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ВЪВЕДЕНИЕ
Тази книга е съставна част от учебния комплект по изобразително изкуство и има за цел да даде необхо-

димите за обучението по предмета материали. Тя съдържа информация, осигуряваща възможност учебният 
процес да е ефективен и пълноценен. Книгата ще бъде ценен помощник на учителя при постигане на резулта-
тите, заложени в учебната програма. Учителите, които са работили с книгата на учителя за 1. клас, ще работят 
с тази книга лесно, защото тя е разработена по същия модел. 

Какво съдържа книгата за учителя?
На първо място накратко са представени системата на обучение по изобразително изкуство в начален етап 

и новата учебна програма по изобразително изкуство за 2. клас. Тъй като учебната програма е налична в ин-
тернет, е направен коментар на по-важните ѝ аспекти. 

Обучението по изобразително изкуство в начален етап на ОУ е разгледано най-общо в книгата за учителя 
за 1. клас. В тази книга са разгледани по-важните аспекти на обучението по изобразително изкуство във 2. 
клас. Повече внимание е отделено на практическите аспекти на обучението, свързани с материалите, техни-
ките и учебните задачи.

В книгата за учителя е представен учебника по изобразително изкуство. Той е разработен по същия модел като 
учебника за 1. клас. В книгата за учителя са отбелязани някои по-съществени особености на учебника за 2. клас. 
Представени са типовете уроци и тяхното разпределение в общия хорариум учебни часове, разпределението на 
часовете по глобални теми, както и глобалните теми, разбити на урочни теми със съответния хорариум. 

Един от най-важните въпроси, които учителят трябва да реши в началото на учебната година, е да състави 
примерно годишно разпределение. В книгата за учителя е дадено примерно годишно разпределение на учеб-
ния материал по изобразително изкуство. Учителят може да  използва това разпределение за провеждане на 
обучението с второкласниците. Ако е необходимо, той може да направи промени в примерното разпределе-
ние, като се съобрази с училището, особеностите на учениците от класа, материалната база и други фактори.

Основната част на тази книга обхваща технологията на обучението по изобразително изкуство, разработе-
на на основата на примерното годишно разпределение. Тази част съдържа разработки на примерни уроци по 
отделни теми в последователност, която изцяло съвпада с последователността на темите в учебника по изоб-
разително изкуство. В книгата са представени уроци, разработени по единен модел. Учителят може изцяло 
да се довери на тези разработки. Той може да промени някои компоненти, като ги съобрази със своя стил на 
работа, особеностите на училищния клас, материалната база, селищната среда и други съществени фактори. 

Основна задача на обучението по изобразително изкуство във 2. клас е да бъдат постигнати целите на 
обучението и очакваните резултати (стандартите), заложени в учебната програма. Учениците в началния етап 
обичат заниманията по изобразително изкуство. Те посещават часовете по изобразително изкуство с голям 
интерес. Като се основава на интереса на учениците, учителят може да прилага творчески подходи в обуче-
нието. Надяваме се тази книга да предостави необходимите материали и идеи за осъществяване на обучението 
по изобразително изкуство.

Авторите 

СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО В НАЧАЛНИЯ ЕТАП

Учебният предмет изобразително изкуство има важна роля за цялостното развитие на личността на уче-
ника. Той се изучава през всичките образователни етапи. Според водещия си компонент този учебен предмет 
принадлежи към областта на учебните предмети, чието основно предназначение е да формират художествено-
то образование и естетическото развитие на личността.

В началния етап водеща цел е  ученикът да бъде въведен в света на изкуството и изобразителната дейност. 
Обучението по изобразително изкуство съдейства за изграждане на художествена и естетическа култура на 
учениците и развива творческите им способности. То е насочено към придобиване на умения, знания и от-
ношения, които формират у ученика задълбочен интерес към постиженията на националната и световната 
художествена култура. Изобразително изкуство се изучава като задължителен учебен предмет от 1. до 4. 
клас в училище. Курсът по изобразително изкуство заема четири години. В 1. и 3. клас се изучава по 2 учебни 
часа седмично, а във 2. и 4. – 1,5 учебни часа. Учебният предмет изобразително изкуство е много интересен 
за ученика поради неговото съдържание и включените творчески дейности. Учениците посещават учебните 
часове по изобразително изкуство с удоволствие и работят мотивирано. 
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В началния етап обучението по изобразително изкуство се осъществява изключително чрез изобразителни 
дейности. Чрез тази дейности се реализират основните образователни задачи. Чрез рисуване, моделиране и 
разнообразни приложни дейности учениците усвояват съответните знания, формират или усъвършенстват 
уменията си, развиват своето въображение, обогатяват емоционалната си сфера, обогатяват естетическия си 
опит. 

Обучението по изобразително изкуство е личностно ориентирано. Главна цел на личностно ориентираното 
обучение е изявяване на индивидуалните способности и качества на личността, създаване на условия за само-
изразяване. Водещ принцип в обучението по изобразително изкуство е формирането на  ценностно отношение 
към света и артефактите на културата. Творческата дейност се приема за ключов фактор за формиране на 
личността на ученика.

Преподаването на предмета изобразително изкуство в началния образователен етап изисква да се прилагат 
модерни подходи и разнообразни методи. Материята на учебния предмет налага учителят да заема различни по-
зиции в процеса на обучение и да изпълнява различни роли: да преподава, да организира, да осъществява контрол 
и да оценява. Спецификата на преподаване се проявява особено силно по отношение на ръководството на изоб-
разителната дейност. Учителят ръководи изобразителната дейност на учениците, като прилага и диференциран и 
индивидуален подход. Индивидуалният подход се основава на отчитане на индивидуалните особености на всеки 
един ученик. Диференцираният подход дава възможност задачите да се диференцират по ниво на сложност, така че 
да станат валидни за отделни групи вътре в класа. Преподаването на предмета изобразително изкуство изисква да 
се владеят и прилагат модерни подходи и разнообразни методи на обучение. Прилагат се общодидактически методи 
от типа диалогови, онагледяване, работа с учебни издания, методи за стимулиране на учебната дейност, методи на 
контрол и оценяване. Важно значение имат частнопредметните методи, специфичните за обучението по изобрази-
телно изкуство: описание на художествени произведения, конферанс, различни форми на демонстрация и др. (Вж. 
по-подробно Книга за учителя по изобразително изкуство за 1. клас.)

 

УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  
ЗА 2. КЛАС

Новата учебна програма за втори клас, аналогично на програмата за 1. клас, е разработена по общ модел за 
учебните програми в ОУ. В нея има някои съществени изменения в сравнение със старата програма, поради 
което се налага тя накратко да бъде представена. 

В учебната програма е посочено, че предмет на обучението по изобразително изкуство в началния обра-
зователен етап са естетическите аспекти на обектите и явленията в природата и обществото. Втори клас над-
гражда знанията и уменията на учениците, придобити в обучението по изобразително изкуство в първи клас. 
Акцент и в обучението по изобразително изкуство във втори клас са: 

• знанията, уменията и отношенията, свързани със създаване на реални и фантазни образи на природни 
обекти и среда 

• знанията за цветовете 
• знанията за видовете и жанровете в изобразителното изкуство и творчеството на художника 
• познаването на основни визуални знакови системи в различни области на живота. 
В учебната програма са представени областите на компетентност, определени в Държавните образовател-

ни стандарти. Те са: Обект и среда, Обект и образ, Зрител и творба, Визуална комуникация, Материали и 
техники. За всяка област на компетентност са формулирани очакваните резултати – знания, умения и отно-
шения, които ученикът трябва да постигне накрая на учебната година.

Учебното съдържание е представено чрез глобални теми, новите понятия, свързани с тях, и очакваните 
резултати по усвояване на темите. Глобалните теми са осем: Красотата на природата, Реален и фантазен 
свят, Образи и форми, Образи и цветове, Професията на художника, Видове и жанрове в изкуството, 
Човешки дейности и знаци, Изобразителни техники. Към всяка глобална тема са описани компетентностите 
– знания, умения и отношения, които трябва бъдат постигнати. Темите не са подредени в строга последова-
телност. Това позволява в годишното разпределение да се намери оптимална последователност от теми, съо-
бразно отчитането на различни фактори.

По всяка глобална тема са въведени нови понятия – едно или повече. Новите понятия по всички теми са: 
смесени техники, изобразяване, фигурален образ, декоративен образ, фантазен образ, светъл цвят, тъмен 
цвят, визуален знак, живопис, графика, скулптура, натюрморт, пейзаж, портрет, фигурална композиция, 
художник, ателие. 
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Наред с основните понятия във втори клас се усвояват и понятия с интегрален и междудисциплинарен 
характер: природна среда, видове изкуства, изразни средства, визуални знаци, обем, пространство, контраст, 
ритъм, движение, въображение, творчество.

Хорариумът от учебни часове за учебния предмет Изобразително изкуство се запазва – 48 ч. годишно. В 
учебната програма е представено разпределение на учебните часове: за нови знания, за упражнения и практи-
чески дейности и за диагностика. Примерното разпределение е показано в таблица 1. 

Примерно разпределение на учебни часове по дейности

За нови знания 20 ч. 42%

За упражнения и практически дейности 26 ч. 54%

За диагностика на входно ниво и на изходно ниво 2 ч. 4%

Общо 48 ч. 100%

В учебната програма е представена кратка информация за основните методи и форми на оценяване на по-
стиженията на учениците. Осъществява се текущо, входящо и изходящо оценяване. 

Текущото оценяване е за ученически творби, създадени в резултат на изпълнение на изобразителни задачи. 
Входящото и изходящото равнище се оценяват чрез резултата от изпълнението на изобразителна задача и 

визуален тест.
Проследяването на напредъка на всеки ученик се основава на практическите резултати от изобразителни 

дейности, документирани в ученическото портфолио.
Оценката по изобразително изкуство е комплексна. При оценяването на ученика се вземат предвид негова-

та активност в учебния процес и участие в училищни дейности.
Накрая на програмата са описани дейностите за придобиване на ключовите компетентности, както и меж-

дупредметните връзки. Тази програма е отворена и дава възможност за реализиране на творческите инициати-
ви на учителя в обучението. Тя предоставя свобода при подбора на методите и средствата за постигане на оч-
акваните резултати и при определяне на последователността на темите. Важно е да се отбележи, че в учебната 
програма е дадено препоръчително (а не задължително) разпределение на часовете по различните дейности.

ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ВЪВ 2. КЛАС

Обучението по изобразително изкуство във 2. клас се базира на придобитите знания и умения от първи 
клас, индивидуалния опит и творческия потенциал на ученика. То се реализира чрез разнообразни дейности, 
основно – практически. Чрез тях учениците усвояват знания и умения, развиват своите способности. Те овла-
дяват операции като очертаване, рязане, лепене, гравиране и др. В процеса на обучение по изобразително 
изкуство учениците от втори клас усвояват нови понятия като: фантазен образ, фигурален образ, натюрморт, 
пейзаж и др. Чрез обучението по изобразително изкуство се осъществяват междупредметни връзки с други 
учебни предмети изучавани във 2. клас. Усвояват се и се разширяват понятия с интегрален характер като: 
природна среда, изразни средства, пространство и др

Основна дейност в обучението по изобразително изкуство във 2. клас е рисуването в различните му вариан-
ти. Учениците се научават да работят с различни материали и техники. За рисуване се използват разнообразни 
материали: хартия, моливи, флумастери, пастели, бои, четки, гуми. За рисуване с акварел и темпера се работи на 
подходяща хартия – листове от скицник или кадастрон. Необходими са кръгли и плоски четки, съд за вода, палитра.

Моделирането е дейност, различна от рисуването, в която учениците усвояват и развиват умения за из-
граждане на триизмерни форми. За моделиране се използва основно пластилин или глина. Работи се на пласт-
масови дъсчици и с инструменти за оформяне и гравиране на формите. Във втори клас учениците изработват 
триизмерни пластики и релеф по темите „Разнообразие на форми“ и „Форми от пластилин“.

Освен рисуване и моделиране учениците практикуват апликиране, конструиране и декориране. 
В обучението по изобразително изкуство във 2. клас отделните дейности могат да се съчетават. Много чес-

то отделните дейности преминават една в друга. Например учениците могат да нарисуват проект, след което 
да апликират отделни елементи по рисунката или да изготвят апликация от хартия, след което да продължат 
да рисуват и украсяват апликацията. За подобни хибридни форми на дейност най-често се използва терминът 
приложна дейност.
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Изобразителните дейности по същността си са практически и творчески и определят в голяма степен начи-
на на преподаване на предмета, методите на обучение, формите на работа, оценяването на резултатите.  Уп-
ражненията в обучението по изобразително изкуство се включват в практическите дейности и са неразделна 
част от художествената практика на ученика. На основа на практическите дейности и упражнения се усвояват 
нови знания и умения, затвърждават се и се разширяват знания, формират се и се развиват практически уме-
ния. Изобразителните дейности, практикувани от учениците във втори клас, осигуряват възможност за разви-
ване на творческите им способности и въображение. 

Изобразителните дейности се реализират чрез практически изобразителни задачи, които учениците изпъл-
няват. Практическите задачи могат да бъдат от различен тип и ниво на сложност и се изпълняват с различни 
материали и чрез разнобразни техники. Тези задачи, поради класно-урочната форма, са предимно общи – от-
насят се за всички ученици в класа. Учителят може да прилага диференциран подход, като поставя допълни-
телни изисквания или ограничения към изпълнението на задачите на отделните ученици. На ученици с по-ви-
соко равнище на изобразителни способности задачите могат да се усложняват, а с по-ниско – да се опростяват. 

Практическите задачи се изпълняват с различни материали и техники. В обучението по изобразително из-
куство във 2. клас се прилагат различни изобразителни техники, много от които учениците познават от първи 
клас. Прилагат се основните техники на работа с акварел, темпера, пастели, както и смесени техники, в които 
се съчетава рисуване с пастели, флумастери и акварел. 

Някои практически задачи се изпълняват в една и съща техника, например рисуване с флумастери. Някои 
практически задачи изискват изпълнение в смесена техника, например комбиниране на флумастери и акварел, 
флумастери, акварел и пастел. 

Основната част от практическите задачи се изпълняват в техники, познати на учениците от обучението 
по изобразително изкуство в 1. клас. За тези техники обикновено са необходими хартии за основата, моливи 
– графични и цветни, флумастери, четки, акварелни или темперни бои. По някои теми се изпълняват практи-
чески задачи, които изискват цветна хартия. За техниката батик са необходими акварелни бои, четки, маслени 
пастели или парафинова свещ и хартия.

Една част от практическите задачи се изпълняват в техника апликация. Тя може да се прилага като основна 
и като допълнителна техника. Тази техника изисква осигуряване с повече материали: цветни хартии, флу-
мастери, ножици, лепило, изрезки и др. Работата, изпълнена в техника апликация, често се придружава или 
довършва с рисуване и декориране.

Важно значение в обучението по изобразително изкуство във втори клас имат техниките на печатане – 
много интересни на учениците. За основа се използва обикновено хартия, на която се извършва печатането. 
За печатане се ползват бои, които не засъхват веднага. Подходящи са темперните бои, тъй като дават възмож-
ност формата, която ще се отпечатва, да се покрие с гъст и дебел слой боя. Техниката печатане предоставя 
богати възможности за избор на предмети и форми за отпечатване: сухи листа, гума, картоф, дунапрен и др. 
Печатането може да бъде основна или съпътстваща изпълнението на задачата техника. Като съпътстваща 
техника тя се прилага за довършване на образи, например чрез отпечатъци, получени от  дунапрен, четка или 
друг предмет.

Друга атрактивна техника, известна като гратаж, представлява по същество рисуване с издраскване в раз-
личните му варианти.  Хартиеният лист едностранно се покрива с гъста темперна боя, един или два слоя. Рабо-
ти се след изсъхване на боята. Другият вариант на техниката изисква първо листът да се покрие равномерно 
с плътен слой боя, който трябва да изсъхне, след което отгоре да се положи следващият също плътен слой 
темпера. Изображението се издраска с подходящо острие по незасъхналия втори слой боя. За изпълнението на 
техниката гратаж се изискват лист кадастрон, темперна боя, маслени пастели, плоски четки (по възможност), 
клечки или непишещи химикалки.

Техниката мозайка съществува в различни варианти. Във втори клас се предвижда да се изпълни мозайка с 
природни материали. За целта са необходими пластмасова или хартиена чиния и пластилин, както и различни 
природни материали: семена, камъчета, миди, клечки, сухи цветя, клонки и др. Характерът на мозайката се 
определя от тези материали. 

В обучението по изобразително изкуство във втори клас са застъпени теми, свързани с календарните праз-
ници. Те съдържат задачи за изработка на украса. За изпълнението на този тип задачи се изискват по-голям 
набор от материали: твърда хартия, цветна хартия, ножици и лепило, бои и флумастери, включително връв, 
конци и др.

Практическите задачи, които се изпълняват по изобразително изкуство във 2. клас, са от два типа: индиви-
дуални и групови. Голямата част от задачите са предвидени да се изпълняват индивидуално от ученика. Учи-
телят поставя практическата задача към целия клас, а всеки отделен ученик изпълнява задачата индивидуално, 
а резултатът е рисунка, пластика, апликация или друг тип ученическа работа.

Практическите задачи, които изискват групова работа, имат своя специфика. Учениците работят по групи 
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и създават общ проект или ученическа творба. За изпълнение на групови задачи е важно предварително да се 
осигурят материалите и условията за работа. Да се подготвят например листове кадастрон, ножици, лепило, 
тиксо. За изпълнението на колективните проекти във втори клас е важно да се подготви основа от дълъг лист 
кадастрон, образуван чрез съединяването на два или повече отделни листове или половинки кадастрон. Освен 
това всеки ученик трябва да разполага с лист за рисуване, темперни бои, моливи, флумастери, както и с други 
пособия.

По време на работата по изпълнение на задачите в клас учителят общува с учениците. Те споделят своите 
идеи и намерения, коментират различни въпроси. В процеса на работа обикновено учениците общуват помеж-
ду си. Второкласниците обичат да споделят какво правят. Те коментират проблеми, спорят, помагат на други-
те, влизат в конфликти. Работата по задачите се придружава с възклицания, както и с мимическо и  вербално 
изразяване на емоциите, които изпитват. Учителят има важната и трудна роля да контролира процесите на 
работа по задачите, да коментира, да съветва и да помага. Той трябва да умее да решава конфликти. 

Резултатът от изпълнението на практическите задачи е разнообразен: рисунки, илюстрации, апликации, 
пластики, художествени конструкции, отпечатъци, украса на предмети. Ученическите творби показват какво 
е постигнал обучаваният. В тях се отразяват и отношенията на ученика към света, към неговото обкръжение и 
към себе си. Ученическите творби, в частност рисунките, не винаги се поддават на лесна и еднозначна оценка. 

Обучението по изобразително изкуство се осъществява основно в класната стая или на територията на учи-
лището. За провеждане на ефективно обучение е необходимо помещение, което трябва да е добре осветено и с 
достатъчно пространство за осъществяване на конкретните дейности. За изпълнение на много учебни задачи 
учениците трябва да имат достъп до източник на вода. За използването на електронни ресурси при разглежда-
не на отделните теми са необходими компютърна конфигурация (или лаптоп) и проектор.

За реализация на една част от образователните цели много подходящи са извънучилищните форми: пленер 
и посещение на художествени изложби и ателиета.

Пленерът осигурява възможност за наблюдение на природни обекти и рисуване в природна среда. При 
определени условия пленер може да се провежда в училищния двор. 

Посещението на художествено ателие запознава учениците със средата и условията, в които художниците 
творят. Срещата с художник може да се проведе и в класната стая. В този случай е важно условията (или атели-
ето), в които работи художникът, да се представят чрез електронни средства или друг тип нагледни материали.

Посещението на художествени изложби дава възможност учениците непосредствено да общуват с кон-
кретни и оригинални художествени произведения. При отсъствие на възможност за реално посещение то 
може да бъде заменено с виртуално посещение на галерия.

Важно значение за представянето на резултатите от обучението по изобразително изкуство има организи-
рането и провеждането на изложби с ученически рисунки или други техни произведения. 

УЧЕБНИКЪТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 2. КЛАС

Комплектът по изобразително изкуство за 2. клас представлява система от дидактически средства, 
предназначен за комплексна и ефективна реализация на целите на обучението по изобразително изкуство. 
Като се основава на постиженията на учениците от първи клас, обучението по изобразително изкуство във 
2. клас надгражда съответните знания и умения, заложени в Държавния образователен стандарт и учебната 
програма.

Комплектът включва:
• учебна програма
• учебник
• електронен вариант на учебника
• книга за учителя
• допълнителни електронни ресурси.

