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ВЪВЕДЕНИЕ
Книгата съдържа информация за обучението по изобразително изкуство в 4. клас. Тя е част от учебния комплект 

по изобразително изкуство и е ценен помощник на учителя. Книгата съдържа коментари по важни въпроси за пре-
подаването на изобразително изкуство на четвъртокласници, както и модел за провеждане на обучение по предмета.

Обучението по изобразително изкуство в 4. клас е насочено към постигане на целите и очакваните резултати и 
надгражда подготовката на учениците, резултат на обучението в предишните класове. В 4. клас учениците продъл-
жават да проявяват силен интерес към изобразителните дейности и заниманията по изобразително изкуство – важна 
предпоставка за ефективен учебен процес. 

Книгата съдържа следните материали:
- представена е учебната програма по изобразително изкуство за 4. клас и са коментирани по-важните ѝ аспекти
- разгледани са отделни аспекти на обучението по изобразително изкуство в 4. 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. Учи-

телят може да използва това разпределение за провеждане на обучението в 4. клас без съществени изменения, 
както и да направи промени, и да се съобрази с фактори като особености на учениците от класа, училището, 
материалната база и др.

- направено е описание на учебника за 4. клас и неговите особености. Представени са идеи за начина на използ-
ването му 

- основната част от книгата представя технологията на обучението по изобразително изкуство, разработена въз 
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. 

Основна задача на обучението по изобразително изкуство в 4. клас е да бъдат постигнати очакваните резултати, 
заложени в учебната програма по предмета. За преподаването на изкуство не са достатъчни само рутина и опит. Не-
обходим е и творчески подход към провеждане на обучението. Тази книга предоставя материали и идеи за осъщест-
вяването му. Пожелаваме успех в отговорната и хуманна мисия на учителя, който преподава изобразително изкуство.

ЗА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА И ОБУЧЕНИЕТО  
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В 4. КЛАС

Учебната програма за 4. клас задава рамките и спецификата на обучение по изобразително изкуство. Структурата 
е аналогична на вече познатите програми: кратко въвеждане в проблематиката на обучението в 4. клас, описание на 
очакваните резултати в края на класа, учебно съдържание, препоръчително процентно разпределение на учебните 
часове за годината, дейностите за придобиване на ключови компетентности, междупредметни връзки.

Цели, акценти и условия на обучението
В уводната част на програмата са представени целите на обучението по изобразително изкуство, акцентите в обу-

чението и условията на провеждането му. Обучението е насочено към:
- изразяване на идеи и преживявяния с помощта на изобразителни средства
- изграждане на естетически критерии при възприемане на обекти и явления от действителността и на 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 кул-

тура.
В 4. клас се надграждат знанията и уменията на учениците, придобити в обучението по изобразително изкуство в 

3. клас. Акценти в подготовката на ученика са знанията, уменията и отношенията в следните направления: 
- културно-историческо наследство и паметници на културата 
- митологични образи и символи
- теми и сюжети в изкуството
- визуални знаци и симвули
- традиционни и нетрадиционни материали и техники и експериментиране чрез творчески процес.
Задължителната подготовка по изобразително изкуство се осъществява както в класната стая, така и извън учили-

ще. Извънучилищните дейности включват пленер, посещение на музеи, галерии и художествени сбирки, организира-
не на изложба с ученически творби.
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Очакваните резултати от обучението в края на учебната година
В раздела за очакваните резултати за 4. 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 са вече познатите от предишните класове: Обект и среда, Обект и образ, Зрител и 

творба, Визуална комуникация, Материали и техники.
Очакваните резултати включват знания, умения и отношения, които ученикът трябва да е усвоил в края на учеб-

ната година в 4. клас. 

Учебното съдържание
Учебното съдържание е представено чрез глобални теми и нови понятия. Глобалните теми очертават 

спецификата на учебното съдържание. Те са следните: Образи от миналото и от съвременния свят, Све-
тът на митовете и легендите, Образи и форми – изобразяване от различни гледни точки, Образи и цве-
тове – локален цвят, Теми и сюжети в изкуството, Художествени музеи и галерии, Символи и знаци, 
Традиционни и нетрадиционни материали и техники, Експресивност на изобразителните материали и 
техники. 

Към всяка глобална тема са описани очакваните резултати или компетентностите (знанията, уменията и отноше-
нията), които трябва бъдат постигнати. Тъй като темите не са подредени в строга последователност, това позволява 
гъвкавост и вариативност на представянето им в годишното разпределение.

Новите понятия по глобалните теми са: културно-историческо наследство, паметник на културата, митоло-
гичен образ, гледна точка, локален цвят, теми и сюжети в изкуството, художествени музеи и галерии, символ, 
eмблема, визуален знак, традиционни и нетрадиционни материали и техники, колаж, мозайка, макет.

И тук, както в предишните класове, много от основните понятия са с интегрален и междудисциплинарен характер. 

Годишен хорариум и разпределение по дейности
Хорариумът от учебни часове за учебния предмет в 4. клас е 51 часа годишно. В учебната програма е представено 

препоръчително разпределение на учебните часове в проценти: за нови знания – 42%, за упражнения и практически 
дейности – 50%, и 8% за диагностика.

Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки
В края на програмата за 4. клас са описани дейностите за придобиване на ключовите компетентности, както и 

възможните връзки на предмета изобразително изкуство с други учебни предмети, изучавани в 4. клас. 
Описани са и примерните дейности и междупредметните връзки, осигуряващи възможност за постигане на отдел-

ните ключови компетентности. Важно е да се има предвид, че обучението по изобразително изкуство съдейства за 
придобиване на културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество.

Учебната програма по изобразително изкуство за 4. клас включва голямо разнообразие от дейности. В нея, анало-
гично на учебните програми за 1., 2. и 3. клас, е валиден принципът на учителя да се предоставя свобода при подбора 
на методите и средствата за постигане на очакваните резултати. Той има възможност и да решава каква да бъде по-
следователността на темите в годишното разпределение на учебното съдържание. 

УЧЕБНИКЪТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 4. КЛАС
Комплектът по изобразително изкуство за 4. клас
Комплектът по изобразително изкуство включва: 
- учебник
- електронен вариант на учебника
- книга за учителя
- допълнителни електронни ресурси.

Учебникът по изобразително изкуство
Учебникът по изобразително изкуство за 4. клас, разработен на основа на действащата учебна програма, съдържа 

система от уроци, които изцяло покриват глобалните теми на учебната програма.
Учебникът изпълнява различни функции:
- дава информация по учебните теми и дейности
- мотивира, насочва и ръководи учениците в учебната дейност и поддържа интереса им към изучаваните теми
- формира ценностно отношение към изкуството 
- служи като средство за контрол и оценка. 
Учебният материал в учебника е представен и организиран съобразно съвременните изисквания за ефективно 

обучение и предполага разнообразие от подходи и методи на обучение. 
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Учебното съдържание е развито така, че да покрие теоретичните знания и практическите умения, заложени в 
държавните изисквания. 

