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ВЪВЕДЕНИЕ
Книгата съдържа информация за обучението по изобразително изкуство и неговото провеждане в 3. клас.
Тя е част от учебния комплект и е ценен помощник на учителя в преподаването на предмета на третокласниците. Разработена е по модела на книгите за учителя за 1. и за 2. клас и е съобразена със специфичните особености на обучението по изобразително изкуство в 3. клас. Книгата съдържа коментари на важни въпроси за
преподаването на изобразителното изкуство, както и модел за провеждане на обучение по предмета.
Обучението по изобразително изкуство в 3. клас е насочено към постигане на целите и очакваните резултати,
заложени в учебната програма, и надгражда наученото дотук. В 3. клас учениците продължават да проявяват силен
интерес към изобразителните дейности и заниманията по изобразително изкуство. Това е важна предпоставка за
ефективен учебен процес. За да се подпомогне работата на учителя, книгата съдържа следните материали:
– представена е учебната програма по изобразително изкуство за 3. клас и са коментарни по-важните ѝ
насоки
– разгледани са някои аспекти на обучението по изобразително изкуство в 3. клас (обучението по изобразително изкуство в начален етап на ОУ е разгледано най-общо в книгата за учителя за 1. клас)
– предоставено е примерно годишно разпределение на учебния материал по изобразително изкуство. Учителят може да използва това разпределение за провеждане на обучението в трети клас без съществени изменения, както и да направи промени в него, като се съобрази с особеностите на учениците от класа, с училището,
материалната база и др.
– направено е описание на учебника за 3. клас и неговите особености, представени са идеи за използването му
– основна част от книгата представя технологията на обучението по изобразително изкуство, разработена
на основа на примерното годишно разпределение. Тя включва разработки на уроци по отделни теми в последователност, която изцяло съвпада с последователността на темите в учебника по изобразително изкуство.
Уроците, развити по общ модел, са примерни. Учителят може изцяло да се довери на тези разработки, както и да ги промени в отделните им части.
За преподаването на изкуство не са достатъчни само рутина и опит. Необходим е и творчески подход към
провеждане на обучението. Тази книга предоставя материали и идеи за осъществяването му. Пожелаваме успех в отговорната и хуманна мисия на учителя, преподаващ изобразително изкуство.

ЗА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА И ОБУЧЕНИЕТО ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В 3. КЛАС
Учебната програма за 3. клас очертава рамките на обучението и представя неговата специфика. Тя започва
с кратко въвеждане в проблематиката на обучението по изобразително изкуство в този клас, следват описание
на очакваните резултати в края на класа, учебното съдържание, препоръчителното процентно разпределение
на учебните часове, дейностите за придобиване на ключови компетентности и междупредметните връзки.
Цели, акценти и условия на обучението
В уводната част на програмата са представени целите на обучението по изобразително изкуство, акцентите
в обучението и условията на провеждането му. Там се уточнява, че то е насочено в следните посоки:
– изразяване на идеи и преживявания с помощта на изобразителни средства
– изграждане на естетически критерии при възприемане на обекти и явления от действителността и творби
на изкуството
– развиване на практически опит за работа с изобразителни материали и техники
– формиране на интерес към националното и световното културно-историческо наследство и художествената култура.
Трети клас надгражда знанията и уменията на учениците, придобити в обучението по изобразително изкуство
във 2. клас, но си поставя някои важни акценти в подготовката на ученика. Акцентът в обучението пада върху:
– знанията, уменията и отношенията, свързани с архитектурната среда
– знанията на основните принципи за създаване на декоративни образи
– знанията за народното творчество и приложните изкуства, получавано на практическа основа
– прилагането на изобразителни технологии за печат, рисуване и моделиране, както и експериментирането
с материали и техники
– познанията за основните визуални знакови системи в различните области на живота.
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В учебната програма се посочва, че задължителната подготовка по изобразително изкуство се осъществява
както в класната стая, така и извън училище. Представени са различни форми на извънучилищни дейности:
пленер, посещение на работилници на народен майстор, етнографски музей, етнографски сбирки, организиране на изложба с ученически творби.
Пленерът дава възможност за наблюдение и изобразяване на обекти от архитектурната среда по темата
„Обществени и жилищни сгради“. Той предоставя и възможности за наблюдение в природата по темите „Образи и цветове – топли и студени цветове“, както и наблюдение на визуални знаци в реална среда по темата
„Образи и знаци“, на чиято основа учениците по-добре разбират тяхната роля и значение.
Посещението на работилница на народен майстор, посещението на етнографски музеи или етнографски
сбирки осигурява възможност учениците да се запознаят с народните занаяти, българската народна носия,
празничните костюми и обредните предмети по темата „Народно творчество и занаяти“.
Организирането на изложба с ученически творби дава възможност да се представят резултатите от индивидуалната и колективната дейност на учениците по учебните задачи – проекти, рисунки, апликации, моделирани фигури, монотипии, отпечатъци и др.
Очакваните резултати от обучението в края на учебната година
В раздела за очакваните резултати за 3. клас в две колони са представени четирите области на компетентност, определени в Държавните образователни стандарти, и очакваните резултати, валидни за всяка една от
тях.
Областите на компетентност вече са познатите от предишните класове, тъй като се отнасят за целия начален етап. Те са: Обект и среда, Обект и образ, Зрител и творба, Визуална комуникация, Материали и
техники. Разликата е в очакваните резултати, които изразяват новото, което трябва да бъде постигнато в 3.
клас, за разлика от предишните учебни години.
Очакваните резултати включват знания, умения и отношения, които ученикът трябва да е усвоил накрая на
учебната година.
Учебното съдържание
Учебното съдържание е представено чрез глобални теми и нови понятия. Глобалните теми са девет: Обществени и жилищни сгради, Вътрешна и външна архитектура, Градове на бъдещето, Образи и форми
– декоративни образи, Образи и цветове – топли и студени цветове, Народно творчество и занаяти,
Приложни изкуства, Образи и знаци, Изобразителни технологии.
Към всяка глобална тема са описани очакваните резултати или компетентностите (знанията, уменията и отношенията), които трябва бъдат постигнати по тази тема. Темите не са подредени в строга последователност.
Това позволява гъвкавост и вариативност на представяне на темите в годишното разпределение.
Темите от учебното съдържание на предмета за 3. клас показват приоритетните области в обучението по
изобразително изкуство – декоративно-приложните изкуства, архитектурната среда и технологиите.
По всяка глобална тема са въведени нови понятия – едно или повече. Новите понятия по всички теми са: архитектурна среда, интериор, екстериор, зелена архитектура, стилизация, ритъм, симетрия, орнамент,
топли и студени цветове, народно творчество, народни занаяти, народни носии, обредни предмети, керамика, текстил, дърворезба, визуална информация, монотипия, отпечатък от апликация, художествено
конструиране.
Много от основните понятия в 3. клас са с интегрален и междудисциплинарен характер: архитектурна среда, народно творчество, обредни предмети, композиция, контраст, стилизация, ритъм, симетрия, технология,
което осигурява големи възможности за осъществяване на междупредметни връзки.
Годишен хорариум и разпределение по дейности
Хорариумът от учебни часове за учебния предмет в 3. клас е 64 часа годишно. В учебната програма е представено препоръчително разпределение на учебните часове в проценти: за нови знания – 40%, за затвърдяване
на новите знания и обобщение – 54%, и 6% за диагностика.
Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки
Накрая на програмата за 3. клас са описани дейностите за придобиване на ключовите компетентности, както и възможните връзки на предмета изобразително изкуство с други учебни предмети, изучавани в 3. клас.
Както е известно, всеки учебен предмет в една или друга степен съдейства за придобиване на ключови
компетентности. В тази част са описани примерните дейности и междупредметните връзки, които осигуряват
възможност и съдействат за постигане на всяка една от следните ключови компетентности: компетентност в
областта на българския език; комуникация и чужди езици; математическа компетентност и основни компе-
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тентности в природните науки и технологиите; дигитална компетентност; умения за учене; социална и гражданска компетентност; инициативност и предприемчивост; културна компетентност и умения за изразяване
чрез творчество; умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.
Поради своята специфика, наред с останалите компетентности, обучението по изобразително изкуство
съдейства за придобиване на културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество.
Учебната програма по изобразително изкуство за 3. клас е богата на учебно съдържание и включва голямо разнообразие от дейности. Тя предоставя свобода при подбора на методите и средствата за постигане на очакваните
резултати и при определяне на последователността на темите в годишното разпределение на учебното съдържание.
Всичко това дава възможност за реализиране на творческите инициативи на учителя в обучението.

УЧЕБНИКЪТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 3. КЛАС
Комплектът по изобразително изкуство за 3. клас
Комплектът по изобразително изкуство включва дидактически средства, предназначен за постигане на целите на обучението по учебния предмет.
Комплектът включва:
– учебна програма
– учебник
– електронен вариант на учебника
– книга за учителя
– електронни ресурси.
Учебникът по изобразително изкуство
Учебникът по изобразително изкуство за 3. клас е с общ обем от 72 страници и съдържа материали по
учебните теми и дейности по предмета. Той е разработен на основата на действащата учебна програма и в
съответствие с нейните параметри.
Учебникът е предназначен да:
– дава информация по учебните теми и дейности, предвидени в учебната програма
– мотивира, насочва и ръководи учениците в изобразителната дейност
– създава и поддържа интереса на учениците към изкуството и формира ценностно отношение към него
– служи като средство за контрол и оценка.
Организацията на материала в страниците на учебника осигурява възможности за провеждане на обучение
в училище и за самостоятелна подготовка на ученика. Подборът, начинът на представяне на учебния материал и организацията на илюстрациите в учебника са направени, за да се създава и поддържа интересът на
учениците към изкуството и изобразителната дейност. Разработването на учебното съдържание е съобразено
с практическия характер на обучението. Чрез задачите на страниците на учебника и тестовете за диагностика
учебникът служи като средство за контрол и оценка.
Как е разработен учебникът по изобразително изкуство
Учебникът започва с кратко обръщение към учениците, следва съдържанието с урочните теми, изписани в
два цвята. Рубриките и означенията са представени на една страница в самото начало на учебника. Типовете
уроци са разграничени с различен цвят: за нови знания – с червена, за затвърдяване на новите знания и за обобщение – със синя, за диагностика – с шарена ивица. Повечето уроци в учебника са развити на две страници
(фолио). Лявата страница носи заглавието на урочната тема, под която е представено учебното съдържание
чрез текст и изображения. Дясната страница е озаглавена съобразно спецификата на практическата дейност и
затвърдяването на знанията и обобщението по темата.
Урочните теми в учебника са разработени на базата на деветте глобални теми от учебната програма. Те
изцяло покриват учебното съдържание на програмата, но не преповтарят названията на глобални теми.
Урочната тема е изписана с бели букви и едър шрифт на червена ивица – за уроците за нови знания, на
синя – за уроците за затвърдяване и обобщение, и на многоцветна – занятията за диагностика. Основният
учебен материал към отделните уроци е представен чрез кратки текстове и богат илюстративен материал.
Илюстрациите са важна част от съдържанието на учебника. Те онагледяват темите, представят обекти, произведения на изкуството, ученически творби.
Новите знания се въвеждат чрез кратки или по-дълги текстове – особено по теми, които изискват повече
информация.
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Новите понятия са представени в страниците за нови знания. Терминът е изписан с болд и е обяснен в
самия текст.
Към уроците са формулирани въпроси и задачи. Те спомагат за осмислане на информацията по темата или
насочват ученика към решаването им. На страницата те обикновено са поместени след основния текст и са в
зелено.
На десните страници под формата на текст са представени практическите задачи, следвани от инструктивни текстове за тяхното изпълнение, методите на работа, последователността от операции, насоки, съвети
или друга важна информация, свързана с практиката на ученика. В отделен блок са описани материалите за
работа. Там, където е възможно, изпълнението на задачата е дадено чрез стъпки. За някои задачи са дадени
варианти на изпълнението, от които учителят или ученикът може да избира.
Важно значение за представяне на новите знания има илюстративният материал. Илюстрациите съпътстват, допълват или поясняват текста. На страниците за нови знания са поместени фотографии на обекти, репродукции на произведения на изкуството или друг тип изображения, някои от които се коментират в текста.
Изображенията имат много важна функция в учебника, тъй като дават нагледна информация, която текстът не
винаги може да предостави.
Илюстративният материал има особено важно значение за практическата част на урока. С цел да се подпомогне максимално дейността на ученика на десните страници са поместени изображения от различен характер. Част от илюстративният материал представлява етапи на изпълнение на практическите задачи. Етапите са
онагледени чрез поредица от фотографии. За по-голяма прегледност те са означени с цифри.
Илюстративният материал в учебника има различни функции. Изображенията служат за онагледяване, подсказват идеи и решения, стимулират и мотивират ученика. Илюстрациите осигуряват възможност за разглеждане и изучаване на обекти и на художествени произведения чрез репродукции.
Апаратът за контрол включва входяща и изходяща диагностика, разположени в началото и в края на
учебника. На по две страници са представени визуални тестове, включващи изображения на обекти, на произведения на изкуството, на ученически рисунки и др., със съответната номерация.
Електронните ресурси са 113 на брой. Те обхващат всички теми от учебника, като надграждат и обогатяват учебното съдържание. Електронните ресурси са подходящи както за включване в учебните часове, така
и за самостоятелни упражнения.
Учителите и учениците, в своята работа, разполагат със следните типове ресурси:
• галерии с произведения на деца, както и визуализация на реални обекти
• информационни материали, които представят основните понятия и множество любопитни факти
• разнообразни интерактивни упражнения, свързани с проверка на знанията, придобити от учениците
• видеоклипове, които запознават учениците със спецификата на практическата изработка на предметите
• виртуални разходки, позволяващи на учениците да посетят интересни места и събития по света
• работни листове, които дават свобода на избор на учениците в работата с тях.

УРОЦИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В 3. КЛАС И
ТЯХНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Обучението по изобразително изкуство в 3. клас се осъществява чрез система от уроци, в които се проектират заложените образователни цели. По учебен план учебният предмет изобразително изкуство разполага
с 64 часа годишен хорариум. В учебната програма за 3. клас е дадено препоръчително процентно разпределение на часовете, което преведено в цифри, придобива следния вид: 26 часа за нови знания, 34 часа – за
затвърдяване на новите знания и за обобщение, и 6 часа – за диагностика.
Таблица 1
Препоръчително годишно разпределение на часовете
За нови знания

26 ч.

40%

За затвърдяване на новите знания и за обобщение

34 ч.

54%

Диагностика (на входно ниво и на изходно ниво)

4 ч.

6%

Общо

64 ч.

100%
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Това разпределение дава основание уроците да се разделят на уроци за нови знания, уроци за затвърждаване на новите знания и за обобщение и уроци за диагностика. Това разделяне е условно и е направено на
основа на водещия компонент в урока, поради което тези типове уроци не бива да се абсолютизират. Уроците
най-общо могат да се определят като комбинирани уроци, в които се въвеждат, разширяват и затвърдяват
знания, формират се и се развиват различни умения.
В 3. клас новите знания се усвояват и чрез различни дейности, като четене на текста на учебника, слушане
на изложението на учителя, наблюдения на обекти и процеси, беседване по теми, разглеждане на произведения
на изкуството. Новите знания по изобразително изкуство се усвояват основно чрез практически дейности като
рисуване, моделиране, конструиране, печатане и др. Учителят може да въвежда нови знания чрез различни методи като: разказ, беседа, демонстрация, както и други методи и форми на дейност, включително и чрез игра.
Затвърждаването на новите знания се осъществява основно в практическата дейност на ученика. Важно
значение за затвърдяването имат дейности като наблюдение, упражнение, разглеждане на произведения на
изкуството, беседване и др.
Третият тип уроци – за диагностика, осигуряват възможност да се оцени равнището на знанията, уменията
и компетентностите на учениците в началото и в края на учебната година.
Основна част от обучението по изобразително изкуство в 3. клас се осъществява чрез практически задачи.
Те най-често представляват учебни изобразителни задачи, които поставя основно учителят. Те могат да бъдат
от различен тип и ниво на сложност и да се изпълняват с различни материали и чрез разнообразни техники.
Учителят обикновено поставя общи задачи, предназначени за всеки един ученик от класа. Учителят обаче
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, а ако е на по-ниско – те се опростяват.
Изпълнението на практическите задачи най-често отнема различно време. Една учебна изобразителна задача, например скициране на обект, може да отнеме само няколко минути. Обикновено обаче изпълнението
на практическите задачи изисква значително повече време, особено ако се налага подготовка на материалите
и условията за работа. Значително време може да отнеме и провеждането на конферанса. Накратко, един учебен час е твърде малко време за провеждане на обучение по изобразително изкуство. Оптимален вариант за
обучение е то да се провежда в два последователни учебни часа.
Как да се комбинират уроците по изобразително изкуство през учебната година?
В тази книга е представено примерно годишно разпределение, в което обучението по изобразително изкуство се осъществява чрез уроци в два последователни часа седмично в следното съчетание:
Комбиниран урок, провеждан в два последователни учебни часа, в които протичат двата му етапа: за нови
знания и за затвърждаване на новите знания и обобщение;
Урок за затвърждаване на новите знания и за обобщение, провеждан в два последователни учебни часа.
Урок за диагностика, провеждана в два последователни часа.
Комбиниран урок (за нови знания, затвърждаване на новите знания и за обобщение)
Първият час обикновено е посветен на новите знания, докато вторият – на тяхното затвърдяване и обобщение. Такава е схемата за повечето уроци по изобразително изкуство. Важно е да се уточни, че разделянето на
часовете по предназначение е условно. Времето, отделено за нови знания, за затвърждаване и за обобщение
не бива да се разделя в абсолютни стойности.
В началото на урока за нови знания обикновено се въвежда темата. Учебният материал се поднася с кратък разказ, беседа, демонстрация или друг тип интерактивни методи. Учениците разглеждат репродукции,
наблюдават обекти непосредествено, чрез репродукция или чрез мултимедийна презентация. Те обсъждат,
коментират, разказват, участват в дидактически игри.
По някои теми първият час може да протече само под форма на представяне на темата чрез разказ или беседа, наблюдение, разглеждане на произведения на изкуството, коментар, обсъждане, дидактически игри. На
тези теми в учебника по изобразително изкуство за 3. клас е отделено повече място за текста, включително и
за въпросите и задачите по темата.
При схемата урок за нови знания, следван от урок за завърждаване и обобщение,
обикновено след въвеждащата част се поставя практическата задача, чиeто изпълнение продължава и през
втория учебен час.
Урок за затвърждаване на новите знания и за обобщение
По примерното годишно разпределение уроците от този тип са: „Красотата в парка“; „Цветове и музика“;
„Работа с пластилин“; „В етнографския музей“.
Уроци за диагностика
Те се провеждат в началото и в края на учебната година. Входящата диагностика се провежда в рамките на
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два учебни часа и има за цел да установи нивото на знания и умения на учениците при старта на обучението
по изобразително изкуство. Чрез изходящата диагностика се установява какво са постигнали учениците при
завършване на учебната година. Диагностиката е валидна за всеки един ученик поотделно.
В таблица 2 е представено разпределението на часовете по глобални теми. По всяка глобална тема са включени часове за нови знания, както и часове за затвърдяване на новите знания и за обобщение.
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 непосредествено 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 дейности, 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 поставя 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.
Таблица 2
Разпределение на часовете по глобални теми
Глобална тема

Общо

Нови знaния

Затвърждаване на новите
знания и обобщение

Обществени и жилищни сгради

2

1

1

Вътрешна и външна архитектурна среда 4

2

2

Градове на бъдещето

4

2

2

Образи и форми – декоративни образи

8

3

5

Образи и цветове – топли и студени цве- 10
тове

5

5

Народно творчество и занаяти

10

5

5

Приложни изкуства

8

3

5

9

Разпределение на часовете по глобални теми
Образи и знаци

4

2

2

Изобразителни технологии

10

4

6

27

33

Общо за годината за нови знания, затвър- 60
дяване на новите знания и за обобщение
За диагностика

4

Общо за годината

64

В таблица 3 са представени глобалните и урочните теми със съответния хорариум. Следва колоната с часовете за глобалната тема.
В следващата колона в болт са дадени урочните теми, след което в курсив са темите, свързани с художествената практика на ученика. Първият час обикновено е посветен на новите знания, докато вторият – на
тяхното затвърдяване и обобщение. В последната колона е записан броят на часовете за нови знания и за
затвърдяване на новите знания и за обобщение. Както беше казано, разделянето е направено за удобство и на
практика времето, отделено за нови знания, за затвърждаване и за обобщение, не бива да се разделя в абсолютни стойности.
Таблица 3
Разпределение по глобални и урочни теми
Глобална тема

Уч. часове

Урочна тема

Уч. часове

Обществени жилищни сгради

2

Архитектурата на сградите
Рисувам интересни сгради

2

Вътрешна и външна архитектурна среда

4

Моят дом – моят свят
Рисувам стая от моя дом

2

Сградите и техните форми
Гледам през прозореца

2

Град на бъдещето
Рисувам град на бъдещето

2

Градове на бъдещето

4

Красотата на парка
2
Рисувам в парка – любимо място
за отдих и игри
Образи и форми – декоративни образи

8

Симетрията в природата и изку- 2
ството
Рисувам симетрични форми
Красотата на орнаментите
Създавам орнамент

2

Красотата на цветята
Рисувам натюрморт с цветя

2

Виртуален етнографски музеи
2
Разглеждам и скицирам в етнографския музей

10

Образи и цветове – топли и студени цветове

10

Цветовете в природата
Рисувам с пейзаж с темперни бои

2

Топли и студени цветове в карти- 2
ните
Рисувам по тема „Случка от лятото“
2
Цветовете и окраската на животните
2
Рисувам животно
Фантазни образи
Създавам образи от цветни петна

2

Цветове, музика и чувства
Слушам музика и рисувам
Народно творчество и занаяти

10

Украсата за коледните празници
Изработвам сурвачка

2

Разнообразието на народните за- 2
наяти
Рисувам майстор в неговата работилница
2
Красотата на българска шевица
Проектирам шевица
2
Баба Марта
Изработвам мартеница
2
Народни празници и обичаи
Рисувам на тема „Народни празници и обичаи“
Приложни изкуства

8

Дърворезбата на предметите. Про- 2
ектирам дърворезба
Керамичните съдове и тяхната ук- 2
раса
Проектирам украса на керамичен
съд
2
Украсата на текстилните изделия
Проектирам черга или килим