Учебникът по изобразително изкуство
Учебникът по изобразително изкуство за 2. клас е предназначен да дава информация по учебните теми и 

изобразителните дейности, предвидени в учебната програма. Той трябва да мотивира, насочва и ръководи 
учениците в изобразителната дейност, да създава и поддържа техния интерес към изобразителните изкуства. 
Учебникът осигурява възможности за осъществяване на междупредметни връзки с останалите учебни дисци-
плини, изучавани в 2. клас. 

Учебникът, в общ обем от 88 страници, започва с кратко обръщение към учениците. 
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Съдържанието представя темите, разграничени в два цвята – за нови знания (оранж) и за упражнения и 
практически дейности (син).  

Рубриките и означенията са представени на една страница в самото начало на учебника. Типовете уроци са 
означени с различен цвят: за нови знания – с оранжева, за упражнения и практически дейности – със синя, и 
за диагностика – с шарена подложка. Основните дейности на учителя и на ученика са означени с пиктограми, 
обозначаващи дейността на учителя (въвеждане в конкретна тема и поставяне на задачите) и на ученика (изоб-
разителни задачи за класа, задачи за работа в блок, задачи за портфолио). Пиктограмите са ясни, разбираеми, 
интересни. Означенията и пиктограмите осигуряват възможност за бързо ориентиране в съдържанието по 
страниците на учебника.

Електронните ресурси към учебника включват: разнообразни интерактивни упражнения, свърза-
ни с учебния материал; визуализация на предвидените в учебника теми; обогатяващи съдържанието 
информационни ресурси; практическо представяне на изобразителните дейности; видеоклипове и др. 

 
Учебният материал
Урочните теми в учебника са развити на основа на глобалните теми от учебната програма и изцяло покри-

ват учебното съдържание в програмата. Те не цитират буквално темите от учебната програма, а имат атрак-
тивни заглавия, съобразени с възрастта на учениците. Всяка глобална тема от учебната програма е представе-
на с няколко урочни теми, или по всяка глобална тема са развити два или повече урока.

Урочните теми, написани с бели букви и едър шрифт, ясно се открояват на оранжевата (нови знания), синя-
та (упражнения и практически дейности) или многоцветната ивица (диагностика). Под тях следва разработка-
та на урока. Основният учебен материал към уроците е представен чрез кратки текстове и богат илюстративен 
материал: фотографии, репродукции на произведения на изкуството и на ученически творби и др. Към всеки 
урок са представени материалите и пособията за работа.

Основна задача на учебника е да осигури възможности за провеждане на изобразителни дейности в техните 
варианти: рисуване, моделиране, апликиране, художествено конструиране, работа с различни изобразителни 
материали и техники. 

Апаратът за контрол включва входяща и изходяща диагностика, разположени в началото и в края на 
учебника. 

Текстът в учебника има различно предназначение. Новите знания се въвеждат чрез кратки текстове: 
описания на природни картини, празници или други явления, практически методи за изпълнение на задачи. В 
текста обикновено са включени въпроси и задачи.

На страниците за упражнения и практически дейности под форма на текст са представени методи на ра-
бота, последователност от операции или друга информация. Заглавията в тези страници са съобразни с  уп-
ражненията и практическата дейност в урока. В някои от страниците за практически дейности са представени 
различни варианти и насоки за работа, включително и за извънкласни дейности. Подзаглавията ясно показват 
какво се коментира в текста под тях. 

Илюстративният материал има важно значение в учебника. Теоретичните знания, които се усвояват на 
практическа основа, се въвеждат основно чрез изображения. 

Част от илюстративния материал онагледява способи за действие, представени чрез фотографии на учени-
чески работи на различен стадий на разработка. За по-голяма прегледност те са означени с цифри.

Богатият илюстративен материал има различни функции. Изображенията служат за онагледяване, да под-
сказват идеи и решения, да стимулират и мотивират ученика. Илюстрациите осигуряват възможност за раз-
глеждане и изучаване на обекти и на художествени произведения чрез репродукции, както и за решаването на 
изобразителни и неизобразителни задачи.

УРОЦИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ВЪВ ВТОРИ 
КЛАС И ТЯХНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Обучението по изобразително изкуство във втори клас се осъществява чрез система от уроци, в които 
се проектират заложените образователни цели. В учебния план учебният предмет изобразително изкуство е 
заложен с 48 часа годишен хорариум. Това поставя въпрос как да се планира учебното време през учебната 
година. Очертават се два варианта: 

1. В първия срок се отделят по 2 учебни часа седмично, а във втория – по 1 час. 
2. В първия срок се провежда по 1 час седмично и 2 часа – във втория. 
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По учебна програма от годишния брой часове за изучаване на предмета 20 часа са отделени за нови знания, 
26 – за упражнения и практически дейности и 4 – за диагностика (Вж. Табл.). 

Таблица 1.

За нови знания 20 ч. 42%

За упражнения и практически дейности 26 ч. 54%

За диагностика на входно ниво и на изходно ниво 2 ч. 4%

Общо 48 ч. 100%

Това разпределение дава основание уроците да се разделят условно на уроци за нови знания, уроци за 
упражнения и практически дейности и уроци за диагностика. Уроците най-общо могат да се определят като 
комбинирани уроци, в които се въвеждат, разширяват или се затвърдяват знания, провеждат се упражнения и 
практически дейности.

Новите знания по изобразително изкуство се усвояват основно в практическите дейности като рисуване, 
моделиране и др. Нови знания могат да се въвеждат чрез разказ, беседа и други методи и форми на дейност, 
включително игра. В часовете за упражнения и практически дейности се изпълняват основно практически 
задачи. Както беше отбелязано, разделянето между уроците е условно и на него не бива да се робува. 

Изходящата диагностика се провежда в един учебен час и има за цел да установи нивото на постижения на 
учениците в резултат на обучението по изобразително изкуство. Входящата диагностика – нивото на знания и 
умения на учениците в началото на учебната година. 

Уроците през учебната година се провеждат един път седмично в два учебни часа или един учебен час. В 
първата част на урока обикновено се въвежда темата. Учебният материал се поднася с кратък разказ, беседа, 
демонстрация или друг тип интерактивни методи. Съгласно изискванията на учебната програма във всеки 
урок се прилагат изобразителни дейности: рисуване, моделиране, апликиране или друг тип изобразителна 
дейност. Учениците работят индивидуално или в екип. 

Освен практическите дейности от типа рисуване и моделиране, в уроците по изобразително изкуство се 
осъществяват разнообразни други дейности. Учениците разглеждат репродукции, наблюдават обекти не-
посредествено или чрез репродукция или мултимедийна презентация. Те обсъждат, коментират, разказват, 
участват в дидактически игри. В уроците по изобразително изкуство е важно да се включват различни дейнос-
ти, които да се редуват. Трябва да се има предвид, че практическата работа в урока е основна и тя най-често 
отнема повече време. 

Изобразителна дейност на ученика се основава на изпълнение на учебни изобразителни задачи, които по-
ставя основно учителят. Те могат да бъдат от различен тип и ниво на сложност и да се изпълняват с различни 
материали и чрез разнобразни техники. Тези задачи са предимно общи – отнасят се за всички ученици в класа. 
Учителят може да прилага диференциран подход, като поставя допълнителни изисквания или ограничения 
към изпълнението на задачите на отделните ученици. Ако ученикът е на по-високо равнище на изобразителни 
способности – задачите се усложняват, ако е на по-ниско – се опростяват. 

В тази книга е представено примерно годишно разпределение. В първия срок са отделени по 2 учебни часа 
седмично, а във втория – по 1 час. В таблица 2 е представено разпределението на часовете по глобални теми. 
Ясно се вижда, че по всяка глобална тема са включени часове за нови знания и за  упражнения и практически 
дейности.

Разпределение на часовете по глобални теми

Глобална тема Общо Нови знaния Упр. и практ. дейности

Красотата на природата 5 2 3

Реален и фантазен свят 6 2 4

Образи и форми 6 2 4

Образи и цветове 6 2 4

Професията на художника 3 2 1
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Разпределение на часовете по глобални теми

Видове и жанрове в изкуството 9 6 3

Човешки дейности и знаци 3 1 2

Изобразителни техники 8 3 5

Общо за годината за нови знания, упраж-
нения и практически дейности

46 20 26

За диагностика 2

Общо за годината 48

По-надолу са представени глобалните теми, разбити на урочни теми със съответния хорариум. В курсив са 
изписани темите, свързани с художествената практика на ученика. 

Глобална тема 1. Красотата на природата (5 учебни часа)
Есенна палитра. Рисувам с цветовете на есента (2)
Красотата на зимата. Рисувам зимни игри (2)
Цветна пролет (1)

Глобална тема 2. Реален и фантазен свят (6 учебни часа)
Чудото на фантазията. Аз измислям герой (2)
В света на фантазията. Изрязвам, комбинирам и създавам образ (2)
Рисувам вълшебно животно (1)
Предметите оживяват. История с предмета. Рисувам предмети, които говорят (1)

Глобална тема 3. Образи и форми (6 учебни часа)
Разнообразие на форми. Моделиране на релеф (2)
Образи и истории. Рисувам интересни случки (2)
Градът на моите мечти. Колективен проект (1)
Работя с природни материали (1)

Глобална тема 4. Образи и цветове (6 учебни часа)
Светло и тъмно. Изразявам настроения чрез цветове (2)
Коледни празници. Подарък за коледа (2)
Цветните петна оживяват (1)
Цветна градина. Рисувам различни цветя (1)

Глобална тема 5. Професията на художника (3 учебни часа)
Художникът и неговата професия. Работата на живописеца и скулптора (2)
Работата на графика и илюстратора. Илюстрирам разказ (1)

Глобална тема 6. Видове и жанрове в изкуството (9 учебни часа)
Картини и цветове. Рисувам с вълшебни цветове (2)
Линии и форми. Рисувам с флумастери (2)
Форми от пластилин. Моделирам форми (2)
Натюрморт. Апликирам ваза с цветя (1)
Пейзаж. Рисувам красотата на пролетта (1)
Портрет. Рисувам портрет на моя приятел (1)
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Глобална тема 7. Човешки дейности и знаци (3 учебни часа)
Знаците и хората. Разказвам и рисувам знаци (2)
Създаваме знак на класа. колективен проект (1)

Глобална тема 8. Изобразителни техники (8 учебни часа)
Смесена техника. Рисувам с различни материали (1)
Рисуване чрез издраскване. Рисувам с темперна боя и издрасквам (2) 
Украса за празника. Украсяваме нашата класна стая (2)
Отпечатани и образи. Създавам отпечатъци (1)
Рисувм забавни лица (1)
Създаваме колаж от различни материали (1)
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4. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище  Град 

 Утвърждавам: 
 Директор:  (име и фамилия)
 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ДЕЙНОСТИ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 2. КЛАС

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 201.../201... ГОДИНА

Вид на урока Хорариум

Уроци за нови знания НЗ 20 часа

Уроци за упражнения и практически дейности УПД 26 часа

Уроци за диагностика на входно и изходно ниво Д 2 часа

Годишен хорариум: 48 часа 

 Изготвил: 
 (име и фамилия)
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Срок Тема на урочната единица

В
ид

 н
а 

ур
ок

а Очаквани резултати
(компетентности)

на ниво учебна програма

Нови 
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми  
и/или раздели

Забележка
(дидактически сред-
ства, преструкту-

риране  
на учебно  

съдържание и др.)

м
ес

ец

се
дм

иц
а

на ученика по целите на 
урока (ресурси)

на ученика 
за МПВ

(ресурси)
Методи и инстру-

ментариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ІХ 1. КАКВО НАУЧИХ В ПЪР-
ВИ КЛАС 

Изобразителни техники
СМЕСЕНА ТЕХНИКА 
Рисувам с различни мате-
риали. 

Д
НЗ

Познава изобразителни материали за 
смесена техника, подбира материали, 
комбинира и експериментира с раз-
лични материали и техники, описва 
най-важните особености на смесената 
техника, познава спецификата на сме-
сената техника в изображения

смесени тех-
ники

Различава основни 
изобразителни матери-
али и техники, рисува с 
маслен пастел и акварел 
(батик )

Околен свят разказ, 
демонстрация,
беседа, 
наблюдение

Общокласна, 
индивидуална, 
качествена 
оценка на практиче-
ската дейност

2. Красотата на природата 

ЕСЕННА ПАЛИТРА 
Рисувам с цветовете на ес-
ента
 

НЗ
УПД

Различава визуални особености на 
обекти и явления в природата, свързва 
сезоните с характерните за тях цвето-
ве, познава, разграничава и назовава 
различни цветове, проявява естетиче-
ски усет в подбора на изобразителни 
и природни материали, изразява чрез 
описания и рисунки емоционално от-
ношение към красотата на природата

изобразяване Наблюдава, рисува с 
цветни моливи, печата с 
бои, апликира с природ-
ни материали

Околен свят разказ, 
беседа, 
наблюдение, 
демонстрация 

Общокласна, 
индивидуална

Х 3. Образи и форми 

РАЗНООБРАЗИЕ НА 
ФОРМИ 
Моделирам релеф

НЗ
УПД

Притежава знания за разнообразието 
от форми в природата, познава и на-
зовава предмети с еднаква и различна 
форма, свързва образа на предмета с 
очертанието му, моделира релеф от 
пластичен материал, като използва 
варианти на моделиране на релеф, ин-
терпретира особеностите на различни 
фигурални образи чрез изобразителна 
дейност

фигурален об-
раз

Наблюдава, разглежда, 
моделира с пластилин

Околен свят,
Математика

беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Общокласна, 
индивидуална

4. Образи и цветове 

СВЕТЛО И ТЪМНО

Рисувам слънчев и мрачен 
ден

НЗ
УПД

Притежава знания за разнообразие-
то от цветове в природата, познава и 
назовава различни цветове, разграни-
чава светли и тъмни цветове, интер-
претира въздействието на творби с 
тъмни и светли цветове чрез описания 
и изобразителна дейност

светъл цвят,
тъмен цвят

Наблюдава, разглежда, 
рисува с акварелни бои 

Околен свят беседа, 
наблюдение, 
демонстрация, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Общокласна, 
индивидуална

5. Реален и фантазен свят 

ЧУДОТО  
НА ФАНТА ЗИЯТА 

Измислям герой

НЗ
УПД

Притежава знания за фантазни герои 
в илюстрации, репродукции, филми, 
различава изображения на реални и 
фантазни герои, коментира особе-
ности на изображения от реалния и 
фантазния свят, създава изображения 
на фантазни герои

фантазен образ Разглежда, обсъжда, из-
мисля и рисува фантазен 
герой

Б ъ л г а р с к и 
език и лите-
ратура 

разказ,
беседа, 
демонстрация,
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Общокласна,
идвидуална
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Срок Тема на урочната единица

В
ид

 н
а 

ур
ок

а Очаквани резултати
(компетентности)

на ниво учебна програма

Нови 
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми  
и/или раздели

Забележка
(дидактически сред-
ства, преструкту-

риране  
на учебно  

съдържание и др.)

м
ес

ец

се
дм

иц
а

на ученика по целите на 
урока (ресурси)

на ученика 
за МПВ

(ресурси)
Методи и инстру-

ментариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ІХ 1. КАКВО НАУЧИХ В ПЪР-
ВИ КЛАС 

Изобразителни техники
СМЕСЕНА ТЕХНИКА 
Рисувам с различни мате-
риали. 

Д
НЗ

Познава изобразителни материали за 
смесена техника, подбира материали, 
комбинира и експериментира с раз-
лични материали и техники, описва 
най-важните особености на смесената 
техника, познава спецификата на сме-
сената техника в изображения

смесени тех-
ники

Различава основни 
изобразителни матери-
али и техники, рисува с 
маслен пастел и акварел 
(батик )

Околен свят разказ, 
демонстрация,
беседа, 
наблюдение

Общокласна, 
индивидуална, 
качествена 
оценка на практиче-
ската дейност

2. Красотата на природата 

ЕСЕННА ПАЛИТРА 
Рисувам с цветовете на ес-
ента
 

НЗ
УПД

Различава визуални особености на 
обекти и явления в природата, свързва 
сезоните с характерните за тях цвето-
ве, познава, разграничава и назовава 
различни цветове, проявява естетиче-
ски усет в подбора на изобразителни 
и природни материали, изразява чрез 
описания и рисунки емоционално от-
ношение към красотата на природата

изобразяване Наблюдава, рисува с 
цветни моливи, печата с 
бои, апликира с природ-
ни материали

Околен свят разказ, 
беседа, 
наблюдение, 
демонстрация 

Общокласна, 
индивидуална

Х 3. Образи и форми 

РАЗНООБРАЗИЕ НА 
ФОРМИ 
Моделирам релеф

НЗ
УПД

Притежава знания за разнообразието 
от форми в природата, познава и на-
зовава предмети с еднаква и различна 
форма, свързва образа на предмета с 
очертанието му, моделира релеф от 
пластичен материал, като използва 
варианти на моделиране на релеф, ин-
терпретира особеностите на различни 
фигурални образи чрез изобразителна 
дейност

фигурален об-
раз

Наблюдава, разглежда, 
моделира с пластилин

Околен свят,
Математика

беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Общокласна, 
индивидуална

4. Образи и цветове 

СВЕТЛО И ТЪМНО

Рисувам слънчев и мрачен 
ден

НЗ
УПД

Притежава знания за разнообразие-
то от цветове в природата, познава и 
назовава различни цветове, разграни-
чава светли и тъмни цветове, интер-
претира въздействието на творби с 
тъмни и светли цветове чрез описания 
и изобразителна дейност

светъл цвят,
тъмен цвят

Наблюдава, разглежда, 
рисува с акварелни бои 

Околен свят беседа, 
наблюдение, 
демонстрация, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Общокласна, 
индивидуална

5. Реален и фантазен свят 

ЧУДОТО  
НА ФАНТА ЗИЯТА 

Измислям герой

НЗ
УПД

Притежава знания за фантазни герои 
в илюстрации, репродукции, филми, 
различава изображения на реални и 
фантазни герои, коментира особе-
ности на изображения от реалния и 
фантазния свят, създава изображения 
на фантазни герои

фантазен образ Разглежда, обсъжда, из-
мисля и рисува фантазен 
герой

Б ъ л г а р с к и 
език и лите-
ратура 

разказ,
беседа, 
демонстрация,
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Общокласна,
идвидуална
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Срок Тема на урочната единица

В
ид

 н
а 

ур
ок

а Очаквани резултати
(компетентности)

на ниво учебна програма

Нови 
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми  
и/или раздели

Забележка
(дидактически сред-
ства, преструкту-

риране  
на учебно  

съдържание и др.)

м
ес

ец

се
дм

иц
а

на ученика по целите на 
урока (ресурси)

на ученика 
за МПВ

(ресурси)
Методи и инстру-

ментариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Изобразителни техники 

РИСУВАНЕ ЧРЕЗ ИЗ-
ДРАСКВАНЕ 
Рисувам с темперна боя и из-
драсквам

НЗ
УПД

Познава изобразителни техники за ри-
суване и издраскване, прилага в изоб-
разителната дейност техники за из-
драскване, създава изображение, като 
използва техниката на рисуване чрез 
издраскване

Разглежда илюстрации, 
рисува чрез издраскване

разказ, 
беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална,
общокласна

ХІ 7. Човешки дейности и знаци 

ЗНАЦИТЕ НА ХОРАТА 

Рисувам знаци за екопътека 

НЗ
УПД

Притежава общи знания за знаците и 
тяхното предназначение, разбира зна-
чението на различни видове визуални 
знаци в околната среда, използва в 
изображения видове визуални знаци, 
според тяхното предназначение, умее 
да създава знаци с определено пред-
назначение

визуален знак Разпознава визуални 
знаци, рисува знаци за 
екопътека

Околен свят беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на мисле-
нето

Индивидуална,
общокласна

8. Видове и жанрове в изку-
ството 

КАРТИНИ И ЦВЕТОВЕ 

Рисувам с вълшебни цветове

НЗ
УПД

Разграничава произведения на изоб-
разителното изкуство по вид, познава 
техники за смесване на боите, съчета-
ва и комбинира цветове в изображе-
нието, проявява емоционално отноше-
ние към цветовите съчетания

живопис Разглежда, рисува с 
цветни линии и петна, 
смесва бои

Музика беседа,
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална,
общокласна

9. Образи и форми 

ОБРАЗИ И ИСТОРИИ 

Рисувам интересни случки 

НЗ
УПД

Притежава общи знания за илюстрации-
те в комикси за деца, познава характер-
ни образи в истории в картинки, изобра-
зява визуални особености на човешки 
фигури и животни, коментира образи 
на герои от истории в картинки, създава 
рисунка – история в картина

Разглежда, разказва и ри-
сува история в картинки

Б ъ л г а р с к и 
език и лите-
ратура

беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална,
общокласна

10. Красотата на природата 

КРАСОТАТА НА ЗИМАТА 

Рисувам зимни игри

НЗ
УПД

Различава визуални особености на 
обекти и явления от заобикалящата 
среда, притежава знания за фигурална 
композиция, проявява композиционни 
умения в изобразяването на човешки 
фигури в общ сюжет, предава в изо-
бражението движение на човешките 
фигури, изразява чрез описания и ри-
сунки емоционално отношение към 
красотата на природата

фигурална 
композиция

Разглежда, обсъжда, ри-
сува зимни игри

Б ъ л г а р с к и 
език и лите-
ратура, Око-
лен свят

разказ, 
беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална,
общокласна

ХІІ 11. Образи и цветове 

КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ

Новогодишна елха от картон 
и хартия

НЗ
УПД

Притежава знания за предназначение-
то на коледна украса, прилага различ-
ни операции при изготвянето на форма 
от хартия, проявява сръчност и умение 
в работата с хартия

Изрязва форми от хар-
тия, апликира, дорисува 

Технологии 
и предприе-
мачество

разказ, 
беседа, 
демонстрация, 
методи за стимули-
ране на дейността

Индивидуална,
общокласна
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Срок Тема на урочната единица

В
ид

 н
а 

ур
ок

а Очаквани резултати
(компетентности)

на ниво учебна програма

Нови 
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми  
и/или раздели

Забележка
(дидактически сред-
ства, преструкту-

риране  
на учебно  

съдържание и др.)