Как е разработен учебникът по изобразително изкуство
Традиционно учебникът започва с обръщение към учениците. Рубриките и означенията са дадени в самото начало 

на учебника на една страница. Основните дейности на учителя и на ученика са означени с пиктограми. 
В съдържанието са представени урочните теми, изписани в съответните цветове. Типовете уроци са разграничени 

с различен цвят
За лесно ориентиране заглавието на урочната тема е поместено в горната част на лявата страница. Под него чрез 

текст и изображения е представено учебното съдържание. 
Дясната страница е озаглавена съобразно спецификата на практическата дейност и затвърдяването на знанията и 

обобщението по темата. 
Урочните теми в учебника. Въз основа на деветте глобални теми от учебната програма в учебника са 

развити урочни теми. Те изцяло покриват учебното съдържание на програмата, но не преповтарят названи-
ята на глобалните теми. 

Най-горе на страницата е изписана глобалната тема, така както е формулирана в учебната програма. 
Урочната тема, изписана с едър шрифт, е поместена веднага под глобалната тема. Под урочната тема е развито 

учебното съдържание на съответния урок. Припомняме, че по една глобална тема са развити две или повече урочни 
теми, които конкретизират особеностите на учебното съдържание.

Основният учебен материал към отделните уроци е представен чрез кратки текстове и богат илюстративен мате-
риал. Илюстрациите, както и в предишните учебници, са особено важна част от съдържанието на учебника и изпъл-
няват различни функции. 

Основната информация по темата е дадена чрез текст. На страниците на учебника са поместени кратки или 
по-дълги текстове в зависимост от естеството на темите и отношенията им към изобразителния материал. 

Новите понятия са представени в страниците за нови знания. Терминът е изписан с болд, след което следва опре-
деление на понятието и/или текст, свързан с неговото изясняване.

Към всеки урок са формулирани съответните задачи. Те спомагат за осмисляне на информацията по темата или 
насочват ученика към съответните дейности. На страницата те обикновено са поместени след основния текст. 

На десните страници (с изключение на последните уроци) под формата на текст са представени практическите 
задачи, следвани от инструктивни текстове за тяхното изпълнение: методи на работа, последователност от операции, 
насоки, съвети или друга важна информация, свързана с дейността на ученика. Представени са и материалите за ра-
бота. 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.

На страниците на учебника е разположен богат илюстративен материал. Илюстрациите съпътстват, допълват 
или поясняват текста. Отделните разтвори съдържат фотографии на обекти (архитектура, предмети, детайли и др.), 
репродукции на произведения на изкуството или друг тип изображения, свързани с темата на урока. 

Изображенията имат много важна функция в учебника, тъй като представят информацията нагледно – една кар-
тина трудно може да бъде заместена с текстово описание. Репродукцията представя самата творба и в този смисъл е 
част от съдържанието на учебния материал.

Във връзка с изобразителната практика на учениците е вече установена традиция в учебника да се представят 
ученически рисунки, както и други илюстрации, свързани с конкретните изобразителни задачи. В повечето уроци са 
показани серия от изображения, онагледяващи етапите на изпълнение на учебните задачи.

Изобразителният материал в учебника е полифункционален. Той може да служи за онагледяване, за разглеж-
дане и изучаване на обекти и на художествени произведения чрез репродукции, да подсказва идеи и решения. 
От друга страна, илюстрациите стимулират и мотивират ученика, предизвикват интерес към съответната тема, 
правят учебника привлекателен.

Последните страници служат като средство за контрол и оценяване на резултатите от обучението. 
Апаратът за контрол включва входяща и изходяща диагностика, както и задачи, вмъкнати към отделните уроци.
Електронните ресурси в учебника за 4. клас по изобразително изкуство са близо 100 и обхващат цялото учебно 

съдържание. Включват любопитни факти, проверка на придобитите знания от учениците, посещения в далечни части 
на света, посредством информационни материали и виртуални разходки. Упражненията надграждат и обогатяват 
учебното съдържание. Могат да бъдат включени в учебните часове, да се използват в извънкласни занимания, както 
и самостоятелно от учениците. 

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 предоставят допълнителна информация, любопитни факти и осигуряват меж-

дупредметна връзка
• множество интерактивни упражнения, с помощта на които се провокират индивидуалните творчески виждания 

на учениците и се проверяват придобитите от тях знания
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• видеоклипове, които запознават учениците със спецификата на практическата изработка на предметите и с лю-
бопитни факти, свързани с изучаваните теми

• виртуални разходки, позволяващи на учениците да посетят непознати места, както и едни от най-известните 
музеи и събития по света

• работни листове, които дават свобода на избор на учениците в работата с тях.

УРОЦИТЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 4. КЛАС  
И ТЯХНОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Обучението по изобразително изкуство в 4. клас се осъществява чрез система от уроци, в които се проектират 
заложените образователни цели. По план учебният предмет изобразително изкуство разполага с 51 часа годишен 
хорариум. В учебната програма за 4. клас е дадено препоръчително процентно разпределение на часовете, което, 
преведено в цифри, придобива следния вид: 22 часа за нови знания, 25 часа – за упражнения и практически дейности, 
и 4 часа – за диагностика (таблица 1). 

Таблица 1

Препоръчително годишно разпределение на часовете

За нови знания 22 часа     

За упражнения и практически дейности 25 часа     

Диагностика (на входно ниво и на изходно ниво) 4 часа     

Общо 51 часа

Това разпределение дава основание уроците условно да се разделят на уроци за нови знания, уроци за упражне-
ния и практически дейности и уроци за диагностика. 

По-голямата част от уроците най-общо могат да се определят като комбинирани уроци, в които се въвеждат, раз-
ширяват или се затвърдяват знания, провеждат се упражнения и практически дейности.

Новите знания в обучението по изобразително изкуство в 4. клас продължават да се усвояват основно в прак-
тическите дейности като рисуване, моделиране, колаж и др. Практическите дейности се осъщестяват въз основа на 
изобразителните задачи – общо условно название, което включва практически задачи от различен тип. Изобрази-
телните задачи могат да бъдат от различен тип и ниво на сложност и да се изпълняват с различни материали и чрез 
разнообразни техники. При традиционните условия в класната стая учителят обикновено поставя общи задачи, пред-
назначени за всеки един ученик от класа. При необходимост се прилага диференциран подход: към отделни ученици 
се поставят изисквания към изпълнението на задачата, или задачи, съобразени с тяхното равнище (По-подробно вж. 
Б. Дамянов, „Обучение по изобразително изкуство. Начален етап на средното училище“. УИ „Паисий Хилендарски“, 
2018).