2

Старите предмети стават нови
Декоративна кутия
Образи и знаци

4

Знаците на нашата улица
2
Рисуваме табло с визуална информация – колективен проект
Образи и знаци за ориентиране. 2
Правя цветна скица на местността

11

Изобразителни технологии

10

Монотипия
Монотипия с темпера

2

Къщите и техните особености
Конструирам къща от кашон

2

Карнавал
Изготвям маска за карнавал

2

Форми и отпечатъци
Правя отпечатък от апликация

2

Работа с пластилин
2
Моделирам релеф на цвете или
дърво с пластилин
Общо

60

КОНФЕРАНСЪТ КАТО МЕТОД ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ
Конферансът най-общо може да се определи като метод за обсъждане и оценяване на продукцията на учениците по изпълнение на изобразителни задачи, при който се организира импровизирана изложба. Творбите,
създадени от учениците, се подреждат по определен начин, така че да бъдат удобни за възприемане. Подредените творби се анализират и обсъждат от учителя съвместно с учениците.
Конферансът задължително включва:
• подредба на творби
• анализ и обсъждане на тези творби
• обобщения и изводи за постигнатото.
Тези компоненти на конферанса определят и неговите етапи на провеждане.
Чрез конферанса учителят получава представа за резултатите от изобразителната дейност на учениците. В
конферанса се проявяват уменията на учениците да възприемат и оценяват своите творби и тези на останалите
и да изразяват оценка. Конферансът дава възможност учениците да осъзнаят какво са постигнали, да разбират
как останалите ги оценяват.
Конферансът може да се провежда с вземане на непосредствено решение от страна на учителя или предварително насрочване на датата за неговото провеждане.
Конферансът може да се провежда по предварителен или без предварителен план. При всички случаи е
важно да се уточни какво ще се обсъжда, по какъв начин, ключовите въпроси, както и други необходими неща.
Конферансът може да бъде текущ (междинен) и заключителен.
По време на конферанса, освен резултатите от практическите задачи, се оценява и активността на учениците – обосноваване на отговора, използване на понятията, изразяване на лична оценка.
Както по време на практическата дейност, така и по време на конферанса обикновено се затвърдяват
знания.
Организация и провеждане на конферанс
Провеждането на всеки конферанс изисква организация, чрез която да се създадат условия за разглеждане на
учебните творби. При организирането на изложбата, нейното подреждане, участие могат да вземат и ученици, като
учителят определя техните дейности: например, - избор на творби, тяхното подреждане, групирани и др.
Следва етапът на разглеждане, обсъждане и оценка на творбите, и накрая – кратко обобщение.
Организацията на конферанса е свързана със следните въпроси:
• как да се създадат оптимални условия за провеждане
• как да бъдат подредени учебните творби
• как да бъдат организирани участниците в обсъждането.
Основното изискване към организацията на учениците е те да застанат на такава дистанция спрямо своите
творби, която ще им даде възможност добре да ги възприемат. Пред ученика не бива да има предмети или
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други ученици, които ще пречат на погледа при неговото преминаване от творба на творба.
Разглеждане и обсъждане на ученическите творби
След като ученическите творби са подредени и участниците са заели своите места, започва разглеждането
на творбите. Учителят изяснява защо се прави конферанс и какво ще се разглежда, след което следва обсъждане на учебните творби. Накрая той накратко обобщава.
Важно е учениците внимателното да разгледат творбите. Те могат сами да ги разгледат, без указания на
учителя. Най-добре е той да насочи учениците какво да гледат и на какво да обърнат по-голямо внимание.
Насоките или инструкциите, които учителят дава, са важни, тъй като учениците невинаги могат сами да се
ориентират в структурата на своите работи.
Непосредствено преди обсъждането е важно да се припомнят изискванията, свързани с изобразителната
задача, които ще служат и като критерии в обсъждането.
Учителят ръководи обсъждането. Той определя какво ще се обсъжда и поставя основните въпроси. По
време на обсъждането той насочва, уточнява въпросите, обобщава. Той трябва да следи как протича обсъждането, да поощрява участниците, да съдейства за създаване на обстановка на доброжелателност и диалог. При
приключване на обсъждането се прави кратко обобщение.
Организация и провеждане на текущ конферанс
Текущите конферанси се провеждат във връзка с разглеждането и оценяването на резултатите по изпълнението на текущите практически задачи, поставени в отделните уроци. Не е задължително всяко занятие или
урок да завършва с конферанс.
Текущите конферанси имат важно значение. Чрез тези конферанси на ученика се предоставя възможност:
• да разгледа творбите на всички ученици
• да съпостави своите резултати с тези на другите ученици
• да разбере своите постижения или допуснатите грешки
• да оцени творбите на съучениците си
• да прави изводи във връзка с изпълнението на задачата.
Чрез текущите конферанси учителят може да въведе нова информация, която има определена връзка с
конкретните изобразителни задачи.
Организация и провеждане на заключителен конферанс
Конферанс се прави след изпълнението на дадена задача, най-често в края на часа. Целта е да се даде обща
оценка на работата по изпълнение на задачата, както и оценка на създадените творби.
Не е задължително конферанс да се прави след изпълнението на всяка изобразителна задача. Погрешно е
обаче този вид конферанс изобщо да не се провежда. Конферанс трябва да се прави поне на най-важните за
обучението учебни задачи.
Начинът на обсъждане на творбите може да бъде различен, но обикновено се постъпва по следния начин:
• припомня се задачата
• прави се обща оценка на дейността на учениците по изпълнение на задачата
• последователно се коментират ученическите творби
• прави се обобщение на изпълнението на учебната задача като цяло
• (ученическата продукция се оценява).
Учителят трябва да поговори за всяка ученическа работа, като изрази най-важните аргументи за нейните качества. След като се разгледат всички подредени ученически творби, той е важно да направи обобщение и изводи.
Конферансът най-често завършва с изводи и препоръки. Той може да приключи с оценяване на ученическите творби. Това невинаги е задължително да се направи. Оценяването може да бъде направено от учителя
след приключване на конферанса.
Изисквания за провеждане на конферанс
За провеждане на конферанс е необходимо да се спазват някои основни изисквания към:
• осветлението (в помещението)
• подреждането на творбите
• дистанцията
• естеството на въпросите към учениците
• вниманието на учениците и тяхната активност
• доброжелателната атмосфера.
Творбите трябва да бъдат добре осветени, върху тях да не падат сенки или преки слънчеви лъчи. Ако творбите се подредят в помещение с лошо осветление, те не се виждат добре, особено детайлите. Пряката слънчева
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светлина дава неприятни отблясъци върху творбите и също затруднява възприемането им. Тя придава резки
контрасти на пластиката – дълбоки сенки и силно осветени участъци.
Изискванията относно подреждането на творбите могат да се обобщят в следното:
1. Творбите трябва да се подреждат в определен ред понеже произволното подреждане създава хаос и затруднява обсъждането.
2. Всяка работа е препоръчително да отстои на известно разстояние от съседната. Ако творбите са плътно
прилепнали една до друга, те си взаимодействат, което затруднява възприемането на всяка една поотделно.
3. Творбите трябва да се разположат на необходимата дистанция спрямо учениците.
Въпросите към учениците трябва да бъдат адекватно адресирани, ясно поставени, да бъдат конкретни и
точни. Необходимо е да бъдат съобразени по трудност с възрастта на учениците. Общи въпроси като „Коя
работа е най-хубава“ и „Коя работа най-много ви харесва“ не са ефективни.
Поддържането на атмосфера на доброжелателност е решаващо условие за провеждане на обсъждането.
Доброжелателната атмосфера може да повлияе не само върху това как се коментират творбите, но и върху
тяхното възприемане, тъй като недоброжелателното отношение към даден ученик може да се прехвърли върху оценяването на неговата работа.

МУЛТИМЕДИЯТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО
Мултимедията придобива все по-голямо приложение в обучението по изобразително изкуство. Прилагането на мултимедия в обучението създава атмосфера, стимулираща интереса към изучавания материал. Чрез
мултимедийната презентация учителят може да превърне обучението в увлекателно занимание и преживяване. Въпреки големите възможности мултимедията трябва да се прилага с мярка в обучението във връзка с
различни дидактически задачи:
• при разглеждане на произведения на изкуството или на ученически творби
• във връзка с контрола и оценяването на знанията на учениците.
У творчески настроения учител винаги възниква потребност от създаване на собствени електронни материали, в това число и мултимедийни презентации.
Мултимедийната електронна презентация се осъществява с помощта на мултимедиен проектор или чрез
електронна дъска, на които се проектират предварително подготвените слайдове. Прожектираното на екрана
изображение образува голяма светеща картина, позволяваща на наблюдаващия детайлно разглеждане на изображението както от близка, така и от по-далечна дистанция.
За разлика от електронния учебник електронните презентации са предназначени за решаване на локални
педагогически задачи. Електронната презентация представлява логически свързана последователност от слайдове, обединени от една тема и общи принципи на оформление.
Според дидактическото предназначение презентацията може да бъде информативна презентация, презентация задание, проблемна презентация и др.
Цялостната презентация показва серия от слайдове, в които е развита дадена тема на определено ниво,
било то чрез текст и/или чрез изображения.
Презентацията фрагмент представлява система от слайдове, които не изчерпват логически темата. В
определени случаи именно този тип презентации са подходящи. Те могат да се използват за активация на
познавателната дейност на учениците или с друга цел. Могат да съдържат само изображения, изображения с
кратък текст, както и въпроси и задачи.
Работа с мултимедия
За да се прилага ефективно мултимедия в учебния процес по изобразително изкуство, е важно учителят да познава основните принципи на работа с нея и начините на приложение. Необходими са мултимедийна апаратура със
съответното оборудване, подходящо помещение и условия, както и подготвени дидактически материали.
Подготовка на мултимедийната учебна презентация
Мултимедийната презентация се разработва на основата на ясна тема, сценарий и структура, предназначена за удобно възприемане на информацията.
Създаването на проекта изисква да се изясни концепцията на презентацията. Процесът на създаване на
презентацията започва с подготовка на материала, обработка на информацията, разработка на сценарий, в
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който се уточняват структурата на отделните слайдове и свързването им в определена последователност.
Следва разработката на презентацията със съответната компютърна програма. Тези етапи могат да се изпълняват успоредно или последователно.
Преди непосредствената работа по презентацията най-често се решават следните въпроси:
• на основата на темата от учебната програма се подбира учебният материал
• определят се целта и задачите на презентацията
• определя се в коя част на урока ще се презентира
• съставя се сценарий на учебната презентация: подбраният учебен материал се разбива на отделни въпроси, а материалът от всеки въпрос се разделя на порции (слайдове)
• по плана се подготвят въпроси и задачи
• подготвя се обобщаващият материал по темата за заключителните слайдове.
След като презентацията е създадена, следва планиране на демонстрацията и уточняване на условията.
По въпроса каква да бъде мултимедийната презентация са написани много изисквания и препоръки. Те
могат да се сведат до:
• ясно и точно определяне на обема информация
• отсъствие на многотемие
• проста структура на композицията на слайда с ясно отделяне на главното
• текстът (когато има такъв) да бъде максимално кратък, лаконичен и достъпен
• занимателност на презентацията
• включване на задачи, а ако е необходимо – и инструкции.
За ученици от 1. – 4. клас са подходящи презентации с повече изображения, включващи и забавни елементи.
Обем на презентацията. Обемът на презентацията се определя от броя на слайдовете, както и от количеството информация в тях.
Важен въпрос за всяка презентация е от колко слайда да се състои.
За един урок за ученици от началните класове се препоръчва презентация, съдържаща 7 – 8 слайда, от
които с нова информация 4 – 6.
За презентации за общо запознаване по отделни теми броят на слайдовете може да бъде по-голям.
Броят на слайдовете не бива да се абсолютизира, тъй като те са свързани с количеството информация,
поместено на всеки слайд. Броят слайдове в една презентация зависи от целта, която трябва да се постигне, и
от материала, който трябва да бъде представен. Един и същ текст може да бъде поместен както в пет, така и в
десет слайда. Тук въпросът е в организацията на информацията и композицията на слайда.
Определянето на броя на слайдовете в една презентация може да се основава на отделеното време за всеки
слайд. Препоръчва се то да бъде не по-малко от 1 мин. на слайд, а на слайдове, съдържащи ключова информация – по 2 мин. Слайдовете трябва да съдържат ключова информация. Не трябва да има излишни и дублиращи
слайдове.
Броят слайдове може да се променя. Слайдовете могат да се допълват и променят като съдържание. Ако те
са основно изображения, това позволява да се ползват вариативно в урока.
Основни препоръки. Към организацията и качествата на презентацията се дават различни препоръки. Ето
по-важните от тях:
• разработката на презентацията задължително да се основава на възрастта на учениците
• обемът на презентацията да бъде оптимален; отделните слайдове да бъдат организирани така, че техните
елементи да бъдат лесно възприети; трябва да се даде възможност всяка дума и изречение да бъдат разбрани
• за да бъде текстът четлив, трябва да се ползва ясен шрифт; най-добре е да се използва един и същ шрифт
в хода на цялата презентация и не повече от два допълнителни шрифта; да се има предвид, че малките букви
се различават и разчитат по-добре от учениците от големите
• заглавията да се отделят от останалия текст, като се подчертаят с по-голям размер на шрифта, с болд или
контрастни цветове
• в слайда да не се ползват много редове и думи; оптимални са 6 реда на слайд с до 6 – 8 думи на ред
• да не се ползват повече от два цвята за шрифта – зрителят не трябва да се разсейва с многоцветност
• при създаване на презентация е важно да се ползват качествени изображения
• в цялата презентация да се прилага постоянна модулна форма и дизайн
• в отделните слайдове не бива да се ползват различни видове анимации, тъй като това може да отклони
вниманието на зрителя от същността
• ако презентацията е озвучена, звукът или музиката да не са доминиращи.
Методика на работа с мултимедийни презентации
Встъпителна част. Мултимедийната презентация изисква определен ред в представянето. Ученици-
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те трябва да бъдат подготвени за възприемане. Още преди демонстрацията се прави кратко и мотивиращо
встъпление, което да създаде необходимата нагласа у учениците. Ефективна форма за подготовка е беседата.
Учителят помага на учениците да си припомнят знанията по темата, като задава подходящи въпроси.
Стартирането на мултимедийната презентация започва с първия слайд, който най-често показва названието
на темата. Следва представяне на следващите страници от презентацията, докато тя приключи. По време на
демонстрацията учителят може да коментира, да задава въпроси с цел активиране на вниманието, да поставя
задачи.
Презентацията може да се демонстрира в различен режим, в зависимост от възможностите на компютърната програма. Важно е да се разграничат два вида управление на презентацията: автоматично и ръчно.
Автоматичното управление има своите преимущества. Презентацията продължава според програмираното време. Могат да се правят коментари по време на смяната на отделните слайдове. Важно е коментарът
да се синхронизира спрямо актуалните слайдове от презентацията. То обаче не позволява да се коментира
по-задълбочено по отделни слайдове, както и да се дават пояснения, ако това се наложи. Режимът на ръчно
управление позволява по-гъвкава работа с презентацията. Има възможност да се отделя различно време за
показване на отделните слайдове, да се връща назад, да се спира продължително на определен слайд.
Демонстрация на слайдовете. Макар че слайдовете могат да съдържат текст, изображение или комбинация на текст с изображение, важно е да се знае, че слайдът се възприема в неговата цялост. Зрението мигновено възприема цялото, но най-общо. След това вниманието се насочва към отделни части в презентацията.
Когато се демонстрират отделни слайдове, е важно учителят да управлява ефективно темпа на подаване на
материала, да акцентира върху същественото, да повтаря и разяснява неразбраното.
Показването на отделни слайдове може да не бъде съпътствано с коментар на учителя. В повечето случаи
обаче всеки слайд се коментира.
При демонстрацията първо е необходимо да се съобщи какво е представено на слайда и да се осигури
възможност за неговото цялостно възприемане. За тази цел се прави известна пауза. Следва обяснение за съдържанието, представено на слайда, както и за отделните му елементи. Накрая е важно да се даде възможност
учениците отново да възприемат цялостно изображението, и ако е необходимо – да се даде допълнителна информация. Съобщаването на съдържанието на всеки слайд не е задължително, особено когато ученикът може
да прочете заглавието на страницата.
При автоматичния режим на показване на слайдове времето е програмирано и еднакво за всички слайдове.
При ръчния режим продължителността на показване на отделните слайдове е въпрос на решение. Продължителността на показване зависи от съдържанието на слайда и от значението на представения материал.
Зависи също от това, доколко учениците успяват да възприемат и разбират информацията на отделния слайд,
и ако е необходимо, да работят по него. Накрая, зависи и от това, какъв коментар се прави по отношение
на съдържанието на съответния слайд или свързана с него информация. Някои слайдове изискват по-дълго
време за показване в сравнение с други. С цел общо запознаване през отделни слайдове, подобно на бързо
прелистване на книга, може да се премине бързо през презентацията. Други слайдове трябва да се показват
продължително време, особено когато информацията е важна и трудна или съдържат репродукция на картина,
която подлежи на анализ. Те трябва да се показват на екрана толкова дълго, колкото е необходимо за изпълнението на текущата задача.
След завършване на презентацията най-често се провежда кратка беседа за видяното. Могат да се извършват други дейности като: описание на показаното, кратко представяне на наученото, отговор на въпроси, поставени по време и след гледането на презентацията.
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище

Град

Утвърждавам:
(име и фамилия)

Директор:

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ДЕЙНОСТИ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 3. КЛАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 20..../20.... ГОДИНА

Вид на урока

Хорариум

Уроци за нови знания

НЗ

27 часа

Уроци за затвърдяване на новите знания и за обобщение
(затвърдяване и обобщение)

ЗО

33 часа

Уроци за диагностика на входно и изходно ниво (за входно –
2, за изходно – 2)

Д

4 часа

Годишен хорариум: 64 часа

Изготвил:
(име и фамилия)
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ІХ

Вид на урока

Тема на урочната единица

1
1.

Какво научих във 2 клас?

Д
Д

2.

Архитектурата на сградите

НЗ
ЗО

Описва визуални характеристики на архитектурна
различни видове обществени сгради среда
(училища, театри, спортни зали, гари, екстериор
религиозни и култови сгради)
Изобразява по наблюдение и впечатления архитектурни елементи на различни видове обществени сгради.
Сравнява архитектурата на различни
обществени сгради по вид и предназначение.

НЗ
ЗО

Открива визуални особености на въ- интериор
трешната и външната архитектурна
среда (интериор, екстериор).
Представя чрез изображения вътрешна и външна архитектурна среда.
Интерпретира чрез изобразителна
дейност характерни елементи на вътрешната и външната архитектурна
среда (покриви, кули, колони, стълби,
помещения).

НЗ
ЗО

Открива визуални особености на вътрешната и външната архитектурна
среда (интериор, екстериор).
Представя чрез изображения вътрешна и външна архитектурна среда.
Интерпретира чрез изобразителна дейност характерни елементи на вътрешната и външната архитектурна среда.

НЗ
ЗО

Изобразява реални и фантазни образи
по впечатление и въображение, като
използва топли и студени цветове.
Интерпретира устно и чрез изобразителна дейност въздействието на творби с топли и студени цветове.

седмица

месец

Срок

Очаквани резултати
(компетентности)
на ниво учебна програма

Нови
понятия

2

3

4

Рисувам интересни сгради

Х

3.

Моят дом – моят свят
Рисувам стая от моя дом

4.

Сградите и техните форми
Гледам през прозореца

5.

Цветовете в природата
Рисувам
пейзаж с темперни бои
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Оценяване по теми
и/или раздели

Контекст и дейности
(за всеки урок)
на ученика по целите на
урока (ресурси)

на ученика
за МПВ
(ресурси)

Методи и инструментариум

Форми

5

6

7

8

Отговаря на въпроси от
теста.

Забележка
(дидактически средства, преструктуриране
на учебно
съдържание и др.)
9

Индивидуална оценка

Наблюдава, разпознава и Човекът и
описва видове обществе- обществото
ни сгради.
Математика
Съпоставя и коментира
особеностите на архитектурни обекти.
Рисува
архитектурна
среда с бои.

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Устна индивидуална
качествена
Общокласна

Наблюдава, открива и Човекът и
разграничава особености обществото
на екстериора и интериора.
Рисува интериор, като
предава
характерните
особености на помещението и мебелировката.

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
описание,
практически методи

Индивидуална качествена
Общокласна

Наблюдава архитектур- Човекът и
на среда.
обществото
Открива и коментира ар- Математика
хитектурни елементи на
сгради.
Рисува с бои по тема.

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
описание,
практически методи

Индивидуална качествена
Общокласна

Разглежда и
съпоставя топли и студени цветове.
Коментира въздействието на цветовете в творбата.
Рисува пейзаж с темперни бои.

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
описание на
обект,
практически методи

Индивидуална качествена

Човекът и
природата
Български
език и литература
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6.

Вид на урока

Тема на урочната единица

1
Топли и студени цветове в
картините

НЗ
ЗО

Разграничава топли и студени цветове топли цветове
в различни изображения. Изобразява студени цветореални и фантазни образи по впечат- ве
ление и въображение, като използва
топли и студени цветове.
Интерпретира устно и чрез изобразителна дейност въздействието на творби с топли и студени цветове.

НЗ
ЗО

Изобразява реални и фантазни образи
по впечатление и въображение, като
използва топли и студени цветове.
Интерпретира устно и чрез изобразителна дейност въздействието на творби с топли и студени цветове.

НЗ
ЗО

Придобива основни представи за раз- симетрия
лични видове декоративни образи.
Създава декоративни образи чрез симетрия.
Сравнява изобразителните качества на
различни видове декоративни образи.

НЗ
ЗО

Придобива основни представи за раз- стилизация
лични видове декоративни образи (ви- орнамент
дове орнамент, геометричен и фигура- ритъм
тивен).
Създава декоративни образи чрез стилизация, ритъм и симетрия.
Сравнява изобразителните качества на
различни видове декоративни образи.

НЗ
ЗО

Обяснява основните връзки между
обекти и среда в изображения на реална и фантазна ситуация.
Създава проекти за обекти и среда в
реални и фантазни ситуации.
Свързва значението на архитектурната среда с подобряване начина на живот в бъдещето.