м
ес

ец

се
дм

иц
а

на ученика по целите на 
урока (ресурси)

на ученика 
за МПВ

(ресурси)
Методи и инстру-

ментариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6. Изобразителни техники 

РИСУВАНЕ ЧРЕЗ ИЗ-
ДРАСКВАНЕ 
Рисувам с темперна боя и из-
драсквам

НЗ
УПД

Познава изобразителни техники за ри-
суване и издраскване, прилага в изоб-
разителната дейност техники за из-
драскване, създава изображение, като 
използва техниката на рисуване чрез 
издраскване

Разглежда илюстрации, 
рисува чрез издраскване

разказ, 
беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална,
общокласна

ХІ 7. Човешки дейности и знаци 

ЗНАЦИТЕ НА ХОРАТА 

Рисувам знаци за екопътека 

НЗ
УПД

Притежава общи знания за знаците и 
тяхното предназначение, разбира зна-
чението на различни видове визуални 
знаци в околната среда, използва в 
изображения видове визуални знаци, 
според тяхното предназначение, умее 
да създава знаци с определено пред-
назначение

визуален знак Разпознава визуални 
знаци, рисува знаци за 
екопътека

Околен свят беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на мисле-
нето

Индивидуална,
общокласна

8. Видове и жанрове в изку-
ството 

КАРТИНИ И ЦВЕТОВЕ 

Рисувам с вълшебни цветове

НЗ
УПД

Разграничава произведения на изоб-
разителното изкуство по вид, познава 
техники за смесване на боите, съчета-
ва и комбинира цветове в изображе-
нието, проявява емоционално отноше-
ние към цветовите съчетания

живопис Разглежда, рисува с 
цветни линии и петна, 
смесва бои

Музика беседа,
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална,
общокласна

9. Образи и форми 

ОБРАЗИ И ИСТОРИИ 

Рисувам интересни случки 

НЗ
УПД

Притежава общи знания за илюстрации-
те в комикси за деца, познава характер-
ни образи в истории в картинки, изобра-
зява визуални особености на човешки 
фигури и животни, коментира образи 
на герои от истории в картинки, създава 
рисунка – история в картина

Разглежда, разказва и ри-
сува история в картинки

Б ъ л г а р с к и 
език и лите-
ратура

беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална,
общокласна

10. Красотата на природата 

КРАСОТАТА НА ЗИМАТА 

Рисувам зимни игри

НЗ
УПД

Различава визуални особености на 
обекти и явления от заобикалящата 
среда, притежава знания за фигурална 
композиция, проявява композиционни 
умения в изобразяването на човешки 
фигури в общ сюжет, предава в изо-
бражението движение на човешките 
фигури, изразява чрез описания и ри-
сунки емоционално отношение към 
красотата на природата

фигурална 
композиция

Разглежда, обсъжда, ри-
сува зимни игри

Б ъ л г а р с к и 
език и лите-
ратура, Око-
лен свят

разказ, 
беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална,
общокласна

ХІІ 11. Образи и цветове 

КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ

Новогодишна елха от картон 
и хартия

НЗ
УПД

Притежава знания за предназначение-
то на коледна украса, прилага различ-
ни операции при изготвянето на форма 
от хартия, проявява сръчност и умение 
в работата с хартия

Изрязва форми от хар-
тия, апликира, дорисува 

Технологии 
и предприе-
мачество

разказ, 
беседа, 
демонстрация, 
методи за стимули-
ране на дейността

Индивидуална,
общокласна
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Срок Тема на урочната единица

В
ид

 н
а 

ур
ок

а Очаквани резултати
(компетентности)

на ниво учебна програма

Нови 
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми  
и/или раздели

Забележка
(дидактически сред-
ства, преструкту-

риране  
на учебно  

съдържание и др.)

м
ес

ец

се
дм

иц
а

на ученика по целите на 
урока (ресурси)

на ученика 
за МПВ

(ресурси)
Методи и инстру-

ментариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12. Изобразителни техники

УКРАСА ЗА ПРАЗНИКА 

Украса на нашата класна 
стая 

НЗ
УПД

Притежава знания за празничната ук-
раса, коментира различни украси и 
техните елементи, подбира материали, 
пособия и техники за изработване на 
украса, създава празнична украса от 
разнообразни елементи, проявява въ-
ображение при създаването на украса

Апликира, рисува форми 
за украса; работи по из-
бор с флумастери, пасте-
ли, бои 

Технологии 
и предприе-
мачество

беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална,
общокласна

13. Реален и фантазен свят 

В СВЕТА НА ФАНТАЗИ-
ЯТА 
 
Изрязвам, комбинирам и 
създавам образ

НЗ
УПД

Притежава знания за същността на 
декоративния образ, създава декора-
тивен образ, като ползва декоративни 
елементи за украса, проявява умения 
за комбиниране на отделни форми в 
общ образ чрез техники по апликира-
не, коментира особености на изобра-
жения от реалния и фантазния свят

декоративен
образ

Разглежда, апликира 
чрез комбиниране на ге-
ометрични форми от хар-
тия, добавя декоративна 
украса с флумастери

Б ъ л г а р с к и 
език и лите-
ратура

разказ, 
беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, ме-
тоди за стимули-
ране на въображе-
нието

Индивидуална,
общокласна

І 14. Образи и форми 

ГРАДЪТ

Градът на нашите мечти 
– колективен проект

НЗ
УПД

Притежава знания за разнообразие-
то от архитектурни сгради, създава 
изображение, в което включва архи-
тектурни сгради, проявява компози-
ционни умения при включването на 
рисунката на различни сгради в обща 
композиция, придобива представа за 
най-важните визуални особености на 
архитектурни обекти (форми, цветове, 
детайли, съотношения)

Разглежда, обсъжда, ри-
сува архитектурни сгра-
ди в градска среда, рабо-
ти в екип

Околен свят наблюдение, 
беседа, 
описание на обект, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на дей-
ността 

Индивидуална,
общокласна

15. Видове и жанрове в изку-
ството 

ЛИНИИ И ФОРМИ 

Рисувам с флумастер на сво-
бодна тема

НЗ
УПД

Разграничава произведения на изобра-
зителното изкуство по вид, притежава 
познания за графичните изразни сред-
ства, описва най-общи характеристики 
на графиката, създава изображение с 
графични изразни средства

графика Разглежда, обсъжда, ри-
сува на свободна тема с 
флумастери

Околен свят, 
математика

беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална,
общокласна

16. Професията на художника

ПРОФЕСИЯТА НА ХУ-
ДОЖНИКА

Картини и скулптури

НЗ
УПД

Различава професията на художника 
от други творчески професии, комен-
тира изобразителната дейност на ху-
дожника – живописец, график, скулп-
тор, изразява отношение към творче-
ската работа на художника

художник
ателие

Разглежда, коментира 
живописни и скулптурни 
творби

Околен свят Индивидуална,
общокласна

ІІ
17.

Видове и жанрове в изку-
ството

ФОРМИ ОТ ПЛАСТИ-
ЛИН
2 срок

НЗ Различава произведения на скулпту-
рата от други видове изкуства, описва 
най-общи характеристики на скулпту-
рата, моделира пластични форми 

скулптура Моделира човешка фигу-
ра от пластилин, използ-
ва пособия за моделира-
не

Математика беседа за модели-
рането, 
демонстрация, н
аблюдение, 
методи за стимули-
ране на дейността

Индивидуална, 
общокласна
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Срок Тема на урочната единица

В
ид

 н
а 

ур
ок

а Очаквани резултати
(компетентности)

на ниво учебна програма

Нови 
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми  
и/или раздели

Забележка
(дидактически сред-
ства, преструкту-

риране  
на учебно  

съдържание и др.)

м
ес

ец

се
дм

иц
а

на ученика по целите на 
урока (ресурси)

на ученика 
за МПВ

(ресурси)
Методи и инстру-

ментариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12. Изобразителни техники

УКРАСА ЗА ПРАЗНИКА 

Украса на нашата класна 
стая 

НЗ
УПД

Притежава знания за празничната ук-
раса, коментира различни украси и 
техните елементи, подбира материали, 
пособия и техники за изработване на 
украса, създава празнична украса от 
разнообразни елементи, проявява въ-
ображение при създаването на украса

Апликира, рисува форми 
за украса; работи по из-
бор с флумастери, пасте-
ли, бои 

Технологии 
и предприе-
мачество

беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална,
общокласна

13. Реален и фантазен свят 

В СВЕТА НА ФАНТАЗИ-
ЯТА 
 
Изрязвам, комбинирам и 
създавам образ

НЗ
УПД

Притежава знания за същността на 
декоративния образ, създава декора-
тивен образ, като ползва декоративни 
елементи за украса, проявява умения 
за комбиниране на отделни форми в 
общ образ чрез техники по апликира-
не, коментира особености на изобра-
жения от реалния и фантазния свят

декоративен
образ

Разглежда, апликира 
чрез комбиниране на ге-
ометрични форми от хар-
тия, добавя декоративна 
украса с флумастери

Б ъ л г а р с к и 
език и лите-
ратура

разказ, 
беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, ме-
тоди за стимули-
ране на въображе-
нието

Индивидуална,
общокласна

І 14. Образи и форми 

ГРАДЪТ

Градът на нашите мечти 
– колективен проект

НЗ
УПД

Притежава знания за разнообразие-
то от архитектурни сгради, създава 
изображение, в което включва архи-
тектурни сгради, проявява компози-
ционни умения при включването на 
рисунката на различни сгради в обща 
композиция, придобива представа за 
най-важните визуални особености на 
архитектурни обекти (форми, цветове, 
детайли, съотношения)

Разглежда, обсъжда, ри-
сува архитектурни сгра-
ди в градска среда, рабо-
ти в екип

Околен свят наблюдение, 
беседа, 
описание на обект, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на дей-
ността 

Индивидуална,
общокласна

15. Видове и жанрове в изку-
ството 

ЛИНИИ И ФОРМИ 

Рисувам с флумастер на сво-
бодна тема

НЗ
УПД

Разграничава произведения на изобра-
зителното изкуство по вид, притежава 
познания за графичните изразни сред-
ства, описва най-общи характеристики 
на графиката, създава изображение с 
графични изразни средства

графика Разглежда, обсъжда, ри-
сува на свободна тема с 
флумастери

Околен свят, 
математика

беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална,
общокласна

16. Професията на художника

ПРОФЕСИЯТА НА ХУ-
ДОЖНИКА

Картини и скулптури

НЗ
УПД

Различава професията на художника 
от други творчески професии, комен-
тира изобразителната дейност на ху-
дожника – живописец, график, скулп-
тор, изразява отношение към творче-
ската работа на художника

художник
ателие

Разглежда, коментира 
живописни и скулптурни 
творби

Околен свят Индивидуална,
общокласна

ІІ
17.

Видове и жанрове в изку-
ството

ФОРМИ ОТ ПЛАСТИ-
ЛИН
2 срок

НЗ Различава произведения на скулпту-
рата от други видове изкуства, описва 
най-общи характеристики на скулпту-
рата, моделира пластични форми 

скулптура Моделира човешка фигу-
ра от пластилин, използ-
ва пособия за моделира-
не

Математика беседа за модели-
рането, 
демонстрация, н
аблюдение, 
методи за стимули-
ране на дейността

Индивидуална, 
общокласна
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Срок Тема на урочната единица

В
ид

 н
а 

ур
ок

а Очаквани резултати
(компетентности)

на ниво учебна програма

Нови 
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми  
и/или раздели

Забележка
(дидактически сред-
ства, преструкту-

риране  
на учебно  

съдържание и др.)

м
ес

ец

се
дм

иц
а

на ученика по целите на 
урока (ресурси)

на ученика 
за МПВ

(ресурси)
Методи и инстру-

ментариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

18. Реален и фантазен свят

Рисувам фантастично съ-
щество

УПД Променя връзки между обекти и среда 
при създаване на фантазни изображе-
ния, коментира особености на изобра-
жения от фантазния свят, създава фан-
тазен образ чрез рисуване 

Разглежда, обсъжда, ри-
сува образ на фантастич-
но същество с материал 
по избор

Б ъ л г а р с к и 
език и лите-
ратура

беседа, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална, 
общокласна

19. Видове и жанрове в изку-
ството 

НАТЮРМОРТ
Как да направиш на-
тюрморт чрез техника 
апликация

НЗ Разграничава произведения на изоб-
разителното изкуство по жанр, опис-
ва най-общи характеристики на на-
тюрморта, създава натюрморт чрез 
техниката апликация 

натюрморт Разглежда, обсъжда, 
апликира натюрморт. 
като използва техники за 
изрязване и изкъсване

Околен свят беседа за на-
тюрморта, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на дей-
ността

Индивидуална, 
общокласна

ІІІ. 20. Човешки дейности и знаци 

ЗНАЦИТЕ И ТЯХНОТО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

УПД Разбира значението на различни ви-
дове визуални знаци в околната среда, 
коментира мястото и значението на 
видовете визуални знаци в различна 
среда, създава визуален знак на опре-
делена дейност 

Разглежда, разпознава, 
рисува знаци, свързани 
със спортна дейност

Околен свят, 
Физическо 
възпитание 
и спорт

беседа, 
наблюдение, 
демонстрация, 
методи за стиму-
лиране на мисле-
нето

Индивидуална, 
общокласна

21. Изобразителни техники 

СЪЗДАВАМ ОТПЕЧАТЪ-
ЦИ С ПРЪСТИ И С ДЛАН

УПД Познава изобразителни техники за пе-
чатане, подбира материали, пособия и 
техники, свързани с печатането, комби-
нира и експериментира с различни ма-
териали, създава разнообразни форми 
чрез отпечатване

Създава отпечатъци от 
пръсти, длан, работи в 
екип

Околен свят демонстрация, 
беседа, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална, 
общокласна

22. Реален и фантазен свят 

РИСУВАМ ПРЕДМЕТИ, 
КОИТО ГОВОРЯТ

УПД Разкрива основни връзки между обек-
ти и природна среда при наблюдение 
и изобразителна дейност, променя 
връзки между обекти и среда при съз-
даване на фантазни изображения, ко-
ментира особености на изображения 
от реалния и фантазния свят, създава 
фантазни образи на предмети

Разказва, рисува фантаз-
ни образи с живописни и 
графични материали

Околен свят беседа, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална, 
общокласна

23. Образи и цветове 

ПЕТНАТА ОЖИВЯВАТ

УПД Познава изобразителни техники за ри-
суване с акварелни бои и флумастери, 
прилага техники на рисуване с аква-
рел и флумастер в изобразителната 
дейност, създава изображения, като 
използва разнообразни съчетания от 
цветове

Създава рисунка с цвет-
ни петна чрез различни 
техники

Околен свят, 
Музика

беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална, 
общокласна
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18. Реален и фантазен свят

Рисувам фантастично съ-
щество

УПД Променя връзки между обекти и среда 
при създаване на фантазни изображе-
ния, коментира особености на изобра-
жения от фантазния свят, създава фан-
тазен образ чрез рисуване 

Разглежда, обсъжда, ри-
сува образ на фантастич-
но същество с материал 
по избор

Б ъ л г а р с к и 
език и лите-
ратура

беседа, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална, 
общокласна

19. Видове и жанрове в изку-
ството 

НАТЮРМОРТ
Как да направиш на-
тюрморт чрез техника 
апликация

НЗ Разграничава произведения на изоб-
разителното изкуство по жанр, опис-
ва най-общи характеристики на на-
тюрморта, създава натюрморт чрез 
техниката апликация 

натюрморт Разглежда, обсъжда, 
апликира натюрморт. 
като използва техники за 
изрязване и изкъсване

Околен свят беседа за на-
тюрморта, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на дей-
ността

Индивидуална, 
общокласна

ІІІ. 20. Човешки дейности и знаци 

ЗНАЦИТЕ И ТЯХНОТО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

УПД Разбира значението на различни ви-
дове визуални знаци в околната среда, 
коментира мястото и значението на 
видовете визуални знаци в различна 
среда, създава визуален знак на опре-
делена дейност 

Разглежда, разпознава, 
рисува знаци, свързани 
със спортна дейност

Околен свят, 
Физическо 
възпитание 
и спорт

беседа, 
наблюдение, 
демонстрация, 
методи за стиму-
лиране на мисле-
нето

Индивидуална, 
общокласна

21. Изобразителни техники 

СЪЗДАВАМ ОТПЕЧАТЪ-
ЦИ С ПРЪСТИ И С ДЛАН

УПД Познава изобразителни техники за пе-
чатане, подбира материали, пособия и 
техники, свързани с печатането, комби-
нира и експериментира с различни ма-
териали, създава разнообразни форми 
чрез отпечатване

Създава отпечатъци от 
пръсти, длан, работи в 
екип

Околен свят демонстрация, 
беседа, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална, 
общокласна

22. Реален и фантазен свят 

РИСУВАМ ПРЕДМЕТИ, 
КОИТО ГОВОРЯТ

УПД Разкрива основни връзки между обек-
ти и природна среда при наблюдение 
и изобразителна дейност, променя 
връзки между обекти и среда при съз-
даване на фантазни изображения, ко-
ментира особености на изображения 
от реалния и фантазния свят, създава 
фантазни образи на предмети

Разказва, рисува фантаз-
ни образи с живописни и 
графични материали

Околен свят беседа, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална, 
общокласна

23. Образи и цветове 

ПЕТНАТА ОЖИВЯВАТ

УПД Познава изобразителни техники за ри-
суване с акварелни бои и флумастери, 
прилага техники на рисуване с аква-
рел и флумастер в изобразителната 
дейност, създава изображения, като 
използва разнообразни съчетания от 
цветове

Създава рисунка с цвет-
ни петна чрез различни 
техники

Околен свят, 
Музика

беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална, 
общокласна
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24. Видове и жанрове в изку-
ството 

ПЕЙЗАЖ

Нарисувай пейзаж по въ-
ображение

НЗ Разграничава произведения на изоб-
разителното изкуство по жанр, описва 
най-общи характеристики на пейзажа, 
създава пейзаж по въображение, ком-
бинира различни техники на рисуване 

пейзаж Разглежда, обсъжда, ри-
сува пейзаж по въобра-
жение, комбинира мате-
риали и техники

Околен свят беседа за пейзажа 
като жанр в изоб-
разителното изку-
ство, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на дей-
ността

Индивидуална, 
общокласна

VІ 25. Изобразителни техники 

РИСУВАМ УСМИХНАТИ 
ЛИЦА

УПД Разграничава емоционални състояния, 
описва най-общи характеристики на 
човешкото лице, подбира материали и 
техники за изразяване на емоционални 
състояния, създава образи, изразява-
щи емоционални състояния

Наблюдава, рисува лица, 
изразяващи емоционал-
ни състояния

Околен свят беседа, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на дей-
ността 

Индивидуална, 
общокласна

26. Видове и жанрове в изку-
ството 

ПОРТРЕТ
Нарисувай портрет на свой 
съученик или приятел

НЗ Разграничава произведения на изоб-
разителното изкуство по жанр, описва 
най-общи характеристики на портре-
та, създава портрет по впечатление

портрет Разглежда, обсъжда, ри-
сува портрет на съуче-
ник или приятел, работи 
с материал по избор

Околен свят беседа за портрет-
ния жанр, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на дей-
ността

Индивидуална, 
общокласна

27. Красотата на природата 

ЦВЕТНА ПРОЛЕТ
Как да нарисуваш цъфна-
ло клонче

УПД Различава визуални особености на 
обекти и явления в природата, свърз-
ва сезоните с характерните за тях 
цветове, проявява естетически усет в 
подбора на изобразителни материали, 
изразява чрез описания и рисунки емо-
ционално отношение към красотата на 
природата.