Освен в практическите дейности, новите знания се усвояват и чрез дейности, като четене на текста на учебника, 
слушане на изложението на учителя, наблюдения на обекти и процеси, беседване по теми, разглеждане на произве-
дения на изкуството и др. 

Уроците за диагностика се провеждат в началото и в края на учебната година. Входящата диагностика има за цел 
да установи нивото на знания и умения на учениците в началото на учебната година. Изходящата диагностика – ни-
вото на постижения на учениците в резултат на обучението по изобразително изкуство през цялата учебна година. 

Разпределение на учебното време по глобални теми 
В тази книга е представено примерно годишно разпределение, в което обучението по изобразително изкуство 

се осъществява чрез уроци. Тъй като по учебен план предметът разполага с общ хорариум от 51 часа, това поставя 
въпроса как да се планира учебното време през учебната година. Възможни са два варианта (аналогични на модела, 
предложен за 2. клас):

1. През първия срок се отделят по два учебни часа седмично (общо – 34 часа), а през втория – по 1 час (общо – 17 
часа).

2. През първия срок се отделя по 1 час седмично и 2 часа – през втория срок.
Ако учителят реши да работи по втория вариант (1 час седмично през I срок и 2 часа – през II срок), е необходимо 

да направи преразпределение на уроците.
В тази книга е разработен подробно първият вариант. На тази основа е изготвено примерното годишно разпре-

деление. 
В таблица 2 е представено разпределението на часовете по глобални теми. 
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По всяка глобална тема са включени часове за нови знания и часове за упражнения и практически дейности. От 
таблицата се вижда, че по отношение на новите знания е търсено равнопоставяне на глобалните теми. Това е валидно 
и по отношение на часовете за упражнения и практически дейности с изключение на глобалните теми, където прио-
ритетни са практическите задачи. 

Таблица 2

Разпределение на часовете по глобални теми

Глобална тема Общо Нови зн. Упр. и практи-
чески дейности

Образи от миналото и от съвременния свят 4 2 2
Светът на митовете и легендите 6 2 4
Образи и форми – изобразяване от различни гледни точки 4 2 2
Образи и цветове – локален цвят 4 2 2
Теми и сюжети в изкуството 8 4 4

Художествени музеи и галерии 3 2 1
Символи и знаци 4 2 2
Традиционни и нетрадиционни материали и техники 6 3 3
Експресивност на изобразителните материали и техники 8 3 5
Общо за годината (нови знания, упражнения и практически 
дейности) 47 22 25

За диагностика 4 - -
Общо за годината 51

Глобални и урочни теми
В таблица 3 са представени глобалните теми, разбити на урочни теми със съответния хорариум. В нея ясно се 

вижда съотношението на глобалните към урочните теми. 
В първата колона са цитирани глобалните теми и общият хорариум за всяка от тях. В следващата колона са пред-

ставени урочните теми. В курсив са изписани темите и заглавията, тясно свързани с практическите изобразителни 
задачи. В предпоследната колона е написан видът на урока, а в последната – броят на часовете (за нови знания, за 
упражнения и практически дейности).

 
Таблица 3

Разпределение по глобални и урочни теми 

Глобална тема Уч.
час. Урочна тема. Вид на 

урока Уч. час.

Образи от миналото и 
от съвременния свят 4

Паметниците на културата през вековете
Рисувам архитектурни форми от миналото К 2

Значение на културно-историческото наследство
Рисувам на тема „Културно-историческо на-
следство“

К 2
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Светът на митовете и 
легендите 6

Митични създание в образи
Рисувам митологичен образ К 2

Древногръцките митове в образи 
Рисувам герой или история от древната мито-
логия

К 2

Образи от българските митове и легенди
Илюстрация по българска легенда К 2

Образи и форми – из-
образяване от различ-
ни гледни точки 

4

Наблюдавам предметите и техните форми 
Рисувам портрет от различни гледни точки К 2

Градът от птичи поглед
Рисувам града от птичи поглед К 2

Образи и цветове – 
локален цвят 4

Предметите и техните цветове 
Оцветявам предмети в локалния им цвят К 2

Цветовете в пейзажа 
Рисувам пейзаж с локален цвят К 2

Теми и сюжети в из-
куството 8

Тема и сюжет в картините и скулптурите
Рисувам на свободна тема К 2

Историята оживява в картини и скулптури
Рисувам на историческа тема К 2

Празниците в изкуството НЗ 1

Рисувам на тема „Празник“ УПД 1

Майката в изкуството НЗ 1

Портрет на моята майка УПД 1

Художествени музеи и 
галерии 3

Съкровищниците на изкуството НЗ 1

Разходка в света на изкуството НЗ 1

Рисувам по впечатление от художествен музей К 1

Символи и знаци 4

Зодиите и техните знаци
Рисувам своя зодиакален знак К 2

Емблеми и гербове
Рисувам емблема на зоопарк К 2
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Традиционни и нетра-
диционни материали 
и техники 

6

Материали и техники в изкуството НЗ 1

Мозайка от пластилин УПД 1

Моделиране на човешка фигура УПД 1

Моделирам релеф на тема „Спорт“ УПД 1

Работя с природни материали УПД 1

Създавам образ от природни материали УПД 1

Експресивност на 
изобразителните ма-
териали и техники 

8

Колажът – техника и произведение на изкуство-
то 
Правя колаж от хартия

К 2

Мозайка 
Създавам мозайка К 2

Какво представляват макетите
Създавам макет К 2

Комбинирам техники при работа с акварел НЗ 1

Създавам образ чрез комбиниране на техники УПД 1

Общо 47 47

Според разработения модел на обучение през първия срок се предвижда обучението по изобразително изкуство 
да се провежда в два учебни часа чрез комбинирани уроци

През втория срок се провежда обучение в един учебен час, в който се провежда урок за нови знания или урок за 
упражнения и практически дейности.

Комбиинраните уроци се провеждат в два слети учебни часа, от които първият час обикновено е за нови зна-
ния, вторият – за упражнения и практически дейности. В зависимост от конкретните обстоятелства на препода-
ването на новите знания може да бъде отделено по-малко време, за сметка на практическите дейности. Не трябва 
да се забравя, че новите знания могат да се въвеждат чрез практическата дейност на учениците. (По-подробно 
вж. Б. Дамянов, „Обучение по изобразително изкуство. Начален етап на средното училище“. Университетско 
издателство „Паисий Хилендарски“, 2018.)