седмица

месец

Срок

Очаквани резултати
(компетентности)
на ниво учебна програма

Нови
понятия

2

3

4

Рисувам
на тема „Случка от лятото“

ХІ

7.

Окраската на животните
Рисувам животно

8.

Симетрията в природата и
в изкуството
Рисувам симетрични форми

9.

Красотата на орнаментите
Създавам орнамент

10.

Град на бъдещето
Рисувам град на бъдещето
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Оценяване по теми
и/или раздели

Контекст и дейности
(за всеки урок)
на ученика по целите на
урока (ресурси)

на ученика
за МПВ
(ресурси)

Методи и инструментариум

Форми

5

6

7

8

Разграничава топли и Човекът и
студени цветове в карти- природата
ните.
Работи с топли и студени
цветове и създава рисунка по тема.
Коментира въздействието на топлите и студените цветове.

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Наблюдава и коменитра Човекът и
окраската на животните. природата
Изобразява окраската на
животните, като използва топли и студени цветове.
Рисува образи на животни.

разказ, демонИндивидуална кастрация, беседа,
чествена
наблюдение,
методи за стимулиране на въображението,
практически методи

Разглежда репродукции
със симетрични образи.
Сравнява видове декоративни симетрични образи.
Рисува симетрични форми.

Математика
Български
език и литература

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Индивидуална качествена

Разглежда репродукции с Музика
орнаменти.
Математика
Сравнява различни орнаменти.
Стилизира и създава растителен или геометричен
орнамент.

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Индивидуална качествена

Разглежда и коментира
репродукции на футуристична архитектурна
среда.
Свързва архитектурната
среда с начина на живот.
Рисува на тема „Град на
бъдещето“.

разказ, демонИндивидуална кастрация, беседа,
чествена
наблюдение,
методи за стимулиране на въображението,
практически методи

Човекът и
обществото
Човекът и
природата

Забележка
(дидактически средства, преструктуриране
на учебно
съдържание и др.)
9

Индивидуална качествена
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ХІІ

1
11.

Красотата на парка
Рисувам парка – любимо
място за отдих и игри

12.

Украса на коледните празници

Вид на урока

Тема на урочната единица

седмица

месец

Срок

Очаквани резултати
(компетентности)
на ниво учебна програма

Нови
понятия

2

3

4

НЗ
ЗО

Създава проекти за обекти и среда в зелена архиреални и фантазни ситуации.
тектура
Свързва значението на архитектурната среда с подобряване начина на живот в бъдещето.
Проучва основни връзки между природната и архитектурната среда.

НЗ
ЗО

Познава творби от народното твор- обредни предчество и народните занаяти.
мети
Изразява устно и чрез изобразителна
дейност свои впечатления от народното творчество.
Създава проекти и творби, вдъхновени от народното творчество.

НЗ
ЗО

Разграничава топли и студени цветове
в различни изображения. Изобразява
реални и фантазни образи по впечатление и въображение, като използва
топли и студени цветове. Интерпретира устно и чрез изобразителна дейност въздействието на творби с топли
и студени цветове.

НЗ
ЗО

Подрежда визуални знаци по общ сми- визуална инсъл и предназначение.
формация
Оценява ролята на визуалните знаци
за предаване и възприемане на информация.

НЗ
ЗО

Подрежда визуални знаци по общ смисъл и предназначение.
Организира визуални знаци в карти и
табла.
Оценява ролята на визуалните знаци
за предаване и възприемане на информация.

НЗ
ЗО

Придобива основни представи за различни видове декоративни образи.
Сравнява изобразителни качества на
различни видове декоративни образи.

Изработвам сурвачка

13.

Фантазни образи
Създавам образи от цветни
петна

І

14.

Знаците около нас
Рисуваме табло с визуална
информация – колективен
проект

15.

Образи и знаци за ориентиране
Правя цветна скица на местността

16.

Красотата на цветята
Рисувам натюрморт с цветя
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Оценяване по теми
и/или раздели

Контекст и дейности
(за всеки урок)
на ученика по целите на
урока (ресурси)

на ученика
за МПВ
(ресурси)

Методи и инструментариум

Форми

5

6

7

8

Разглежда фотографии
на паркове и коментира
ролята на зелената архитектура.
Обсъжда парка като място
за отдих и развлечение.
Рисува парк с детски кът.

Човекът и
обществото
Човекът и
природата

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Разпознава изображения Човекът и
с фантазни образи и ги природата
коментира.
Музика
Разглежда изображения
с фантазни образи и ги
обсъжда.
Създава образи от цветни петна.

разказ, демонИндивидуална кастрация, беседа,
чествена
наблюдение,
методи за стимулиране на въображението,
практически методи

Разглежда, коментира и Човекът и
подрежда визуални зна- обществото
ци по смисъл и значение. Математика
Обсъжда приложението
на знаците в обществената среда.
Рисува табло със знаци
за визуална информация.

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Устна индивидуална
качествена
Общокласна

Разграничава видове образи и знаци. Разпознава знаци за ориентиране
и коментира местата на
тяхното поставяне.
Създава цветна скица,
като организира в нея
визуални знаци.

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Индивидуална качествена

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Индивидуална качествена

Сравнява и коментира фо- Човекът и
тографии на цветя в при- природата
родата, изящните и декоративните изкуства.
Рисува натюрморт с цветя.

9

беседа, демонстра- Индивидуална кация,
чествена
методи за стимулиране на въображението,
практически методи

Разглежда и коментира Човекът и
фотографии, свързани обществото
с народните традиции и Музика
украсата.
Изразява впечатления от
народното творчество.
Проектира и изработва
обреден предмет.

Човекът и
обществото
Български
език и литература

Забележка
(дидактически средства, преструктуриране
на учебно
съдържание и др.)

Индивидуална качествена
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ІІ

17.

Вид на урока

Тема на урочната единица

1
Разнообразието на народните занаяти

НЗ
ЗО

Познава творби от народното твор- народни заначество и народните занаяти.
яти
Изразява устно и чрез изобразителна
дейност свои впечатления от творби
на народното творчество и занаяти.
Създава проекти и творби, вдъхновени от народното творчество.

НЗ
ЗО

Познава творби от народното твор- шевица
чество и народните занаяти.
народни носии
Създава проекти и творби, вдъхновени от народното творчество.
Изразява устно и чрез изобразителна
дейност свои впечатления от творби
на народното творчество и занаяти.

НЗ
ЗО

Познава творби от народното твор- народно творчество и народните занаяти.
чество
Създава проекти и творби, вдъхновени от народното творчество.
Изразява устно и чрез изобразителна
дейност свои впечатления от творби
на народното творчество и занаяти.

НЗ
ЗО

Познава изобразителни техники за от- монотипия
печатване.
Прилага изобразителни технологии –
монотипия.
Изразява впечатления и предпочитания към възможностите на изобразителните технологии.

НЗ
ЗО

Познава изобразителни техники за кон- художествено
струиране.
конструиране
Прилага изобразителни технологии за
художествено конструиране.
Изразява впечатления и предпочитания
към възможностите на изобразителните
технологии.

седмица

месец

Срок

Очаквани резултати
(компетентности)
на ниво учебна програма

Нови
понятия

2

3

4

Рисувам майстор в неговата
работилница

18.

Красотата на българската
шевица
Проектирам шевица

19.

Баба Марта
Изработвам мартеница

ІІІ.

20.

Монотипия
Монотипия с темпера

21.

Къщите и техните особености
Конструирам къща от кашон

24

Оценяване по теми
и/или раздели

Контекст и дейности
(за всеки урок)
на ученика по целите на
урока (ресурси)

на ученика
за МПВ
(ресурси)

Методи и инструментариум

Форми

5

6

7

8

Разглежда репродукции с Човекът и
творби на народните за- обществото
наяти и ги коментира.
Математика
Рисува по тема, свързана
с народните занаяти.

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Индивидуална качествена

Разглежда фотографии на
шевици и ги коментира.
Изразява свои впечатления от украсата на народните носии.
Създава проект на шевица.

Български
език и литература
Математика

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Индивидуална качествена

Разглежда мартеници.
Изразява
впечатления
от образци на народното
творчество.
Изработва мартеници.

Български
език и литература
Човекът и
обществото
Технологии
и предприемачество

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Индивидуална качествена

Разглежда образци на от- Технологии
печатъци.
и предприеРисува и печата с тем- мачество
перни бои.
Прилага техниката монотипия.

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Индивидуална качествена

Разглежда снимки и Технологии
сравнява форми и детай- и предприели на къщи.
мачество
Проектира и изработва
макет на къща, като конструира, апликира и декорира елементи.

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
описание,
практически методи

Индивидуална качествена
Общокласна

Забележка
(дидактически средства, преструктуриране
на учебно
съдържание и др.)
9

25

1
22.

Карнавал
Изготвям маска за карнавал

23.

Дърворезбата и предметите
Проектирам дърворезба

24.

Керамичните съдове
тяхната украса

и

Вид на урока

Тема на урочната единица

седмица

месец

Срок

Очаквани резултати
(компетентности)
на ниво учебна програма

Нови
понятия

2

3

4

НЗ
ЗО

Познава изобразителни техники за отпечатване и конструиране.
Прилага изобразителни технологии за
апликация и художествено конструиране.
Изразява впечатления и предпочитания към възможностите на изобразителните технологии.

НЗ
ЗО

Познава различните видове приложни дърворезба
изкуства.
Различава произведения на различни
видове приложни изкуства по използвани материали и начин на изработване.
Коментира ролята на приложните изкуства в живота на хората.

НЗ
ЗО

Познава различните видове приложни керамика
изкуства (керамика и дърворезба).
Различава произведения на различни
видове приложни изкуства по използвани материали и начин на изработване.
Коментира ролята на приложните изкуства в живота на хората.

НЗ
ЗО

Познава различните видове приложни текстил
изкуства – текстил.
Различава произведения на различни видове приложни изкуства по използвани
материали и начин на изработване.
Коментира ролята на приложните изкуства в живота на хората.

НЗ
ЗО

Разграничава топли и студени цветове
в различни изображения. Изобразява
реални и фантазни образи по впечатление и въображение, като използва
топли и студени цветове.
Интерпретира устно и чрез изобразителна дейност въздействието на творби с топли и студени цветове.

Проектирам украса на керамичен съд

VІ

25.

Украсата на текстилните
изделия
Проектирам черга или килим

26.

Цветове, музика и чувства
Слушам музика и рисувам

26

Оценяване по теми
и/или раздели

Контекст и дейности
(за всеки урок)
на ученика по целите на
урока (ресурси)

на ученика
за МПВ
(ресурси)

Методи и инструментариум

Форми

5

6

7

8

Разглежда, описва и
сравнява форми и украса
на маски.
Проектира маска и я изработва. Прилага различни операции като
изрязване, оцветяване,
апликиране и рисуване
на орнаменти.

Човекът и
обществото
Музика
Български
език и литература

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Индивидуална качествена
Общокласна

Разглежда образци на Технологии
дърворезба. Коментира и предприеролята на дърворезбата в мачество
бита. Разграничава растителни и геометрични
орнаменти в дърворезбата.

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Индивидуална качествена

Разглежда образци на Човекът и
керамиката. Коментира обществото
предназначението и ук- Математика
расата на керамичните
съдове. Разграничава керамиката от други видове изкуство.
Проектира украса на керамичен съд.

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Индивидуална качествена

Разглежда образци на Човекът и
художествен
текстил. обществото
Коментира предназначението на текстилните
изделия, материал и украса.
Разграничава
видове
текстилни изделия.
Изготвя проект за черга
или килим.

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Индивидуална качествена

Разглежда и коментира Музика
нефигурални рисунки по
музикални произведения.
Разграничава топли и
студени цветове.
Създава
нефигурални
рисунки по музикални
произведения.

разказ, демонИндивидуална кастрация, беседа,
чествена
наблюдение,
методи за стимулиране на въображението,
практически методи

Забележка
(дидактически средства, преструктуриране
на учебно
съдържание и др.)
9

27

1
27.

Народни празници и обичаи

Вид на урока

Тема на урочната единица

седмица

месец

Срок

Очаквани резултати
(компетентности)
на ниво учебна програма

Нови
понятия

2

3

4

НЗ
ЗО

Познава творби от народното творчество и народните занаяти.
Създава проекти и творби, вдъхновени от народното творчество.

ЗО
ЗО

Различава произведения на различни
видове приложни изкуства по използвани материали и начин на изработване.
Коментира ролята на приложните изкуства в живота на хората.

НЗ
ЗО

Познава изобразителни техники за от- отпечатък
печатване.
апликация
Прилага изобразителни технологии за
отпечатване на апликация.
Изразява впечатления и предпочитания към възможностите на изобразителните технологии.

ЗО
ЗО

Познава изобразителни техники за
моделиране.
Прилага изобразителни технологии за
моделиране.
Изразява впечатления и предпочитания към възможностите на изобразителните технологии.

ЗО
ЗО

Затвърждава основни представи за
различни видове декоративни образи.
Сравнява изобразителните качества на
различни видове декоративни образи.

Рисувам на тема „Народни
празници и обичаи“

V

28.

Старите
нови

предмети

стават

Декоративна кутия

29.

Форми и отпечатъци
Правя отпечатък от апликация

30.

Работа с пластилин
Моделирам релеф на цвете
или дърво с пластилин

31.

Виртуален етнографски музей
Разглеждам и скицирам в етнографския музей

32.

28

Какво научих в 3. клас?

Д
Д

от

Оценяване по теми
и/или раздели

Контекст и дейности
(за всеки урок)
на ученика по целите на
урока (ресурси)

на ученика
за МПВ
(ресурси)

Методи и инструментариум

Форми

5

6

7

8

Разглежда снимки на
народни обичаи и празници.
Разпознава обичаи,
представени на снимки.
Създава рисунки,
вдъхновени от народното творчество.

Човекът и
обществото
Музика
Български
език и литература

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Индивидуална качествена

Коментира ролята на Технологии
приложните изкуства в и предприеживота на хората.
мачество
Избира подходяща кутия, проектира и реализира нейната украса.

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Индивидуална качествена
Общокласна

Разглежда снимков материал за печатането.
Обсъжда технологията
на печатането в бита.
Прилага изобразителни
технологии за печатане.
Създава апликация и я
отпечатва.

Технологии
и предприемачество

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Индивидуална качествена

Разглежда и коментира Технологии
образци на фигури от и предприепластилин.
мачество
Обсъждат се техники на
работа с пластилин.
Моделира релеф от пластилин, като прилага различни техники на работа.

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Индивидуална качествена

Разглежда образци на
различните занаяти и
декоративни изкуства.
Сравнява предмети и
тяхната украса.
Коментира декоративни
образи. Разпознава произведения на различни
занаяти.

разказ, демонстрация, беседа,
наблюдение,
практически методи

Индивидуална качествена
Общокласна

Отговаря на въпроси от
теста.

Човекът и
обществото
Български
език и литература

Забележка
(дидактически средства, преструктуриране
на учебно
съдържание и др.)
9

Индивидуална оценка
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МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ
В следващите страници са представени методически разработки на уроците, обхващащи целия курс на обучение по изобразително изкуство в 3. 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 развият учениците в дадения урок. Синхронизирани са с очакваните резултати по глобалните теми, представени
в учебната програма за 3. 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, които
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
случи 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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1.

КАКВО НАУЧИХ ВЪВ ВТОРИ КЛАС
Тип урок
диагностика на входно ниво
Цели на урока
Първите два часа са предназначени за проверка
на знанията и уменията на учениците, постъпили в
3. клас. Входното ниво се проверява с визуален тест,
който е публикуван на стр. 6 на учебника.
Съдържание на теста
Тестът включва седем тестови задачи със съответните изображения към всяка една от тях: ученически рисунки, произведения на изкуството, предмети, илюстрации, пиктограми.
Процедура
Учителят прочита условието на всяка задача.
Всеки ученик индивидуално решава тестовите задачи, като избира една от цифрите на изображенията,
отговаряща на верния отговор, и я записва на лист.
Резултатите от теста могат да станат известни
чрез електронния вариант на учебника. Учителят
веднага може да се ориентира в нивото на познанията на отделните ученици и по време на часа да ги
коригира, усъвършенства и допълни.
Диагностиката се провежда в рамките на един
учебен час.
През следващия учебен час учениците рисуват по
тема, поставена от учителя. Избраната тема трябва
да позволява учениците да покажат тяхното ниво на
изобразителни способности.
Оценката на входното ниво се осъществява на основа на резултатите от входящия тест и изпълнението на практическата задача.
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ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

2. АРХИТЕКТУРАТА НА СГРАДИТЕ
Тип урок
комбиниран
Цели на урока
– усвояване на общи знания за архитектурата
– развиване на умения за изобразяване на арихтектурни обекти
Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава общи знания за архитектурните постройки и тяхното предназначение
• разбира значението на различни видове сгради и
тяхното предназначение
• рисува сгради с бои
Нови понятия
архитектурна среда, екстериор
Материали и дидактически средства
учебник,
изобразителни материали: хартия молив, флумастери, акварел, четки, съд за вода, гума
Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация беседа, наблюдение, практически методи
Междупредметни връзки
човекът и обществото, математика
Обща информация за урока
Урокът се реализира в два учебни часа. Първо
се разглежда темата за архитектурата, за сградите,
техните особености, външен вид и предназначение.
Следва изпълнение на изобразителната задача. Урокът завършва с обсъждане на резултатите.
Двете части на урока са плаващи във времето и не
са строго фиксирани към учебните часове.
Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
През първия час е важно да се актуализират представи на учениците за селището.
Стимулира се активността на учениците при разглеждане на нагледния материал. Поощрява се участието им в беседата и в практическата дейност.
Контролът се осъществява при разглеждане на
нагледния материал и по време на практическата
дейност.
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Оценява се участието на ученика в беседата. Акцент в оценяването е начинът на изобразяване на
сградите и степента на разработка на рисунката.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Урокът започва с беседа за средата, в която живеем. Вниманието на учениците се насочва към многообразието от сгради. Те споделят какви сгради са
виждали, в какви са влизали, как изглеждат. Важно е
да се предоставя възможност всеки ученик да сподели свои впечатления за архитектурните обекти, които познава.
Учениците разглеждат репродукциите на сгради
в учебника и разпознават различните видове сгради,
сравняват ги и откриват характерни детайли.
Практическа част: РИСУВАМ ИНТЕРЕСНИ
СГРАДИ
Поставяне и изпълнение на изобразителната задача
На учениците се поставя задачата да нарисуват
интересни сгради.

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА АРХИТЕКТУРА
За изпълнение на практическата задача е важно
учениците да са осъществили предварително наблюдение на архитектурни обекти. Най-добре е в предишния урок учителят да е поставил задача учениците да се разходят из селището и да запомнят някоя
характерна сграда.
Преди поставяне на практическата задача учениците се приканват да споделят своите впечатления
от наблюдението на сградите в селището. Отделни
ученици обясняват какво е характерно за наблюдаваните сгради.
След поставяне на практическата задача учителят
дава общи насоки за работа.
Първо е важно да се припомни как изглежда сградата, която ще се рисува. Рисунката първо се изпълнява с молив, след това – в цвят. На страница 9 е
представена рисунка на сграда в графичен и цветен
вариант.
Първо е важно да се ориентира листът, да се прецени разположението на сградата в него, дали ще
се рисува още нещо около сградата. Препоръчва се
първо да се нарисува общата форма на сградата, след
което да се премине към детайлите – покрив, етажи,
прозорци, вход, украса.
Ученикът може да се ръководи от инструкциите
в учебника.
Обсъждане на практическата работа
Припомня се по-важното по темата: предназначението на сградите и техният външен вид. Учениците
споделят какви сгради са нарисували, къде са ги виждали и какво е характерно за тях.

3. МОЯТ ДОМ – МОЯТ СВЯТ
Тип урок
комбиниран
Цели на урока
– усвояване на знания за интериора
– формиране на умения за различаване на различни видове интериор
– развиване на умения за изобразяване на интериор
Очаквани резултати
Ученикът:
• познава интериора и неговата специфика
• разграничава видове интериор според предназначението на помещението
• изобразява интериор
Нови понятия
интериор
Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия – хартия, моливи, гума, акварелни бои, четки, съд за вода
Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация беседа, наблюдение, практически методи
Междупредметни връзки
човекът и обществото, математика
Обща информация за урока
Урокът се състои от две части и се реализира в
рамките на два учебни часа. Започва се с беседа за
вътрешните пространства на сградите. Първата част
преминава основно в беседа. Учениците се стимулират свободно да се включват в разговора и да коментират темата за интериора.
Втората част на урока е за практическата задача.
Учениците рисуват индивидуално и създават рисунка на интериор. Урокът завършва с обобщение и обсъждане на рисунките.
Двете части на урока са плаващи във времето и не
са строго фиксирани към учебните часове.
Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
През първия час е важно да се актуализират представи на учениците за интериора – жилищен и обществен. Поощрява се участието им в беседата и в
практическата дейност.
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Контролът се осъществява при разглеждане на
нагледния материал и практическата дейност.
Оценяват се активността на ученика в урока, коментарите му по темата за интериора, начинът на изобразяване на интериора и степента на изпълнение
на задачата.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Представянето на темата се осъществява чрез въпроси, свързани с разнообразието от цветове в природата.
Урокът започва с беседа за вътрешното пространство на сградите и предназначението му. Как
предназначението определя обзавеждането и декорацията.
Изяснява се понятието интериор. Чрез конкретни
примери и с помощта на репордукциите в учебника и
на мултимедията учениците се запознават с различни видове интериор. Коментира се разликата между
интериора в жилищните и обществените сгради.
Важно е да им се осигури възможност да разказват какви стаи има в жилището, да споделят в кои
обществени сгради са били и какво пердставлява интериорът им. Отделни ученици правят описание на
интериора по репродукция или по памет на познат
интериор. Те коментират и правят изводи за разликата между интериора на обществените и жилищните сгради, както и за интериора в обществени сгради
като училище, театър, музей, офис.
Практическа част: РИСУВАМ СТАЯ ОТ МОЯ
ДОМ
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
Изобразителната задача има за цел учениците да
осмислят интериора чрез неговото изобразяване.
Както в предишния урок, за изпълнение на практическата задача е важно учениците да са осъществили предварително наблюдение на интериор. В предишния урок учителят е поставил задача за разглеждане на стаите и тяхното обзавеждане.
След кратко въведение се поставя практическата
задача – рисунка на интериор на стая.
Ученикът избира стая от своя дом, която ще нарисува. Той си припомня как изглежда стаята и с какво
е обзаведена.
Учителят дава общи насоки за работа.
В учебника на стр. 11 са дадени примери за последователност на рисуване на интериор.
Първо се определя гледната точка – откъде ще се
рисува помещението.
Следва изобразяване на стените и пода на помещението. След това се рисуват прозорци и врати, след което – основните мебели. Най-накрая се
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прибавят и други детайли, например абажур, килим и др.
Препоръчва се интериорът първо да се нарисува
с молив, след което да се довърши с цвят.
Ученикът може да се ръководи от инструктивния
текст в учебника.
Обсъждане на практическата работа
Припомня се задачата. Учителят коментира рисунките на учениците. Те споделят какво помещение
са нарисували и как е обзаведено. Отделни ученици
обясняват в каква последователност са работили.