Разглежда, наблюдава, 
обсъжда, рисува цъфна-
ло клонче с бои

Б ъ л г а р с к и 
език и ли-
т е р а т у р а ,  
Околен свят

разказ, 
беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална, 
общокласна

V 28. Изобразителни техники 

СЪЗДАВАМЕ КОЛАЖ С 
РАЗЛИЧНИ МАТЕРИА-
ЛИ

УПД Познава техники на апликиране, ком-
бинира и експериментира с различни 
материали и техники, подбира мате-
риали и пособия за изготвяне на апли-
кация, създава апликация от различни 
материали

Създава картина – колаж, 
използва разнообразни 
материали, работи в екип

Околен свят беседа за аплика-
цията, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална, 
общокласна

29. Образи и форми  

МОЗАЙКА ОТ ПРИРОД-
НИ МАТЕРИАЛИ

Моделирам релефен образ

УПД Познава различни техники за работа 
с природни материали, комбинира и 
експериментира с различни материа-
ли, подбира материали за изготвяне на 
мозайка, създава мозайка от различни 
материали

Създава мозайка от при-
родни материали, комби-
нира и експериментира с 
природни материали

Околен свят беседа за природ-
ните материали, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на дей-
ността

Индивидуална, 
общокласна
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

24. Видове и жанрове в изку-
ството 

ПЕЙЗАЖ

Нарисувай пейзаж по въ-
ображение

НЗ Разграничава произведения на изоб-
разителното изкуство по жанр, описва 
най-общи характеристики на пейзажа, 
създава пейзаж по въображение, ком-
бинира различни техники на рисуване 

пейзаж Разглежда, обсъжда, ри-
сува пейзаж по въобра-
жение, комбинира мате-
риали и техники

Околен свят беседа за пейзажа 
като жанр в изоб-
разителното изку-
ство, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на дей-
ността

Индивидуална, 
общокласна

VІ 25. Изобразителни техники 

РИСУВАМ УСМИХНАТИ 
ЛИЦА

УПД Разграничава емоционални състояния, 
описва най-общи характеристики на 
човешкото лице, подбира материали и 
техники за изразяване на емоционални 
състояния, създава образи, изразява-
щи емоционални състояния

Наблюдава, рисува лица, 
изразяващи емоционал-
ни състояния

Околен свят беседа, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на дей-
ността 

Индивидуална, 
общокласна

26. Видове и жанрове в изку-
ството 

ПОРТРЕТ
Нарисувай портрет на свой 
съученик или приятел

НЗ Разграничава произведения на изоб-
разителното изкуство по жанр, описва 
най-общи характеристики на портре-
та, създава портрет по впечатление

портрет Разглежда, обсъжда, ри-
сува портрет на съуче-
ник или приятел, работи 
с материал по избор

Околен свят беседа за портрет-
ния жанр, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на дей-
ността

Индивидуална, 
общокласна

27. Красотата на природата 

ЦВЕТНА ПРОЛЕТ
Как да нарисуваш цъфна-
ло клонче

УПД Различава визуални особености на 
обекти и явления в природата, свърз-
ва сезоните с характерните за тях 
цветове, проявява естетически усет в 
подбора на изобразителни материали, 
изразява чрез описания и рисунки емо-
ционално отношение към красотата на 
природата.

Разглежда, наблюдава, 
обсъжда, рисува цъфна-
ло клонче с бои

Б ъ л г а р с к и 
език и ли-
т е р а т у р а ,  
Околен свят

разказ, 
беседа, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална, 
общокласна

V 28. Изобразителни техники 

СЪЗДАВАМЕ КОЛАЖ С 
РАЗЛИЧНИ МАТЕРИА-
ЛИ

УПД Познава техники на апликиране, ком-
бинира и експериментира с различни 
материали и техники, подбира мате-
риали и пособия за изготвяне на апли-
кация, създава апликация от различни 
материали

Създава картина – колаж, 
използва разнообразни 
материали, работи в екип

Околен свят беседа за аплика-
цията, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на въобра-
жението

Индивидуална, 
общокласна

29. Образи и форми  

МОЗАЙКА ОТ ПРИРОД-
НИ МАТЕРИАЛИ

Моделирам релефен образ

УПД Познава различни техники за работа 
с природни материали, комбинира и 
експериментира с различни материа-
ли, подбира материали за изготвяне на 
мозайка, създава мозайка от различни 
материали

Създава мозайка от при-
родни материали, комби-
нира и експериментира с 
природни материали

Околен свят беседа за природ-
ните материали, 
демонстрация, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на дей-
ността

Индивидуална, 
общокласна
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30. Професията на художника 

РАБОТАТА НА ГРАФИ-
КА И ИЛЮСТРАТОРА. 
ИЛЮСТРИРАМ РАЗКАЗ

УПД Изразява отношение към творческа-
та работа на графика и илюстратора, 
коментира дейността на художника – 
илюстратор, график, изразява отноше-
ние към творческата работа на илюс-
тратора и графика

Разглежда, коментира, 
рисува илюстрация на 
литературно произведе-
ние

Б ъ л г а р с к и 
език и лите-
ратура

разказ за творче-
ската работа на 
графика и илюс-
тратора, 
беседа, 
наблюдение, 
описание, 
методи за активи-
ране на възприя-
тието

Индивидуална, 
общокласна

31. Образи и цветове 

РИСУВАМ ЦВЕТЯ

УПД Познава техники за рисуване с бои, 
флумастери и моливи, прилага разноо-
бразни техники на рисуване в изобра-
зителната дейност, създава образи на 
цветя с разнообразни форми и цветове

Наблюдава, разглежда, 
изработва поздравителна 
картичка, използва мате-
риал по избор

Околен свят разказ за расти-
телните форми в 
природата, 
беседа, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на дей-
ността

Индивидуална, 
общокласна

32. Диагностика Д Какво научих във 2. клас индивидуална Индивидуална

Общ хорариум 48 ч. 
Уроци за нови знания – 20 ч.   
Уроци за упражнения и практически дейности– 26 ч. 
Уроци за диагностика контрол и оценка – 2 ч: за входно ниво – 1 ч.; за изходно ниво – 1 ч..
Разпределението по-долу е условно! То не е дадено в учебната програма.

Глобална тема Общо Нови зн. У-ния и пр.д

Красотата на природата 4 2

Реален и фантазен свят 6 4

Образи и форми 6 4

Образи и цветове 6 4

Професията на художника 2 2

Видове и жанрове в изкуството 6 2

Човешки дейности и знаци 4 2

Изобразителни техники 8 6

Общо за год.; за нови зн.; за у-ния и пр. д-сти 48 20 26
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Срок Тема на урочната единица

В
ид

 н
а 

ур
ок

а Очаквани резултати
(компетентности)

на ниво учебна програма

Нови 
понятия

Контекст и дейности
(за всеки урок)

Оценяване по теми  
и/или раздели

Забележка
(дидактически сред-
ства, преструкту-

риране  
на учебно  

съдържание и др.)

м
ес

ец

се
дм

иц
а

на ученика по целите на 
урока (ресурси)

на ученика 
за МПВ

(ресурси)
Методи и инстру-

ментариум форми

1 2 3 4 5 6 7 8 9

30. Професията на художника 

РАБОТАТА НА ГРАФИ-
КА И ИЛЮСТРАТОРА. 
ИЛЮСТРИРАМ РАЗКАЗ

УПД Изразява отношение към творческа-
та работа на графика и илюстратора, 
коментира дейността на художника – 
илюстратор, график, изразява отноше-
ние към творческата работа на илюс-
тратора и графика

Разглежда, коментира, 
рисува илюстрация на 
литературно произведе-
ние

Б ъ л г а р с к и 
език и лите-
ратура

разказ за творче-
ската работа на 
графика и илюс-
тратора, 
беседа, 
наблюдение, 
описание, 
методи за активи-
ране на възприя-
тието

Индивидуална, 
общокласна

31. Образи и цветове 

РИСУВАМ ЦВЕТЯ

УПД Познава техники за рисуване с бои, 
флумастери и моливи, прилага разноо-
бразни техники на рисуване в изобра-
зителната дейност, създава образи на 
цветя с разнообразни форми и цветове

Наблюдава, разглежда, 
изработва поздравителна 
картичка, използва мате-
риал по избор

Околен свят разказ за расти-
телните форми в 
природата, 
беседа, 
наблюдение, 
методи за стиму-
лиране на дей-
ността

Индивидуална, 
общокласна

32. Диагностика Д Какво научих във 2. клас индивидуална Индивидуална

Общ хорариум 48 ч. 
Уроци за нови знания – 20 ч.   
Уроци за упражнения и практически дейности– 26 ч. 
Уроци за диагностика контрол и оценка – 2 ч: за входно ниво – 1 ч.; за изходно ниво – 1 ч..
Разпределението по-долу е условно! То не е дадено в учебната програма.

Глобална тема Общо Нови зн. У-ния и пр.д

Красотата на природата 4 2

Реален и фантазен свят 6 4

Образи и форми 6 4

Образи и цветове 6 4

Професията на художника 2 2

Видове и жанрове в изкуството 6 2

Човешки дейности и знаци 4 2

Изобразителни техники 8 6

Общо за год.; за нови зн.; за у-ния и пр. д-сти 48 20 26
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МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ

В следващите страници са представени методически разработки на уроците, обхващащи целия курс на 
обучение по изобразително изкуство във 2. клас. Те покриват изцяло примерното годишно разпределение.

Как са разработени уроците?
Всички методически единици са разработени на основата на единен модел, а именно:
Цели на урока. В обобщен вид се представят очакваните резултати от обучението в отделните уроци. 
Очаквани резултати. Те са ориентир за учителя за това, какви знания и умения трябва да усвоят или раз-

вият учениците в дадения урок. Синхронизирани са с очакваните резултати по глобалните теми, представени 
в учебната програма за 2. клас.

Нови понятия. Новите понятия се въвеждат в урока на практическа основа. За усвояването на понятието 
е важно да се залага на демонстрацията.

Материали и дидактически средства. Описани са основните материали за изпълнение на практическите 
изобразителни задачи и дидактическите средства.

Подходи и основни методи на обучение. Тук са изредени основните методи на обучение и подходи, кои-
то изискват провеждането на конкретната методическа единица.

Междупредметни връзки. Отразени са най-важните междупредметни връзки, чрез които разглежданата 
тема може да бъде разработена по-цялостно. 

Оценяване. Представени са (определени са) резултатите от обучението, подлежащи на оценяване, както и 
препоръки за конкретната технология на оценяване. 

Обща информация за урока. Представена е структурата на урока и някои основни аспекти, след което 
подробно са разработени методическите варианти на темата.

Методически насоки за разработване на темата. В методическите насоки учителят може да намери 
идеи за различните етапи при разработката на уроците: за стимулиране на дейността на учениците, за начина 
на представяне на  темата и поставянето на практическите задачи, за прилагане на демонстрацията и игровите 
форми на дейност, за обсъждането на резултатите от практическата работа и др. 

Разработките на отделните уроци са примерни. Те представят най-общо това, което би трябвало да се слу-
чи в конкретния учебен процес. Уверени сме, че учителят, отчитайки важните фактори, като особеностите на 
учениците, на материалната база, на селищната среда и др., ще успее преобразува тези примерни модели в 
конкретни работещи варианти на учебен процес. 
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Цели на урока
Първият час е предназначен за проверка на зна-

нията и уменията на учениците по изобразително из-
куство, постъпили във втори клас. Входното ниво се 
проверява с визуален тест.

Съдържание на теста
Тестът съдържа въпроси и съответните към тях 

изображения на ученически рисунки, изпълнени с 
различни материали, произведения на изкуството, 
илюстрации, пиктограми. Приложени са 6 задачи.

Процедура
Учителят прочита условието на всяка задача, след 

което учениците попълват съответните празни поле-
та под изображенията.

Резултатите от теста могат да станат известни 
чрез електронния вариант на учебника. Учителят 
веднага може да се ориентира в нивото на познани-
ята на отделните ученици и по време на часа да ги 
коригира, усъвършенства и допълни.

Диагностиката се провежда в рамките на един 
учебен час.

Диагностика
Тема на урока КАКВО ЗНАЯ ОТ ПЪРВИ КЛАС



28

Цели на урока
Усвояване и затвърдяване на знания за изобра-

зителни материали и техники. Формиране на умения 
за откриване на начин на изпълнение в ученически 
рисунки, осъществени в различни изобразителни 
техники.

Очаквани резултати
Ученикът:

• познава изобразителни материали за смесена 
техника

• подбира материали за работа в смесена техника
• комбинира и експериментира с различни матери-

али и техники
• описва най-важните особености на смесената 

техника
• познава спецификата на смесената техника в из-

ображения.

Нови понятия
смесени техники

Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни пособия и материали

Подходи и основни методи на обучение
разказ за изобразителните материали и техники, де-

монстрация на смесени техники, беседа, наблюдение

Междупредметни връзки
Околен свят 

Оценяване
Оценяват се активността на ученика при разпоз-

наване на изобразителните материали и техники; 
знанията за начина на използване на материалите за 
получаване на различни смесени техники.

Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Урокът протича в един учебен час. Времето в 

часа се разпределя между разговор за изобразител-
ните материали и техники и беседата за рисунките и 
смесените техники, чрез които са създадени.

Разработване на темата
Учителят разказва под формата на кратка беседа 

за същността на изобразителните материали и тех-
ните възможности за използване в различни техни-
ки. Припомня вече познати техники като работа с 

акварел, рисуване с пастел, с флумастери и цветни 
моливи.

След запознаване с възможностите за комбинира-
не на познати техники, учителят насочва вниманието 
на учениците към урока в учебника, където се вижда 
изображение на маслени пастели с характерните сле-
ди, които те оставят, както и изображения на детски 
рисунки изпълнени в смесена техника. Учениците 
разпознават използваните материали и описват на-
чина, по който са изпълнени рисунките.

Познанията на учениците се активират чрез спо-
деляне на техния собствен опит в работа с различни 
материали и техники. Беседва се за материалите, с 
които те са работили и за техниките, които са прила-
гали в изобразителната дейност.

РИСУВАМ С РАЗЛИЧНИ МАТЕРИАЛИ
Поставяне на изобразителната задача
Показват се ученически рисунки, изпълнени в 

смесена техника. Добре би било учителят да е под-
готвил предварително оригинални рисунки, подбра-
ни според начина на изпълнение, при който се ком-
бинират различни техники. Подбраните оригинални 

Изобразителни техники
Тема на урока 
СМЕСЕНА ТЕХНИКА
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творби могат да представят техники като акварел и 
цветен молив; акварел и флумастер; акварел и мас-
лен пастел; апликация и акварел и др.

Учениците разпознават материалите, които са 
използвани, като отбелязват характерните им особе-
ности, например специфичните цветни следи, които 
оставят масленият пастел, цветният молив, флумас-
терът, работата с акварел и четка. Анализира се въз-
действието на рисунките, получени чрез смесване на 
материали.

Поставя се за изпълнение практическа задача – 
рисуване в смесена техника „батик” с използване на 
разноцветен маслен пастел. 

Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомнят се темата на урока за смесените тех-

ники и начините за тяхното получаване. Припомнят 
се основните материали, които могат да се използват 
комбинирано, така, че да се създадат интересни из-
ображения. 

Уточнява се последователността на изпълнение 
на смесената техника „батик” с използване на раз-
ноцветен маслен пастел.

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

В часа за практическо изпълнение на задачата е 
необходимо учениците да се съобразят с основните 
изисквания за изпълнение на смесената техника – ри-
суване върху основата на листа с различни цветове 
на пастела. От значение за ефективното изпълнение 
на техниката е подходящото разреждане на акварел-
ната боя, която се полага в един или два по-тъмни 
цвята върху готовата рисунка, както и използването 
на по-голяма четка за нанасяне на боята.

Цели на урока
Усвояване на знания за цветовете. Формиране на 

умения за съчетаване на цветовете при изобразяване 
на състояния на природата.

Очаквани резултати
Ученикът:

• различава визуални особености на обекти и яв-
ления в природата.

• свързва сезоните с характерните за тях цветове
• познава, разграничава и назовава различни цве-

тове
• проявява естетически усет в подбора на изобра-

зителни и природни материали
• изразява чрез описания и рисунки емоционално 

отношение към красотата на природата.

Нови понятия 
изобразяване

Материали и дидактически средства
учебник; природни материали и материали за ри-

суване

Подходи и основни методи на обучение
разказ за многообразието на цветовете в приро-

дата, беседа, наблюдение, демонстрация, методи за 
стимулиране на дейността

Междупредметни връзки
Околен свят 

Оценяване
Оценява се активността на ученика; начинът му 

на работа с природни материали, творчеството, кое-
то проявява при изпълнение на техниката.

Методически насоки за разработване на темата
Урокът се реализира в два учебни часа. В пър-

вия час се коментира разнообразието на цветовете 
в природата, характерните за сезоните цветове, като 
се акцентира на цветовете на есента. Активизират се 
впечатленията на учениците от промяната на цвето-
вете през есента. Необходимо е да се осигури въз-
можност учениците сами да съберат разнообразни 
есенни листа, чиито цветове и форми могат да ко-
ментират по време на часа, както и да използват при 
изпълнението на изобразителната задача.

Вторият час е предвиден за изпълнение на изоб-
разителната задача.

Красотата на природата 
Тема на урока 
ЕСЕННА ПАЛИТРА
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Разработване на темата
За създаването на подходяща нагласа в началото 

на часа учениците се поощряват да опишат своите 
впечатления от наблюдението на природата през ес-
ента – дърветата в парка, в гората; есенните листа по 
дърветата, падащи или натрупани по земята – разно-
образни като форми и цветове.

Организационна част
Представяне на темата
Темата се реализира въз основа на демонстраци-

ята на репродукции и фотографии на природни кар-
тини, които показват характерните особености на 
цветовете през есента. В беседата се акцентира на 
разнообразието от цветове.

Вниманието на учениците се насочва към фо-
тографиите в учебника, представящи дървета през 
есента, както и есенни листа. Есенните листа са 
показани в разнообразието им от форми и цветове. 
Обръща се внимание на нюансите на цветовете и на 
характерни извивки във формата им. 

РИСУВАМ С ЦВЕТОВЕТЕ НА ЕСЕНТА
Поставяне на изобразителната задача
Изобразителната задача има за цел да предостави 

възможност за работа с природни материали – есен-
ни листа, които учениците сами са събрали. 

Разглеждат се представените изображения в учеб-
ника, които показват различни техники. Демонстрират 
се начини по които есенните листа могат да се използ-
ват, така че да се създадат изображения или апликации. 
На основа на проведената беседа учениците подбират 
листата, които да използват в своите изображения. За-
бавен и лесен вариант за получаване на изображение е 
поставянето на листо, с изявени жилки под лист хартия 
и защриховане с меки цветни моливи. Необходимо е да 
се полагат плътни щрихи с умерен натиск.

По-сложен вариант е отпечатването на листото, 
оцветено с темперна боя върху рисувателния лист. 
Важно условие за получаване на отпечатък е гъсто-
тата на боята, която се използва. 

Би могло да се реализира изпълнение на задачата, 
при което най-напред учениците рисуват изображе-
ние на дърво или животно с цветен материал и върху 
него апликират есенни листа.

Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се темата на урока с основните му ак-

центи върху богатството на есенните цветове, цве-
товете и формите на листата и начини, по които те 
могат да се използват в изображението. 

Учениците споделят идеите си за използване на 
есенните листа в своите рисунки.

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

От особено значение за реализиране на целите на 
урока е стимулирането на активността на учениците 
по въпроса за разнообразието от цветове и форми, 
при което се изисква те да концентрират вниманието 
си върху дребните детайли на есенните листа – ха-
рактерен контур, жилки, дръжки. 

Оценява се начинът, по който ученикът е използ-
вал есенните листа в създаването на своята рисунка – 
спазване на изискванията за техническо изпълнение 
на избраната техника; изразителност на рисунката.
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Цели на урока
Усвояване на знания за релефа като пластична 

форма. Усъвършенстване на познанията за раз-
нообразието от форми в природата. Развиване на 
умения за моделиране на релеф от пластичен ма-
териал.