Тематичното разпределение по горния модел намира конкретен израз в примерното годишно разпределение, 
представено на стр. 13 в тази книга.

ВИДОВЕ УРОЦИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В 4. КЛАС  
И ТЕХНИТЕ ОСОБЕНОСТИ 

Обучението по изобразително изкуство се осъществява чрез система от уроци, които се реализират в един или 
два слети учебни часа. Уроците условно се разделят на: уроци за нови знания, уроци за упражнения и практически 
дейности и уроци за диагностика. По-голямата част от уроците са комбинирани. 

Урок за нови знания
Основна цел на урока е изучаване и първично затвърдяване на нови знания и/или усвояване на нови умения, 

предвидени в учебната програма.
Новият материал се явява определящ фактор за структурата и съдържанието на урока. Въвежда се нова тема или 

подтема. Въвеждането на новия материал се прави въз основа на повторението на предишни знания (или сведения), 
необходими за възприемане на новото.

Прието е да се счита, че въвеждането на нов материал трябва да стане 5 – 10 минути след началото на урока. 
Новият материал може да се преподава на учениците чрез различни методи и средства: евристична беседа, разказ, 

самостоятелна работа над учебник, мултимедийна презентация, подготвени за целта материали и др.
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Урокът за изучаване на нов материал, освен традиционната си форма, може да приеме форма на урок беседа, урок 
 екскурзия, практически урок, комбиниран урок, интегриран урок.

В началния етап урокът за изучаване на нов материал обикновено има характер на практически урок. Новият 
материал (новите знания) се дава на учениците в началото на урока, както и по време на практическата им дейност.

Типичната структура на урока е следната:
• организация на класа, учителят изяснява степента на готовност на учениците и активизира тяхното внимание 

(2 – 3 минути)
• съобщаване на темата, целите и задачите на урока и мотивиране на учениците (2 – 3 минути)
• актуализация на знанията на учениците и въвеждане на новите знания
• поставяне на практическата изобразителна задача и изискванията
• самостоятелна работа (работа в групи) на учениците по поставената задача 
• конкретната помощ от учителя
• обобщаване на резултатите и изводи за дейността в урока
• задаване на домашната работа при нужда и даване на инструкции или съвети по изпълнението.

Урок за упражнения и практически дейности (художествена практика)
Този тип урок е типичен за обучението по изобразително изкуство и е много подходящ за ученици от 

началния етап. Към него може да бъде причислен всеки урок, в който се включва художествена дейност, 
традиционна или нетрадиционна, и се изпълняват практически задачи. Уроците с художествена практика 
имат обикновено няколко цели. Те, освен усвояването на определен обем знания и развиване на определени 
умения, са насочени и към развиване на творческото мислене и въображение на учениците, обогатяване на 
художествения им опит.

Основна форма за провеждане на този тип уроци е практическата работа, чрез която учениците самостоятелно 
решават различни задачи, като прилагат усвоените знания и умения.

Ориентировъчната структура на този тип урок е следната:
• организация на класа, учителят изяснява степента на готовност на учениците и активизира тяхното внимание 

(2 – 3 минути)
• съобщаване на темата и задачите на урока и мотивиране на учениците (2 – 3 минути)
• актуализация на опорните знания или припомняне на вече изпълнявани задачи и начини на работа
• запознаване с изискванията и правилата на работа
• демонстрация на дидактически материали, средства и способи на работа
• поставяне на практическата изобразителна задача и изискванията, инструктиране
• самостоятелна работа (работа в групи) на учениците по поставената задача под контрол на учителя
• коментар на изпълнението на задачата или обсъждане и оценка на постигнатите резултати
• изводи за дейността в урока, задаване на домашната работа при нужда и даване на инструкции или съвети по 

изпълнението.
Тази структура може да се променя в зависимост от съдържанието на работата, оборудването или по 

други причини.
Комбиниран урок
Този тип урок е най-типичен за обучението по изобразително изкуство в началния етап. Чрез него могат да се 

постигнат две или повече дидактически цели, което позволява да се комбинират различни елементи: изучаване на 
нов материал, повторение на материал, изпълнение на практически задачи, проверка на знанията или оценяване на 
постигнатото, обобщение и др. В урока може да преобладава един или друг елемент. Поради възможността за комби-
ниране на дидактически цели, комбинираният урок е пластичен, гъвкав, пригоден за решаване на широк кръг учебни 
задачи. По правило в комбинирания урок се предвижда неголям обем нов учебен материал. Повечето време се отделя 
на практиката. В случай обаче, че теоретичният компонент в урока е голям, на него се отделя необходимото време. 

Комбинираният урок може да съдържа някои от следните компоненти:
• организация на работата и мотивиране на учениците
• проверка и/или актуализация на знанията
• съобщаване на темата и задачите на урока
• предаване на новия материал
• работа по поставените задачи, обикновено – практически
• оценяване на резултатите чрез провеждане на конферанс или чрез друг метод
• даване на домашна работа, ако това е необходимо.
Тъй като този тип урок е най-типичен, той ще бъде разгледан по-подробно.
Организация и мотивация на учебната дейност на учениците. В самото начало на урока учителят изяснява 

степента на готовност на учениците и активизира тяхното внимание (2 – 3 минути). Способите за мотивиране могат 
да бъдат различни: създаване на проблемна ситуация, на ситуация на успех, съобщаване на учениците на значимостта 
на задачите, по които ще работят, или знанията, които ще усвоят и др.
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Проверка и актуализация на знанията, повторение на изученото. Чрез фронтален въпрос или индивидуални 
въпроси може да се актуализират знанията на учениците, като по този начин едновременно се установява нивото на 
усвоени знания. Актуализираните знания на учениците трябва да станат опора за усвояване на новите знания. 

Съобщаване на темата и задачите на урока. Темата на урока може да се съобщи още в самото начало на за-
нятието или при преминаването към новия материал. Тя се въвежда устно (съобщава се) или се записва на дъската. 
Темата трябва да бъде ясно изразена. Важно е да се съобщи какви са задачите на урока или какво ще научат учени-
ците. Също да се уточни на какво да обърнат по-голямо внимание. От начина на съобщаване на темата и задачите на 
урока може да зависи активността на учениците, тяхната мотивация за работа. 

Предаване на нов материал и работа по практическите задачи. Новият материал се дава чрез различни 
методи: разказ, беседа, демонстрация, обяснение и др. Освен това новите знания могат да бъдат давани преди практи-
ческата част на урока като обособен етап и по време на самата художествена практика, когато учениците работят по 
практическата задача. Когато в урока ще се изпълняват основно практически изобразителни задачи, новият материал 
не бива да отнема много време като изложение.