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА АРХИТЕКТУРА

4. СГРАДИТЕ И ТЕХНИТЕ ФОРМИ
Тип урок
комбиниран
Цели на урока
– усвояване на знания за екстериора
– развиване на умения за рисуване на сгради и
техните форми
Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава общи знания за екстериора
• познава характерни особености на екстериора
• коментира екстериора на различни сгради
• създава рисунка по темата
Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия: моливи, флумастери, хартии, акварелни бои, съд за вода
Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, описание, практически методи
Междупредметни връзки
човекът и обществото, математика
Обща информация за урока
Урокът се реализира в два часа и задълбочава знанията за екстериора и интериора. Първият час започва
с разглеждане на темата за сградите и техните форми.
Следва изпълнението на практическата задача, за която
се изисква повече учебно време. Тя може да бъде поставена още по време на първия час или в началото на
втория. Урокът завършва с обсъждане на резултатите.
Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
Стимулира се активността на ученика в урока.
Поощрява се участието на учениците в беседата.
Учителят следи дейността на учениците, дава
препоръки и подпомага практическото изпълнение
на задачата.
Оценяват се активността на ученика в урока, коментарите по темата и особеностите при изпълнението на рисунката.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Урокът започва с припомняне на изученото по

темата за архитектурата. На тази основа се въвежда
понятието екстериор. Коментира се как екстериорът
зависи или се определя от предназначението на сградата. Дават се примери с отделни сгради и техния
екстериор.
Разглежда се спецификата на екстериора на християнския или на мюсюлманския храм, на обществени
сгради като музей, общинска сграда и др.
Учениците разглеждат репродукции и споделят
какво е характерно за екстериора на отделните сгради, показани в тях. Те отговарят на въпросите, поместени на стр. 12.
Във връзка с темата учениците могат да скицират
отделни елементи от екстериора, показан на репродукциите или чрез проектора, например на покрив,
на кула, стълбища и др.
Практическа част: ГЛЕДАМ ПРЕЗ ПРОЗОРЕЦА
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
На страницата на учебника са показани фотографии на прозорци. Учениците могат да се приближат
до прозорците на класната стая. Поставя се задачата
да наблюдават навън и да споделят какво виждат. Ва-
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жно е ученикът да разбере как при приближаване до
стъклото се появяват все повече неща за възприемане, а при отдалечаване прозорецът започва да прилича на картина.
Следва поставяне на изобразителната задача –
Рисунка на гледка от прозореца. Основното изискване е да се рисува това, което се наблюдава.
Учениците пристъпват към изпълнение на практическата задача. Някои избират да рисуват отделни
обекти, като ги наблюдават през прозореца, други –
като рисуват прозореца и нещата, които се виждат
през него. Двата типа задачи изискват различни разяснения и насоки за работа от страна на учителя.
Обсъждане на практическата работа
Припомня се по-важното по темата. Обсъждат се
рисунките на учениците и тяхното съдържание.
Учителят дава обща оценка на работата по темата.

5. ЦВЕТОВЕТЕ В ПРИРОДАТА
Тип урок
комбиниран
Цели на урока
– усвояване на знания за цветовете и тяхното разнообразие в природата
– затвърждаване на знанията за многообразието
на цветовете
– развиване на уменията за рисуване на пейзаж с
темперни бои
– затвърждаване на техники на работа с темперни
бои
Очаквани резултати
Ученикът:
• познава многообразието на цветовете в природата
• описва богатството на цветове в природата
• подбира и комбинира различни цветове при изграждане на пейзаж
• създава природен пейзаж с темперни бои
Материали и дидактически средства
учебник, материали за рисуване: хартия, моливи,
гума, темперни бои, четки, съд за вода
Подходи и основни методи на обучение
разказ за есента, демонстрация на репродукции
по темата, беседа, наблюдение в близка среда, практически методи
Междупредметни връзки
човекът и природата, български език и литература
Обща информация за урока
Урокът се реализира в два учебни часа. В първия
етап на урока се коментира разнообразието на цветовете през есента, характерните за сезона цветове.
Активизират се знанията на учениците за цветовете
и впечатленията им от есента. Важно е да се осигури
възможност учениците да наблюдават есенната картина на открито – в училищния двор (или предварителни наблюдения в парк).
Втората част на урока е практическа, предвидена
за изпълнение на изобразителната задача. Практическата задача може да бъде поставена след уводната
част и беседата по темата още в първия час, тъй като
рисуването на пейзаж изисква значително време.
Урокът завършва с обсъждане на рисунките.
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Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
От особено значение за реализиране на целите на
урока е стимулирането на активността на учениците
по въпроса за есента и особеностите на цветовете
през този сезон. Поощрява се участието им в беседата.
Контролът се осъществява при разглеждане и обсъждане на нагледния материал, особено по време на
рисуването на пейзажа.
Оценяват се активността на ученика в урока, как
ученикът е изпълнил изобразителната задача и основните изисквания, поставени от учителя.

учениците за сезоните се беседва за красотата на
природата през различните сезони. Акцентира се на
въпроса какво е специфично за есента. Важно е да се
коментира как изглежда природата през различните
фази на денонощието: сутрин, вечер, през деня, както и на връзката на светлината с видимата картина.
Практическа част: РИСУВАМ ПЕЙЗАЖ С
ТЕМПЕРНИ БОИ
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
Изобразителната задача има за цел да предостави
възможност за работа с темперни бои.
Разглеждат се представените фотографии и репродукции в учебника.
Припомня се начинът на работа с темперни бои.
Демонстрира се рисуване с разредена и с гъста темпера. Припомнят се начините на смесване на боите
с вода.
В случай че ученикът не разполага с темперни
бои, се дават насоки как да рисува с акварел.
Обсъждане на практическата работа
Припомня се темата на урока с основните му акценти.
Провежда се кратък конферанс. Учителят коментира как е изпълнена задачата. Важно е учениците
да осмислят връзката на темата с изпълнението на
изобразителната задача.

Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
За създаването на подходяща нагласа в началото на часа учениците се поощряват да опишат
своите впечатления от наблюдението на природата
през есента.
Темата се реализира въз основа на демонстрацията на репродукции и фотографии – фотографии
на есенни пейзажи, репродукции на картини на художници.
Учителят прави кратко въведение в темата, като
говори за природата и нейната красота.
Вниманието на учениците се насочва към фотографиите в учебника, представящи различните сезони. На основата на фотографиите и знанията на
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6. ТОПЛИ И СТУДЕНИ ЦВЕТОВЕ В КАРТИНИТЕ
Тип урок
комбиниран
Цели на урока
– усвояване на знания за приложението на топлите и студените цветове в изкуството
– развиване на умения за рисуване на пейзаж с
темперни бои
Очаквани резултати
Ученикът:
• различава топли и студени цветове
• свързва сезоните с характерните за тях цветове
• усвоява техниката на работа с темперни бои
• създава пейзаж с темперни бои
Нови понятия
топли цветове, студени цветове
Материали и дидактически средства
учебник, нагледни средства, материали за рисуване: хартия, моливи, гума, флумастери, акварел или
темпера, четки и др.
Подходи и основни методи на обучение
разказ за картините на художниците и цветовете,
демонстрация, беседа, наблюдение, методи за стимулиране на въображението
Междупредметни връзки
човекът и природата
Обща информация за урока
Урокът се реализира в два учебни часа. В първа
част на урока се коментират цветовете в картините на художниците и се акцентира върху топлите и
студените цветове. Припомнят се впечатленията на
учениците от цветовете в природата. Необходимо е
да се осигури възможност учениците да наблюдават
репродукции на картини и да коментират тяхното съдържание. Въвеждането на новите понятия и изясняването им е важно да се осъществява чрез разглеждане на илюстративен материал.
Вторият час е предвиден за изпълнение на изобразителната задача. Учениците рисуват на тема
„Случка от лятото“. Урокът завършва с обсъждане
на рисунките и затвърждаване на новите понятия.
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Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
От особено значение за реализиране на целите
на урока е стимулирането на активността на учениците при разглеждане на картините. Поощрява
се участието им в беседата по съдържанието на
отделни картини.
Контролът се осъществява при разглеждане на
нагледния материал и особено – по време на практическата дейност на учениците.
Оценяват се активността на ученика в урока, коментарите му върху разглежданите картини, начинът
на работа и изпълнението на рисунката.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
За създаването на подходяща нагласа в началото на часа учениците се поощряват да опишат свои
впечатления от произведения на изкуството. Какви
картини са виждали и къде.
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Темата се реализира въз основа на разказ, демонстрация на репродукции, описание и беседа.
Вниманието на учениците се насочва към репродукциите в учебника. Беседва се за цветовете,
с които художниците рисуват. Какво представляват топлите и студените цветове. Кои бои отговарят на тях.
Разглеждат се и се коментират репродукции на
картини на Майстора, Ван Гог, Мане. Прави се описание на цветовете в някои картини. Учениците разказват за определени картини и техните цветове.
Практическа част: РИСУВАМ НА ТЕМА
„СЛУЧКА ОТ ЛЯТОТО“
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
Преди поставяне на изобразителната задача се
провежда кратка беседа за лятната ваканция. Учениците споделят как са прекарали ваканцията и интересна случка с тях или с техни приятели. Разглеждат
се репродукциите на ученически рисунки в учебника
и се коментира какво изобразяват.
Следва поставяне на изобразителната задача –
всеки ученик трябва да създаде рисунка по темата.
Обсъждане на практическата работа
Припомня се темата на урока с основните му акценти върху топлите и студените цветове.
Обсъждат се рисунките. Учениците споделят какво
са нарисували, с какви материали и по какъв начин.

7. ОКРАСКАТА НА ЖИВОТНИТЕ
Тип урок
комбиниран
Цели на урока
– усвояване на нови знания за цветовете и окраската на животните
– формиране на умения за рисуване на животни
чрез приложение на топли и студени цветове
Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за разнообразието на цветове
в окраската на животните
• разграничава окраската на различни животни
• изразява естетическо отношение към окраската
на животните
• рисува животни, като прилага топли и студени
цветове
Материали и дидактически средства
учебник, материали за рисуване: хартия, моливи,
гума, акварел или темпера, четки
Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, методи
за стимулиране на въображението, практически методи
Междупредметни връзки
човекът и природата
Обща информация за урока
Урокът се състои от две части и се реализира в
рамките на два учебни часа.
В първа част се анализират коментират цветовете
и окраската на животните, показани в репродукциите
на страницата учебника. Обяснява се значението на
окраската за животните и красотата, която ние виждаме в тази окраска.
Следва практическата част на урока, в която учениците рисуват по избор животни или зоопарк. Урокът завършва с обсъждане на рисунките и затвърждаване на понятията топли и студени цветове.
Стимулиране на дейността и оценяване
Стимулира се активността на учениците при обсъждане на многообразието на животните и тяхната
окраска. Поощрява се участието им в беседата.
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Контролът се осъществява при разглеждане на
нагледния материал. Особено важен е текущият контрол по изпълнение на изобразителните задачи.
Оценяват се участието на ученика в беседата, начинът му на работа с боите, изобразяването на формата
на животното и използваните цветове за окраската.
Оценяват се активността на ученика в урока, коментарите му по темата и индивидуалното изпълнение на изобразителната задача.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
В началото на часа се провежда беседа за животните, която активизира познанията на учениците за многообразието на животните и техния външен вид.
Въвежда се темата за окраската на животните. Учениците разглеждат репродукциите в учебника и коментират цветовете у различните животни. Те сравняват
окраската на тигъра, рибата, папагала, опашката на
пауна и откриват разликите. Те назовават цветовете,
характерни за окраската на различните животни и разпознават топлите и студените цветове. Учениците отгатват на кои животни е присъща окраската, показана
на репродукциите, представени на стр. 19.
С мултимедия могат да се демонстрират допълнителни изображения на животни.
На учениците трябва да се даде възможност да
описват животнитте и тяхната окраска. Важно е те
да разберат значението на окраската за оцеляването
или маскирането на животните и естетическото въздействие, което изпитваме от красивата окраска.
Практическа част: РИСУВАМ ЖИВОТНО
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
Изобразителната задача има за цел да предостави възможност на учениците да работят с акварел
или темпера и да задълбочат знанията си за топлите
и стуздени цветове.
Преди поставяне на практическата задача учителят припомня основното, което са обсъждали до
сега.
Учениците имат възможност за избор. Едната задача е да нарисуват животно, а другата – зоопарк.
След като ученикът е избрал по коя задача ще
работи, той може да се ръководи от инструктивния
текст в учебника.
Урочно затвърждаване
В заключителната част чрез кратка проверовъчна
беседа се затвърждават понятията за топли и студени
цветове.
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Обсъждане на практическата работа
Обсъждането на резулатите изисква да се проведе
кратък конферанс. Ученическите работи се групират
според избраната от ученика задача. Всяка група с
рисунки се разглежда поотделно. Учителят обръща
внимание на начина на работа с боите, използваните
цветове, на това как са нарисувани животните. Учениците споделят какво и защо са нарисували и какви
цветове са използвали.

ОБРАЗИ И ФОРМИ – ДЕКОРАТИВНИ ОБРАЗИ

8. СИМЕТРИЯТА В ПРИРОДАТА И В ИЗКУСТВОТО
Тип урок
комбиниран
Цели на урока
– формиране на понятие за симетрия
– развиване на знанията за симетрични форми
– развиване на уменията за рисуване на симетрични форми
– развиване на въображението
Очаквани резултати
Ученикът:
• познава понятието симетрия и свързани с него
други основни понятия
• различава симетрични изображения
• притежава знания за симетрични форми в природата и в изкуството
• коментира особеностите на симетричните образи
• създава изображения на симетрични форми
Нови понятия
симетрия, асиметрия
Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия: хартия, моливи, гума, акварел или темпера, четки и др.
Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи
Междупредметни връзки
математика, български език и литература
Обща информация за урока
Урокът се състои от две части и се реализира в рамките на два учебни часа. Първата част е за нови знания
и в нея учителят запознава учениците с новите понятия.
Втората част на урока е за практическа изобразителна дейност и в нея се работи върху създаване на
симетричен образ по предварително зададен в учебника образец.
Урокът завършва със затвърждаване на новите
понятия и обсъждане на рисунките.
Двете части на урока са плаващи във времето и не
са строго фиксирани към учебните часове.
Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
Стимулира се активността на учениците чрез разглеждане на нагледния материал и тяхната самостоя-

телност. Поощрява се участието им в беседата и в
практическата дейност.
Контролът се осъществява при разглеждане на
нагледния материал и практическата дейност.
Оценяват се активността на ученика в урока, коментарите му върху разглежданите и анализирани
симетрични образи, създаденото симетрично изображение.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
В първата част на урока учителят въвежда учениците в темата, като активизира образните им представи, съчетавайки беседата с подходящ снимков
материал за онагледяване на симетричните форми
в природата и в изкуството. Темата е интригуваща,
тъй като може да бъде илюстрирана чрез образи на
цветя, домашни любимци, любими анимационни герои. Чрез демонстрация и обяснение учителят запознава учениците с новите понятия симетрична форма
и симетрия.
Добре би било учениците да бъдат стимулирани
да посочат различни обекти със симетрични форми.
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ОБРАЗИ И ФОРМИ – ДЕКОРАТИВНИ ОБРАЗИ
Това да се направи под формата на игра – „Посочи
най-много обекти със симетрични форми“. Играта
може да се направи като индивидуално състезание
между двама ученици или две групи. Трябва в рамките до 5 секунди да се назове обект със симетрична
форма, след това другият посочва също за не повече
от 5 секунди друг обект и така се редуват, докато някое от децата се затрудни и до 10 секунди не може да
посочи симетричен обект.
Снимките и репродукциите, поместени в учебника, представят образи със симетрични форми. Учениците се приканват да ги разгледат и да открият характерното в тях. При поясненията се обръща внимание, че има форми, които от определена зрителна
позиция са симетрични, а от друга – асиметрични.
Обсъждат се и по-сложни обекти, на които само цялото или определена част е симетрична. Може да се
зададат въпроси от типа: „Кое прави симетричните
форми да изглеждат красиви?“ и „Какво ще се случи,
ако в симетрична форма се наруши симетрията?“.
Практическа част: РИСУВАМ СИМЕТРИЧНИ ФОРМИ
Втората част на урока е предвидена за практическа изобразителна дейност. Беседата в началото на
практическата част цели да се активизира аналитичното образно мислене на учениците. Описват се и се
анализират формите на различните образци от учебника и особеностите на симетрията в тях.
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
Учениците трябва да изберат от учебника образеца, чиято половина ще дорисуват и оцветят, както и
материала, с който да работят.
Изисквания за работата и критерии за оценяване
на успеха на задачата са точността на изобразяване
на симетричната половина, чистотата и прилежността на изпълнението.
Урочно затвърждаване
В началото на заключителната част се актуализират новите знания, припомнят се основните акценти
в темата и изискванията за практическата дейност,
които ще бъдат критерии за оценяване.
Обсъждане на практическата работа
Учениците показват и споделят какви симетрични
образи са нарисували. Съобразно изискванията се
анализират резултатите от практическата дейност.
Учителят дава обща оценка на работата.
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9.

КРАСОТАТА
НА ОРНАМЕНТИТЕ

Тип урок
комбиниран
Цели на урока
– запознаване с понятията орнамент, стилизация
и ритъм
– формиране на умения за разпознаване и оценяване на качествата на различни орнаменти
– формиране на умения за създаване на орнамент
чрез стилизация, ритъм и симетрия
Очаквани резултати
Ученикът:
• придобива основни представи за различни видове декоративни образи (видове орнамент – геометричен и фигуративен)
• сравнява и коментира изобразителните качества
на различни видове декоративни образи
• създава орнаменти чрез използване на стилизация, ритъм и симетрия
Нови понятия
стилизация, орнамент, ритъм
Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия:
блок, кадастрон, молив, гума, линия, малка и голяма
четка с връх, темперни бои, съд за вода и др.
Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи,прилагане на индивидуален подход
при създаване на орнамента
Междупредметни връзки
музика, математика
Обща информация за урока
Урокът се реализира в два часа. В първия час
се преподава новият учебен материал, отнасящ се
до орнаментите и техните основни разновидности.
Онагледява се с репродукциите от учебника и електронния ресурс. Вторият учебен час е предвиден за
практическа работа за създаване на орнамент.
Урокът завършва с обсъждане на рисунките и
затвърждаване на новите понятия.
Двете части на урока са плаващи във времето и не
са строго фиксирани към учебните часове.

Подходящо би било, след като запознаване с новия
учебен материал, учениците да разкажат къде какви
орнаменти са виждали, както и да определят към кой
вид са. Може да бъдат стимулирани към размисъл за
ролята на орнаментите чрез въпроси от типа на: „Представете си сега как би изглеждал същият предмет/обект,
но без орнаментална украса. Би ли бил също толкова
красив без украсата на орнаментите?“
Втората част на урока се състои в практическа
изобразителна дейност. Чрез беседа учителят насочва
вниманието на учениците към представените репродукции в учебника. Обръща внимание на особеностите
на изобразяването на геометричните и на растителните
орнаменти, както и на начина, по който са създадени
– чрез строги геометрични фигури и чертожни инструменти, или чрез по-свободна стилизация на формата на
цвете. Необходимо е да се предвиди достатъчно време
за самостоятелното изпълнение на рисунката.

Стимулиране на дейността и оценяване
Учениците биват вдъхновявани и стимулирани
чрез нагледния материал от красиви орнаменти и
вдъхновяващи разкази за тяхното приложение. Стимулира се активността на учениците и се поощрява
участието им в беседата.
Контролът се осъществява в процеса на беседата и
на изобразителната дейност. Учителят следи последователността на етапите на изпълнение на изобразителната задача, уточнява отделните операции при прилагане на техниката. На ученици, които срещат затруднения, се дават необходимите указания и помощ.
Оценяват се активността на ученика в урока, чистотата на изпълнение на проекта, сложността на проектирания орнамент, крайният резултат.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
В първата част на урока учителят въвежда в темата, като активизира образните представи на учениците, съчетавайки изложението за орнаментите с
подходящ материал за онагледяване. Темата се илюстрира с репродукции на орнаменти. Коментира се
приложението на орнаментите в украсата на дома,
архитектурата и битовите предмети. Чрез беседа и
сравнение учениците се приканват да открият съществените разлики между геометричните и растителните орнаменти.