Очаквани резултати
Ученикът:

• притежава знания за разнообразието от форми в 
природата

• познава и назовава предмети с еднаква и различ-
на форма

• свързва образа на предмета с очертанието му 
• моделира релеф от пластичен материал, като из-

ползва варианти на моделиране на релеф
• интерпретира особеностите на различни фигу-

рални образи чрез изобразителна дейност.

Нови понятия 
фигурален образ

Материали и дидактически средства
учебник, глина или комплект пластилин, пластма-

сова дъска за моделиране, ножче за пластилин или 
инструмент за очертаване

Подходи и основни методи на обучение
беседа, демонстрация, наблюдение, методи за 

стимулиране на въображението

Междупредметни връзки
Околен свят, математика

Оценяване
Оценява се активността на ученика в урока, из-

пълнението на релефа, според избрания вариант за 
моделиране.

Методически насоки за разработване на темата
В първия час учителят беседва с учениците за 

разнообразието от форми в природата.
Вторият учебен час е за работата над релефа и за 

изпълнението му в материал.

Разработване на темата
Часът започва с беседа относно разнообразието 

от форми в природата. Активизират се впечатлени-
ята на учениците, като се насочва вниманието им 
към предмети от заобикалящата ги действителност. 

Образни форми 
Тема на урока 
РАЗНООБРАЗИЕ НА ФОРМИ

Учениците получават по-ясна представа за плоска 
и обемна форма, като разглеждат фотографиите на 
природни форми в учебника. 

Взаимовръзката между формата на предмета и не-
говия силует се онагледява с изображенията в учебни-
ка на силуети на животни. Учениците осъзнават, че тъй 
като всеки един материален предмет има форма, тя се 
явява основна характеристика на този предмет. Акцен-
тира се на приликите и разликите във формите. Комен-
тира се формата на конкретни предмети. 

Учениците насочват вниманието си към характер-
ния силует; откриват прилики и разлики в силуетите. 
Назовават предмети, които притежават сходна фор-
ма, както и такива, които не си приличат по форма.

Задача за домашна работа на учениците може да 
бъде очертаването на различни предмети върху ри-
сувателния лист /например есенни листа/, които да 
оцветят с цветове по избор.

МОДЕЛИРАМ РЕЛЕФ
Поставяне на изобразителната задача
Активизират се впечатленията на учениците за 

характерните особености на различни животни – 
тяло, цвят, детайли като уши, опашка. 
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Практическата задача за моделиране на релеф се 
изпълнява във вариант избран от учениците. С ета-
пите на изпълнение и с особеностите при моделира-
не на релеф, те могат да се запознаят чрез репродук-
циите в учебника. Първият вариант е изпълнение на 
релеф, при което: най-напред се оформя плочка от 
пластилин или глина. Образът на животно се очер-
тава или гравира с подходящ инструмент. Образът 
изпъква и става релефен, като се налепва очертаната 
форма с малки парченца от пластичния материал.

При втория вариант, формата на животното се оч-
ертава върху основа за моделиране или картон. От 
пластичния материал се разточват шнурчета, които 
оформят силуета на животното. Формата на тялото 
може да се запълни както с налепване с малки пар-
ченца пластилин, така и изцяло чрез шнурчета.

Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се по-важното от темата за моделира-

нето на релеф.
Учениците споделят  какво животно са моделира-

ли, кой от вариантите на изпълнение на задачата са 
избрали и как са изработили релефа.

Учителят обобщава основните похвати на работа 
и дава обща оценка за изпълнение на задачата.

Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Стимулира се активността на учениците, като се 

поощрява участието им в беседата. Оценява се ак-
тивността на учениците в урока, изпълнението на 
релефа с пластичен материал в избраната техника, 
творческият подход към изпълнение на задачата.

Цели на урока
Усвояване на знания за цветовете и основни те-

хни характеристики като тъмни и светли, топли и 
студени. Формиране на умения за работа с акварел.

Очаквани резултати
Ученикът:

• притежава знания за разнообразието от цветове 
в природата

• познава и назовава различни цветове
• разграничава светли и тъмни цветове
• интерпретира въздействието на творби с тъмни и 

светли цветове чрез описания и изобразителна дейност.

Нови понятия 
светъл цвят, тъмен цвят

Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия.

Подходи и основни методи на обучение
беседа, наблюдение, демонстрация, методи за 

стимулиране на въображението

Междупредметни връзки
Околен свят

Оценяване
Оценява се активността на ученика в урока; начи-

нът му на работа с живописни материали; целесъо-
бразното използване на цвета.

Методически насоки за разработване на темата
Темата се разполага в два часа. В първия се ана-

лизират цветовете в репродукции показани на стра-
ницата на урока в учебника. Коментира се разноо-
бразието от цветове в природата; взаимовръзката на 
цвета със светлината; цветовете, които художниците 
използват за да предадат състоянието на природата.

Вторият учебен час е предвиден, за изпълнение 
на изобразителната задача.

Разработване на темата
В началото на часа се създава подходяща нагла-

са за възприемане на художествени творби, като 
се активизират впечатленията на учениците от-
носно състоянията на природата и характерните 
за тях цветове. Беседата активизира познанията на 
учениците за цветовете, за взаимовръзката светли-
на-цвят. Темата за цветовете се развива, на осно-

Образи и цветове 
Тема на урока 
СВЕТЛО И ТЪМНО
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ва на демонстрация на фотографии, репродукции и 
предмети от заобикалящата действителност с раз-
лични цветове – тъмни и светли. При възможност, 
с мултимедия се демонстрират фотографии на при-
родни картини в които се съпоставя състоянието на 
природата. Насочва се вниманието на учениците към 
различията в цветовете според сезона и климатични-
те промени, деня – сутрин, обед, вечер, времето – 
слънчево, облачно, дъждовно. 

Важно е учениците да осъзнаят, че цветът със 
своите характеристики има силата да въздейства 
емоционално върху човека. Чрез съчетанието на 
цветове може да се предаде определено настроение.

РИСУВАМ СЛЪНЧЕВ И МРАЧЕН ДЕН
Поставяне на изобразителната задача
Изобразителната задача има за цел да предостави 

възможност на учениците да експериментират с цве-
та и със способността на цвета да предизвика опре-
делено настроение. 

В една и съща рисунка би могло да се проследи про-
мяната на цвета и настроението, което той предизвик-
ва, като най-напред се нарисува слънце и небе. Работи 
се с акварелни бои, като начинът на тяхното полагане 
може да бъде върху суха основа или върху мокра ос-
нова. Когато се рисува „мокро в мокро”, цветовете лес-
но се преливат и не се получават резки граници между 
цветните петна. Върху нарисуваното изображение на 
небе и слънце се добавя с тъмен цвят облаци, дъжд и 
подобно на променящото се време в природата, слън-

чевият ден се сменя с мрачен или дъждовен ден.
Вариант на учебната задача е използването на 

смесена техника – апликация и темперна боя. Изряз-
ва се слънце, което се апликира върху светлосиня 
хартия. С по-гъста акварелна или темперна боя вър-
ху апликацията се рисуват облаци, добавя се дъжд. 
Учениците осъзнават, че колкото по-тъмни цветове 
използват, по-лесно могат да предадат мрачното на-
строение.

Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
В обсъждането се акцентира на идеята на учени-

ците да предадат чрез цветове характеристиката на 
деня. Учениците посочват какви цветове са използ-
вали, за да постигнат настроение в рисунката, спо-
делят наблюденията си от промяната на цветовете 
в рисунката, както и впечатленията си от ефекта на 
техниката, която са избрали за постигане на необхо-
димото въздействие.

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се активността на учениците по въ-
проса за цветовете и тяхното въздействие. Оценява 
се участието на ученика в беседата; начинът по който 
е използвал цветовете, така че да предаде настроение 
в рисунката; осъзнатото и целенасочено използване 
на избраната изобразителна техника.
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Цели на урока
Усъвършенстване на знанията за образи на фан-

тазията. Развиване на умения за рисуване на фантаз-
ни образи. Развиване на въображението.

Очаквани резултати
Ученикът:

• притежава знания за фантазни герои в илюстра-
ции, репродукции, филми

• различава изображения на реални и фантазни ге-
рои 

• коментира особености на изображения от реал-
ния и фантазния свят

• създава изображения на фантазни герои.

Нови понятия 
фантазен образ

Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия – мо-

лив, цветни моливи или флумастери, акварел, четка

Подходи и основни методи на обучение
разказ, беседа, демонстрация, наблюдение, мето-

ди за стимулиране на въображението

Междупредметни връзки
Български език и литература 

Оценяване
Оценява се активността на ученика в урока, ко-

ментарите му върху разглежданите и анализирани 
фантазни образи, изобразеният в рисунка фантазен 
образ.

Методически насоки за разработване на темата
Урокът се реализира в два часа. В първия час  

учителят разказва и беседва с учениците за създаде-
ните от творците фантазни образи в изкуството. 

Вторият учебен час е за работата върху фантаз-
ния образ в рисунката.

Разработване на темата
Учителят въвежда учениците в темата, като акти-

визира образните им представи, съчетавайки беседа-
та с подходящи материали за онагледяване. Темата 
е интересна за учениците, тъй като те имат богати 
впечатления от образи на фантазни герои от различ-
ни области на изкуството. Добре би било те да бъдат 
стимулирани да разкажат за личните си впечатления 

Реален и фантазен свят
Тема на урока: ЧУДОТО НА 
ФАНТАЗИЯТА

от фантазните герои, за които са слушали, чели, кои-
то са видели във филми и илюстрации. Обсъжда се 
кое прави необичайни образите на героите. Комен-
тират се отличителните черти на образите и дейст-
вията, чрез които се определят героите като добри, 
лоши, страшни, смешни.

Репродукциите, поместени в учебника, предста-
вят образи родени от въображението на художни-
ците. Учениците се приканват да ги разгледат и да 
открият характерното в тях. Биха могли да измислят 
имена на представените герои. Избирайки някой от 
образите, се опитват да разкажат случка или история 
с него. Затваряйки очи, те могат да видят във въоб-
ражението си фантастични места, същества, да съз-
дадат история с фантастичен герой, да си представят 
обстановката, в която героят съществува и действа, 
с кого се среща, какво му се случва. 

Акцентира се на свободата, която фантазията 
носи и на възможностите, които предоставя за съз-
даване на нови фантазни образи.
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ИЗМИСЛЯМ ГЕРОЙ
Поставяне на изобразителната задача
Беседата в часа цели да активизира образните 

представи на учениците, като споделят впечатления 
за героя, за който са чели или видели в илюстрации, 
комикси, анимационни филми. Те се насочват да раз-
кажат това, което знаят за героя и историята свър-
зана с него, както и да опишат детайли като външен 
вид, облекло, обстановка. 

Учениците се приканват да съсредоточат внима-
нието си върху герой, който създават във въображе-
нието си. Те се опитват да си го представят, да му из-
мислят име, да помислят какви ще бъдат характерът, 
действията, външният му вид. Следва изпълнение-
то на задачата: учениците могат да изберат с какви 
материали да изпълнят рисунката – с графични или 
живописни - молив, цветни моливи или флумастери, 
акварел, четка. 

Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомнят се основните акценти в темата.
Учениците споделят какви фантазни образи са на-

рисували.
Учителят дава обща оценка на работата.

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се активността на учениците и се по-
ощрява участието им в беседата.

Оценяват се: активността на ученика в урока, ко-
ментарите му, относно фантазните образи, които се 
разглеждат, рисунката на фантазен герой

Цели на урока
Усвояване на знания за възможностите на изоб-

разителните техники. Формиране на умения за ри-
суване чрез издраскване. Развиване на техническа 
сръчност.

Очаквани резултати
Ученикът:

• познава изобразителни техники за рисуване и 
издраскване

• прилага в изобразителната дейност техники за 
издраскване 

• създава изображение, като използва техниката 
на рисуване чрез издраскване.

Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия – 

блок, кадастрон, темперна боя, маслен пастел, четки, 
инструмент за издраскване (непишещ химикал или 
клечка)

Подходи и основни методи на обучение
беседа, демонстрация, наблюдение, методи за 

стимулиране на въображението, прилагане на инди-
видуален подход при изпълнение на рисунката

Междупредметни връзки
Околен свят

Оценяване
Оценява се активността на ученика в урока, спаз-

ването на последователността на изпълнение на ри-
сунката, крайният резултат.

Методически насоки за разработване на темата
Урокът се реализира в два часа. В първия час 

се припомнят техники, които учениците познават. 
Представя се новата техника, демонстрират се и се 
анализират варианти на техниката и етапите ѝ на из-
пълнение.

Вторият учебен час е за работа над рисувателна-
та задача. Необходимо е да се предвиди достатъчно 
време за самостоятелното изпълнение на рисунката.

Разработване на темата
Учителят започва темата с кратка беседа за раз-

личните техники, като приканва учениците да споде-
лят кои техники познават и с кои са рисували. 

Всяка техника разкрива неподозирани възмож-
ности за изобразяване. Техниката е зависима от 

Изобразителни техники 
Тема на урока: РИСУВАНЕ 
ЧРЕЗ ИЗДРАСКВАНЕ
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материалите, затова в представянето на новата тех-
ника, се уточняват характеристиките на темперната 
боя и на масления пастел. Би могло да се направи 
съпоставка между темперна и акварелна боя, между 
маслен и сух пастел.

От особено значение за изпълнението на техника-
та е спазването на последователността на отделните 
етапи. Илюстрациите в учебника нагледно предста-
вят етапите на изпълнение. Показани са варианти 
на техниката. Същността на техниката се състои в 
издраскване на слой боя. При първия вариант се ра-
боти само с темпера, без да се използва пастел. Тем-
перната боя се нанася върху рисувателната основа и 
след като изсъхне, отгоре се нанася друг слой тем-
перна боя с различен цвят. Листът не трябва да бъде 
тънък, когато е по-плътен, боята се задържа по-дъл-
го време, без да попива и изсъхва, а и по-лесно се 
издрасква с инструмент със заострен край. От значе-
ние е също плътността на боята, много тънкият слой 
боя бързо изсъхва и това затруднява издраскването.

При втория вариант на техниката се включва мас-
леният пастел. Уточняват се спецификите на вариан-
та: първи етап – плътно покриване на рисувателна-
та основа с маслен пастел с ярки и светли цветове. 
Цялата повърхност се покрива на ивици или цветни 
петна. Втори етап – равномерно полагане с голяма 
четка на един или два слоя гъста темперна боя с тъ-
мен цвят. Като се отнема от така положената боя, до-
като е още мокра, или когато добре изсъхне, отдолу 
се показват цветовете на масления пастел.

РИСУВАМ С ТЕМПЕРНА БОЯ И ИЗДРАС-
КВАМ
Поставяне на изобразителната задача
Учителят насочва вниманието на учениците към 

илюстрациите в учебника, които показват различни 
обекти, изпълнени в техниката на издраскване. Ак-
центира се на разнообразието от линии и форми в 
природата. В следствие на техниката се получават 
графични изображения, при които линията е основ-
но изразно средство. Самата линия е многоцветна, 
поради разкритите от издраскването цветове на пас-
тела и това прави рисунката така впечатляваща.

Учителят поставя задачата. Ученикът има въз-
можност да избере сам образа, който ще създаде.

Учителят припомня вариантите на работа с тем-
перна боя и издраскване, обяснява последовател-
ността на работата. Би могло да се използва рисува-
телна основа с малък формат, за по-лесно запълване 
с цвят и по-бързо изпълнение, като по желание уче-
никът може да изпълни повече от едно изображение. 
За равномерното полагане на черната темперна боя 
се добавят няколко капки препарат за миене на съдо-
ве или течен сапун.

Учениците трябва да знаят, че линията на рисун-
ката се получава с лекота при издраскването, докато 
темперната боя не е изсъхнала, но е необходимо да 

се работи внимателно, тъй като неизсъхналата боя 
цапа повече. 

Урочно затвърдяване
Учителят обсъжда практическата работа. Учени-

ците споделят впечатленията си от техниката и обра-
зите, които са създали. Учителят дава обща оценка 
на работата.

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се активността на учениците и се по-
ощрява участието им в беседата.

Учителят следи последователността на етапите 
на изпълнение, уточнява отделните операции при 
прилагане на техниката. На ученици, които срещат 
затруднение, се дават необходимите указания и по-
мощ. Особено внимание е необходимо да се отделя 
на полагането на темперната боя по отношение на 
нейната гъстота. При издраскването на неизсъхнал 
слой боя, трябва да се действа бързо, за да не засъх-
не боята.

Оценява се активността на ученика в урока, съз-
дадената форма на избран обект, начинът на изпъл-
нение на техниката.
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Цели на урока
Усвояване на знания за знаци и символи. Форми-

ране на умения за разпознаване на знаци според тях-
ното предназначение.

Очаквани резултати
Ученикът:

• притежава общи знания за знаците и тяхното 
предназначение

• разбира значението на различни видове визуал-
ни знаци в околната среда

• използва в изображения видове визуални знаци, 
според тяхното предназначение

• умее да създава знаци с определено предназна-
чение.

Нови понятия 
визуален знак

Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали

Подходи и основни методи на обучение
беседа, демонстрация, наблюдение, методи за 

стимулиране на мисленето

Междупредметни връзки
Околен свят

Оценяване
Оценява се активността на ученика в беседата, 

познанията за основни знаци, изпълнението на изоб-
разителната задача.

Методически насоки за разработване на темата
Урокът се реализира в два учебни часа. В първия 

час се беседва за знаците и тяхното предназначение.
Вторият учебен час е предвиден за изпълнение на 

изобразителната задача.

Разработване на темата
Урокът започва с беседа за знаците от заобика-

лящата действителност. Разглеждат се знаците в 
учебника. Припомнят се по-важните улични знаци, 
които учениците вече познават. Коментира се тях-
ното предназначение. Учениците се поощряват да 
дават примери, свързани със знаци, които може да 
се видят на различни места – в училището, магазина 
и на други обществени места. Вниманието им се на-
сочва към илюстративния материал на страницата на 
учебника. Анализира се взаимовръзката дума – жест 

Човешки дейности и знаци
Тема на урока 
ЗНАЦИТЕ НА ХОРАТА

– знак. Акцентира се на изискването за ясна и опро-
стена форма на знака и за получаване на бърза ин-
формация чрез него. Учениците трябва да разпозна-
ят значението на представените знаци, да установят 
отговарят ли на показаните жестове в илюстрациите.

Учениците дават други примери за знаци, които 
изразяват определено значение. Коментират се по-
пулярни знаци от обкръжението на човека и инфор-
мацията, която дават.

РИСУВАМ ЗНАЦИ ЗА ЕКОПЪТЕКА
Поставяне на изобразителната задача
В урока се изпълнява практическата задача. За 

целта учителят представя темата с разказ за приро-
дата в България и разнообразните местности, раз-
криващи нейното богатство. Коментира се необхо-
димостта от насоки и указания за придвижване в раз-
личните местности. Например в непозната местност 
се налага ориентирането по карта, даваща представа 
за маршрута. Анализира се ролята на табелите със 
знаци и наименования.

Ученикът трябва да си представи пътека, преми-
наваща през красива природна местност. Разсъжда-
ва се за възможните забележителности, за обектите, 
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които биха могли да се видят и за знаците, които ще 
помогнат на хората за тяхното ориентиране в мест-
ността.

На страницата на учебника се разглеждат различ-
ни изображения. Учениците откриват знаците, които 
представят тези изображения или обекти. 

Анализира се връзката между реалния обект и из-
ображението му във формата на знак. Подчертава се, 
че в знака се изобразяват характерните особености 
на обекта, така, че ясно да се разбира вложената в 
него информация.

Поставя се практическата задача – да нарисуват 
скица на маршрут, преминаващ през природна мест-
ност. Най-напред се уточнява видът на природна-
та местност, както и характерните за нея природни 
обекти. Както в планинската местност, показана на 
фотографията, в учебника могат да се видят харак-
терни за местността обекти, така и в рисунката на 
учениците могат да присъстват разнообразни обекти 
– пътеки, река, езеро, хижа и други.

Ученикът трябва да помисли за изобразяването 
на табела с наименованието на местността; да вклю-
чи знаци със стрелки за посока и други знаци, служе-
щи за ориентир.

Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се по-важното по темата: значението 

на знаците, познатите за учениците знаци, необходи-
мостта те да бъдат спазвани. Учениците споделят за-
мисъла на изображението, кои знаци са нарисували 
и защо са ги включили в рисунката.

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се активността на учениците и се по-
ощрява участието им в беседата.

Работата по изпълнение на задачата изисква под-
помагане и насочване от страна на учителя в случа-
ите, когато ученикът се затруднява в намирането на 
ясна и опростена знакова форма на измисления от 
него обект. 

Учителят дава оценка на създадените изобра-
жения. Обръща внимание на сполучливите знакови 
изображения и на разнообразието на представените 
образи.