В зависимост от това дали приоритет в урока са новите знания или художествената практика за развиване на уме-
ния, се очертават различни варианти.

Обобщение и систематизация. На този етап от урока трябва да се определят последователността и подчине-
ността на усвоените в урока знания и връзката им с изученото преди това – какво знание са усвоили учениците и 
каква връзка има то с предишното научено. Уточнява се също мястото на усвоените в урока знания в системата от 
знания по предмета.

Обсъждане и/или оценяване на резултатите. Важен етап от урока е оценяването на резултатите. За тази цел 
най-подходящата форма е конферансът. Тъй като за неговото провеждане се изисква организация и време, той не 
винаги се провежда. В този случай учителят е важно да даде знак за приключване на работата, след което да направи 
кратко обобщение и да даде оценка на тяхната работа. (Учителят може да оцени резултатите, след като урокът при-
ключи.)

Изводите. Накрая на всеки урок учителят съобщава накратко какво са постигнали учениците, как са работили 
като цяло и как са се справили със задачите отделни ученици, след което най-често се дава домашна работа.

Обсъждането, систематизацията, оценяването и обобщението (или изводите), макар че логически се различават, 
се осъществяват най-често в един етап.

В повечето случаи комбинираният урок съдържа следните етапи:
• организация на работата и мотивиране на учениците
• съобщаване на темата, предаване на новия материал и поставяне на практическата задача
• учениците работят по практическата задача индивидуално (или по групи). На този етап се отделя най-много време
• оценка на дейността.
Уроци за диагностика
Те се провеждат в началото и в края на учебната година. 
Входящата диагностика се провежда в рамките на два учебни часа и има за цел да установи нивото на знания и 

умения на учениците при старта на обучението по изобразително изкуство в 4. клас. Първо учениците решават ви-
зуален тест, представен в учебника. През следващия учебен час те рисуват по тема, поставена от учителя. Избраната 
тема трябва да им позволява да покажат своето ниво на изобразителни способности. Оценката на входното ниво е 
комплексна и се осъществява въз основа на резултатите от входящия тест и изпълнението на практическата задача.

Чрез изходящата диагностика се установява какво са постигнали учениците при завършване на учебната година. 
Диагностиката е валидна за всеки един ученик поотделно. Изходното ниво също се определя въз основа на визуален 
тест и изпълнение на изобразителна задача. След теста се поставя изобразителна задача, която учителят определя. 
Важно е изобразителната задача да предоставя възможността ученикът да разкрие максимално своите изобразителни 
способности. Творбите на учениците се оценяват.

Структурата на урока за диагностика обикновено е следната:
• организация на класа за работа
• запознаване с целта на урока и провеждане на инструктаж във връзка с предстоящата задача
• поставяне на практическа задача и/или раздаване на задачите или теста за проверка и оценка
• самостоятелна дейност на учениците по поставените задачи или тест
• събиране на материалите по проверката и оценката и при наличие на време – проверка и съобщаване на резулта-

тите. При липса на време резултатите се съобщават в друг учебен час.
Оценката по изобразително изкуство е комплексна. Крайното оценяване е резултат на:
- оценката, получена от теста
- оценката от изпълнението на изобразителната задача.
При оценяването се взимат предвид активността на ученика в учебния процес и участието му в училищни дейности.
Напредъкът на всеки ученик може да се проследи чрез неговите резултати от изпълнението на учебните задачи, 

документирани в ученическото портфолио.
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

Училище ..............................        Град ..............................

Утвърждавам ............

Директор:             
(име и фамилия) 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПО ДЕЙНОСТИ 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 4. КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 20......../20........ ГОДИНА

ВИД НА УРОКА ХОРАРИУМ

Уроци за нови знания НЗ 22 часа 

Уроци за упражнения и практически дейности УПД 25 часа 

Уроци за диагностика на входно и изходно ниво Д 4 часа 

Годишен хорариум: 51 часа

Изготвил .......................................
                     (име и фамилия)
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Очаквани резултати Методи и дейности, използвани при работа Бележки

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ІХ 1 Какво научих в 3. клас? Д Дейности:
Отговаря на въпроси от теста.
Изпълнява изобразителна задача.

2. Образи от миналото и от 
съвременния свят 

Паметниците на култура-
та през вековете

Рисувам архитектурни 
форми от миналото

К Разпознава културни обекти от миналото и настоя-
щето. 
Сравнява визуални особености на обекти от мина-
лото и настоящето.
Отразява в рисунки свои впечатления от паметници 
на културата.

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

Дейности:
Наблюдава, разпознава и описва паметници на културата по репродукция.
Съпоставя и коментира особености на архитектурни паметници.
Рисува архитектурни форми и детайли.

Х. 3. Образи от миналото...

Значение на културно-ис-
торическото наследство
Рисувам на тема „Кул-
турно-историческо на-
следство“

К Разпознава културни обекти от миналото и настоя-
щето.
Сравнява визуални особености на обекти от мина-
лото и настоящето.
Отразява в рисунки свои впечатления от паметници 
на културата.
Разбира приноса на културно-историческото на-
следство в развитието на региона.

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

Дейности:
Разглежда паметници на културата по репродукция.
Открива характерни особености в паметници на културата.
Разграничава форми и детайли.
Рисува обект от културно-историческото наследство по памет и въображение.

4. Светът на митовете и 
легендите 

Митични създание в об-
рази

Рисувам митологичен 
образ 

К Притежава общи знания за митологични образи. 
Разпознава различни митологични образи.
Интерпретира чрез изобразителна дейност различ-
ни митологични образи.

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

Дейности:
Разглежда митични образи в репродукции.
Четат текст за митични създания.
Открива и коментира характерни особености на митологични образи. Рисува митичен образ 
по представа и/или въображение.

5. Светът на митовете...

Древногръцките митове в 
образи 

Рисувам герой или исто-
рия от древнагта мито-
логия

К Притежава общи знания за основни образи на дре-
вногръцката митология. 
Разпознава древногръцки митологични образи.
Интерпретира чрез изобразителна дейност митоло-
гични образи.

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

Дейности:
Разглежда репродукции на древногръцки богове и герои.
Съпоставя образи на древногръцки богове и ги коментира.
Чете текст за древногръцките митове.
Изпълнява рисунки на образи от древногръцката митология.
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Очаквани резултати Методи и дейности, използвани при работа Бележки

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ІХ 1 Какво научих в 3. клас? Д Дейности:
Отговаря на въпроси от теста.
Изпълнява изобразителна задача.