Практическа част: СЪЗДАВАМ ОРНАМЕНТ
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
Учителят поставя задачата – да се нарисува цветен
орнамент. Ученикът има възможност да избере сам орнамента, който ще създаде – геометричен или растителен.
Посочват се изискванията, свързани с изобразителната задача: оригиналност на орнамента, чистота и
точност на изпълнението, еднаквост на цветните петна.
Добре е предварително на едно листче учениците
да нахвърлят с линии малка идейна скица на бъдещия
орнамент. След това пристъпват към изпълнение на
проекта на кадастрона. Първо се прави линеарен
контур на орнамента. Може да използват и чертожни
инструменти. Ако изберат да нарисуват растителен
орнамент от образец на цвете от учебника, те трябва
да стилизират неговата форма – да я опростят и обобщят. Накрая се нанасят цветовете, които трябва да
не са много и да бъдат равни като тон.
Учителят следи отделните етапи от създаването
на орнамента. Обръща внимание на точността на линиите, на чистотата на изпълнение и еднаквостта на
цветните петна.
Урочно затвърждаване
Чрез беседа се актуализират най-характерните особености на видовете орнаменти и на стилизацията.
Обсъждане на творбите
Прави се конферанс: импровизирана изложба с
най-добрите работи. Чрез беседа се припомнят изискванията, свързани с изобразителната задача. Коментарите на учениците са съобразно отделните посочени изисквания. След това се посочват работите, в
които са спазени най-добре всички изисквания. Накрая
учителят прави обобщение за работата на учениците.
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ГРАДОВЕ НА БЪДЕЩЕТО

10. ГРАД НА БЪДЕЩЕТО
Тип урок
комбиниран
Цели на урока
– усвояване на знания за архитектурата.
– развиване на въображението
Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за архитектурни форми
• различава различни форми в архитектурата
• описва и коментира град на бъдещето
• рисува град на бъдещето
Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия –
по избор
Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация, беседа, разглеждане на репродукции, методи за стимулиране на въображението, практически методи.
Междупредметни връзки
човекът и обществото, човекът и природата
Обща информация за урока
Този урок е тясно свързан с урока на тема „Красотата на парка“.
Първият час от урока протича основно чрез прилагане на интерактивни методи. Коментира се темата
за градовете на бъдещето.
Втората част на урока е предназначена за изпълнение на изобразителна задача по темата.
Урокът завършва с обобщение и кратко обсъждане на рисунките.
Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Стимулира се активността на учениците в беседата, поощрява се изразяването на идеи.
Учителят следи изпълнението на поставената задача, като при необходимост дава консултации. 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 обсъждането на ученическите творби.
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Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Този урок е особено интересен за учениците и
осигурява възможност за развиване на въображението. Учениците имат впечатления за фантастични
постройки от филми и предавания, свързани с бъдещето.
Урокът започва с беседа. Акцентира се на характерните ѝ особености, като учениците се стимулират
да изразят впечатленията си свързани със сезона.
Разглеждат се представените репродукции със
сгради с различни форми. Учениците откриват какви
форми имат отделните сгради. Те си представят как
биха изглеждали тези сгради реално. Сега могат да
се прилага игрови подход, например учителят може
да зададе въпрос: Представи си, че си на един от
най-високите етажи на сградата. Какво ще видиш от там?
Важно е те да коментират въпроси като: Как ще
се живее в сградите на бъдещето? Ще променят ли
градовете на бъдещето начина на живот на хората?

ГРАДОВЕ НА БЪДЕЩЕТО
Практическа част: РИСУВАМ ГРАД НА БЪДЕЩЕТО
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
Преди да се постави практическата задача, учениците разглеждат репродукциите на стр. 24 и 25. Учителят ги запознава с ученическите рисунки на стр.
25 и заедно коментират какви сгради са нарисувани.
Поставя се задачата да се нарисува град на бъдещето.
Ученикът си представя, че е архитект. Той трябва
да реши какъв град да построи и какви, сгради да има
в него, дали градът ще бъде на Земята, или в Космоса.
След това учителят дава пояснения и насоки за
работа.
Важно е първо ученикът да уточни какво и как
ще разположи върху листа. След това трябва да
определи колко и какви сгради ще нарисува в полето на листа. Препоръчва се първо да се нарисуват общата форма на отделните постройки, след
което – детайлите.
Учениците имат възможност да работят с материали по избор.
Обсъждане на практическата работа
Прави се кратък конферанс. Припомня се най-важното по темата. Рисунките се разглеждат и се коментира тяхното съдържание. Учениците споделят
какви сгради са нарисували.

11.

КРАСОТАТА НА ПАРКА

Тип урок
комбиниран
Цели на урока
– усвояване на знания за парковата архитектура
– формиране на умения за изобразяване на паркова среда
– развиване на въображението
Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за парковата среда
• коментира зелена архитектура
• рисува парк на бъдещето
• прилага въображение при изобразяване на парка
на бъдещето
Нови понятия
зелена архитектура, парк
Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия:
хартия, моливи, гума, цветни флумастери или цветни
моливи, акварелни или темперни бои
Подходи и основни методи на обучение
беседа за парка на бъдещето и значението на зелената архитектура, демонстрация, методи за стимулиране на въображението, практически методи
Междупредметни връзки
човекът и обществото, човекът и природата
Обща информация за урока
Началото на урока започва с беседа за парка и
неговото предназначение. Учителят дава основни
сведения за парка. Коментира се общественото значение на парковата среда. Преминава се към беседа
за парка на бъдещето.
Втората част на урока е предвидена за практическа работа по изпълнение на задачата.
Урокът завършва с обобщение и обсъждане на
рисунките.
Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Стимулира се участието на учениците в беседата
за парка на бъдещето.
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Учителят поставя задачата – рисунка на парк. По
желание учениците могат да нарисуват сцена с игра
в парка.
Учениците могат да се стимулират към уточняване на своите идеи чрез въпросите в рубриката „Как
да нарисувам игрите на децата в парка?“
Урочно затвърждаване
Припомня се темата. Накратко се коментират
паркът и неговото обществено значение и как би изглеждал в бъдеще.
Обсъждане на практическата работа
Ученическите творби се подреждат за кратко обсъждане. Учениците споделят какво са нарисували.

Преди поставяне на изобразителната задача е важно да се стимулира въображението на учениците.
Оценяват се активността на ученика в беседата и
изпълнението на практическата задача.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Учителят въвежда в темата чрез разказ за парка и
неговото значение. Къде в селището се намира паркът и
какво представлява. Важно е учениците да се стимулират да разкажат какви градини и паркове са посещавали
и какво знаят за тях. Може да се обсъжда близкият парк.
Въвежда се понятието зелена архитектура – проектирането на паркове и градини, озеленяването на
сгради с растения, изобщо – грижата при строителството за чистотата на въздуха, водата и почвата.
Преминава се към основната тема – парка на бъдещето. Беседва се как може да изглежда паркът на
бъдещето. Учениците споделят своите виждания.
Важно е да се стимулира въображението на учениците с подходящи въпроси и чрез репродукциите,
които се разглеждат.
Практическа част: РИСУВАМ ПАРКА – ЛЮБИМО МЯСТО ЗА ОТДИХ И ИГРИ
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
В парка учениците играят различни игри. Учениците споделят преживяванията си по време на игра.
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12. УКРАСА ЗА КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЦИ
Тип урок
комбиниран
Цели на урока
– запознаване с народните коледни традиции
– усвояване на знания за празничната украса
– формиране на умение за създаване на суровачка
– развиване на въображението
Очаквани резултати
Ученикът:
• познава понятието обреден предмет
• притежава знания за празничната украса
• коментира различни украси и техните елементи
• подбира материали, пособия и техники за изработване на суровачка
• проявява въображение при създаването на украса на суровачка
Нови понятия
обредни предмети
Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия:
хартия, връв, дебела игла, ножица, дряново клонче,
природни материали (разноцветни конци и панделки,
пуканки, сушени плодове и чушки и др.)
Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи
Междупредметни връзки
човекът и обществото, музика
Обща информация за урока
Урокът се състои от две части. В теоретичната
се представят новото понятие и ролята на обредните
предмети, народните традиции, свързани с Коледа,
характерната за празника украса. В практическата
част учениците изработват и украсяват суровачка.
Урокът завършва с обсъждане на проектите и затвърждаване на новите понятия.
Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
През първия час е важно учениците да се бъдат
вдъхновени, да се стимулира въображението им и да
се поощрят в споделянето на идеи за коледната украса.

По време на практическата част на урока учителят
следи за изпълнението на поставената задача, като
предоставя възможност учениците самостоятелно да
определят формата на суровачката и нейната украса.
Той ги насочва с какъв материал да работят, помага
им, когато се затрудняват при огъването и завързването на клонките, както и при нанизването на пуканките и на сушените плодове. Да внимава и да предупреди учениците при работата с остри предмети!
Оценява се: активността в беседата, проявеното
въображение в украсата на суровачката, както и реализираната идея. Да се имат предвид също старанието и прилежността на ученика.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Темата за празниците е особено интересна за учениците и предполага активното им участие, а Коледа
и Нова година са любими празници, наситени с много
радост, топли чувства и подаръци. В началото на теоретичната част е добре учителят да активизира чрез
беседа емоционалността, спомените и познанията на
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учениците. Те могат да разкажат за украсата, която са
виждали на тези празници, както и да споделят впечатления, ако са наблюдавали или участвали в приготовлението ѝ. След това учителят ги приканва да споделят
впечатленията си от някои народни традиции, които са
виждали и познават. Тъй като много от традициите са
свързани с обредни предмети, той ги запознава с новото понятие и свързва познанията на учениците с него.
Подходящо е да се онагледи с различни примери чрез
снимков материал и да се разясни смисълът и ролята
на обредните предмети. Чрез беседа учителят приканва
учениците също да посочат някои обредни предмети,
които са виждали или използвали в тяхното семейство
и да разкажат това, което знаят за тях. Специално внимание се обръща на смисъла и функциите на суровачката като обреден предмет и на народната традиция за
нейното използване.
Във втората част учениците трябва да изработят
суровачка. Учителят показва примери на различни суровачки и обяснява начина на приготовление, който се
свижда до следните етапи: 1) приготвяне на инструментите и материалите, които ще бъдат използвани; 2) измисляне на формата и украсата на бъдещата суровачка;
3) извиване на клонките и тяхното завързване до получаването на желаната форма; 4) нанизване на пуканки,
сушени плодове, чушки и други на връв; 5) завързване
на нанизите; 6) добавяне на друга допълнителна украса –
разноцветни лентички, мъниста, лъскави конци и други.
Практическа дейност
ИЗРАБОТВАМ СУРВАЧКА
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
Изобразителната задача е учениците да изработят
и украсят суровачка от природни и други материали.
Обсъждат се идеите за суровачки, представени на страницата на учебника. Вниманието на учениците се насочва към материалите, които ще бъдат използвани и
към етапите на изработване. Особено внимание се обръща на симетричността във формата на суровачката,
на нейната украса и на начина на закрепването ѝ.
Урочно затвърждаване
Чрез беседа се припомня новото понятие. Прави
се връзка със суровачката като вид обреден предмет
и нейните функции.
Обсъждане на практическата работа
Прави се конферанс – импровизирана изложба с
готовите суровачки. Обсъждат се готовите произведения и работата на учениците.
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13. ФАНТАЗНИ ОБРАЗИ
Тип урок
комбиниран
Цели на урока
– усвояване на знания за фантазни образи
– развиване на въображението
Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за фантазни образи
• коментира фантазни образи по съдържание
• открива фигури и образи в петна
• създава образи от цветни петна
Материали и дидактически средства
учебник, хартия, акварелни или темперни бои,
четки, съд за вода, парцалче, гъба, флумастери
Подходи и основни методи на обучение
разказ за фантазията, демонстрация, беседа, наблюдение, методи за стимулиране на въображението, практически методи
Междупредметни връзки
човекът и природата, музика
Обща информация за урока
Темата се разполага в два учебни часа. В първия
час основно се разглеждат репродукции с фантазни
образи, коментират се и се обсъждат.
През втората част на урока се изпълняват рисунки по темата – учениците създават образи чрез накапване и пръскане на цветни петна и дорисуване.
Урокът завършва с обсъждане на рисунките.
Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
От особено значение за реализиране на целите на
урока е стимулирането на въображението и активността на учениците при разглеждане на фантазните образи.
Оценяват се активността на ученика в урока, коментарите му върху разглежданите картини, равнището на проявено въображение в рисунките.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Този урок е насочен към развиване на въображението. Учителят припомня какво е въображението.
Чрез въображението художниците създават различни
образи. Въображението е причината да ни се привиж-

Получените петна върху листа трябва да породят
асоциации. С помощта на флумастери петната се дорисуват.
Обсъждане на практическата работа
Припомня се темата на урока. Учениците споделят как са работили с четката и боите. Учителят коментира рисунките и дава обща оценка на работата.

да, че луната изглежда като човешко лице, че в облаците разпознаваме фигури на хора и животни и пр.
Вниманието на учениците се насочва към репродукциите в учебника. Коментират се портретът в
профил и фигурата на минотавъра. Учителят трябва
да е подготвен накратко да запознае учениците с легендата за минотавъра.
Учениците откриват фигури в репродукциите с
облаци.
След това те трябва да разгледат и долните три
репродукции и да коментират какви фигури откриват, и от какви цветове са използвани.
Практическа част: СЪЗДАВАМ ОБРАЗИ ОТ
ЦВЕТНИ ПЕТНА
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
Учителят припомня какво може въображението. Приканва учениците да си представят различни
неща: град на бъдещето, странни същества, герои от
приказки, чудовища.
Той ги запознава с техниките накапване и пръскане и прави кратка демонстрация, като пръска с
помощта на дебела четка акварелни петна върху бял
лист. Пръскането трябва да е спонтанно и на листа
да се образуват случайни петна.
След това се поставя задачата.
Важно е боята да бъде достатъчно добре разредена
в съответния съд. Четката трябва да се потопи изцяло
в съда. Пръскането трябва да бъде насочено към листа.
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14.

ЗНАЦИТЕ ОКОЛО НАС

Тип урок
комбиниран
Цели на урока
– усвояване на знания за визуалните знаци
– формиране на умения за разпознаване на знаци
и символи
– развиване на умения за рисуване на визуални
знаци чрез работа в екип
Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава общи знания за визуалните знаци
• разбира значението на различните видове визуални знаци и символи и техните функции
• участва в колективен проект, като рисува знаци
за визуална информация в табло
• коментира функцията на визуалните знаци в
таблото
Нови понятия
визуална информация
Материали и дидактически средства
учебник, блок, флумастери или цветни моливи,
гума, акварелни или темперни бои, кадастрон, лепило
Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи
Междупредметни връзки
човекът и обществото, математика
Обща информация за урока
Урокът се реализира в два учебни часа. Въвеждането на новите знания става на основа на изученото
в предишните класове. Продължава да се разглежда
темата за визуалните знаци, като се акцентира на
образите и знаците за ориентиране. Активизират се
впечатленията на учениците от знаците в обкръжението – в селищна и природна среда.
В практическата част на урока се изпълнява колективен проект. Създава се табло с визуална информация, в които вземат участие всички ученици в класа.
Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
Поощрява се участието им в беседата за визуалните знаци.
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Контролът е особено важен при изпълнението на
колективния проект. Учителят трябва да разпределя
дейностите и участието на всеки ученик при изготвянето на проекта.
Оценяват се: активността на ученика в урока, коментарите му по отношение на знаците за ориентация, участието му в изпълнението на общия проект.
Дава се обща оценка на проекта.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Урокът започва с беседа за визуалните знаци и
тяхната роля. Припомнят се по-важните знаци, които
учениците познават. Коментира се тяхното предназначение. Учениците се поощряват да дават примери
за знаци, които може да се видят на различни обществени места.
Вниманието им се насочва към илюстративния
материал на страницата на учебника. Беседата се насочва към знаците за ориентиране. Учениците разпознават и коментират визуалните знаци на страницата в учебника. Обсъждат се визуални знаци за ори-

ОБРАЗИ И ЗНАЦИ
ентиране от обкръжението на човека, тяхната форма,
съдържание, цвят и информацията, която дават.
Практическа част: РИСУВАМ ТАБЛО С ВИЗУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ – КОЛЕКТИВЕН
ПРОЕКТ
Поставяне и изпълнение на колективната задача
Учителят представя общата задача и дава разяснения за начина на работа. Той изяснява ролята на
таблото и неговото съдържание. Уточнява се къде
ще бъде поставено и с каква цел.
Следваща задача е да се нарисуват знаци за различните стаи и кабинети: учителската стая, библиотеката, физкултурния салон и т.н.
Разпределението на задачите – кой какво ще рисува, е особено важно. То може да стане по преценка
на учителя или чрез обсъждане с учениците. В случай че учениците в класа са много, се изготвят две
табла.
Всеки ученик изготвя съответен знак, като определя неговата форма и цвят. Знакът се рисува на определен размер хартия, еднакъв за всички ученици.
Хартиените листове трябва да бъдат предварително
подготвени.
Важно е да се припомни основното за визуалните
знаци – да бъдат опростени и лесно разбираеми изображения.

15.

ОБРАЗИ И ЗНАЦИ
ЗА ОРИЕНТИРАНЕ

Тип урок
комбиниран
Цели на урока
– усвояване на знания за знаците за ориентиране
и техните разновидности
– формиране на умения за създаване на скица с
визуални знаци
Очаквани резултати
Ученикът:
• разграничава визуални знаци по вид и предназначение
• притежава познания за образи и знаци за ориентиране
• коментира ролята и значението на знаците за
ориентиране
• създава скица на местността, като включва в нея
знаци за ориентиране
Материали и дидактически средства
учебник, хартия, моливи, гума, цветни флумастери или цветни моливи

Урочно затвърждаване
Припомня се темата на урока и най-важното за
визуалните знаци за ориентиране.

Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи

Обсъждане на практическата работа
Обсъждане на практическата работа
Учениците споделят какви знаци са нарисували,
какво означават и къде могат да бъдат поставени.
Учителят дава обща оценка на изпълнението на проекта и мнение за участията на учениците в изготвяне
на таблото.

Междупредметни връзки
човекът и обществото, български език и литература
Обща информация за урока
Урокът продължава темата за визуалните знаци и
я задълбочава по отношение на знаците за ориентиране. Реализира се в два учебни часа.
В първата част на урока се коментират основно
образи и знаци за ориентиране, представени в различни изображения. Те се разглеждат и коментират в
реална среда или по репродукця.
Във втората част на урока учениците изготвят
цветна скица на местността, като включват в нея образи и знаци за ориентиране. За разлика от предишната колективна задача сега всеки работи индивидуално.
Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
Стимулира се активността на учениците при коментирането на разглежданите визуални знаци. Кон-
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Практическа част: ПРАВЯ ЦВЕТНА СКИЦА
НА МЕСТНОСТТА
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
Преди да се постави изобразителната задача, се
коментира значението на картата на местността за
ориентиране на туристите.
След поставяне на задачата – да се изготви скица
на местността, се дават насоки за начина на работа.
Първо се определя на каква местност или паркова
среда ще се прави скица.
Определят се обектите в местността: екопътека,
езеро, хижа и др.
Всеки обект на картата се обозначава със съответната икона (стилизиран образ) или знак.
Картата се допълва със стрелки и табели, подсказващи начина на придвижване в местността.
Отгоре на картата (още в началото или след това)
се изписва името на местността.
За да се справят по-лесно със задачата, учениците могат да ползват готовите икони на страницата на
учебника.

тролира се доколко ученикът спазва изискването за
създаване на обобщена и ясна форма, като при необходимост се дават разяснения и насоки за работа.
Оценява се изпълнението на практическата задача.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
В първа част на урока се коментират основно образи и знаци за ориентиране, представени в различни
изображения: репродукции, карти и др. За провеждане на урока е необходимо да се осигури възможност
учениците да наблюдават образи и знаци за ориентиране в реална среда. То може да се извърши чрез
предварително възложена задача за наблюдение или
чрез екскурзия. При отсъствие на възможност за наблюдение на знаци за ориентиране в реална среда те
се разглеждат и коментират чрез снимки и скици на
местности. Особено подходящи за демонстрация са
различните видове карти, дипляни и други подобни
информационни материали.
В учебния час се беседва за същността на визуалните знаци за ориентиране. Учителят насочва вниманието
на учениците към най-често срещани образи и знаци за
ориентиране, а учениците споделят впечатления какви
знаци познават и къде са ги виждали. Учениците избират определени знаци, показани на страниците на учебника или на мултимедията, и ги коментират.
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Урочно затвърждаване
Припомня се основното за знаците за ориентиране и тяхното значение.
Обсъждане на практическата работа
Учениците споделят на каква местност са направили цветна скица и с какви знаци и образи са показали обектите в местността.

ОБРАЗИ И ФОРМИ – ДЕКОРАТИВНИ ОБРАЗИ

16.

КРАСОТАТА НА ЦВЕТЯТА

Тип на урока
комбиниран
Цели на урока
– затвърждаване на понятията за натюрморт, стилизация, орнамент
– развиване на естетическо отношение към красотата в природата
– развиване на умения за откриване и отразяване
на красотата в природните форми
– затвърждаване на уменията за работа с водни бои
– формиране на умения за изобразяване на натюрморт с цветя
Очаквани резултати
Ученикът:
• развива положително отношение към красотата
в природата
• разкрива изобразителния потенциал на цветята
като обект за пресътворяване в изкуството (за непосредствена украса, натюрморт и стилизация)
• разкрива умение за композиране и изобразяване
на натюрморт с цветя
• развива умение за работа с водноразтворими
бои (акварел, темпера)
Материали и дидактически средства
учебник, хартия, молив, гума, акварелни или темперни бои, съд за вода.
Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи
Междупредметни връзки
човекът и природата, математика
Обща информация за урока
Урокът се състои от две части. В теоретичната
част учениците разглеждат и коментират естетическите качества на цветята, картините и цветните орнаменти от репродукциите в учебника и електронния
ресурс, като използват вече познати им понятия от
предишни уроци – симетрия и асиметрия, растителен
орнамент и други, като правят естетически оценки на
техните качества.
В практическата задача учениците трябва да нарисуват натюрморт с цветя по въображение, като
приложат на практика умението да нарисуват симетричен образ с живописна техника с водни бои.