Цели на урока
Усвояване на знания за цветовете. Формиране на 

умения за различни видове цветове чрез смесване на 
боите. Развиване на усета за съчетание на цветове

Очаквани резултати
Ученикът:

• разграничава произведения на изобразителното 
изкуство по вид

• познава техники за смесване на боите
• съчетава и комбинира цветове в изображението
• проявява емоционално отношение към цветови-

те съчетания.

Нови понятия 
живопис

Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия – 

акварелни бои, четки – дебела и тънка

Подходи и основни методи на обучение
беседа, демонстрация, наблюдение, методи за 

стимулиране на въображението

Междупредметни връзки
Музика

Оценяване
Оценява се активността на ученика в беседата, на-

чинът му на работа с живописните материали и целесъ-
образното съчетаване на цветовете в изображението.

Методически насоки за разработване на темата
Темата се разгръща в два часа. В първия час  ко-

ментира разнообразието на цветовете в природата 
и в изобразителното изкуство. Часът преминава ос-
новно в беседа. Учениците се стимулират свободно 
да се включват в разговора и да коментират темата 
за цветовете.

Вторият учебен час е предвиден за изпълнение на 
изобразителната задача.

Разработване на темата
Представянето на темата се осъществява чрез въ-

проси свързани с разнообразието от цветове в при-
родата. Самата тя - своеобразен художник, „рисува” 
с цветове, които са вдъхновение за всеки художник. 
Като наблюдават внимателно природата, те черпят 
идеи от нейните форми и цветове. 

Видове и жанрове в изкуството
Тема на урока: ЖИВОПИС. 
КАРТИНИ И ЦВЕТОВЕ
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Фотографиите поместени на страницата на учеб-
ника, дават представа на учениците за богатството 
на цветовете, което може да се види дори в един 
единствен обект. Учениците се насочват към разпоз-
наване на цветове в представения във фотографията 
обект. Биха могли да разгледат и други фотографии 
на обекти, при което да посочат характерните цвето-
ве. Чрез демонстрацията на предмети, репродукции, 
снимки от е-ресурса, те се въвеждат в темата за цве-
товете.

При анализирането на репродукциите на картини, 
поместени на страницата на учебника, се акцентира 
на емоционалното въздействие на цвета. Учениците 
се запознават с понятието „живопис” като един от 
видовете изобразително изкуство. Подчертава се ос-
новното изразно средство на живописта – цветът. За 
да се нарисуват образите в картините, цветът е от 
особено значение. При съпоставянето на двете твор-
би се разсъждава върху възможността художникът 
да изрази както впечатленията си от реалната дейст-
вителност, така и своите чувства и настроения чрез 
цветни петна, линии и форми.

Учениците се насочват към акварелните бои и цве-
товете, които се съдържат в кутията с акварелни бои. 
Те разглеждат отделните цветове, назовават ги със 
съответната за цвета дума. Посочват даден цвят и ко-
ментират какво би се получило, ако към него се добави 
малко количество бяла боя. Учителят би могъл да де-
монстрира начините за изсветляване на цвета чрез раз-
реждане или добавяне на бяла боя към цвета.

РИСУВАМ С ВЪЛШЕБНИ ЦВЕТОВЕ
Поставяне на изобразителната задача
Изобразителната задача има за цел учениците 

свободно да експериментират с начините за смесва-
не на цветовете, като не се ограничават в рисуването 
на конкретни образи, а се съсредоточават в съчета-
нието на цветове и форми. Подходяща за тази цел 
е техниката мокро върху мокро. Анализират се изо-
браженията в учебника, на които е показано рисува-
не върху предварително намокрен лист с акварелни 
бои. Учителят би могъл да демонстрира техниката на 
получаване на цветни петна чрез разливане и смесва-
не на боите върху мократа основа на листа. 

Вниманието на учениците се насочва към изоб-
разителната задача – да експериментират в съчета-
нието на цветовете и да получават нови цветове, да 
създават разнообразни линии и форми, чрез което да 
дадат простор на въображението си. Тук те имат въз-
можност да свържат избраните цветове с определено 
настроение, което може да се изрази чрез съчетава-
нето им.

Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомнят се темата на урока и възможните из-

води, които са направени. Учениците споделят как са 
получили цветовете в своите рисунки, как са получи-
ли по-светлите цветове, какво е настроението, което 
рисунката предизвиква.

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

През първия час е важно да се предизвика емо-
ционалното отношение на учениците към цветовете 
– в природата, която ни заобикаля, в живописните 
картини на различните творци. 

Оценява се участието на ученика в беседата по 
въпроса за многообразието на цветовете, както и 
коментарите му относно разглежданите живописни 
творби.

Оценява се как ученикът е използвал цветовете в 
своята рисунка – тяхното съчетание, разнообразие-
то от форми и линии, получени чрез прилагането на 
подходяща техника.
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Цели на урока
Усвояване на знания за илюстрацията в комикси 

за деца. Формиране на умения за рисуване на исто-
рия в картинки. Развиване на въображението и об-
разното мислене.

Очаквани резултати
Ученикът:

• притежава общи знания за илюстрациите в ко-
микси за деца 

• познава характерни образи в истории в картинки
• изобразява визуални особености на човешки фи-

гури и животни
• коментира образи на герои от истории в картинки
• създава рисунка – история в картина.

Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия – 

молив, цветни моливи или флумастери, акварел

Подходи и основни методи на обучение
беседа, демонстрация, наблюдение, методи за 

стимулиране на въображението 

Междупредметни връзки
Български език и литература

Оценяване
Оценява се активността на ученика в урока, исто-

рията, която измисля с определен герой и начина по 
който я претворява в серия изображения.

Методически насоки за разработване на темата
Урокът се реализира в два часа. В първия час 

учителят разказва и беседва с учениците за специфи-
ката на разказите в рисунки.

Вторият учебен час е предвиден за самостоятелно 
изпълнение на история, представена в няколко кар-
тинки.

Разработване на темата
Темата е интересна за учениците и е предпостав-

ка за развиване на въображението и образното им 
мислене – те се стимулират да разказват по картина, 
както и сами да създават история, която да пресъзда-
дат в изображение.

Учителят запознава учениците с особеностите на 
разказите в картинки – наличие на герой, история с 
героя, последователност на действията на героя и 
случките в историята. 

Образи и форми 
Тема на урока 
ОБРАЗИ И ИСТОРИИ

Разглеждат се представените на страницата на 
учебника истории в картинки. Коментират се исто-
риите, които се случват. Проследява се кои са глав-
ните герои в двете истории, какво те правят в отдел-
ните епизоди, каква е основната идея на историята, 
как са нарисувани образите. 

  Учениците се мотивират да измислят и раз-
кажат образно свои истории. Показаните илюс-
тративни изображения на котка в различни пози и 
действия са основа за създаване на кратки истории 
от учениците, което ще ги подготви за създаването 
на подобна история, която да претворят в рисунка. 
Учениците проследяват изобразените действия на 
отделните образи, като ги свързват с възможна случ-
ка с героя.

РИСУВАМ ИНТЕРЕСНИ СЛУЧКИ
Поставяне на изобразителната задача
Часът започва със споделяне на интересни случки 

от личния опит на учениците. 
На страницата на учебника се разглеждат учени-

чески рисунки, които представят история по приказ-
ката за грозното патенце. Обръща се внимание на 
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начина на изобразяване на характерното в облика на 
героите, на избора на отделни сцени, които предста-
вят най-важното в сюжета на приказката. Показват 
се вариантите, чрез които в изобразителното прос-
транство на листа могат да се представят отделни 
епизоди от историята.

Учениците пристъпват към изпълнение на прак-
тическата задача, като уточняват основната идея на 
историята, която ще представят, най-важните момен-
ти от нея, както и броя на епизодите, които ще са 
необходими, за да се разбере идеята.

Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се по-важното по темата, като учени-

ците споделят историите, които са създали. Обсъж-
дат се историите, избраните епизоди от нея и идея-
та, претворена в изображение. Учителят дава обща 
оценка на работата по темата.

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се активността на ученика при създа-
ване на истории – по картинка, както и рисуване на 
измислена от него история в няколко картинки. Учи-
телят следи работата на учениците, дава препоръки 
и подпомага работата на учениците. 

Оценява се активността на ученика в урока, ко-
ментарите му във връзка с илюстрациите в учебни-
ка, историята, която създава и начина, по който я 
претворява в изображение с точно подбрани епизоди 
и характеристика на образите.

Цели на урока
Усвояване на знания за фигуралната композиция. 

Формиране на умения за създаване на фигурална 
композиция.

Очаквани резултати
Ученикът:

• различава визуални особености на обекти и яв-
ления от заобикалящата среда

• притежава знания за фигурална композиция
• проявява композиционни умения в изобразява-

нето на човешки фигури в общ сюжет
• предава в изображението движение на човешки-

те фигури
• изразява чрез описания и рисунки емоционално 

отношение към красотата на природата.

Нови понятия фигурална композиция

Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия – 

бяла или синя хартия, молив, темперни бои, четки.

Подходи и основни методи на обучение
Разказ, беседа, демонстрация, наблюдение, мето-

ди за стимулиране на въображението.

Междупредметни връзки
Български език и литература, Околен свят 

Оценяване
Оценява се активността на ученика в беседата, 

изпълнението на рисунката.

Методически насоки за разработване на темата
Първият час протича в беседа за зимата. Основната 

информация се представя при разглеждането на детски 
рисунки и творби на изобразителното изкуство.

Вторият учебен час е за работа над поставената 
изобразителна задача.

Разработване на темата
Урокът започва с беседа за зимата. Акцентира се на 

характерните ѝ особености, като учениците се стиму-
лират да изразят впечатленията си свързани със сезона. 

Разглеждат се представените репродукции и дет-
ски рисунки. Анализът е по посока на предадените 
съществени характеристики на сезона, включените в 
изображението образи, представения сюжет, разпо-
ложението на фигурите в композицията.

Красотата на природата 
Тема на урока 
КРАСОТАТА НА ЗИМАТА
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РИСУВАМ ЗИМНИ ИГРИ
Поставяне на изобразителната задача
Разглеждат се илюстрациите в учебника, като 

учениците описват представените зимни игри и заба-
вления. Те споделят личните си преживявания, при-
помнят си характерни зимни игри.

Поставя се темата, като всеки ученик е определил 
сюжета на своята рисунка, избирайки предпочитана 
зимна игра; уточнил е основните фигури в сюжета, 
както и обстановката, в която се развива действието.

Задачата изисква да се отдели повече време за 
изпълнение. Учителят дава указания за работата с 
темперни бои. Той би могъл да онагледи техниката и 
да покаже спецификата на работа с нея. От значение 
е да се поясни начинът на полагане на боята върху 
листа, възможността за наслояване на пластовете 
темперна боя. Изпълнението на задачата предоста-
вя варианти на избор на рисувателната основа. Ри-
сунката може да бъде изпълнена върху бял лист или 
върху цветна (синя) хартия.

Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Накратко се припомня най-важното по темата, 

подчертава се същността на фигуралната компози-
ция в основата на задачата. Би било добре рисунките 
да се подредят на място, от което биха могли да се 
разглеждат от дистанция и да се обсъждат.

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се активността на учениците в беседа-
та, поощрява се изразяването на личните им впечат-
ления и преживявания при коментирането на зимни-
те игри.

Учителят следи изпълнението на поставената за-
дача, като при необходимост, уточнява начина на 
работа с темперни бои. На учениците, които срещат 
затруднение, дава насоки и оказва помощ.

Оценява се активността на ученика в проведената 
беседа, отговорите, които той дава при разглеждане 
на илюстрациите в учебника, както и при обсъжда-
нето на получените ученически творби. Основна е 
оценката на изпълнението на поставената изобрази-
телна задача.
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Цели на урока
Усвояване на знания за работа с материали за 

апликиране, с които създава обемна форма. Форми-
ране на умения за прилагане на техники на аплики-
ране.

Очаквани резултати
Ученикът:

• притежава знания за предназначението на колед-
на украса

• прилага различни операции при изготвянето на 
форма от хартия

• проявява сръчност и умение в работата с хартия.

Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия – 

твърда хартия, ножица и лепило, бои и флумастери

Подходи и основни методи на обучение
разказ и беседа за коледните празници, демон-

страция, методи за стимулиране на дейността

Междупредметни връзки
Технологии и предприемачество

Оценяване
Оценява се активността на ученика в беседата за 

коледните празници, изпълнението на поставената 
задача.

Методически насоки за разработване на темата
В първия час се коментират коледните празници и 

обичаи, като се съчетава разказ и беседа.
Вторият учебен час е предвиден за практическа 

работа - изпълнение на задачата.

Разработване на темата
Учителят въвежда в темата чрез разказ и беседа 

за коледните празници и обичаи, като разяснява същ-
ността им. Коментира се настроението, което носят.

Учениците се стимулират да разкажат какво знаят 
за традициите свързани с подготовката на коледния 
празник и да споделят личните си преживявания. Об-
съжда се традицията да се подаряват подаръци, като 
учениците описват желания от тях подарък или този, 
който биха подарили на някой друг.

Акцент в урока е представянето на идеи за украса на 
коледна елха. Учениците си припомнят своя опит в из-
готвянето на гирлянди, играчки и друга коледна украса.

КОЛЕДНА ЕЛХА ОТ КАРТОН И ХАРТИЯ
Поставяне на изобразителната задача
Учителят поставя задачата, като насочва внима-

нието на учениците към етапите на изпълнение на 
коледна елха, показани в учебника, като подчертава, 
че за доброто изпълнение е необходимо да се спазва 
последователността на отделните операции. Работа-
та по задачата изисква концентрация на вниманието 
от страна на учениците. 

Учителят би могъл да демонстрира изготвянето 
на елхата. За улеснение на работата, той подготвя 
шаблон, необходим за очертаването на елхата. Пред-
ставя вариантите за украсяване на получената елха 
– чрез апликиране на изрязани елементи от цветна 
хартия, чрез рисуване с флумастер или бои.

Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомнят се етапите на изпълнение на задачата. 

Учениците споделят впечатленията си от работата 
по изпълнение на задачата.

Образи и цветове 
Тема на урока 
КОЛЕДНИ ПРАЗНИЦИ
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Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се участието на учениците в беседата 
за коледните празници и свързаната с нея украса.

За ефективността на крайния резултат е от осо-
бено значение да се отделя внимание на операци-
ите, свързани с прегъване на хартията, изрязване 
и залепване на отделните части. Учителят следи за 
поетапното изпълнение на поставената задача, като 
навреме коригира действията на учениците. Той 
подпомага работата им, оказва помощ, ако срещнат 
затруднение. При необходимост, дава специални на-
соки и съвети.

Оценява се основно изготвената от ученика елха. 
Учителят дава обща преценка на работата.

Цели на урока
Усвояване на знания за празничната украса. Фор-

миране на умения за създаване на украса. Развиване 
на въображението.

Очаквани резултати
Ученикът:

• притежава знания за празничната украса
• коментира различни украси и техните елементи
• подбира материали, пособия и техники за изра-

ботване на украса
• създава празнична украса от разнообразни еле-

менти
• проявява въображение при създаването на украса.

Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия – 

хартия, връв, акварел, темпера или флумастер

Подходи и основни методи на обучение
беседа, демонстрация, наблюдение, методи за 

стимулиране на въображението

Междупредметни връзки
Технологии и предприемачество

Оценяване
Оценява се активността на ученика в беседата, 

изпълнението на поставената задача.

Методически насоки за разработване на темата
В първия час се обсъжда темата за празничната 

украса. Коментира се настроението, което всяка ук-
раса внася в ежедневието. 

Вторият учебен час е предвиден за изпълнение на 
празнична украса.

Разработване на темата
Темата за празниците е интересна за учениците 

и предполага активното им участие в беседата. Те 
могат да разкажат за украсата, която са виждали на 
определени празници, да споделят впечатленията си 
от конкретни празници, както и опита си от участие 
в подготовка за празници и в дейности, свързани с 
празнично украсяване.

Разглежда се представената на страницата на 
учебника украса, като се обръща внимание на разно-
образието от цветове и форми. Учениците трябва да 
помислят за украсата, с която тяхната класна стая да 
се преобрази. Те предлагат идеи, които се обсъждат.

Изобразителни техники
Тема на урока 
УКРАСА ЗА ПРАЗНИКА
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УКРАСА НА НАШАТА КЛАСНА СТАЯ
Поставяне на изобразителната задача
Обсъждат се идеите за празнична украса, пред-

ставени на страницата на учебника. Вниманието на 
учениците се насочва към материалите, които са из-
ползвани и към допълнителната украса на изрязани-
те форми. 

В изпълнението на задачата учениците могат да 
проявят своето въображение, както при избора на 
разнообразие от форми, които предварително са раз-
гледали в учебника, така и при дорисуването на изря-
заната форма с помощта на четка и бои, флумастери 
или пастели.

Задачата предоставя възможност за съвместна 
дейност на учениците. 

Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се идеята на урока. Обсъжда се работа-

та на учениците, като се дават насоки за наблюдение 
на украса извън училище.

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

През първия час е важно да се стимулира въобра-
жението на учениците и да се поощрят в споделянето 
на идеи за празнична украса на класната стая.

По време на практическата част на урока учите-
лят следи за изпълнението на поставената задача, 
като предоставя възможност на учениците самостоя-
телно да определят формата на знаменцата и тяхната 
украса. Той ориентира учениците с какъв материал 
да работят, помага им в съединяването с връв на гир-
ляндите от изрязаната в различни форми хартия.

Оценява се активността на ученика в беседата, 
проявеното въображение в реализираната идея за 
празнична украса на класната стая.
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Цели на урока
Усвояване на знания за декоративния образ и 

неговата украса. Формиране на умения за създа-
ване на декоративен образ чрез комбиниране на 
форми.

Очаквани резултати
Ученикът:

• притежава знания за същността на декоративния 
образ

• създава декоративен образ, като ползва декора-
тивни елементи за украса

• проявява умения за комбиниране на отделни 
форми в общ образ чрез техники по апликиране

• коментира особености на изображения от реал-
ния и фантазния свят.

Нови понятия
декоративен образ

Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия – 

бял лист хартия, цветна хартия, молив, ножици и ле-
пило, флумастери

Подходи и основни методи на обучение
разказ, беседа, демонстрация, наблюдение, мето-

ди за стимулиране на въображението 

Междупредметни връзки
Български език и литература 

Оценяване
Оценява се активността на ученика в урока, из-

пълнението на апликацията.

Методически насоки за разработване на темата
Темата се разполага в два учебни часа. В първия 

час се поставя темата и се дава информация чрез съ-
четаване на разказ, беседа и обсъждане.

Вторият учебен час е за практическата работа по 
темата – учениците изрязват форми от хартия, които 
комбинират, създавайки декоративен образ.

Разработване на темата
В началото на първия час учителят поощрява ак-

тивността на учениците чрез въпроси и въвеждане в 
темата. Под формата на беседа се разсъждава за об-
разите родени от въображението на творците.  Раз-
глеждат се изображенията, поместени на страница-

та на учебника, и се анализират образите, получени 
чрез използване на линии, форми, цветове.

Акцентира се на тяхната необичайност и на проя-
веното въображение при създаването им.

Уточнява се украсата в изображенията, внима-
нието се насочва към разнообразните украсителни 
елементи, които правят образите декоративни. Уче-
ниците определят използваните цветове и форми.

ИЗРЯЗВАМ, КОМБИНИРАМ И СЪЗДАВАМ 
ОБРАЗ
Поставяне на изобразителната задача
След запознаването с ролята на декоративната 

украса в образите и нейното разнообразие, ученици-
те се насочват към илюстрацията в страницата, на 
която е показано стилизирано изображение на птица 
с декоративна украса. Коментират се използваните 
цветове и форми.

Учителят поставя практическата задача, като 
приканва учениците да разгледат декоративните 
елементи, от които е съставена апликираната птица. 
Представените етапи на създаване на декоративната 
апликация им дава представа за възможностите за 

Реален и фантазен свят 
Тема на урока: В СВЕТА 
НА ФАНТАЗИЯТА
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получаване на варианти на образ чрез комбиниране 
на геометрични фигури. 

След изпълнение на апликацията се пристъпва 
към украсяване на образа чрез дорисуването му с 
графични материали.

Урочно затвърдяване 
Обсъждане на практическата работа
Припомня се темата на урока, коментират се 

апликираните образи и използваните декоративни 
елементи. Добре би било да се демонстрират работи-
те на отделни ученици и да се обсъдят.

Дават се насоки за наблюдение на декоративни 
образи извън училище.

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

През първия час се стимулира наблюдателността 
на учениците и се поощрява участието им в беседата.

По време на практическата част на урока учите-
лят следи за изпълнението на поставената задача. 
Ориентира учениците за начините на изрязване на 
геометрични форми, за възможните варианти на тях-
ното комбиниране. Поощрява проявите на творческо 
въображение при създаването на образа и при него-
вото декориране.