2. Образи от миналото и от 
съвременния свят 

Паметниците на култура-
та през вековете

Рисувам архитектурни 
форми от миналото

К Разпознава културни обекти от миналото и настоя-
щето. 
Сравнява визуални особености на обекти от мина-
лото и настоящето.
Отразява в рисунки свои впечатления от паметници 
на културата.

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

Дейности:
Наблюдава, разпознава и описва паметници на културата по репродукция.
Съпоставя и коментира особености на архитектурни паметници.
Рисува архитектурни форми и детайли.

Х. 3. Образи от миналото...

Значение на културно-ис-
торическото наследство
Рисувам на тема „Кул-
турно-историческо на-
следство“

К Разпознава културни обекти от миналото и настоя-
щето.
Сравнява визуални особености на обекти от мина-
лото и настоящето.
Отразява в рисунки свои впечатления от паметници 
на културата.
Разбира приноса на културно-историческото на-
следство в развитието на региона.

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

Дейности:
Разглежда паметници на културата по репродукция.
Открива характерни особености в паметници на културата.
Разграничава форми и детайли.
Рисува обект от културно-историческото наследство по памет и въображение.

4. Светът на митовете и 
легендите 

Митични създание в об-
рази

Рисувам митологичен 
образ 

К Притежава общи знания за митологични образи. 
Разпознава различни митологични образи.
Интерпретира чрез изобразителна дейност различ-
ни митологични образи.

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

Дейности:
Разглежда митични образи в репродукции.
Четат текст за митични създания.
Открива и коментира характерни особености на митологични образи. Рисува митичен образ 
по представа и/или въображение.

5. Светът на митовете...

Древногръцките митове в 
образи 

Рисувам герой или исто-
рия от древнагта мито-
логия

К Притежава общи знания за основни образи на дре-
вногръцката митология. 
Разпознава древногръцки митологични образи.
Интерпретира чрез изобразителна дейност митоло-
гични образи.

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

Дейности:
Разглежда репродукции на древногръцки богове и герои.
Съпоставя образи на древногръцки богове и ги коментира.
Чете текст за древногръцките митове.
Изпълнява рисунки на образи от древногръцката митология.
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Очаквани резултати Методи и дейности, използвани при работа Бележки

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

6. Образи и форми – изо-
бразяване от ралични 
гледни точки 

Наблюдавам предметите 
и техните форми

Рисувам портрет от 
различни гледни точки 

К Разбира връзката между формата на предмета и 
гледната точка, от която е наблюдаван.
Описва важни визуални особености при изобразя-
ване на обекти от различни гледни точки (отгоре, 
отдолу, отстрани; обичайни и необичайни гледни 
точки).
Изобразява обекти от различни гледни точки.

Методи:
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи

Дейности:
Наблюдава предмети от различни гледни точка и коментира визуалната им промяна.
Разграничава гледни точки при наблюдаван обект и коментира. 
Рисува портрет от натура от различни гледни точки.

ХІ 7. Образи и форми...

Градът от птичи поглед

Рисувам града от птичи 
поглед

К Описва най-важните визуални особености при изо-
бразяване на обекти от различни гледни точки.
Наблюдава визуалната промяна на обекти от раз-
лични гледни точки.
Изобразява обекти от различни гледни точки.

Методи:
беседа, демонстрация, наблюдение, описание, методи за стимулиране на въображението, 
практически методи, прилагане на индивидуален подход

Дейности:
Разглежда снимки на сгради и улици от различни гледни точки. 
Коментира разликите във външния вид им вид. 
Рисува градски пейзаж от висока гледна точка.

8. Образи и цветове – ло-
кален цвят 

Предметите и техните 
цветове 

Оцветявам предмети в 
локалния им цвят

К Идентифицира локалния цвят на предметите.
Различава локални цветове на различни обекти.
Преценява ролята на локалните постоянни цветове 
при изобразяване на обекти.
Изобразява обекти с различни локални цветове.

Методи:
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи

Дейности:
Наблюдава предмети с различен локален цвят.
Разглежда репродукции на картини.
Сравнява предмети въз основа на локалния им цвят.
Рисува натюрморт с предмети.

9. Образи и цветове...

Цветовете в пейзажа. 

Рисувам пейзаж с лока-
лен цвят

К Идентифицира локалните цветове на обектите в 
природна и обществена среда.
Преценява ролята на локалните цветове при изобра-
зяване на обекти по наблюдение или по памет.
Създава пейзаж, в който предава характерни локал-
ни цветове на обектите.

Методи:
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи

Дейности:
Разглежда репродукции на пейзаж.
Сравнява локални цветове на обекти в репродукции и ги коментира.
Рисува пейзаж с темпера или акварел.
Коментира локални цветове в ученически рисунки. 

10 Теми и сюжети в изку-
ството 

Тема и сюжет в картините 
и скулптурите

Рисувам на свободна 
тема 

К Описва теми и сюжети в творби на изкуството.
Интерпретира устно и в изобразителна дейност 
съдържанието на творби на изобразителното изку-
ство.
Коментира основни теми и сюжети в изкуството 
(митологични герои, исторически личности и съби-
тия, майчинство, празници).
Създава рисунки по свободна тема.

Методи:
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, методи за стимулиране на въображението, прак-
тически методи

Дейности:
Разглежда произведения на изкуството чрез репродукции.
Свързва образи с реални сцени. 
Разпознава теми и сюжети в картини и скулптури.
Рисува на свободна тема.
Коментира теми и сюжети в ученически рисунки.



17

№

У
че

бн
а 

се
дм

иц
а 

по
 р

ед Тема на урочната  
единица В

ид
 н

а 
ур

оч
на

та
 

ед
ин

иц
а

Очаквани резултати Методи и дейности, използвани при работа Бележки

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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гледни точки 

Наблюдавам предметите 
и техните форми

Рисувам портрет от 
различни гледни точки 

К Разбира връзката между формата на предмета и 
гледната точка, от която е наблюдаван.
Описва важни визуални особености при изобразя-
ване на обекти от различни гледни точки (отгоре, 
отдолу, отстрани; обичайни и необичайни гледни 
точки).
Изобразява обекти от различни гледни точки.

Методи:
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи

Дейности:
Наблюдава предмети от различни гледни точка и коментира визуалната им промяна.
Разграничава гледни точки при наблюдаван обект и коментира. 
Рисува портрет от натура от различни гледни точки.

ХІ 7. Образи и форми...

Градът от птичи поглед

Рисувам града от птичи 
поглед

К Описва най-важните визуални особености при изо-
бразяване на обекти от различни гледни точки.
Наблюдава визуалната промяна на обекти от раз-
лични гледни точки.
Изобразява обекти от различни гледни точки.