Стимулиране, контрол на дейността и оценяване
Важно е чрез стимулиране на възприятието, асоциациите и въображението учениците да бъдат въвлечени
в беседа за красотата на цветята. Коментират се симетрията и геометричните форми в някои от цветята. В
процеса на практическата дейност учителят ги подпомага при изясняване на идеята за бъдещата рисунка.
Контролът се осъществява при участието в беседата и обсъждането, както и в процеса на практическата дейност.
Оценяват се активността на учениците в беседата
в началото на часа, спазването на поставените изисквания в рисунката, участието им в конферанса, старанието и прилежността. Оценката е индивидуална
качествена.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част
Урокът се провежда в два учебни часа. В първата
част се показва нагледен материал и чрез беседа учителят активизира образните представи и естетиче-
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НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИ
ското отношение на учениците, свързани с цветята.
Те може също да бъдат подканени да посочат своето
най-любимо цвете, както и да се обосноват защо харесват точно това цвете – поради аромата, формата,
цвета или го свързват с някакви лични спомени. Обръща се внимание на симетрията в някои от цветята
и на повторяемостта във формите. Учениците може
да посочат стилизирани цветя с познати им геометрични форми. Те имат вече достатъчно познания и
могат да коментират стилизацията на орнаментите с
цветя, представени в учебника. Обсъждат симетрията, повторяемостта, стилизацията в орнаментите с
цветя. В края на теоретичната част учителят ги приканва да направят и естетически оценки за красотата
на цветята и в природата въобще. Те трябва да назоват красиви мотиви с цветя от изкуството и природата, които са виждали и са ги впечатлявали.
Практическа част: РИСУВАМ НАТЮРМОРТ
С ЦВЕТЯ
Във втората част на урока учителят обяснява на
учениците какво означава „Натюрморт с цветя“. Той
разяснява ролята на този тип изображения и тяхното
предназначение. Акцентира върху последователността
на етапите при рисуване на натюрморт с цветя. Обръща внимание на: а) идеята на ученика за цветя и ваза,
които ще нарисува; б) разполагането на фигурите в
полето на формата; в) лекото очертаване на формите
с молив; г) техниката на работа с водните бои, която
ще се ползва – върху мокра основа, върху суха основа,
смесена техника (комбинация от първите две), както и
пастьозна тухника при работа с темперните бои.
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
Изобразителната задача за урока е учениците да
нарисуват живописен натюрморт „Ваза с цветя“, използвайки водни бои. За целта те могат по свой избор
да използват акварелни или темперни бои, както и да
изберат техниката за работа с тях. Основните изисквания на задачата са свързани с придържане към темата,
правилно разположение, правилно нарисувана форма
на обектите, добре изпълнена техника с водни бои.
Обсъждане на практическата работа
Преди края на урока се изнасят отпред рисунките на учениците и се прави импровизирана изложба.
Учениците коментират изложените отпред готови
рисунки, като имат предвид специфичните изисквания за часа, а след това посочват онези рисунки, в
които всички те са спазени.
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17.

РАЗНООБРАЗИЕТО
НА НАРОДНИТЕ ЗАНАЯТИ

Тип урок
комбиниран
Цели на урока
– запознаване с понятието народни занаяти
– запознаване с основните видове народни занаяти
– създаване на позитивно отношение към народното творчество и занаяти
Очаквани резултати
Ученикът:
• познава и различава различни народни занаяти
• познава творби от народните занаяти и народното творчество
• изразява устно и в изобразителна дейност свои
впечатления от творби на народните занаяти
• създава творба, вдъхновена от народните занаяти
Нови понятия
народни занаяти
Материали и дидактически средства
листове хартия, моливи, гума, флумастери или
цветни моливи, акварели
Подходи и основни методи на обучение
разказ, беседа, наблюдение, демонстрация, практически методи
Междупредметни връзки
човекът и обществото, математика
Обща информация за урока
Урокът се състои от две части и се реализира в
рамките на два учебни часа.
В първата част чрез снимковия материал в учебниците учениците биват запознавани с основните видове народни занаяти и с характерните за тях произведения. Коментират се разликите между занаятите.
В практическата част учениците рисуват фигурална композиция с една или с две фигури на тема
„Рисувам майстор в неговата работилница“. Материалите са по избор.
Стимулиране на дейността и оценяване
Чрез снимковия материал в учебниците и електронните ресурси, както и чрез увлекателен разказ
за таланта и красивите изделия, които създават народните майстори, учениците биват стимулирани да
участват в беседата и да нарисуват фигурална компо-

зиция, отнасяща се до народните занаяти. Контролът
се осъществява по време на беседата, практическата
дейност и конферанса. Оценяват се активността и
резултатът от практическата дейност на учениците.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част
В първата част чрез снимковия материал в учебниците и/или електронния ресурс учителят запознава учениците с различните видове народни занаяти и
със специфичните за тях изделия. Той обръща внимание на тяхното приложение в бита, както и на характерната за занаятите украса и материали, с които
се изработват изделията. Учениците обсъждат различията в украсата на изделията.
Чрез разказ учителят описва обстановката в работилница на няколко от най-известните народни занаяти, подкрепен чрез снимковия материал в учебниците и електронния ресурс. Той насочва вниманието
на учениците и те коментират характерните за всеки
занаят инструменти и приспособления. Подходящо
би било за целта да се използва и мултимедия. Би
било добре описанието да има действен характер –
да се описва и обсъжда какво прави майсторът, какви приспособления и инструменти използва.

лят актуализира впечатленията на учениците от видяното и концентрирано в теоретичната част. Уместно
е някои от учениците да споделят своите намерения
какво мислят да нарисуват.
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
Практическата задача е свързана с изобразяване
на човешка фигура в конкретна обстановка. Учителят трябва да обърне внимание на характерните
действия, които извършва майсторът и на начина, по
който той използва инструментите. Учениците могат
да използват материали по избор – акварел, флумастери, цветни моливи или смесена техника. При този
тип задачи е уместно за детайлите да се използват
флумастери. Учениците имат възможност да проявят
своето въображение и новите си знания при избора
на занаят, при рисуването на обстановката в работилницата и начина на използване на материалите.
Урочно затвърждаване
В началото на практическата част чрез беседа се
прави кратка актуализация на новите знания. При
конферанса отново се коментират новото понятие и
свързаните с него нови знания.
Обсъждане на практическата работа
В края на урока се провежда конферанс. По усмотрение на учителя се изнасят най-сполучливите
рисунки. Припомня се идеята на урока. Обсъждат
се рисунките и нарисуваното на тях, като се обръща внимание най-вече на действията на майстора, на
обстановката в ателието и на нарисуваните предмети, свързани с наученото в този урок.

Практическа част: РИСУВАМ МАЙСТОР В
НЕГОВАТА РАБОТИЛНИЦА
В практическата част накратко чрез беседа учите-
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18.

КРАСОТАТА НА БЪЛГАРСКАТА ШЕВИЦА

Тип урок
комбиниран урок
Цели на урока
– запознаване с понятията народна носия и шевица
– възпитаване на естетическо отношение към
фолклорните мотиви
– формиране на умение за изграждане на геометричен орнамент
– формиране на умение за създаване на декоративна композиция с геометрични орнаменти
Очаквани резултати
Ученикът:
• познава творби от народното творчество и народните занаяти
• разпознава шевица
• създава проект за шевица, вдъхновен от народното творчество
• изразява устно и с изобразителна дейност свои
впечатления от творби на народното творчество и
занаяти
Нови понятия
народни носии, шевица

Междупредметни връзки
български език и литература, човекът и природата, математика

Стимулиране на дейността и оценяване
Чрез вдъхновяващи фотографии и емоционален
разказ учителят привлича вниманието на учениците
и създава у тях позитивна нагласа към българските
народни носии. Чрез беседа насочва вниманието към
характерната за шевиците украса чрез геометрични
орнаменти, получени от геометрични фигури и чрез
геометрична стилизация на мотиви от действителността. Оценяват се активността на учениците в беседата, качествата на проекта за шевица (характерност на фигурите, специфични за шевиците; чистота
на изпълнение; оригиналност), старанието на учениците в процеса на изобразителната дейност.

Обща информация за урока
Урокът е в две части и се провежда два учебни
часа. В първата част чрез визуален материал учениците се запознават с понятията народна носия и
шевица. Запознават се с различни орнаменти, характерни за българските шевици. В практическата част
учениците създават проект за шевица. Освен материали за рисуване могат да използват и чертожни
инструменти.

Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част
В теоретичната част учителят запознава учениците с понятията народна носия и шевица. Използвайки
снимковия материал в учебника, както и възможностите на електронния ресурс, той насочва вниманието на
обучаваните към особеностите на българските народни
носии. Изяснява различията между мъжката и женската носия и обръща внимание на факта, че различните

Материали и дидактически средства
хартия, моливи (флумастери), гума, линийка или
триъгълник, темперни или акварелни бои, тънка и
средна четка, бурканче за вода
Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи
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региони на страната имат свои характерни носии. Чрез
беседа насочва вниманието на учениците към украсата
на народните носии и по-специално на ролята на шевицата като част от украсата. Удачно е чрез анализ на орнаментите в шевиците, представени на фотографиите в
учебника, учениците да посочат познати геометрични
фигури, изучавани в часовете по математика.
Практическа част: ПРОЕКТИРАМ ШЕВИЦА
Преди началото на практическата задача чрез беседа
учениците биват стимулирани да посочат познати геометрични фигури, подходящи като орнаменти за шевица.
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
За практическата задача учениците трябва да направят проект за шевица. Те могат да избират с какъв тип орнаменти да направят проекта – със строго
геометрични, съставени от познати геометрични фигури, или със стилизирани и геометризирани форми
на обекти от действителността. Добре е да се следва определена последователност при създаването
на проекта: първо учениците трябва да си изяснят
идеята си за шевица и избора на фигурите, които ще
използват; след това ще трябва да изберат подходящите материали и цветове, които ще употребяват, в
това число и чертожни инструменти; на трето място
следва да очертаят линеарно с молив фигурите. Последната стъпка е да ги запълнят с флумастер или с
акварелни бои, използвайки четка с остър връх. След
обяснението на етапите на работа е уместно учителят да посочи изискванията към изобразителната задача, съобразно които ще бъдат оценявани проектите, а именно: характерност на фигурите, специфични
за шевиците; чистота на изпълнение; оригиналност.
Урочно затвърждаване
Предадените в първата част на урока знания за
носиите и шевиците могат да се актуализират преди
началото на практическата работа, а също и в края на
часа – в началото на обсъждането.
Обсъждане на практическата работа
В края на практическата част учителят прави импровизирана изложба с проектите на учениците. Припомня
се казаното за украсата на шевиците и за техните орнаменти, както и изискванията, посочени в началото на
практическата част. Учениците коментират качествата
на проектите, като сами предлагат качествени оценки
за всеки проект. Накрая учителят прави обобщение за
активността на учениците и за работата на класа.

19.

БАБА МАРТА

Тип на урока
комбиниран урок
Цели на урока
– запознаване с понятието народно творчество
– развиване на умение да изразява устно свои
впечатления от творби на народното творчество
– формиране на умение да създава творба, вдъхновена от народното творчество
Очаквани резултати
Ученикът:
• познава понятието народно творчество
• обсъжда творби на народното творчество и коментира техните естетически качества
• създава творба (мартеница), вдъхновена от народното творчество
Материали и дидактически средства
учебник, бели и червени памучни или вълнени
конци, картонче, ножица и др.
Подходи и основни методи на обучение
разказ, беседа, описание, демонстрация, наблюдение, практически методи
Междупредметни връзки
български език и литература, човекът и обществото, технологии и предприемачество
Обща информация за урока
Урокът е в две части – теоретична и практическа.
В първата част учителят запознава учениците с новото понятие – народно творчество. Учениците разглеждат образци на различни видове мартеници.
В практическата част на урока учителят ги запознава с технологията за изработване на два вида
мартеници – мартеници тип пискюл и тип плитка.
Учениците изработват по избор един от двата вида.
Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
Учителят привлича вниманието на учениците и
ги вдъхновява чрез увлекателен разказ за пролетта
и свързаните с нея народни традиции и обичаи. Мотивира ги към практическа дейност за изработване
на мартеница, като свързва работата в този урок с
подарък за любим човек.
Чрез индивидуална качествена оценка се оценява
изработената мартеница – формата, точността на из-
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Учителят обяснява от какви материали се изработват
мартениците.

пълнението и степента на завършеност; активността
на ученика в теоретичната част на урока и направените коментари в процеса на обсъждане на създадените мартеници в края на часа.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част
Урокът се провежда в два учебни часа. В теоретичната част би било добре, ако учителят се подготви предварително с увлекателен разказ за древната и
самобитна българска традиция за размяна на мартеници на първи март и привлече по този начин интереса на учениците. Той изяснява предназначението
и ролята на мартеницата в отношенията между хората. Може да ги вдъхнови за практическа дейност,
като свърже този народен обичай с желани от хората
морални качества като мир, благопожелание, благоденствие, добра воля, обич и други от този порядък.
Уместно е да се подчертае, че лично изработената
мартеница, поднесена с благопожелание като подарък, има особена роля за емоционалните връзки
между хората.
В тази част от урока учениците разглеждат снимковия материал на различни образци на мартеници от
учебника, както и нагледен материал от електронния
ресурс. Те споделят това, което знаят за тази народна традиция, и коментират естетическите, идейните
и материалните качества на образците на мартеници,
представени в учебника. Търсят различията и оригиналността в тях като израз на народно творчество.
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Практическа част: ИЗРАБОТВАМ МАРТЕНИЦА
В началото на тази част учителят подканва учениците да разгледат снимковия материал с етапите на
изработване на двата типа мартеници и да определят
кой от двата вида ще изработват. Учителят може да
вдъхнови и мотивира учениците при поставянето на
задачата с думите: „Искате ли да направим мартеница за любим човек и да го зарадваме? Помислете на
кого бихте подарили вашата мартеничка“.
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
Практическата задача за тази част е учениците
да изработят мартеница по избор – тип пискюл или
тип плитка. Учителят трябва да обясни и демонстрира пред учениците последователно операциите при
всеки един от етапите на изработване и на двете мартеници. Трябва да се внимава при демонстрацията
обяснението да съпътства паралелно всяка една от
операциите, да не се бърза и да има добра видимост
от страна на всички ученици. Учителят трябва да се
увери, че демонстрацията е добре видяна и указанията са разбрани. За успеха на задачата е особено
важно спазването на етапността при изработката и
точното спазване на указанията.
Преди започване на работа той трябва да направи
инструктаж за безопасността при работа с остри предмети, каквито може да бъдат използвани, например ножица и голяма игла. В процеса на дейността учителят
трябва да следи за изпълнението и ако е необходимо,
може да направи индивидуални и групови корекции,
както и повторни обяснения с демонстрация.
Урочно затвърждаване
В началото на практическата част се припомня
понятието народно творчество в контекста на изработването на голямо многообразие от мартеници.
Учениците споделят отново характерните форми на
видените от тях различни видове мартеници.
Обсъждане на практическата работа
В края на втория час се прави импровизирана
изложба с готовите мартеници. Учителят приканва
учениците да коментират формата, точността на изпълнението и степента на завършеност на отделните
мартеници. Той поставя устни индивидуални качествени оценки и прави обобщение за дейността на учениците в този урок като цяло.

ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

20. МОНОТИПИЯ
Тип на урока
комбиниран
Цели на урока
– запознаване с понятието монотипия
– запознаване с технологията за отпечатване чрез
монотипия
– развиване на умение за създаване на отпечатъци чрез монотипия
Очаквани резултати
Ученикът:
• познава понятието монотипия
• умее да прилага техниката монотипия за получаване на отпечатъци
• изразява впечатления и предпочитания към възможностите на печатните технологии
Нови понятия
монотипия
Материали и дидактически средства
учебник, репродукции на монотипии, темперни
бои, четка, гланцова или обикновена хартия, флумастери, пластмасова плоча за пластилин
Подходи и основни методи на обучение
разказ, беседа, обяснение, демонстрация, наблюдение, практически методи
Междупредметни връзки
технологии и предприемачество
Обща информация за урока
Учителят запознава учениците с понятието монотипия и технологията за създаване на отпечатък. В
практическата задача учениците създават отпечатък.
Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
Използвайки интригуващ разказ за печатането и
красиви репродукции, учителят ще вдъхнови учениците за създаване на отпечатъци чрез монотипия.
Контролът се осъществява по време на изобразителната дейност и обсъждането. Оценяването е съобразно изискванията към изобразителната задача
– чистота на изпълнението, качествен отпечатък
с характерните ефекти за монотипията, старание в
изобразителната дейност и активност при обсъждането на резултатите.

Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част
Желателно е в първата част от урока учителят
да използва увлекателен разказ, за да запознае
учениците с това как се прилага техниката за печатане, наречена монотипия. Той ги запознава с новото понятие. Учениците разглеждат образците от
отпечатъци в учебника, създадени чрез монотипия.
Насочвани чрез беседа от учителя, те трябва да коментират отпечатъците и ефектите, характерни за
тази техника и да правят естетически съждения,
формулирайки естетически изводи. Представените
в учебника репродукции на отпечатъци са направени с темперни бои. На страницата с теоретичната част някои от отпечатъците са осъществени
чрез техниката на огледалната симетрична монотипия, а други чрез класическата.
Практическа част: МОНОТИПИЯ С ТЕМПЕРА
В практическата задача учениците трябва да
създадат отпечатък чрез монотипия. Те могат да
изберат дали да направят огледална симетрич-
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на монотипия чрез прегъване на две половини на
листа, или да използват класическата техника за
изваждане на един отпечатък. На стр. 45 от учебника чрез снимки са показани някои основни етапи
от класическия начин за създаване на отпечатък в
техниката монотипия.
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
Преди да започнат работа, учениците трябва да
изберат точно каква техника ще използват. Когато
учителят се увери, че вече имат ясно изразено намерение, тогава той обяснява етапите за създаване
на отпечатък и в двете разновидности на техниката
монотипия, като прави демонстрация. И при двата
начина за отпечатване, преди да се започне работа,
трябва предварително да се приготвят материалите
и инструментите.
Техниката на огледалната симетрична монотипия
е по-лесна за изпълнение и е обяснена поетапно в
учебника.
Класическата техника е малко по-сложна, но е
достъпна за възможностите на учениците. При нея
се използва пластмасова плоча за пластилин или някаква друга твърда импрегнирана основа, която не
поема водата. Етапите при класическата техника са
следните:
1. Върху един лист, еднакъв по големина с листа за отпечатване, се композира разположението на
плочата, на която впоследствие ще се прави рисунката за отпечатване. След това мястото на плочата върху листа се очертава с молив. Тя се отмества. Това се
прави с цел впоследствие отпечатъкът да бъде добре
композиран.
2. На втория етап се рисува с темперни бои и
четка направо върху плочата. Важно е боята да не
засъхва, затова трябва да се рисува бързо и по-пастьозно. Може да се рисува и направо с тубата, да се
гребе от бурканче с боя или от изстискана на страничен лист боя.
3. След като рисунката е готова, се преминава
към отпечатването – плочата се поставя върху очертанията на листа, направени в началото. След това
върху нея се поставя лист, върху който ще се отпечатва. Поставеният върху плочата лист трябва добре
да прилепне.
4. След това с широката част на дланта се притиска последователно и многократно от центъра на
листа навън. Практиката ще ви подскаже силата, необходима за правилния натиск.
5. Най-накрая се сваля листът с отпечатъка от
плочата. За да проверите качеството на готовия отпечатък, може леко да го повдигнете от единия ъгъл.
Ако натискът ви е бил слаб и е необходимо, отново пускате листа да прилепне върху плочата и пак
го притискате, този път по-силно. Важно е при тази
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операция да не разместите листа с отпечатъка спрямо плочата. Когато се убедите, че отпечатъкът е готов, повдигате листа от единия ъгъл и окончателно
го отстранявате от плочата.
6. Върху отпечатъка с четка може да направите
леки корекции и ретуши.
Урочно затвърждаване
Наученото в теоретичната част се припомня в
процеса на изобразителната дейност и при конферанса.
Обсъждане на практическата работа
В края на урока се прави изложба с готовите отпечатъци. Актуализират се изискванията за изобразителната задача и обсъждането на резултатите
става съобразно тях. Посочват се и се коментират
работите, в които са реализирани всички изисквания.
Учителят поставя индивидуална качествена оценка.
Накрая прави обобщение за дейността на учениците
като цяло.

ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

21.

КЪЩИТЕ И ТЕХНИТЕ ОСОБЕНОСТИ

Тип урок
комбиниран
Цели на урока
– усвояване на знания за къщите и техните особености
– формиране на умения за конструиране на форми от картон и хартия
Очаквани резултати
Ученикът:
• познава най-общо архитектурата на къщата и
нейните части
• различава традиционни и съвременни жилищни
сгради
• сравнява и коментира различни къщи и техните
особености
• конструира къща от кашон и я декорира
Материали и дидактически средства
учебник, кашон, моливи, гума, ножици, цветни хартии, лепило, черен флумастер, темперни бои, четки
Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи
Междупредметни връзки
домашен бит и техника
Обща информация за урока
Урокът се реализира в два учебни часа. В първата
му част се коментират къщите като жилищни сгради,
техните видове и особености.
Основната част от времето в урока се отделя на
практическата задача. От ученика се изисква да конструира къща от кашон и да я декорира.
Урокът завършва с оценка на дейността на учениците и резултатите.
За изпълнение на практическата задача се изисква
сериозна подготвителна част. Предварително е необходимо да се осигурят неголеми по размер кашони
и други необходими материали за работа. Кашонът
може да бъде заменен с картонена кутия.
Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
Поощрява се участието им в беседата по темата
за къщите и техните особености.

Практическата задача е много интересна на учениците и те с радост я изпълняват. Тъй като конструирането на къща от кашон е сложна задача, се
изисква специален контрол върху дейността на учениците и изпълнението на различни операции, като
изрязване, сгъване, лепене и декориране.
Оценяват се активността на ученика в урока, коментарите му върху разглежданите сгради, изпълнението на къщата от кашон като конструкция и декорация.
Методически насоки за разработване на темата
В първата част на урока се коментират къщите
като жилищни сгради, техните видове и особености.
Разглеждат се различни жилищни сгради, показани
на страниците на учебника или в презентация. Учениците описват частите на къщата и техните особености и функции.
Специално внимание се отделя на старата българска къща. Учениците правят описание на стари къщи,
като отбелязват техни интересни детайли и изразяват естетическа оценка. Учителят дава информация
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в кои селища в България могат да се видят интересни
стари къщи. При възможност учениците провеждат
еднодневна екскурзия с цел разглеждане на стари
къщи и други забележителности в селището.
Практическа
дейност:
КОНСТРУИРАМ
КЪЩА ОТ КАШОН
Поставяне и изпълнение на задачата
За изпълнението на практическата задача се изисква много добра организация на работата, подготовката на материалите и достатъчно време.
Всеки ученик проучва формата и размера на кашона, на основа на което определя каква къща ще
конструира.
Първият етап е свързан с подготовката на кашона.
Следващият етап е да се определят елементите на
къщата: покрив, прозорци, врата и пр.
След уточняване на елементите се пристъпва
към монтиране и рисуване. Последователността на
работа може да бъде различна: например първо се
изрязва покрива и се монтира, след което от цветна
хартия се изрязват форми за прозорците и вратите и
се апликират.
По-сложен вариант е прозорците да се изрежат
с макетен нож, за което е необходима помощта на
учителя.
След подготовка на основните елементи се преминава към етапа на украса на къщата: оцветяване
на стените, изписване на орнаменти.
Приключването на работата и обсъждането е по
преценка на учителя.
Обсъждане на практическата работа
Припомнят се най-важните неща за къщите и техните особености. Учениците споделят начина на работа, какви действия и операции са извършили и каква къща са констуирали. Учителят дава обща оценка
на работа на класа и накратко се спира на постигнатите резултати.
Ако къщите са незавършени, тяхното завършване
се оставя за домашна работа.