Цели на урока
Усвояване на знания за архитектурни сгради, 

като част от архитектурен пейзаж. Формиране на 
умения за създаване на колективно изображение на 
архитектурни сгради.

Очаквани резултати
Ученикът:

• притежава знания за разнообразието от архите-
ктурни сгради

• създава изображение, в което включва архите-
ктурни сгради

• проявява композиционни умения при включва-
нето на рисунката на различни сгради в обща ком-
позиция

• придобива представа за най-важните визуални 
особености на архитектурни обекти (форми, цвето-
ве, детайли, съотношения).

Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия – 

бял лист хартия, молив, флумастери или темперни 
бои, ножица, лепило, тиксо

Подходи и основни методи на обучение
наблюдение, беседа, описание на обект, демон-

страция, наблюдение, методи за стимулиране на дей-
ността

Междупредметни връзки
Околен свят 

Оценяване
Оценява се активността на ученика, изпълнение-

то на рисунката, която апликира в обща композиция.

Методически насоки за разработване на темата
Урокът се реализира в два часа, като в първия час 

се дава информация чрез съчетаване на наблюдение, 
беседа и обсъждане.

Вторият учебен час е за практическа работа – из-
пълнение на колективен проект по темата.

Разработване на темата
Учениците се стимулират да разглеждат предста-

вените фотографии и репродукции в учебника, като 
споделят и обсъждат впечатленията си от личните си 
впечатления от архитектурни обекти от заобикаля-
щата ги действителност.

Учителят въвежда в темата, като разказва за раз-

Образи и форми 
Тема на урока 
ГРАДЪТ
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нообразието от сгради в различните градове. Учени-
ците разглеждат илюстрациите и коментират фото-
графиите, определят вида на сградите, предназначе-
нието им, характерните им форма и цветове, които 
придават своеобразен облик на всеки град.

Учениците избират една от представените репро-
дукции на картини и описват нарисуваното от худож-
ника. Важно е да се отдели внимание на елементи от 
сградите – фасада, покрив, врати, прозорци, балко-
ни, комини и други характерни детайли. Коментира 
се формата на сградата – висока, ниска, едноетаж-
на, многоетажна, разположението ѝ спрямо другите 
сгради, наличието на улица, дървета и др.

ГРАДЪТ НА НАШИТЕ МЕЧТИ – КОЛЕКТИ-
ВЕН ПРОЕКТ
Поставяне на изобразителната задача
В този час задачата е изготвяне на колективен 

проект на град, който учениците си представят. Все-
ки ученик рисува на отделен лист определена сгра-
да, като идеята е тя да бъде интересна като форма 
и цвят. Основна задача при изпълнение на проекта 
е нарисуваните сгради да бъдат апликирани една до 
друга в една обща композиция върху предварително 
подготвена основа. Последният етап от изпълнение-
то на проекта е дорисуването на допълнителни де-
тайли като дървета, цветя и други.

Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се темата на урока, като се обръща 

внимание на разнообразието от форми и цветове в 
сградите, които наблюдаваме. Това богатство от 
форми, цветове, интересни детайли се проследява в 
изготвения от учениците колективен проект.

Дават се насоки за наблюдение извън училището.

Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
По време на беседата е важно да се стимулира 

наблюдателността на учениците при разглеждане и 
анализиране на фотографиите и репродукциите.

По време на практическата част на урока учите-
лят наблюдава изпълнението на колективната зада-
ча. Оценява се изпълнението на рисунката на сграда 
и композиционното умение, проявено при включва-
нето ѝ в обща композиция. 
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Цели на урока
Усвояване на знания за графични материали. 

Формиране на умения за използване на графичните 
изразни средства в рисунка.

Очаквани резултати
Ученикът:

• разграничава произведения на изобразителното 
изкуство по вид

• притежава познания за графичните изразни 
средства

• описва най-общи характеристики на графиката
• създава изображение с графични изразни средства.

Нови понятия графика

Материали и дидактически средства
учебник, блок, молив, флумастери.

Подходи и основни методи на обучение
Беседа, демонстрация, наблюдение, методи за 

стимулиране на въображението.

Междупредметни връзки
Околен свят, Математика

Оценяване
Оценява се активността на ученика в урока, из-

пълнението на изобразителната задача.

Методически насоки за разработване на темата
Темата се разполага в два учебни часа. В първия 

час се коментират основно графичните материали и 
техните изразни средства. Беседва се за графиката 
като вид изобразително изкуство.

Вторият учебен час е предвиден за изпълнение на 
практическата задача.

Разработване на темата
Часът започва с беседа за графичните материали, 

с помощта на които се получава голямо разнообра-
зие от линии, щрихи, петна. Добре би било учителят 
да демонстрира работата с графични материали, като 
покаже различни варианти на получаване на линии, 
щрихи, петна.

Информация за графиката като вид изобразител-
но изкуство учениците получават чрез анализиране 
на репродукциите на графични творби, поместени на 
страницата на учебника. Учителят насочва внима-
нието им към специфичните характеристики на това 

Видове и жанрове в изкуството 
Тема на урока: ГРАФИКА. 
ЛИНИИ И ФОРМИ

изкуство – черно-бели линии, щрихи, петна. Уточня-
ва начините за създаване на творбите – като рисунка 
и като отпечатък.

РИСУВАМ С ФЛУМАСТЕР НА СВОБОДНА 
ТЕМА
Поставяне на изобразителната задача
Преди да се постави изобразителната задача, 

се припомнят особеностите на флумастерите като 
графичен материал.  Разглеждат се и се анализират 
ученическите рисунки, изпълнени с флумастери и 
представени на страницата на учебника. Акцентира 
се на линията, с която става възможно да се очертае 
контурът на формата на обекта, на богатството от 
линии, щрихи, петна.

Учениците сами определят темата и сюжета на 
своята рисунка. Те избират вида на графичната ри-
сунка – с линия, щрих или с плътно защриховане на 
формата.

Урочно затвърдяване
Припомнят се темата на урока и основните изво-

ди, които са направени. Обсъжда се практическата 
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работа, като учениците споделят какво са нарисува-
ли, какви графични изразни средства са използвали. 

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

През първия час се стимулира активността на 
учениците в беседата за графичното изкуство и не-
говите характерни изразни средства. 

Оценява се участието на учениците в беседата, 
проявеното въображение в рисунките на свободна 
тема и тяхното графично изпълнение.

Цели на урока
Усвояване на знания за спецификата на профе-

сията на художника – живописец, график, скулптор. 
Формиране на отношение към изобразителната дей-
ност на твореца.

Очаквани резултати
Ученикът:

• различава професията на художника от други 
творчески професии

• коментира изобразителната дейност на худож-
ника – живописец, график, скулптор

• изразява отношение към творческата работа на 
художника.

Нови понятия 
художник, ателие

Материали и дидактически средства
учебник, репродукции на художествени произве-

дения

Подходи и основни методи на обучение 
беседа, демонстрация, наблюдение, описание, ме-

тоди за активиране на възприятието

Междупредметни връзки
Околен свят

Оценяване
Оценява се активността на ученика в урока, про-

явеният интерес към произведения на изкуството 
и направените коментари относно разглежданите 
творби.

Методически насоки за разработване на темата
Урокът се провежда в два учебни часа, през кои-

то се разглеждат репродукции в учебника, както и 
нагледен материал, който представя разнообразни 
художествени творби. Обсъжда се спецификата на 
произведения на изкуството – живопис, графика, 
скулптура.

Разработване на темата 
В беседата с учениците се коментира дейността 

на художника. Чрез темата се задълбочават позна-
нията на учениците за същността на изкуството и за 
неговите видове. При поставянето на темата внима-
нието на учениците се насочва към основните видо-

Професията на художника
Тема на урока: ПРОФЕСИЯТА 
НА ХУДОЖНИКА
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ве изобразително изкуство – живопис, скулптура, 
графика. Всеки творец, независимо от това с какво 
изкуство се занимава, работи в ателие. Акцентира се 
на съществените различия в работата на живописеца 
и скулптура.

Част от репродукциите в учебника показват ха-
рактерни пособия за работата на живописеца – па-
литра, четки, бои. Обсъждат се материалите и техни-
ките с които обикновено живописецът работи. Учи-
телят мотивира учениците да коментират специфич-
ните характеристики на живописта. В живописните 
творби основното изразно средство е цветът. Уточ-
няват се начините за създаване на творбите – върху 
основа за живопис, с различни видове бои.

Информация за скулптурата като вид изобрази-
телно изкуство учениците получават като се анали-
зират фотографиите, поместени на страниците на 
учебника. На фотографиите са представени скулпто-
ри, които изработват своите творби от разнообразни 
материали.

При сравняването на двата вида изкуство, се из-
тъкват съществените за живописната творба цветни 
петна, линии и форми чрез които живописецът съз-
дава образи и обемните изображения, характерни за 
скулптурата.  

КАРТИНИ И СКУЛПТУРИ
Разглежда се фотографията на страницата на 

учебника, която показва зала в художествена гале-
рия, в която се виждат картини, скулптури и посе-

тители разглеждащи творбите. Учениците се под-
тикват да посочат местата, където могат да се видят 
живописни и скулптурни творби. Като изхождат от 
личния си опит, те споделят впечатленията си от раз-
лични творби, както и предпочитанията си.

За да могат да се разграничат видовете изобрази-
телно изкуство, се сравняват творбите в репродукци-
ите показани на страницата на учебника. В тях ясно 
се вижда отчетливата обемна форма на скулптурната 
творба, както и пъстрия колорит на живописното про-
изведение. Учениците трябва да посочат коя творба е 
скулптура и коя живопис. Те трябва да се аргументи-
рат, като посочат използваните от творците материали 
за изработване на скулптура и живопис.

Урочно затвърдяване
Учениците коментират творбите, които са разгле-

дали и споделят впечатленията си. 
Припомнят се спецификите на работата на живо-

писеца и скулптура, основните изразни средства на 
двата вида изобразително изкуство. 

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

В урока се стимулират възприятието и въобра-
жението на учениците. От особено значение е  вни-
мателното разглеждане на всяка една репродукция, 
вникването в представената в нея информация. Учи-
телят подпомага учениците в процеса на разглеж-
дане на творбите, като ги насочва към съществени 
елементи. Когато е необходимо той обяснява разли-
чията във видовете изкуства и поощрява учениците 
да разглеждат творбите, да описват и коментират ви-
дяното. 

Оценява се активността на учениците в беседа-
та за видовете изкуства и характерните им изразни 
средства. 
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Цели на урока
Затвърдяване на знания и умения за моделиране. 

Формиране на умения за моделиране на човешка фи-
гура в движение.

Очаквани резултати
Ученикът:

• различава произведения на скулптурата от други 
видове изкуства

• описва най-общи характеристики на скулптурата
• моделира пластични форми.

Нови понятия 
скулптура

Материали и дидактически средства
учебник, блок, пластилин, инструмент (непишещ 

химикал или клечка), пластмасова дъска за модели-
ране

Подходи и основни методи на обучение 
беседа за моделирането, демонстрация, наблюде-

ние, методи за стимулиране на дейността

Междупредметни връзки
Математика

Оценяване
Оценява се изпълнението на пластичната задача.

Методически насоки за разработване на темата
Темата се реализира в рамките на един учебен час 

в който се изпълнява практическата задача по моде-
лиране.

Поставяне на изобразителната задача
Учителят стимулира активността на учениците, 

които разглеждат фотографиите на моделирани от 
пластилин форми. Коментират се образите пресъз-
дадени в пластична форма, както и използваните цве-
тове. Учителят припомня как се работи с пластилин. 
Акцентира се на изискването за получаване на обоб-
щена форма, в която са предадени най-съществените 
особености на обекта. Пластичната форма би могла 
да бъде изпълнена обемно или релефно.

Практическата задача – моделиране на човешка 
фигура, предоставя варианти на изпълнение. От зна-
чение за изпълнението на задачата е учениците да 
уточнят действието, което извършва човешката фи-
гура, което ще предопредели спецификата на нейно-

Видове и жанрове в изкуството
Тема на урока: СКУЛПТУРА. 
ФОРМИ ОТ ПЛАСТИЛИН

то движение. Моделирането би могло да се извърши 
като от цяло парче пластилин се оформи тялото, а от 
отделни парчета останалите части – глава, ръце, кра-
ка, които се прикрепват към тялото. Учениците се 
насочват към използване на похвати за доуточняване 
на детайли чрез гравиране и налепване с пластилин.

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се активността на учениците при ко-
ментирането на разглежданите пластични форми, 
както и изпълнението на човешката фигура.

Оценява се начинът по който ученикът модели-
ра формата и начинът на използване на пособията 
за моделиране – завършеност на фигурата, предава-
не на основните пропорции, наличие на характерно 
движение, според замисъла.
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Цели на урока
Усвояване на знания за същността на фантазния 

образ.
Развиване на умения за рисуване на фантазен образ.

Очаквани резултати
Ученикът:

• променя връзки между обекти и среда при създа-
ване на фантазни изображения

• коментира особености на изображения от фан-
тазния свят

• създава фантазен образ чрез рисуване. 

Материали и дидактически средства
учебник, блок, флумастери, акварелни или тем-

перни бои, четки

Подходи и основни методи на обучение 
беседа, наблюдение, методи за стимулиране на 

въображението

Междупредметни връзки
Български език и литература

Методически насоки за разработване на темата
В рамките на един учебен час се изпълнява практи-

ческата задача за рисуване на фантастично същество. 

Поставяне на изобразителната задача
Учителят стимулира въображението на ученици-

те, като ги насочва към образите, които реално не 
съществуват, но макар и родени от въображението 
на творците, са не по-малко вълнуващи и впечат-
ляващи. Учениците си припомнят герои от анима-
ционни филми или герои, за които са чели в лите-
ратурни произведения. Споделят впечатленията си, 
описват начина по който изглежда фантастичното 
същество. Разсъждава се за това, което го отличава 
от реално съществуващите обекти. Учениците раз-
глеждат илюстративния материал, избират образи, 
като анализират външния им облик, който ги прави 
да изглеждат необичайни. Те трябва да се опитат да 
измислят подобен образ, да си представят ситуация, 
в която се срещат с фантастично същество и да по-
мислят как то би изглеждало. 

Учителят би могъл да ги улесни в създаването на 
фантастичен образ, като ги насочи към използването 
на похвати, при които се съчетават части от реално 
съществуващи обекти – животни, птици, риби, пред-

Реален и фантазен свят
Тема на урока: РИСУВАМ 
ФАНТАСТИЧНО СЪЩЕСТВО

мети. Учениците рисуват образа, който са си пред-
ставили, като го включват в необичайна ситуация и 
обстановка. Те могат да използват графичен или жи-
вописен материал по избор.

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се активността на учениците при ко-
ментирането на разглежданите илюстрации в учеб-
ника.

Оценява се начинът, по който те коментират ха-
рактерните особености на разглежданите фантазни 
образи, проявата на въображение при изобразяване-
то на фантастично същество.
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Цели на урока
Усвояване на знания за натюрморта като жанр.
Формиране на умения за създаване на натюрморт.

Очаквани резултати
Ученикът:

• разграничава произведения на изобразителното 
изкуство по жанр

• описва най-общи характеристики на натюрморта
• създава натюрморт чрез техниката апликация 

Нови понятия 
натюрморт

Материали и дидактически средства
учебник, блок, цветна хартия, молив, ножица и 

лепило, флумастери

Подходи и основни методи на обучение 
беседа за натюрморта, наблюдение, методи за 

стимулиране на дейността

Междупредметни връзки
Околен свят

Методически насоки за разработване на темата
В учебния час се разглеждат творби на изобразител-

ното изкуство и се изпълнява практическата задача.

Поставяне на изобразителната задача
Учителят стимулира активността на ученици-

те, които разглеждат репродукциите поместени 
на страницата на учебника. Част от тях предста-
вляват художествени фотографии на натюрморти. 
Обсъжда се, какви предмети са включени и начи-
нът на тяхното подреждане в композицията. Бе-
седва се относно същността на натюрморта, който 
представлява картина, в която се рисуват предме-
ти. Предметите могат да се съчетаят и подредят по 
много начини, така че дори и тези, които са обик-
новени и незабележими,  впечатляват с интересни-
те си форми и цветове.

Учениците коментират в картината на Пол Се-
зан „Натюрморт с ябълки и праскови” нарисуваните 
плодове, начина по който са композирани, цветове-
те, които е използвал художникът.

Уточнява се, че натюрмортът може да бъде създа-
ден с разнообразни материали и техники, например 

Видове и жанрове в изкуството
Тема на урока 
НАТЮРМОРТ

чрез апликиране, както е показано в апликацията на 
страницата на учебника, представяща ваза с цветя.

Учениците изпълняват практическата задача, като 
апликират ваза с цветя, използвайки цветна хартия. 
Задачата предоставя варианти на изпълнение – изряз-
ване на форми от хартия; апликиране чрез изкъсване; 
комбиниране на двата начина; дорисуване на някои 
детайли с флумастери. От значение за изпълнението 
на задачата е учениците да уточнят какво ще включва 
натюрмортът, те трябва да определят формата, големи-
ната, цвета на обектите, които ще апликират.

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се активността на учениците при ко-
ментирането на разглежданите фотографии и репро-
дукции на натюрморти. 

Оценява се изпълнението на натюрморт чрез тех-
никата апликация – проявените технически умения 
при изготвяне на апликацията, изборът на подходя-
щи цветове, композиционното разположение на еле-
ментите върху основата на листа.
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Цели на урока
Усвояване на знания за същността на знаците. 

Формиране на умения за разпознаване на знаци спо-
ред тяхното предназначение.

Очаквани резултати
Ученикът:

• разбира значението на различни видове визуал-
ни знаци в околната среда

• коментира мястото и значението на видовете ви-
зуални знаци в различна среда

• създава визуален знак на определена дейност. 

Материали и дидактически средства
учебник, блок, молив, флумастери

Подходи и основни методи на обучение 
беседа, наблюдение, демонстрация, методи за 

стимулиране на мисленето

Междупредметни връзки
Околен свят, Физическо възпитание и спорт
Методически насоки за разработване на темата
Темата се реализира в рамките на един учебен 

час, в който се изпълнява практическата задача за 
създаване на визуален знак, свързан с определен вид 
спорт.

Поставяне на изобразителната задача
В учебния час се беседва за същността на визуал-

ните знаци, които могат да се видят навсякъде око-
ло нас. Учителят насочва вниманието на учениците 
към често срещани знаци – пътни знаци, знаци на 
обществени места и др. Учениците споделят позна-
нията и впечатленията си относно знаците, които са 
виждали. Коментират се показаните на страниците 
на учебника знаци – информацията, която те носят 
и начинът, по който тя е представена. Изображе-
нията дават възможност да се сравни реален обект 
(футболна топка) и неговото изобразяване като ви-
зуален знак. Анализират се визуалните знаци на тема 
футбол, които включват човешка фигура в различни 
движения. Акцентира се на специфичното за офор-
мянето на знака изискване за обобщена, ясна, изчис-
тена от подробности форма. Учителят би могъл да 
припомни чрез демонстрация начина на рисуване на 
формата на знак – кръг, правоъгълник, триъгълник. 

Човешки дейности и знаци
Тема на урока 
ЗНАЦИТЕ И ТЯХНОТО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Учениците избират определен вид спорт и рису-
ват негов визуален знак, като избират характерна 
поза или движение на фигурата.

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се активността на учениците при ко-
ментирането на разглежданите визуални знаци. Кон-
тролира се доколко ученикът спазва изискването за 
създаване на обобщена и ясна форма, като при не-
обходимост се дават разяснения и насоки за работа. 
Оценява се изпълнението на практическата задача.
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Цели на урока
Усвояване на знания за изобразителни техники за 

печатане. Развиване на умения за създаване на раз-
нообразни форми чрез отпечатване. 

Очаквани резултати
Ученикът:

• познава изобразителни техники за печатане
• подбира материали, пособия и техники, свърза-

ни с печатането
• комбинира и експериментира с различни мате-

риали
• създава разнообразни форми чрез отпечатване.

Материали и дидактически средства
учебник, блок, молив, флумастери, акварелни 

бои, четки

Подходи и основни методи на обучение 
демонстрация, беседа, наблюдение, методи за 

стимулиране на въображението

Междупредметни връзки
Околен свят

Методически насоки за разработване на темата
Темата се реализира в рамките на един учебен 

час, в който се беседва за възможностите на техни-
ката и се изпълнява практическата задача.

