П Р С Т У 
Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ю Я

а б в г д е ж з и й 
к л м н о п р с т у 
ф х ц ч ш щ ъ ь ю я

Този шрифт се казва Montena 
и се използва в оформлението 
на заглавията в този учебник.

Този шрифт се казва Calibri 
и е базов в текстообработващата 

програма WORD.
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главна буква А в трите шрифта, след което и към 
малка буква а. (Разбира се, могат да се комен-
тират и други букви.) Като сравняват буквите, 
учениците трябва да открият основните разлики.

Важна задача на урока е учениците да осмислят 
ролята на шрифта за възприемането на текста. За 
целта трябва да се демонстрира разликата във 
вида, изгледа на един и същ текст, отпечатан с 
различни шрифтове. В учебника това е показа-
но с примера „Работа на нервната система“. Още 
по-добре е да се ползва електронният ресурс. 

Чрез други примери учениците осмислят зна-
чението на художественото оформление на те-
кста за неговата четивност или четимост. Добре 
оформените текстове се възприемат лесно. В тази 
връзка се коментира защо заглавията, основният 
и допълнителният текст в изданията са с различ-
ни шрифтове. Учениците разгръщат страници от 
учебника и сравняват как са изписани заглавията, 
основният текст и надписите на илюстрациите.

Учениците се запознават с текстообработва-
щата програма, като отварят документ. Учителят 
чрез мултимедия накратко демонстрира (и при-
помня) как се работи с текстовия редактор Word 
и за какво служи. 

Разработка на практическата част на урока. 
Оформителската задача на урока се изпълнява 

в художествената практика. Учениците трябва да 
изработят покана в програма Word и да я оформят.

Поканата съдържа кратък текст, в който отдел-
ните му части се оформят с различни шрифтове, 
което дава възможност ученикът бързо и лесно 
да осмисля функцията на шрифта.

Учителят поставя практическата задача на 
учениците, като пояснява, че покана може да се 
напише и оформи както с компютърна програма, 
така и наръка. И в двата случая трябва да има 
ясен текст. Затова първо се уточнява текстът на 
поканата, след което се преминава към работата 
по нейното оформяне с програма Word. 

Оформителската задача е ясно описана на 
с. 104. В зависимост от подхода на работа в час 
инструктивният текст може да бъде четен както 
от учителя, така и самостоятелно от всеки уче-
ник. Важно е да се следи изпълнението на после-
дователността на подзадачите: отваряне на доку-
мент, избиране на формат, размер на листа и т.н.

Следва оформянето на отделните компоненти 
в поканата: заглавие, основен текст и декорация. 
По време на работа е важно учениците да из-
пробват различни варианти: да променят шриф-
та, да променят размерите на отделните текстове, 
да сменят цвета на фона и на заглавието.

През време на урока учениците разглеждат 
и коментират илюстративния материал, който 
може да подскаже идеи. Те не бива да копират 
илюстрациите в учебника. 

По време на изпълнението на задачата се следи 
как учениците работят на компютър. Учителят 
показва работата с клавишите и с инструменти-
те на програмата. Аналогично на другите задачи 
при работа с компютър, изпълнението на тази 
задача изисква да се осъществява помощ по от-
ношение на овладяване на инструментите и по 
отношение на разработката на поканата. 

Задачи за самостоятелна работа
Накрая на часа се преценява дали задачата е 

завършена в необходимата степен. Ако е необ-
ходимо, тя трябва да се довърши като самостоя-
телна работа. 

Ученикът трябва да намери в домашната биб-
лиотека книги (заглавия), отпечатани с различни 
шрифтове и размери, и да открие кои текстове се 
четат по-трудно от други. 

5. Възможности за междупредметни връз-
ки: география и икономика, математика
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34. седмица

ИЗХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА. ВИЗУАЛЕН ТЕСТ 
„КАКВО НАУЧИХМЕ В ПЕТИ КЛАС“

Цел на изходната диагностика. Тя дава въз-
можност да се съпоставят резултатите от учеб-
но-възпитателната работа по изобразително 
изкуство с посочените в учебните програми об-
разователни изисквания – какви знания и изоб-
разителни умения е необходимо да притежават 
учениците при завършване на пети клас. 

В края на учебната година учениците трябва 
да са обогатили своите познания за видовете и 
жанровете в изящните изкуства, за специфични-
те материали, пособия и техники на изпълнение, 
както и за основните изразни средства – цветове, 
композиция и начин на изграждане на живопис-
ната и графичната форма.

Материали. За диагностициране на усвоени-
те знания учителят може да използва визуалния 
тест (въпросник) на с. 118 – 119, който се състои 
от 10 въпроса с по три репродуцирани творби на 
изобразителното изкуство. 