22. КАРНАВАЛ
Тип на урока
комбиниран
Цели на урока
– запознаване със същността на карнавала и неговите функции
– затвърждаване на знанията за изобразителните
технологии – апликиране и конструиране
– развиване на уменията за комбиниране на изобразителните технологии – рисуване, апликиране и
конструиране за получаване на по-сложен обект
Очаквани резултати
Ученикът:
• познава понятието карнавал
• прилага изобразителни технологии за апликация
и художествено конструиране
• изразява впечатления и предпочитания към възможностите на изобразителните технологии
• създава сложен обект (маска) с развлекателни и
естетически функции
Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали: хартия, картон,
водни бои, шаблон, ножичка, лепило, цветни хартии,
флумастери, лента (връв или ластик), пайети, пера и др.
Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, описание, инструктаж, практически методи
Междупредметни връзки
човекът и обществото
Обща информация за урока
Урокът е в две части. В теоретичната част учениците се запознават с карнавала като развлекателно социално явление и с различни видове маски. В практическата част изработват карнавална маска, използвайки
и комбинирайки различни изобразителни технологии.
Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
Учениците биват вдъхновявани и мотивирани към
познавателна и изобразителна дейност чрез увлекателен разказ за карнавала и интригуващи снимки от
карнавални шествия, представени в учебника и в електронния ресурс, а също и с възможността създадената
маска да бъде реално използвана при подходящ повод.
Контролът се осъществява по време на беседата в те-
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оретичната част на урока, на изобразителната дейност
и конферанса. Оценяват се активността на ученика в
урока, направените коментари при обсъждането, крайният продукт на изобразителната дейност според следните изисквания: чистота на изпълнението, сложност
на маската, използване на комбинирана технология,
оригиналност. Уместно е да се приложи и педагогически критерий за старание и прилежност в урока.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част
За разнообразяване на урока и за създаване на позитивна емоционална нагласа към тази тема учителят може
да започне с подходящо музикално произведение или да
създаде смешна ситуация, чрез която да развесели и предразположи учениците. В теоретичната част той активизира познавателната активност чрез увлекателен разказ
за същността и ролята карнавала в живота на хората и за
маските като неотменим атрибут на карнавалните шествия и на баловете с маски. При разказа би било подходящо да се акцентира върху смешното, красивото и приказното при изработване на сценарии и маски за карнавали.
Чрез беседа и богатия снимков материал в учебника
и електронния ресурс, представящ примери от известни карнавали с пищни украси и разнообразни маски,
преподавателят привлича вниманието на учениците и
стимулира тяхното въображение. Те разглеждат, описват и сравняват формите и цветовете на маските от демонстративния материал в теоретичната част. Може да
им се покажат също и маски с лицата на любими герои,
които те трябва да разпознаят.

Практическа част: ИЗГОТВЯМ МАСКА ЗА
КАРНАВАЛ
В началото на практическата част чрез евристична
беседа учителят насочва вниманието на учениците към
образците и шаблоните с маски, представени на стр.
49 от учебника. Той задава въпроси, отнасящи се до
многообразието на формите, цветовете и украсата на
маските, а учениците сравняват и правят естетически
заключения. При този тип беседа учителят насочва с
въпроси към качествата на маските по такъв начин, че
обучаваните сами да стигнат до правилните отговори.
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
В началото на практическата задача учителят подканя учениците да подредят и организират материалите, инструментите и работното пространство, за
да бъде удобно за работа.
Изобразителната задача в този урок е учениците
да изработят и украсят карнавална маска, използвайки и комбинирайки различни изобразителни технологии. Те имат свободата за избор на форма, цветове
и украса на маската.
Преди започване на работа учителят трябва да обясни етапите на работа. Чрез беседа трябва да се актуализират знанията на учениците за различните видове
изобразителни технологии, които те вече познават и
които ще използват. Може да се зададе въпрос за това
какви идеи за маски имат и какви изобразителни технологии ще използват. Ако е необходимо, преподавателят обяснява и прави демонстрация. Важно е да се
обърне внимание на използването и комбинирането на
различните технологии. Етапите при създаването на
маска са обяснени добре на стр. 49 от учебника.
Преди започване на работа учителят посочва изискванията, свързани с изобразителната задача: чистота на изпълнение, използване на комбинирана технология, оригиналност на маската.
Тъй като ще бъдат използвани остри или режещи
инструменти, трябва да се направи и съответният инструктаж за безопасност.
Урочно затвърждаване
Затвърждаването на знанията и уменията, отнасящи се до изобразителните технологии, които ще
бъдат използвани, се осъществява в практическата
част паралелно с изобразителната дейност и при обсъждането по време на конферанса.
Обсъждане на практическата работа
В края на урока се прави импровизирана изложба,
по време на която се обсъждат резултатите от изобразителната дейност. Учениците се изказват според
изискванията, поставени при изобразителната задача. Накрая учителят поставя индивидуални качествени оценки и прави обобщение.
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23. ДЪРВОРЕЗБАТА И ПРЕДМЕТИТЕ
Тип на урока
комбиниран
Цели на урока
– запознаване с дърворезбата като вид приложно
изкуство
– развиване на умения за разпознаване на произведенията на дърворезбата
– развиване на умения за създаване на проект за декоративен орнамент или композиция за дърворезба
Очаквани резултати
Ученикът:
• различава изделията на дърворезбата от тези на
другите приложни изкуства, коментира ролята на
дърворезбата в бита на хората
• проявява естетическо отношение към произведенията на дърворезбата
• умее да създава проект за декоративен орнамент
за дърворезба
• умее да рисува декоративен орнамент за дърворезба по образец
Нови понятия
дърворезба
Материали и дидактически средства
учебник, хартия, молив, гума, линийка или триъгълник, акварелни или темперни бои, четки, флумастери, палитра, бурканче за вода
Подходи и основни методи на обучение
разказ, беседа, демонстрация, наблюдение, практически методи
Междупредметни връзки
технологии и предприемачество, човекът и обществото, човекът и природата
Обща информация за урока
Урокът се провежда в два учебни часа, през които се разглеждат репродукции в учебника, както и
нагледен материал, представящ дърворезби. В теоретичната част се преподава новото понятие и се
обяснява спецификата на дърворезбата като вид
приложно изкуство и нейната роля в бита на хората.
В практическата част учениците създават проект за
дърворезба или прерисуват дърворезба по образец
от учебника.
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Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
В теоретичната част чрез нагледен материал, представящ красотата на дърворезбата, и коментирайки
нейната роля в бита на хората, учителят стимулира естетическото чувство и интереса на учениците.
Контролът на знанията се осъществява по време на
беседата и коментарите на илюстративния материал,
в процеса на изобразителната дейност и по време на
конферанса. Оценяват се активността на учениците,
тяхното старание и резултатът от практическата задача, за която се имат предвид следните изисквания:
чистота и прецизност на изпълнението, обща композиция, изразителност, цветово изпълнение.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част
Приложните изкуства имат двойна функция. От
една страна – практическа, тъй като техните произведения служат в бита за практически цели, а от друга страна – естетическа, служат за украса. Дърворезбата не прави изключение.

В теоретичната част учителят активизира и
вдъхновява учениците чрез показване на илюстративния материал от учебниците и от електронния
ресурс, придружени с обяснения за начина на изработка на дърворезбите и техните функции. Той
обръща внимание на присъствието на резбите като
елемент както в украсата на мебелите и предметите в дома, така и в храмовете и някои обществени
сгради. Учениците коментират снимковия материал,
като разграничават геометричните от растителните
орнаменти.

Обсъждане на практическата работа
В края на часа учителят събира рисунките и проектите и ги подрежда отпред. Учениците разглеждат
представените работи и разпознават геометричните
и растителните орнаменти в рисунките. Те обсъждат
техните качества съобразно изискванията, определени в началото на практическата дейност. Накрая учителят оценява индивидуално и качествено резултатите от изобразителната дейност и прави обобщение за
работата на класа по време на урока.

Практическа част: ПРОЕКТИРАМ ДЪРВОРЕЗБА
В практическата част учениците могат да избират
между две задачи.
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
Първата възможност е те да изберат някой от образците с репродукции на декоративни орнаменти,
изпълнени в дърворезба, които са представени на
стр. 51 в учебника. Учениците трябва да прерисуват
орнамента първо само с линии, като се стараят формата да бъде максимално точна до тази на образеца,
а след това трябва да го оцветят така, че да се получи
впечатление за дърворезба.
Втората възможност за избор е учениците да създадат проект за украса с дърворезба, като използват
главната буква на своето име. За проекта си те могат
да използват както растителни, така и геометрични
орнаменти за украса. Ако изберат да украсяват с
растителен орнамент, той трябва да бъде стилизиран. Пример за такава дърворезба е посочен с буквата В при илюстративния материал на стр. 51.
Важно е при изпълнението на която и да е от двете практически задачи учениците да следват определена последователност: първо избират задачата,
която ще изпълняват; след това рисуват проекта (или
прерисуват орнамента), очертавайки само контурите с линии; накрая оцветяват с бои, използвайки три
степени на цвета – светла, средна и тъмна, за да се
получи впечатление за пластика. В случая е подходящо да се използват топли цветове, близки до тези на
дървото. Добре е за оцветяването да използват една
малка четка с остър връх за детайлите и контурите и
една по-голяма за фоновите части. Ако не разполагат
с качествена четка с връх, могат да използват флумастери. Допустимо е при очертаването на контурите с молив да се използват и чертожни инструменти.
Урочно затвърждаване (обобщение и преговор
на преподадения материал в края на часа)
Затвърждаването на новите знания и преговора
на старите става както в теоретичната част по време
на уводната беседа, така и в практическата част и по
време на обсъждането в конферанса.
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24. КЕРАМИЧНИТЕ СЪДОВЕ И ТЯХНАТА УКРАСА
Тип урок
комбиниран
Цели на урока
– усвояване на знания за керамиката като вид
приложно изкуство
– формиране на отношение към традициите на
българската керамика
– развива умения за проектиране
Очаквани резултати
Ученикът:
• познава най-общо спецификата на керамиката и
я различава от други видове приложни изкуства
• коментира ролята на керамиката в бита
• изразява естетическо отношение към керамиката
• проектира украса на керамичен съд
Нови понятия
керамика
Материали и дидактически средства
учебник, керамичен съд, хартия, моливи, флумастери, акварелни или темперни бои, четки
Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, описание, практически методи
Междупредметни връзки
човекът и обществото, математика
Обща информация за урока
Урокът е в две части. В първата част се разглежда
темата за изкуството на керамиката.
През втората част на урока се изпълнява практическата задача. Учениците изготвят проекти за украса на керамичен съд. Урокът завършва с кратко
обобщение и обсъждане на резултатите.
Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Учителят подпомага учениците в процеса на разглеждане на керамичните съдове. Стимулира се желанието на учениците да коментират украсата.
По време на изпълнение на проекта е важно учителят да следи как се рисува съдът и неговата украса,
като насочва, съветва и помага в случай на нужда.
Оценява се активността на учениците в урока, из-
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пълнението на проекта и особеностите на украсата
на нарисувания съд. Урокът завършва с обобщение
за керамиката и нейната специфика и оценка на изпълнението на задачата.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част
Чрез темата се задълбочават познанията на учениците за приложните изкуства. Урокът започва с
разглеждане на керамиката и нейните особености.
Керамиката е приложно изкуство и занаят, който
има много стара история. В беседата с учениците се
разглеждат различни керамични предмети и ролята
на украсата. Учителят може да разкаже накратко как
се изработва един керамичен съд и как се украсява.
Коментират се съдовете на фотографиите в учебника или чрез мултимедийна презентация и се обяснява, че украсата може да бъде нанесена с издраскване
или с рисуване върху съда с бои. Много удачно е да
се демонстрират един или няколко керамични съда,
като се показват от различни страни. Така учениците

ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
могат да усетят материала и да придобият ясна представа за формата на съда.
Практическа част: УКРАСА НА КЕРАМИЧЕН СЪД
Поставяне на задачата и изпълнение на проекта
Преди да се постави задачата, се коментират проектите, представени на стр. 53 в учебника. Значението на картата на местността за ориентиране на туристите. Важно е ученикът да осмисли връзката на
украсата с формата на съда на чинията, стомната и
гърнето.
Изпълнението на проекта може да следва инструкцията, представена в учебника.
Първо се определя какъв съд ще се украсява –
ваза, саксия или керамична чиния. На листа се рисува формата на съда с контур. Нарисувай неговата
форма на листа. Рисунката трябва да изпълва листа.
След като контурната рисунка е нанесена, се
уточнява декорация. Тук учителят може да дава необходимите съвети и насоки.
Рисунката на украсата трябва да се нанесе първо
с линии, след което да се оцвети в съответните цветове. Изискването е да се рисува с равен тон.

25.

УКРАСАТА НА
ТЕКСТИЛНИТЕ ИЗДЕЛИЯ

Тип на урока
комбиниран
Цели на урока
– запознаване с понятието текстил
– запознаване с характерната украса и функциите
на текстилните изделия
– развиване на умения за създаване на проект за
текстилно изделие

Урочно затвърждаване
Накрая на урока се припомня основното за керамиката и нейните особености.

Очаквани резултати
Ученикът:
• познава текстила като вид приложно изкуство и
неговите функции
• различава произведенията на текстила от другите видове приложни изкуства
• коментира ролята на приложните изкуства в живота на хората
• обсъжда естетическите качества на текстилни
изделия
• умее да изготви проект за черга или килим

Обсъждане на практическата работа
Накрая на часа учителят представя проектите и
дава оценка на общата работа. Учениците коментират какъв съд са нарисували и неговата украса.

Материали и дидактически средства
учебник, хартия, молив, гума, линийка или триъгълник, акварелни или темперни бои, четки, флумастери, палитра
Подходи и основни методи на обучение
разказ, беседа, описание, демонстрация, наблюдение, практически методи
Междупредметни връзки
човекът и обществото, математика
Обща информация за урока
Урокът е в две части. В теоретичната част учениците биват запознавани с понятието текстил и с
функциите и особеностите на текстила като вид приложно изкуство. В практическата част учениците
създават проект за черга или килим.
Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
Активността на учениците и тяхната изобразителна
дейност може да бъдат стимулирани чрез увлекателен
разказ за текстила в бита на старите българи и в живота
на хората днес. Илюстративният материал стимулира
възприятието на учениците. Оценява се активността
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на учениците в теоретичната част и в обсъждането на
резултатите, както и резултатът от практическата дейност, оценяван според определени критерии, съобщени
при поставянето на изобразителната задача.
Методически насоки за разработване на темата
Темата в учебника е богато илюстрирана с примери, които стимулират въображението на учениците и
желанието им да се занимават с изобразителна дейност.
Теоретична част
В теоретичната част учителят чрез увлекателен разказ и нагледни материали привлича вниманието на учениците. Добре би било, освен понятието текстил, той
да поясни каква е ролята на текстилните изделия в бита
на хората в миналото и днес, какви са особеностите на
тяхната украса и естетическите им качества. Учениците биха се впечатлили, ако им се разкаже, че в миналото във всяка къща е имало стан, на който жените са
тъкали и създавали текстилни изделия – черги, килими,
покривки, плат за дрехи и други.
Чрез беседа учителят може да насочи вниманието
на учениците към орнаментите на текстилните изделия, които са показани в илюстрациите в учебника.
Децата имат вече достатъчно познания и могат да
разграничават геометричните и растителните орнаменти, да разпознават съставящите ги геометрични
фигури, да коментират и сравняват различните стилизирани мотиви. Би било уместно учителят да обърне внимание на специфичната геометрична стилизация, характерна за стила на котленските и чипров-
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ските килими, на цветовете, които са използвани, на
мотивите и формите на орнаментите.
Практическа част: ПРОЕКТИРАМ ЧЕРГА
ИЛИ КИЛИМ
Страницата с практическата задача на учебника е
богато илюстрирана със снимки на килими и репродукции на ученически проекти за черга. Тези илюстрации
визуализират крайния резултат и могат да вдъхновят и
стимулират учениците за изобразителна дейност.
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
В практическата част на урока учениците трябва да направят цветен проект за черга или за килим.
Учителят може да използва насочващите указания в
учебника, които са в началото на страницата с практическата задача (стр. 55). И при двете задачи първоначално учениците трябва да си представят проекта
и да имат ясна идея какво ще правят.
При проекта за черга учениците трябва да разположат перпендикулярно на дължината на чергата
линии с различна дебелина. Може да използват и начупени зигзагообразни линии. Някои от тях може да
бъдат прекъснати, да са образувани от точки, чертички или кръстчета. Учениците трябва да преценят
какви цветове да използват и с каква дебелина да са
пресичащите линии. Добре е те да са с различна дебелина, за да се създаде по-интересен ритъм.
Тези, които изберат да рисуват проект за килим,
имат по-голяма свобода, тъй като фигурите за украса
могат да бъдат с геометрични или растителни орнаменти, със свободни, абстрактни или по-строги геометрични форми. Могат да бъдат ръбести и ъгловати
или заоблени. Разположението на фигурите по полето на килима също е по-различно и свободно от това
на чергата – те могат да бъдат разположени строго
симетрично или асиметрично.
И при двата проекта след етапите са еднакви – след
като учениците са изяснили своята идея за проекта,
трябва да очертаят с върха на молив контурите на орнаментите, на отделните цветни полета и форми. За
тази цел може да използват и чертожни инструменти.
На следващия етап те определят какви цветове ще използват. Те не трябва да са много на брой – не повече
от 8. Отделните цветни петна трябва да бъдат ясно обособени и разграничени едно от друго.
Преди да започнат работа, на учениците се съобщават изискванията за изпълнение на практическата
задача, които ще бъдат използвани като критерии
за оценка при конферанса: чистота на изпълнението, точност, оригиналност, добре подбрани цветове.
Добре е учителят да напомни, че старанието и прилежността също ще бъдат оценявани.
Урочно затвърждаване
Преговорът и обобщението на предадения дотук
материал се осъществяват във всички части на урока.

ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ – ТОПЛИ И СТУДЕНИ ЦВЕТОВЕ

26. ЦВЕТОВЕ, МУЗИКА И ЧУВСТВА
Тип на урока
комбиниран
Цели на урока
– усвояване на знания за връзката между различните изкуства
– връзката на музиката, емоциите и цветовете
– развиване на умения за рисуване по асоциация
на музикално произведение
– развиване на въображението
Очаквани резултати
Ученикът:
• асоциира музиката с емоции и цветове
• коментира усещания, породени от слушане на
музикално произведение
• интерпретира музика в цветове
• създава нефигурална композиция на основа на
асоциации от музикално произведение
Материали и дидактически средства
учебник, хартия, акварелни или темперни бои,
четки, цветни моливи или флумастери
Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, методи за стимулиране на въображението, практически
методи
Междупредметни връзки
музика
Обща информация за урока
Урокът е в две части. Урокът започва с беседа за
музиката и нейното въздействие. На основа на разглеждане на илюстративен материал се коментира
връзката на музика и изобразително изкуство.
Следва етапът на практическата задача. Учениците рисуват по асоциация на музикално произведение.
То трябва да бъде предварително избрано, съобразено с практическата задача и учебното време.
Урокът завършва с оценка на резултатите.
Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Учениците трябва да бъдат стимулирани да изразяват мнения за въздействието, което оказва произведението върху тях и асоциациите, които поражда.

По време на рисуването е важно учителят да стимулира учениците свободно да рисуват с бои.
Оценяват се активността на учениците в урока,
начинът на работа с изобразителните материали и
получените резултати.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част
В беседата с учениците се коментира връзката
между различните изкуства.
Учениците споделят знания за музиката и нейното въздействие. Каква музика харесват. Защо я
слушат. Какви чувства събужда у тях. С какво въздейства музиката: с мелодията, с ритъма, със силата
на звука...
Учителят разказва за това, че много художници
рисуват, вдъхновени от музиката, а някои от тях рисуват с цветове, като се опитват да предадат усещанията и чувствата, породени от слушане на музикални произведения.
Учениците, съвместно с учителя, разглеждат и
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коментират рисунките, вдъхновени от музикални
произведения, показани на страниците на учебника.
Учениците отгатват как са положени цветните петна
и с какви бои е рисувано.
Практическа част: СЛУШАМ МУЗИКА И РИСУВАМ
Поставяне на задачата и изпълнение на проекта
Учителят поставя задачата. Припомня се как се
рисува с акварел и темпера.
Пуска се предварително избрано музикално произведение. Важно е учениците да се мотивират да
изслушат внимателно музиката. Ако е необходимо,
музикалното произведение се пуска отново. Целта е
у учениците да се породи идея и желание за рисуване
на основа на музикалния образ, формиран в тяхното
съзнание.
При изпълнението на рисунката е важно да се
рисува свободно с линии и петна, с пръскане, размиване, преливане. Рисунката може да се довърши с
флумастери.
Обсъждане на практическата работа
Накрая на урока се припомня задачата. Учениците споделят какви чувства и настроения е породило
слушането на музикалния откъс. Те споделят какви
материали и изразни средства са използвали.

27.