Методи:
беседа, демонстрация, наблюдение, описание, методи за стимулиране на въображението, 
практически методи, прилагане на индивидуален подход

Дейности:
Разглежда снимки на сгради и улици от различни гледни точки. 
Коментира разликите във външния вид им вид. 
Рисува градски пейзаж от висока гледна точка.

8. Образи и цветове – ло-
кален цвят 

Предметите и техните 
цветове 

Оцветявам предмети в 
локалния им цвят

К Идентифицира локалния цвят на предметите.
Различава локални цветове на различни обекти.
Преценява ролята на локалните постоянни цветове 
при изобразяване на обекти.
Изобразява обекти с различни локални цветове.

Методи:
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи

Дейности:
Наблюдава предмети с различен локален цвят.
Разглежда репродукции на картини.
Сравнява предмети въз основа на локалния им цвят.
Рисува натюрморт с предмети.

9. Образи и цветове...

Цветовете в пейзажа. 

Рисувам пейзаж с лока-
лен цвят

К Идентифицира локалните цветове на обектите в 
природна и обществена среда.
Преценява ролята на локалните цветове при изобра-
зяване на обекти по наблюдение или по памет.
Създава пейзаж, в който предава характерни локал-
ни цветове на обектите.

Методи:
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи

Дейности:
Разглежда репродукции на пейзаж.
Сравнява локални цветове на обекти в репродукции и ги коментира.
Рисува пейзаж с темпера или акварел.
Коментира локални цветове в ученически рисунки. 

10 Теми и сюжети в изку-
ството 

Тема и сюжет в картините 
и скулптурите

Рисувам на свободна 
тема 

К Описва теми и сюжети в творби на изкуството.
Интерпретира устно и в изобразителна дейност 
съдържанието на творби на изобразителното изку-
ство.
Коментира основни теми и сюжети в изкуството 
(митологични герои, исторически личности и съби-
тия, майчинство, празници).
Създава рисунки по свободна тема.

Методи:
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, методи за стимулиране на въображението, прак-
тически методи

Дейности:
Разглежда произведения на изкуството чрез репродукции.
Свързва образи с реални сцени. 
Разпознава теми и сюжети в картини и скулптури.
Рисува на свободна тема.
Коментира теми и сюжети в ученически рисунки.
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ХІІ 11 Теми и сюжети... 

Историята оживява в кар-
тини и скулптури

Рисувам на историческа 
тема

К Описва теми и сюжети в творби на изкуството. 
Интерпретира устно и в изобразителна дейност 
съдържанието на творби на изобразителното изку-
ство.
Коментира основни теми и сюжети в изкуството 
(исторически личности и събития).

Методи:
разказ, беседа, демонстрация, описание, практически методи, методи за стимулиране на въоб-
ражението

Дейности:
Разглежда репродукции със сюжети на историческа тема, описва и коментира изображенията.
Рисува с материали по избор портрет на историческа личност или сюжет на историческа тема 
по избор. 

12 Символи и знаци 

Зодиите и техните знаци

Рисувам своя зодиакален 
знак

К Познава понятията „визуален знак“ и „символ“.
Разпознава митологични символи и знаци за визуал-
на информация и комуникация.
Интерпретира чрез изобразителна дейност различ-
ни митологични образи.

Методи:
разказ, беседа, описание, демонстрация, практически методи, методи за стимулиране на въоб-
ражението. 

Дейности:
Разглежда илюстрации на зодиакални символи и знаци.
Описва и коментира различни визуални знаци на един и същ митологичен (зодиакален) символ 
и открива разликите между тях.
Създава с материали по избор визуален знак на избран митологичен символ.

13 Символи и знаци 

Емблеми и гербове

Рисувам емблема на зоо-
парк

К Познава най-общо ролята на гербове и знаци за ви-
зуална информация и комуникация.
Разпознава емблеми, гербове и знаци за визуална 
информация и комуникация.
Създава изображения, като използва различни сим-
воли и знаци за визуална информация.

Методи:
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, методи за стимулиране на въображението, прак-
тически методи

Дейности:
Разглежда емблеми и гербове.
Разпознава елементи и тяхното значение в емблеми.
Описва най-общо герб.
Проектира емблема на обект. 
Обсъжда особености на ученически проекти на емблеми.

І 14 Експресивност на изоб-
разителните материали 
и техники 

Колажът – техника и про-
изведение на изкуството 

Правя колаж от хартия

К Притежава общи знания за колажа.
Експериментира с различни материали. 
Обяснява изразните възможности на различните 
материали за изграждане на колажа. 

Методи:
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи

Дейности:
Разглежда репродукции на колажи и коментира материалите и съчетаването на елементите.
Обсъжда материали за изпълнение на колаж и техните особености. 
Подготвя елементи за изготвяне на колаж чрез изрязване, изскъсване и др. 
Изпълнява колаж, като комбинира и съчетава цветове и форми.

15 Експресивност... 
 
Мозайка 

Създавам мозайка 

К Притежава общи знания за техниката мозайка.
Експериментира с различни материали при създава-
не на мозайка.
Създава мозайка, като комбинира различни матери-
али от хартия.

Методи:
разказ, демонстрация беседа, наблюдение, практически методи

Дейности:
Разглежда репродукции на мозайки.
Разпознава и разграничава различни материали за изграждане на мозайка по репродукция.
Подготвя елементи за изготвяне на мозайка. 
Изгражда мозайка от хартия.
Коментира начина на изграждане на мозайката.
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Очаквани резултати Методи и дейности, използвани при работа Бележки

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ХІІ 11 Теми и сюжети... 

Историята оживява в кар-
тини и скулптури

Рисувам на историческа 
тема

К Описва теми и сюжети в творби на изкуството. 
Интерпретира устно и в изобразителна дейност 
съдържанието на творби на изобразителното изку-
ство.
Коментира основни теми и сюжети в изкуството 
(исторически личности и събития).

Методи:
разказ, беседа, демонстрация, описание, практически методи, методи за стимулиране на въоб-
ражението

Дейности:
Разглежда репродукции със сюжети на историческа тема, описва и коментира изображенията.
Рисува с материали по избор портрет на историческа личност или сюжет на историческа тема 
по избор. 

12 Символи и знаци 

Зодиите и техните знаци

Рисувам своя зодиакален 
знак

К Познава понятията „визуален знак“ и „символ“.
Разпознава митологични символи и знаци за визуал-
на информация и комуникация.
Интерпретира чрез изобразителна дейност различ-
ни митологични образи.

Методи:
разказ, беседа, описание, демонстрация, практически методи, методи за стимулиране на въоб-
ражението. 

Дейности:
Разглежда илюстрации на зодиакални символи и знаци.
Описва и коментира различни визуални знаци на един и същ митологичен (зодиакален) символ 
и открива разликите между тях.
Създава с материали по избор визуален знак на избран митологичен символ.