Инструкции (указания) към учениците. 
Всеки ученик трябва самостоятелно да определи 
кое от трите произведения – А, Б или В, отго-
варя на съдържанието на конкретно поставения 
въпрос и да обозначи избора си с Х в бланка 1. 
Учителят пояснява, че ако някой прецени, че е 
сгрешил един или повече отговори, защрихова 
грешния отговор и нанася Х на друга буква (от-
говор).

Процедура. Всички ученици работят едновре-
менно и самостоятелно, за да решат проблемната 
задача. Получените данни се отразяват в блан-
ка 1.

Най-лесно и бързо се установяват с помощта 
на „ключ“, който представлява бланка 1 с изряза-
ни „прозорчета“ на верните отговори. „Ключът“ 
се поставя върху ученическата бланка и веднага 
може да се установи кои и колко са правилните 
отговори. Учителят е в състояние за кратко вре-
ме да се ориентира кои въпроси са затруднили 
най-много учениците и да определи степента на 
усвоените от всеки ученик художествени позна-
ния и умението да възприема и анализира репро-
дуцираните творби.

Бланка 1

Ученик  клас  у-ще 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Брой въпроси

А А А А А А А А А А Брой верни отговори 

Б Б Б Б Б Б Б Б Б Б Числов коефициент (К)

В В В В В В В В В В Цифрова оценка

Ключ за определяне на верните отговори

Ученик  клас  у-ще 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Брой въпроси

А А А А А А А Брой верни отговори 

Б Б Б Б Б Б Числов коефициент (К)

В В В В В В В Цифрова оценка
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Оценката е точкова по формулата К = А/В, 
в която А означава броя на верните отговори, а В 
– броя на въпросите (в случая В = 10). Трансфор-
мирането на числовия коефициент (К) в цифрова 
оценка може да се осъществи по петстепенната 
скала на Ю. Венделер.

Среден числов 
коефициент (К)

Степени на цифрова 
оценка

К = 1 – 0,90 Отличен (6)

К = 0,89 – 0,67 Много добър (5)

К = 0,66 – 0,33 Добър (4)

К = 0,32 – 0,09 Среден (3)

К = 0,08 и по-малко Слаб (2)

Например, ако един ученик отговори правилно 
на 9 въпроса, то неговият числов коефициент К = 
910 = 0,9, а цифровата му оценка е Отличен (6). 
Ако броят на верните отговори е 7, то К = 7/10 
= 0,70, а цифровата оценка е Мн. добър (5), ако 
правилните отговори са 6, то К = 6/10 = 0,6, а 
цифровата оценка е Добър (4).

При определяне на изходното равнище на 
изобразителните възможности и качества на все-
ки ученик е желателно да се имат предвид него-
вите резултати през изтеклата година. Затова е 
необходимо в заключителната част на уроците 
да се организира и провежда текуща проверка и 
оценка на получените изобразителни резултати, 
да се следи и стимулира възходящата линия на 
развитие на творческото начало у него – участие 
в конкурси и детски изложби от различен мащаб, 
получени награди. При оформяне на годишната 
оценка на всеки ученик трябва да се действа ком-
плексно – резултатите от тестовете за определя-
не нивото на художествените познания да се съ-
четаят с оценките на изобразителните резултати 
през учебната година, емоционално отношение и 
активно участие в учебния процес и т.н.

От друга страна, анализирайки резултати-
те на учениците от целия клас, е необходимо 
учителят да направи самооценка за ефек-
тивността на използваните от него подходи 
на педагогическо взаимодействие, методи и 
похвати на обучение, особено когато изобра-
зителните резултати са посредствени и не 
отговарят на държавните образователни 
изисквания.

Въпроси и задачи  А Б В

6. В коя графична 
творба формата на 
образите е изградена 
обемно-простран-
ствено?

7. Коя творба НЕ е 
дело на праисториче-
ския художник?

8. Кой архитектурен 
паметник е от времето 
на Древна Гърция?

9. Коя от трите скулп-
турни творби е от епо-
хата на Древен Рим?

10. Коя творба може да 
се отнесе към тракий-
ското изкуство?

119

Въпроси и задачи  А Б В

1. Определете творба-
та, която може да се 
отнесе към пейзажния 
жанр.

2. Кое от произведе-
нията се отличава с 
асиметричното си 
композиционно ре-
шение?

3. Коя творба може да 
бъде отнесена към аб-
страктната живопис?

4. В коя живописна 
творба композицион-
ният център е под-
чертан с контрастни 
цветове?

5. Определете творба-
та, в която авторът е 
използвал разчленена 
композиция.

КАКВО НАУЧИХМЕ В ПЕТИ КЛАС
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