НАРОДНИ ПРАЗНИЦИ
И ОБИЧАИ

Тип на урока:
комбиниран
Цели на урока
– запознаване с някои характерни български народни обичаи
– затвърдяване и обобщаване на понятията, преподадени в урочните теми от глобалната тема
– затвърдяване на умението за създаване на фигурална композиция
Очаквани резултати
Ученикът:
• познава и разграничава характерни български
народни обичаи
• умее да разпознава и изобразява човешка фигура в българска народна носия
• създава живописна творба на тема „Народни
празници и обичаи“, вдъхновена от народното творчество и обичаи
Материали и дидактически средства
учебник, хартия, моливи, гума, акварелни или
темперни бои, четки, съд за вода, флумастери
Подходи и основни методи на обучение
разказ, беседа, демонстрация, наблюдение, практически методи
Междупредметни връзки
човекът и обществото, музика, български език и
литература
Обща информация за урока
Урокът се състои в две части. В теоретичната
учениците биват запознавани с някои най-характерни и впечатляващи български народни обичаи и
традиции, при което се затвърдяват понятията, взети в темите от глобална тема „Народно творчество
и занаяти“. В практическата част трябва да нарисува
живописна фигурална композиция на тема „Народни
празници и обичаи“.
Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
За създаване на емоционални връзки и мотивация учителят пуска музика, характерна за някои от
народните празници и обичаи, привлича вниманието
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на учениците с интересен разказ и снимков материал, представящ впечатляващи български традиции и
провежда беседа. Контролът и оценяването на знанията и уменията се осъществява в процеса на беседата, на практическата част и при обсъждането
по време на конферанса. Оценяват се активността,
точността на отговорите и резултатът от изобразителната дейност.
Основните изисквания към рисунката, съобразно които се оценява, са: придържане към темата,
правилно композиране, изобразяване на типажи в
народни носии, изобразяване на обстановка с детайли, представящи обекти и предмети, свързани с
народното творчество и занаяти; дейности и пози
на героите, характерни за народните обичаи. Не се
намалява оценката при слаби показатели, свързани с правилното изобразяване на човешката фигура (напр. наличие на анатомични части, пропорции, движения и др.). При тяхно наличие оценката
естествено се завишава. Поставя се индивидуална
качествена оценка.
Методически насоки за разработване на темата
Темата е благодатна и интересна за учениците.
Учителят има големи възможности да ги заинтригува с фотоси на нестинари, кукери, лазарки и други
народни обичаи.
Теоретична част
Новите знания са свързани с народните празници и обичаи и тяхната украса. Теоретичната част на

урока може да започне с музика, характерна за някой
народен празник или обичай, с което учителят създава силна емоционална приобщеност на учениците
към темата. Той може да ги попита дали свързват музикалното произведение с някой празник или обичай.
След това ги увлича с къс интересен разказ за някой
специфичен и интригуващ български обичай, например нестинари или кукери. Добре е разказът да бъде
придружен с нагледен материал чрез презентация на
мултимедия. След разказа, коментирайки слайдовете
(или друг вид илюстративен материал), учителят задава въпроси, в отговорите на които учениците ще
трябва да използват научените понятия в глобалната
тема. Може да се представи нагледен материал, който е достъпен в интернет, и за други обичаи и традиции, а ако учителят желае, може да представи и
онагледи и някои по-непознати за учениците обичаи.
Например такива са свързани с празника Трифон
Зарезан, сватбарски обичаи, Еньовден, Цветница,
Герман и Пеперуда и други. В този случай учениците следят слайдовете и сами трябва да разпознаят
представените на тях народни обичаи, като споделят
това, което знаят за тях. Учителят отново задава въпроси, които предполагат използване на вече научените в глобалната тема понятия, например народна
носия, обреден предмет, шевица, народно творчество и други.
Практическа част: РИСУВАМ НА ТЕМА
„НАРОДНИ ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ“
В началото на практическата част учителят насочва вниманието на учениците към илюстративния материал на стр. 59 от учебника, представящ детски рисунки по темата. Учениците ги разглеждат и коментират, при което трябва да разпознаят показаните на
снимките обичаи и отново да използват научените в
предишни уроци понятия.
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
Изобразителната задача за този урок е учениците да нарисуват с живописни средства фигурална
композиция на тема „Народни празници и обичаи“.
Темата предполага те да актуализират и затвърдят
знанията и визуалните представи, добити от нагледния материал в глобалната тема. Изискванията към
рисунката са насочени към тази дидактическа цел на
урока, а именно: придържане към темата, правилно
композиране, изобразяване на типажи в народни носии, изобразена обстановка с детайли, представящи
обекти и предмети, свързани с народното творчество
и занаяти, дейности на героите, характерни за народния обичай.
При изграждане на рисунката учениците трябва
да следват приблизително етапите, посочени в учебника: първо се изяснява идеята – какъв празник или
обичай ще бъде изобразяван, колко ще са героите,
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как ще са облечени, каква украса ще има по тях, какви предмети ще държат, в какви пози ще са застанали, какво ще правят и т. н. След това рисунката
се изгражда линеарно с молив, като се следи за точността при изобразяване на фигурите и обстановката. На третия етап учениците оцветяват рисунката с
водните бои. Накрая, ако е необходимо, с флумастери или с върха на най-малката четка се изобразяват
детайлите.
Урочно затвърждаване
Затвърдяването на вече преподадения материал
се извършва по време на целия урок, тъй като темата
естествено предразполага за това. Новият материал,
свързан с празниците и обичаите, се затвърдява по
време на практическата част и при обсъждането в
конферанса.
Обсъждане на практическата работа
Обсъждането започва с импровизирана изложба.
Актуализират се изискванията за часа. Учениците
разглеждат и коментират представените рисунки съобразно всяко едно от тях, като анализират и сравняват нарисуваното. Учителят ги подканя да използват
понятията, които трябва да бъдат затвърждавани.
Учениците предлагат кои рисунки трябва да бъдат
отличени с най-високи оценки. След това учителят
оценява и останалите с индивидуални качествени
оценки.

ПРЕДМЕТИ
28. СТАРИТЕ
СТАВАТ НОВИ
Тип урок
затвърждаване и систематизация
Цели на урока
– разширяване на знанията за приложните изкуства
– развиване на умения за декориране на стари
предмети
– развиване на отношение към предметното обкръжение
Очаквани резултати
Ученикът:
• коментира ролята на приложните изкуства в живота на хората
• разбира приложението на приложните изкуства
за обновяването на стари предмети
• създава украса на кутия, като прилага геометрични и растителни мотиви
Материали и дидактически средства
учебник, кутия, хартия за опаковане, цветни хартии, ножици, лепило, флумастери, тиксо, темперни
бои, четки
Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи
Междупредметни връзки
технологии и предприемачество
Обща информация за урока
Украсата на стар предмет е нетрадиционна задача, която дава възможност ученикът да осмисли в
по-широк план декоративно-приложното изкуство.
Чрез беседа се коментират предметите, с които си
служим, и тези, които стават непотребни. Основната
част на урока е практическата. За изпълнението на
практическата задача е необходимо предварително
да бъде осигурена кутия (кутии) с подходящи размери и форма. Кутията трябва да бъде едноцветна. В
случай че върху нея има отпечатъци, тя се облича в
подходяща хартия, както е показано на илюстрациите в учебника.
Следва етапът на декориране.
Урокът завършва с обсъждане и оценка на резултатите.
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с кутия с подходящ размер. Преди да се започне
декорирането, кутията се преценява като форма.
Уточнява се каква украса е подходяща. Идеите за
украсата могат да се скицират на лист канцеларска
хартия с молив.
В учебника са предложени два варианта на украса:
– чрез нанасяне на темперни бои върху предварително уточнена рисунка
– чрез апликиране на отделни елементи, изрязани
от цветна хартия.
Двете техники могат да се комбинират.
Обсъждане на практическата работа
Накрая на урока се припомня задачата. Учениците споделят с какви елементи са украсили кутията и
как са работили. Учителят дава обща оценка на изпълнението на задачата.

Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Учениците харесват този тип задачи. Те могат да
срещнат затруднения с опаковането на кутията, изрязването на декоративните елементи и паликирането. В случая учителят трябва активно да помага на
ученици, които трудно се справят с отделните операции.
Оценяват се активността на учениците в урока,
начинът на работа с материалите, сръчността и оригиналността на украсата на кутията.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Началото на урока започва с беседа за предметите, с които си служим. С предмети украсяваме интериора. Предметите се похабяват и ги заменяме с
други. Остарелите предмети можем да подновим и
разкрасим по различен начин. Учениците разглеждат репродукциите на предметите на страниците на
учебника. Примерите дават представа как предметите могат да бъдат променени с подходяща декорация.
Те коментират украсата на предметите.
Практическа част: ДЕКОРАТИВНА КУТИЯ
Поставяне на задачата и изпълнение на проекта
Учителят поставя задачата. Припомня се как се
рисува с акварел и темпера.
Предварително ученикът трябва да разполага
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29. ФОРМИ И ОТПЕЧАТЪЦИ
Тип на урока
комбиниран
Цели на урока
– запознаване с понятието отпечатък от апликация
– запознаване с печатането като естетическа и
производствена човешка дейност
– формиране на умение за направа на отпечатък
от апликация
– формиране на умение за естетически заключения и оценки на отпечатъци
Очаквани резултати
Ученикът:
• познава понятието отпечатък от апликация
• познава изобразителни техники за отпечатване
• изразява впечатления и предпочитания към възможностите на изобразителните технологии
• прилага изобразителни технологии за отпечатване на апликация
Нови понятия
отпечатък от апликация
Материали и дидактически средства
учебник, листове хартия, темперна или акрилна
боя в тубички, парчета плат, дебела хартия, лепило,
валяче, плоска четка с твърд косъм
Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи
Междупредметни връзки
технологии и предприемачество
Обща информация за урока
Урокът е в две части. В теоретичната учениците биват запознавани с новото понятие, с разликите
между печатане и отпечатък и с някои приспособления и инструменти за печат. В практическата част
учениците трябва да направят отпечатък от апликация и след това да коментират готовите отпечатъци.
Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
Темата е интересна и предразполага учениците
към работа. Илюстрацията със следи от животни и
птици може да бъде използвана за стимулиране на
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познавателната активност. Самата практическа задача е увлекателна и не ги натоварва с изисквания за
особени изобразителни учения, а ги интригува с възможността за импровизации и неочаквани ефекти.
Контролът на знанията и уменията се осъществява преди всичко в процеса на практическата дейност.
Оценяват се активността на учениците, тяхното старание в процеса на практическата дейност и резултатът от изобразителната задача. Критериите за оценка са чистота на изпълнението, получаване на добър
отпечатък с ефекти, характерни за тази техника.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част
В теоретичната част учителят може да заинтригува и стимулира учениците чрез интересен разказ за
отпечатъците и следите, които оставят птиците, животните и хората. Той може да използва илюстрацията със следи на животни и птици в учебника и да организира импровизирана игра „Познай кой е оставил
следите“. След това насочва вниманието на учениците към бита на хората и описва някои съвременни печатни технологии, онагледявайки ги с илюстративен

материал от учебника и от електронния ресурс. Приложението на печатните технологии е много по-голямо, отколкото можем да си помислим – печата се
върху различни материали с различни технологии и
цели. Чрез печат се създават книги и учебници, печатат се пари, рекламни материали, афиши и билбордове по улиците, текстилни изделия като завеси и десени на различни платове, дори при производството
на балатуми, фаянсови плочи, теракота и ламиниран
паркет се използват печатни технологии. Учителят
обяснява, че при печатните технологии се използват
печатни форми, наречени също матрици, чрез които
се създават изображенията.
Практическа част: ПРАВЯ ОТПЕЧАТЪК ОТ
АПЛИКАЦИЯ
Преди започване на практическата задача учениците могат да разгледат илюстративния материал на
стр. 63 от учебника. Те могат да се опитат да изкажат мнение по какъв начин са получени отпечатъците, които са показани на снимковия материал. Там,
където се затруднят, учителят може да им помогне,
като им обясни какъв е бил начинът за получаване на
отпечатъците. Измежду тези отпечатъци има и такива, които са получени от апликация (последните две
от най-долния ред с репродукции). Така естествено
учениците стигат до новото понятие.
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
Учителят запознава учениците с новото понятие
– отпечатък от апликация и им съобщава изобразителната задача за този урок. Изобразителната задача
предвижда учениците да направят чернобял или цветен отпечатък от апликация.
Обяснявайки техниката за получаване на отпечатък от апликация, учителят трябва да направи демонстрация, като внимателно следва етапите и подробно обяснява отделните операции.
Първо се прави апликация с по-релефни плоски
материали – например парчета от плат с изразена
по-груба структура, както и дантела, изрязани фигури от твърд дебел картон, листа от дървета и други.
Те трябва да се апликират (залепят) върху твърд картон, който ще служи за основа на апликацията. Така
матрицата е готова за печатане.
При втория етап върху апликираните материали
и обекти с плоска четка с твърд косъм се нанася тънък пласт темперна боя с черен цвят или с различни
цветове.
През третия етап върху оцветената с боя апликация се поставя лист хартия. При това трябва да се
внимава, след като бъде поставен, листът да не се
размества. След това с търкалящ се валяк се преминава и притиска навсякъде върху хартията. Преди да
вдигнете листа от матрицата, може за проверка леко
да повдигнете единия ъгъл, за да видите дали е задоволително качеството на отпечатъка. Ако се налага,

можете да пуснете листа да прилепне отново върху
матрицата и да преминете с валяка с определен натиск още няколко пъти. При тези операции трябва
да внимавате листът да не се плъзга или размества
от матрицата.
Накрая повдигате напълно листа, отделяте го от
апликацията и отпечатакът е готов.
Урочно затвърждаване
Затвърждаването на новото знание в урока става най-вече по време на практическата дейност и
по време на обсъждането на резултатите при конферанса.
Обсъждане на практическата работа
Обсъждането на резултатите от практическата
дейност става по време на импровизираната изложба
в края на урока. Тогава учениците наблюдават изложените отпред творби и ги коментират. Учителят задава въпроси така, че да може учениците да използват в отговорите си онези понятия, които трябва да
затвърждават. По време на обсъждането учениците
правят естетически заключения и оценки.
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30. РАБОТА С ПЛАСТИЛИН
Тип на урока
за затвърждаване на новите знания и за обобщение
Цели на урока
– затвърждаване на знанията за качествата и възможностите на пластилина като материал
– затвърждаване на знанията и уменията за различните техники за моделиране
– формиране на естетическо отношение към пластични творби
Очаквани резултати
Ученикът:
• познава качествата и пластичните възможности
на пластилина
• умее да използва различни техники за моделиране
• коментира и изразява естетическо отношение
относно пластични творби
• изразява впечатления и предпочитания към
възможностите на изобразителните техники за моделиране
Материали и дидактически средства
учебник, пластилин в различни цветове, пластмасова дъска, ножче за работа с плистилин
Подходи и основни методи на обучение
разказ, беседа, демонстрация, наблюдение, практически методи
Междупредметни връзки
технологии и предприемачество
Обща информация за урока
Урокът се състои в две части. В теоретичната се
преподават различни техники за моделиране чрез
пластилин или глина. В практическата част учениците изпълняват изобразителна задача за моделиране
с цветен пластилин на растение – дърво или цвете,
прилагайки някои от научените техники.
Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
Учителят стимулира учениците към активност,
като им задава интригуващи въпроси за това по
какъв начин са направени релефите на стр. 64 от
учебника. Той увлича учениците в изобразителната
дейност, като прави демонстрация на различни техники за моделиране и ги подканя и те сами да опитат.
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Контролът на знанията и уменията се осъществява
по време на целия урок и особено в практическата
му част. Оценяват се активността на учениците, тяхното старание и резултатът от изобразителната им
дейност съобразно следните критерии: обща пластична композиция на фигурата, правилно използвани техники за моделиране, релефност, завършеност,
оригиналност.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част
Учениците разглеждат репродукциите с красивите цветни релефи от пластилин, представени в учебника на стр. 64. Учителят им задава интригуващ въпрос за това как са направени релефите. Учениците
изказват мнения и коментират. Тогава учителят им
демонстрира и обяснява различни техники за моделиране с пластилин, които са използвани за направата на релефите – изтегляне, сплескване, притискане,
овалване, разточване с обло тяло, а също и гравиране с върха на ножчето за пластилин. При демонстрацията пред учениците той трябва да внимава те да
имат добра видимост.

Практическа част: МОДЕЛИРАМ РЕЛЕФ НА
ЦВЕТЕ ИЛИ ДЪРВО С ПЛАСТИЛИН
Преди започване на практическата дейност учениците трябва да си подготвят работното място.
Учителят ги подканва да си подредят инструментите
и цветните късчета пластилин, които ще използват, и
да ги размачкат добре, за да се повишат пластичните
им качества.
Поставяне и изпълнение на изобразителната
задача
Изобразителната задача за този урок е учениците да моделират релеф на цвете или дърво от цветен
пластилин, като използват и комбинират различни
техники за моделиране, които познават. За изобразителна основа трябва да използват пластмасовата
дъска за пластилин или палитра за бои. Съобщава
им и изискванията към тази изобразителна задача: композиция на фигурата, правилно използвани
техники за моделиране, релефност, завършеност,
оригиналност.
След обявяване на практическата задача учителят
задава въпроси на учениците, подканвайки ги да си
изяснят и споделят своите намерения какво точно ще
моделират – дърво или цвете, какъв вид цвете или
дърво, цветето или дървото ще бъдат ли изобразени в обстановка (напр. дали цветето ще е в саксия
или ваза, дали дървото ще е с плодове върху него,
ще има ли терен с трева и малки цветя под него и
т.н.), ще имат ли допълнително фон, с какви цветове
ще се работи, какви техники за моделиране ще използват, ще използват ли гравиране с върха на ножчето и други.
Когато започнат да разполагат един по един отделните елементи на релефа върху дъската, учениците трябва да имат предвид къде точно да ги поставят
и каква трябва да е тяхната големина от гледна точка на цялата фигура, която ще се получи накрая. Те
трябва да имат предвид също, че детайлите, които ще
използват, не трябва да бъдат много дребни.
По време на самостоятелната работа учителят
следи и им напомня да използват различните техники, които им е показал. В процеса на дейността той
прави индивидуални корекции, а ако е необходимо
– и обща (фронтална) корекция.

представят готовите работи. При работата с пластилин те могат да се подредят отпред по борда на черната дъска или пък да се използват първите чинове,
върху които се поставят дъските с готовите релефи.
Припомнят се изискванията за тази изобразителна
задача, които ще бъдат и критерии за оценяване.
След това се коментират готовите релефи от гледна
точка на всяко едно отделно изискване. Накрая учениците посочват онези работи, при които най-пълно
са спазени всички изисквания за часа, и предлагат
кои от тях ще бъдат отличени с най-високите оценки.
Последен учителят поставя индивидуални качествени оценки на останалите релефи и прави обобщение
за работата на всички като цяло.

Урочно затвърждаване
Техниките за моделиране, които учителят демонстрира в теоретичната част, се затвърждават по време на практическата задача и при обсъждането по
време на конферанса.
Обсъждане на практическата работа
Традиционно при уроците по изобразително изкуство обсъждането става в края на урока, когато
се организира импровизирана изложба, на която се

77

ОБРАЗИ И ФОРМИ – ДЕКОРАТИВНИ ОБРАЗИ

31. ВИРТУАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ
Тип урок
затвърждаване и систематизация
Цели на урока
– затвърждаване на знанията за народните занаяти
– формиране на отношение към художественото и
културното наследдство
Очаквани резултати
Ученикът:
• коментира образци на различните занаяти и декоративни изкуства
• разпознава произведения на различни занаяти
• изразява отношение към значението на народните занаяти за националото богатство
Материали и дидактически средства
учебник, репродукции, образци на народни занаяти
Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, описание, методи за активиране на възприятието
Междупредметни връзки
човекът и обществото, български език и литература
Обща информация за урока
Урокът се провежда в два учебни часа. Те по възможност се провеждат в етнографски музей. В случай че това е невъзможно, те се провеждат в класната стая на основа на мултимедийна презентация и
демонстрация на изобразителен материал и предмети на народните занаяти. Разглеждат се също репродукциите в учебника.
Стимулиране на дейността, контрол и оценяване
От особено значение за реализиране на целите на
урока е стимулирането на интереса към произведенията на народното творчество и занаятите.
Особено важен е контролът при реално посещение на етнографски музей.
Оценяват се активността на ученика в урока или по
време на посещението на етнографския музей и проявеният интерес към народното творчество и занаяти.
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Методически насоки за разработване на темата
Урокът се провежда в класната стая под формата на виртуален етнографски музей. Алтернатива
на провеждане на урока е той да се проведе в самия музей.
За провеждането на този урок в учебника са отделени 4 страници. Електронните ресурси също съдържат визуален и видео материал.
Как може да протече урока?
Учениците се запознават с етнографския музей
най-общо. Учителят обяснява какво представлява
етнографският музеи: той притежава колекции от керамика, текстил, костюми, предмети на различните
занаяти и др. В музея могат да се видят и цели стаи с
характерното им за времето обзавеждане. Тук могат
да се видят интересни мебели като трикраки столчета, миндери за сядане и др, както китеници, черги,
възглавници. Особено интересни са чекръците, хурките, становете и други битови предмети, с които си
е служила домакинята.

Учениците разглеждат репродукциите в учебника. По-ефективно е да се представят репродукции от
дигиталните ресурси по темата, включително и видео.
Важен акцент в урока е народната носия. Тук
може да се разкаже как жените са носили сукмани,
престилки, кърпи и друг вид облекло, което е с богата украса. Тук е подходящо да се покаже носия,
в която учениците да разграничат отделните части.
Друга важна подтема в урока са предметите, изработени от грънчари, медникари, ковачи, резбари.
На отделните предмети се отделя внимание, като накратко се коментират формата на предмета, материалът, от който е направен, а ако има декорация – и
орнаментът.
В случай че се провежда посещение на ентографски музей, урокът там протича съобразно особеностите на музея, неговите колекции, наличието на
уредник, който може да разказва за музея и други
фактори.
Най-често провеждането на урока изисква предварителна подготовка, свързана с проучване на музея и планиране на посещението. Важно е учениците
да бъдат запознати с основните правила за разглеждане на музейните експозиции.
Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
В урока се стимулират възприятието на учениците, интересът към народното приложно изкуство.
От особено значение е внимателното разглеждане
на всяка една репродукция, вникването в представената в нея информация. Учениците се поощряват да
разглеждат репродукциите, да описват и коментират
фотографираните предмети.
Оценява се активността на учениците в беседата.

НАУЧИХ
32. КАКВО
В 3. КЛАС?
Тип урок
диагностика на изходното ниво
Цели на урока
Проверка на получените знания и умения на учениците по изобразително изкуство, завършващи
обучението си в трети клас.
Изходно ниво
Изходното ниво се определя на основата на визуален тест, който е публикуван на стр. 70 на учебника.
На учениците се поставя обща изобразителна задача.
Тя се определя от учителя.
Съдържание на теста
Тестът съдържа 8 задачи и съответните изображения на произведения на изкуството, орнаменти,
фотографии на сгради, предмети или други обекти,
визуални знаци.
Процедура
Учителят прочита условието на всяка задача.
Всеки ученик индивидуално решава тестовите задачи, като избира една от цифрите на изображенията,
отговаряща на верния отговор. Той не бива да я означава с химикал.
След теста се поставя изобразителната задача.
Творбите на учениците се оценяват.
Крайното оценяване е резултат:
от оценката, получена от теста
от оценката от изпълнението на изобразителната
задача
от оценката на активността на ученика през учебната година.
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