Поставяне на изобразителната задача
Учителят насочва вниманието на учениците към 

изображенията в учебника, които представят вари-
анти за печатане с разнообразни пособия и пред-
мети. Учениците коментират начина, по който са 
получени отпечатъците в изображенията. Учителят 
уточнява техническите изисквания за получаване на 
отпечатъци, направени с длани и пръсти. Отбелязва 
се възможността за дорисуване на получения отпе-
чатък; вариантите на подреждане на отпечатъците 
върху основата за рисуване, така че да се получат 
различни форми – дърво, птица, пеперуда и др.  

Изобразителни техники
Тема на урока: СЪЗДАВАМ 
ОТПЕЧАТЪЦИ С ПРЪСТИ 
И С ДЛАН

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се активността на учениците при ко-
ментирането на разглежданите изображения с отпе-
чатъци.

Оценява се начинът, по който ученикът изпълня-
ва техническите изисквания за получаване на отпе-
чатъци, проявеното от него въображение при създа-
ването на изображение чрез печатане.
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Цели на урока
Усвояване на знания за фантазните образи. Съз-

даване на фантазен образ на предмет чрез промяна 
на обичайните връзки между обект и среда.

Очаквани резултати
Ученикът:

• разкрива основни връзки между обекти и при-
родна среда при наблюдение и изобразителна дей-
ност

• променя връзки между обекти и среда при създа-
ване на фантазни изображения

• коментира особености на изображения от реал-
ния и фантазния свят

• създава фантазни образи на предмети

Материали и дидактически средства
учебник, блок, молив, флумастери, акварелни 

бои, четки

Подходи и основни методи на обучение 
беседа, наблюдение, методи за стимулиране на 

въображението

Междупредметни връзки
Околен свят

Методически насоки за разработване на те-
мата

В рамките на учебния час се разглеждат фантазни 
изображения и се изпълнява практическата задача.

Поставяне на изобразителната задача
Разглеждат се изображенията поместени на стра-

ниците на учебника. Темата изисква активиране на 
въображението и образните представи. Учениците 
си представят даден предмет, уточняват външния му 
вид, споделят идеите си за фантазна ситуация, при 
която обектът оживява – движи се, говори… Внима-
нието се насочва към външния вид на предмета и към 
действията, които той би могъл да извършва, когато 
е превърнат в живо същество.

За осъществяването на практическата задача уче-
ниците могат да изберат някой от предметите, пока-
зани в учебника или да си представят и нарисуват 
други предмети. Измислянето на история с предмета 
е стимул за изобразяването в рисунка на интересен 
сюжет свързан с предмета.

Реален и фантазен свят
Тема на урока: РИСУВАМ 
ПРЕДМЕТИ, КОИТО 
ГОВОРЯТ

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се активността на учениците при ко-
ментирането на разглежданите изображения.

Учителят подпомага учениците в избора им на 
предмет и съставянето на кратка история с него, кое-
то би могло да направи изображението необичайно 
и интересно.

Оценява се проявеното въображение при изпъл-
нението на задачата.
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Цели на урока
Усвояване на знания за изобразителни техники за 

рисуване с акварелни бои и флумастери. Формиране 
на умения за създаване на изображение чрез съчета-
ване на разнообразни цветове.

Очаквани резултати
Ученикът:

• познава изобразителни техники за рисуване с ак-
варелни бои и флумастери

• прилага техники на рисуване с акварел и флу-
мастер в изобразителната дейност

• създава изображения, като използва разнообраз-
ни съчетания от цветове.

Материали и дидактически средства
учебник, блок, акварелни бои, четки, флумастери

Подходи и основни методи на обучение 
беседа, демонстрация, наблюдение, методи за 

стимулиране на въображението

Междупредметни връзки
Околен свят, музика

Методически насоки за разработване на темата
Темата се реализира в рамките на един учебен 

час, в който се представят възможностите на техни-
ките за получаване на изображение от цветни петна 
и се изпълнява практическата задача.

Поставяне на изобразителната задача
Учителят активира въображението на учениците 

при разглеждането на изображенията в учебника. 
Представят се начините за получаване на цветни пет-
на чрез: полагане на по-голямо количество боя вър-
ху листа и накланянето му на една или друга страна; 
пръскане или накапване върху рисувателната осно-
ва; рисуване с боя върху мокра основа; създаване на 
отпечатък (монотипия).

При създаването на разнообразни цветни петна, 
учениците се стимулират да разпознаят образ. Те 
могат да дорисуват петното с флумастер и да добавят 
детайли, за да постигнат по-голяма прилика с даден 
обект.

Образи и цветове
Тема на урока 
ПЕТНАТА ОЖИВЯВАТ

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се въображението на учениците при 
разглеждането на изображенията и споделянето на 
образите, които те разпознават в цветните петна.

Учителят следи последователността при изпъл-
нение на задачата, като обръща внимание на специ-
фиките на техниките за получаване на цветни петна 
– гъстота на използваната боя, начина на нанасяне 
върху основата и др. технически особености. 

Оценява се активността на ученика в урока, из-
пълнението на практическата задача.
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Цели на урока
Усвояване на знания за пейзажния жанр.
Формиране на умения за създаване на пейзаж по 

въображение.

Очаквани резултати
Ученикът:

• разграничава произведения на изобразителното 
изкуство по жанр

• описва най-общи характеристики на пейзажа
• създава пейзаж по въображение
• комбинира различни техники на рисуване 

Нови понятия 
пейзаж

Материали и дидактически средства
учебник, блок, молив, флумастери, акварелни 

бои, четки

Подходи и основни методи на обучение 
беседа за пейзажа като жанр в изобразителното 

изкуство, наблюдение, методи за стимулиране на 
дейността

Междупредметни връзки
Околен свят

Методически насоки за разработване на темата
В учебния час се разглеждат пейзажи – фотогра-

фии и репродукции на картини и се изпълнява прак-
тическата задача.

Поставяне на изобразителната задача
Учителят запознава учениците с особеностите на 

пейзажния жанр. Той обръща внимание на приро-
дата като източник на вдъхновение за всеки творец. 
Разглеждат се фотографиите на пейзажи и творби 
на художници. Учениците коментират въздействие-
то, което пейзажите оказват върху зрителя; силата 
на цветовете да изразяват състоянието на природа-
та през различните сезони. Те си припомнят краси-
ви гледки, чието въздействие са усетили и споделят 
това, което ги е впечатлило.

При изпълнението на практическата задача уче-
ниците определят образите, които ще включат в ри-
сунката; цветовете характерни за избрания сезон и 
подходящи за предаване на настроение на пейзажа; 
материалите и техниките за изпълнение на замисъла.

Видове и жанрове в изкуството
Тема на урока 
ПЕЙЗАЖ

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се активността на учениците при ко-
ментирането на разглежданите фотографии и репро-
дукции на пейзажи.

Оценява се участието на ученика в беседата, начи-
нът на използване на цветовете за постигане на опре-
делено настроение в рисунката, цялостното цветово и 
композиционно изграждане на изображението. 
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Цели на урока
Усвояване на знания за начините за изразяване 

на емоционални състояния. Формиране на умения 
за изразяване на емоционални състояния на образи 
в рисунка.

Очаквани резултати
Ученикът:

• разграничава емоционални състояния
• описва най-общи характеристики на човешкото 

лице
• подбира материали и техники за изразяване на 

емоционални състояния
• създава образи, изразяващи емоционални 

състояния

Материали и дидактически средства
учебник, блок, молив, флумастери

Подходи и основни методи на обучение 
беседа, наблюдение, методи за стимулиране на 

дейността

Междупредметни връзки
Околен свят 

Методически насоки за разработване на темата
Темата се реализира в рамките на един учебен 

час, в който се беседва за емоционалните състояния, 
разглеждат се фотографии и изображения и се из-
пълнява практическата задача.

Поставяне на изобразителната задача
Учителят провежда беседа за емоционалните 

състояния на хората и начините, по които те могат 
да се изразят в рисунка. Учителят стимулира актив-
ността на учениците, които разглеждат фотографи-
ите и изображенията поместени на страниците на 
учебника. Коментира се спецификата на израза в 
човешкото лице според емоционалното състояние на 
човека. Учениците се включват в демонстрация на 
емоционални състояния, като проследяват промяна-
та в израза на лицето.

Практическата задача се осъществява, като се 
спазва последователността, при която най-напред се 
рисува общата форма на главата, след което се пре-
минава към детайлите – очи, вежди, нос, уста, коса. 
Акцентира се на израза на усмихнато лице.

Изобразителни техники 
Тема на урока: РИСУВАМ 
УСМИХНАТИ ЛИЦА

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

В началото на часа се стимулира участието на 
учениците в беседата за емоционалните състояния, 
изразени в човешкото лице. По време на изпълнение 
на практическата задача, учителят ориентира учени-
ците в избора на материали и ги насочва към пости-
гане на израза на усмихнато лице.
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Цели на урока
Усвояване на знания за портретния жанр. Формира-

не на умения за създаване на портретно изображение.

Очаквани резултати
Ученикът:

• разграничава произведения на изобразителното 
изкуство по жанр

• описва най-общи характеристики на портрета
• създава портрет по впечатление.

Нови понятия 
портрет

Материали и дидактически средства
учебник, блок, акварелни или темперни бои, чет-

ки, флумастери

Подходи и основни методи на обучение 
беседа за портретния жанр, наблюдение, методи 

за стимулиране на дейността

Междупредметни връзки
Околен свят

Методически насоки за разработване на темата
Темата се реализира в един учебен час, в който се 

разглеждат портретни изображения и се изпълнява 
практическата задача за рисуване на портрет.

Поставяне на изобразителната задача
Учителят представя специфичните особености на 

портрета като основен жанр в изобразителното изку-
ство. Разглеждат се изображенията на страниците на 
учебника, които представляват различни портрети, 
изпълнени със средствата на фотографията, живопи-
ста, скулптурата, както и представените ученически 
творби по темата.

Една от целите, които си поставят творците при 
създаване на портретно изображение, е постигане на 
прилика с модела. От особено значение в изобрази-
телното изкуство е умението им да пресъздадат емо-
ционалното състояние на човека. Учениците комен-
тират образите в портретните изображения – начин 
на изобразяване, разположение в листа, използвани 
цветове, детайли на лицето. Те трябва да помислят 
на кого да нарисуват портрет, да се вгледат в чертите 
на свой съученик или да си припомнят характерни 
особености от лицето на свой приятел. 

Видове и жанрове в изкуството
Тема на урока 
ПОРТРЕТ

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се активността на учениците при ко-
ментирането на разглежданите портретни изображе-
ния.

Учителят подпомага учениците в избора на под-
ходящ формат на листа, материали за рисуване и 
цветове. Оценява се изпълнението на изобразител-
ната задача.
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Цели на урока
Усвояване на знания за възможностите на цве-

товете да изразяват състоянието на природата през 
различните сезони. Формиране на умения за изразя-
ване в рисунка на красотата на природата чрез раз-
нообразни техники.

Очаквани резултати
Ученикът:

• различава визуални особености на обекти и яв-
ления в природата

• свързва сезоните с характерните за тях цветове
• проявява естетически усет в подбора на изобра-

зителни материали
• изразява чрез описания и рисунки емоционално 

отношение към красотата на природата.

Материали и дидактически средства
учебник, блок, акварелни или темперни бои, чет-

ки, флумастери

Подходи и основни методи на обучение 
разказ, беседа, демонстрация, наблюдение, мето-

ди за стимулиране на въображението

Междупредметни връзки
Околен свят

Методически насоки за разработване на темата
Темата се реализира в рамките на един учебен 

час, в който се изпълнява практическата задача.

Поставяне на изобразителната задача
Учителят разказва за красотата на сезона, в който 

природата се събужда за живот. Провежда се беседа 
за специфичните за пролетта цветове. Разглеждат се 
поместените в учебника фотографии и ученически 
рисунки. Анализират се начините, чрез които може 
да се пресъздаде с живописни средства цъфнало 
клонче. Учителят припомня за различните следи, 
които се получават, когато се рисува с цяла четка 
или с нейния връх.

Учениците изпълняват изобразителната зада-
ча, като избират начина на печатане – с четка или 
с парче дунапрен. Обогатяват изображението, като 
добавят по желание допълнителни образи – птици, 
пеперуди, пчели.

Красотата на природата
Тема на урока 
ЦВЕТНА ПРОЛЕТ

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се активността на учениците при ко-
ментирането на разглежданите изображения. Учи-
телят подпомага учениците в процеса на прилагане 
на техниката с печатане; следи за получаването на 
необходимата гъстота на боята при печатането. Оце-
няват се техническите умения проявени от ученика 
при печатане с четка или дунапрен, постигнатата из-
разителност при създаването на рисунката.
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Цели на урока
Усвояване на знания за изготвяне на апликация 

от различни материали. Създаване на апликация чрез 
комбиниране на материали.

Очаквани резултати
Ученикът:

• познава техники на апликиране
• комбинира и експериментира с различни матери-

али и техники 
• подбира материали и пособия за изготвяне на 

апликация
• създава апликация от различни материали

Материали и дидактически средства
учебник, блок, цветни хартии, изрязани снимки и 

картинки, флумастери, ножица и лепило

Подходи и основни методи на обучение 
беседа за апликацията, наблюдение, методи за 

стимулиране на въображението

Междупредметни връзки
Околен свят

Методически насоки за разработване на темата
Темата се реализира в един учебен час, в който се 

разглежда техниката на апликиране и се изпълнява 
практическата задача.

Поставяне на изобразителната задача
Учителят уточнява същността на апликацията – 

залепване на различни материали върху основа, при 
което могат да се използват изрезки от списания, фо-
тографии, вестници, опаковъчна хартия, тъкани и др. 
Разглеждат се апликациите на страниците на учебни-
ка. Учениците най-напред трябва да помислят какво 
ще апликират. В съответствие с идеята, те подбират 
подходящи материали. За да постигнат добро компо-
зиционно разположение на образите в апликацията, 
подреждат изрязаните елементи върху основата на 
листа, преди да ги залепят. 

Задачата предоставя възможност учениците да 
проявят своята фантазия. Те могат да изберат своя 
или на свой близък снимка, която да използват като 
част от колажа. Изображението може да се дорисува 
и оформи с текст, рисунки, декорация.

Вариант на изпълнение на задачата е изработва-

Изобразителни техники 
Тема на урока
СЪЗДАВАМЕ АПЛИКАЦИЯ 
ОТ РАЗЛИЧНИ МАТЕРИАЛИ

нето на колективен проект, което предполага по-го-
ляма основа за апликиране.

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се активността на учениците при ко-
ментирането на апликацията от различни материали. 
Учителят поощрява учениците в избора на интерес-
на идея за апликиране, по време на практическата 
работа следи дейността им и ги подпомага в реали-
зирането на замисъла им. Оценява се изпълнението 
на апликацията.
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Цели на урока
Усвояване на знания за работа с природни мате-

риали. Създаване на мозайка от природни материа-
ли.

Очаквани резултати
Ученикът:

• познава различни техники за работа с природни 
материали

• комбинира и експериментира с различни матери-
али

• подбира материали за изготвяне на мозайка
• създава мозайка от различни материали.

Материали и дидактически средства
учебник, блок, различни видове листа, семена, ка-

мъчета, пластилин в различни цветове, пластмасови 
или хартиени чинии

Подходи и основни методи на обучение 
беседа за природните материали, демонстрация, 

наблюдение, методи за стимулиране на дейността

Междупредметни връзки
Околен свят

Методически насоки за разработване на темата
По време на учебния час, в който се реализира 

темата, се разглеждат фотографии на природни ма-
териали и репродукции на мозайки от природни ма-
териали. Коментира се разнообразието от форми в 
природата и възможностите за тяхното комбинира-
не при създаването на апликация или мозайка. Чрез 
тяхното съчетаване може да се създадат образи на 
животни и растения.

Учениците създават мозайка от предварител-
но подбрани природни материали. Необходимо е 
най-напред да подготвят основата чрез налепване с 
парченца пластилин, след което пристъпват към вни-
мателно подреждане на природните материали, спо-
ред замисъла си.

Образи и форми 
Тема на урока 
МОЗАЙКА ОТ ПРИРОДНИ 
МАТЕРИАЛИ

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се активността на учениците в бесе-
дата, относно природните материали. Оценява се из-
пълнението на мозайка от природни материали, като 
се поощрява естетическото съчетаване на природни 
материали в мозайката, подреждането на отделните 
елементи в цялостна композиция.
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Цели на урока
Усвояване на знания за творческата работа на 

графика и илюстратора. Формиране на умения за 
създаване на илюстрация.

Очаквани резултати
Ученикът:

• изразява отношение към творческата работа на 
графика и илюстратора

• коментира дейността на художника – илюстра-
тор, график

• изразява отношение към творческата работа на 
илюстратора и графика.

Материали и дидактически средства
учебник, блок, молив, акварелни или темперни 

бои, четки, флумастери

Подходи и основни методи на обучение 
разказ за творческата работа на графика и илюс-

тратора, беседа, наблюдение, описание, методи за 
активиране на възприятието

Междупредметни връзки
Български език и литература

Методически насоки за разработване на темата
Темата се реализира в рамките на един учебен 

час, в който учениците се запознават с работата на 
графика и илюстратора и се изпълнява практическа-
та задача.

Поставяне на изобразителната задача
Учителят представя същността на художествени-

те професии на графика и илюстратора. Акцентира 
се на специфичните материали, техники и пособия, 
с помощта на които се създават графики и илюстра-
ции. Фотографиите на страницата на учебника по-
казват графични пособия и техники; илюстрациите 
по литературни произведения  подтикват учениците 
да разсъждават, относно ролята на илюстрацията за 
по-пълно възприемане на текста.

Учениците се насочват към пресъздаване на ли-
тературен текст в илюстрация. Те трябва да изберат 
литературно произведение, да си представят героите 
и начина, по който изглеждат, ситуацията и обста-
новката, в която се развива действието, да подберат 

Професията на художника
Тема на урока 
РАБОТАТА НА ГРАФИКА 
И ИЛЮСТРАТОРА. 
ИЛЮСТРИРАМ РАЗКАЗ

епизод за илюстриране, както и материал и техника 
за рисуване.

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се активността на учениците в урока. 
Учителят подпомага учениците, които се затрудня-
ват в избора на подходящо литературно произведе-
ние и на подходящ момент от него. Оценява се начи-
нът, по който ученикът е пресъздал избрания епизод 
от литературното произведение.

Образи и цветове
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Цели на урока
Усвояване на знания за техники за рисуване на 

разнообразни форми на цветя. Формиране на умения 
за създаване на образи на цветя.

Очаквани резултати
Ученикът:

• познава техники за рисуване с бои, флумастери 
и моливи

• прилага разнообразни техники на рисуване в 
изобразителната дейност

• създава образи на цветя с разнообразни форми 
и цветове.

Материали и дидактически средства
учебник, блок, молив, акварелни или темперни 

бои, четки, флумастери

Подходи и основни методи на обучение 
разказ за растителните форми в природата, беседа, 

наблюдение, методи за стимулиране на дейността

Междупредметни връзки
Околен свят

Методически насоки за разработване на темата
Темата се реализира в рамките на един учебен 

час, в който се разглеждат изображения и се изпъл-
нява практическата задача.

Поставяне на изобразителната задача
Под формата на беседа учителят насочва внима-

нието на учениците към красотата на природните 
форми. Разглеждат се фотографиите на цветни гра-
дини в учебника и се коментира разнообразието от 
форми и цветове. Учениците се подтикват да изберат 
фотография и да опишат цветовете на растенията. Те 
споделят знанията и впечатленията си, предпочита-
нията си към определени цветя. Обсъждат различ-
ните обитатели в градината. Учителят обръща вни-
мание на съществени характеристики и детайли на 
цветята. Той дава указания за практическата задачар 
при която учениците създават поздравителна кар-
тичка с цветя. 

Контрол, стимулиране на дейността и оценя-
ване

Стимулира се активността на учениците в урока, 
използването на допълнителна украса или надпис 

Тема на урока 
РИСУВАМ ЦВЕТЯ

при създаването на поздравителна картичка. Учите-
лят подпомага учениците, които се затрудняват при 
оформяне на картичката. Оценява се изпълнението 
на изобразителната задача.
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Цели на урока
Проверка на получените знания и умения на уче-

ниците по изобразително изкуство, завършващи 
обучението си във втори клас. 

Изходно ниво 
Изходното ниво се определя на основа на визуа-

лен тест.

Съдържание на теста
Тестът съдържа въпроси и съответните към тях 

изображения на видове изобразително изкуство 
(живопис, графика, скулптура), жанрове на изобра-
зителното изкуство; произведения на изкуството, 
изпълнени с цветове в тъмна и светла гама; творби 
изпълнени с различни техники; изображения на реа-
лен и фантазен образ, произведения на декоративно-
то изкуство и фотография; пиктограми.

Приложени са 7 задачи.

Диагностика
Тема на урока
КАКВО НАУЧИХ ВЪВ 2 КЛАС?
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