13 Символи и знаци 

Емблеми и гербове

Рисувам емблема на зоо-
парк

К Познава най-общо ролята на гербове и знаци за ви-
зуална информация и комуникация.
Разпознава емблеми, гербове и знаци за визуална 
информация и комуникация.
Създава изображения, като използва различни сим-
воли и знаци за визуална информация.

Методи:
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, методи за стимулиране на въображението, прак-
тически методи

Дейности:
Разглежда емблеми и гербове.
Разпознава елементи и тяхното значение в емблеми.
Описва най-общо герб.
Проектира емблема на обект. 
Обсъжда особености на ученически проекти на емблеми.

І 14 Експресивност на изоб-
разителните материали 
и техники 

Колажът – техника и про-
изведение на изкуството 

Правя колаж от хартия

К Притежава общи знания за колажа.
Експериментира с различни материали. 
Обяснява изразните възможности на различните 
материали за изграждане на колажа. 

Методи:
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи

Дейности:
Разглежда репродукции на колажи и коментира материалите и съчетаването на елементите.
Обсъжда материали за изпълнение на колаж и техните особености. 
Подготвя елементи за изготвяне на колаж чрез изрязване, изскъсване и др. 
Изпълнява колаж, като комбинира и съчетава цветове и форми.

15 Експресивност... 
 
Мозайка 

Създавам мозайка 

К Притежава общи знания за техниката мозайка.
Експериментира с различни материали при създава-
не на мозайка.
Създава мозайка, като комбинира различни матери-
али от хартия.

Методи:
разказ, демонстрация беседа, наблюдение, практически методи

Дейности:
Разглежда репродукции на мозайки.
Разпознава и разграничава различни материали за изграждане на мозайка по репродукция.
Подготвя елементи за изготвяне на мозайка. 
Изгражда мозайка от хартия.
Коментира начина на изграждане на мозайката.
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16 Експресивност... 

Какво представляват ма-
кетите

Създавам макет

К Познава понятието макет и функциите на макетите.
Обяснява изразните възможности на различните 
материали и техники. 
Може да експериментира с различни материали при 
създаване на макет.

Методи:
разказ, обяснение, беседа, описание, наблюдение, демонстрация, инструктаж, практически 
методи

Дейности:
Коментира понятието „макет“.
Разглежда различни видове макети, обяснява функциите им.
Експериментира с различни материали при създаване на макета.
Изработва макет на сграда или превозно средство.

17
Светът на митовете и 
легендите 

Образи от българските 
митове и легенди

К Разпознава различни образи от български легенди 
и митове.
Интерпретира чрез изобразителна дейност различ-
ни образи от български митове и легенди.

Методи:
разказ, беседа, демонстрация, описание, практически методи, методи за стимулиране на въоб-
ражението 

Дейности:
Разглеждат репродукции със сюжети от легенди от митове. 
Коментират образи от български легенди и митове.
Обсъждат характерни черти от външния вид на героите.
Рисуват сюжет, герои и същества от български мит или легенда. 

18. Теми и сюжети...

Празниците в изкуството 

НЗ Описва и коментира сюжети от темата Празник в 
творби на изкуството.
Интерпретира устно и в изобразителна дейност съ-
държанието на творби на тема Празник от изобра-
зителното изкуство. 

Методи:
разказ, беседа, описание, демонстрация, наблюдение, практически методи, методи за стимули-
ране на въображението 

Дейности:
Разглеждат и описват герои и обстановка в творби на тема празник. 
Коментират типажи, пози, жестове, облекло и други подробности във външния вид на героите в 
сюжети на тема Празник.
Избират и рисуват по образец от илюстрациите в учебника (или по въображение) лица и фи-
гури на празнуващи хора.

ІІІ. 19. Теми и сюжети...

Рисувам на тема „Праз-
ник“

УПД Описва и коментира сюжети от темата Празник в 
творби на изкуството.
Интерпретира устно и в изобразителна дейност съ-
държанието на творби на тема Празник от изобра-
зителното изкуство.
Създава фигурална композиция със сюжет на тема 
„Празник“. 

Методи:
беседа, описание, демонстрация, наблюдение, методи за развиване на въображението, прак-
тически методи

Дейности:
Разглеждат и коментират примерни детски рисунки на тема Празник от учебника.
Коментират различни възможни сюжети за творба на тема Празник.
Рисуват композиция с човешки фигури на тема Празник.

20. Теми и сюжети...

Майката в изкуството 

НЗ Описва теми и сюжети в творби на изкуството, от-
насящи се до майката.
Интерпретира устно и в изобразителна дейност 
съдържанието на творби на изобразителното изку-
ство, свързани с темата Майчинство.
Коментира темата и сюжетите в изкуството, свърза-
ни с майката и майчинството.

Методи:
разказ, описание, беседа, наблюдение, демонстрация, методи за стимулиране на въображение-
то, практически методи 

Дейности:
Коментират темата за майката в изкуството.
Разглеждат репродукции от произведения със сюжети, посветени на майката.
Описват и коментират позата, жестовете, израза на лицето, обстановката.
Рисуват скици по памет на своята майка.
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16 Експресивност... 

Какво представляват ма-
кетите

Създавам макет

К Познава понятието макет и функциите на макетите.
Обяснява изразните възможности на различните 
материали и техники. 
Може да експериментира с различни материали при 
създаване на макет.

Методи:
разказ, обяснение, беседа, описание, наблюдение, демонстрация, инструктаж, практически 
методи

Дейности:
Коментира понятието „макет“.
Разглежда различни видове макети, обяснява функциите им.
Експериментира с различни материали при създаване на макета.
Изработва макет на сграда или превозно средство.

17
Светът на митовете и 
легендите 

Образи от българските 
митове и легенди

К Разпознава различни образи от български легенди 
и митове.
Интерпретира чрез изобразителна дейност различ-
ни образи от български митове и легенди.

Методи:
разказ, беседа, демонстрация, описание, практически методи, методи за стимулиране на въоб-
ражението 

Дейности:
Разглеждат репродукции със сюжети от легенди от митове. 
Коментират образи от български легенди и митове.
Обсъждат характерни черти от външния вид на героите.
Рисуват сюжет, герои и същества от български мит или легенда. 

18. Теми и сюжети...

Празниците в изкуството 

НЗ Описва и коментира сюжети от темата Празник в 
творби на изкуството.
Интерпретира устно и в изобразителна дейност съ-
държанието на творби на тема Празник от изобра-
зителното изкуство. 

Методи:
разказ, беседа, описание, демонстрация, наблюдение, практически методи, методи за стимули-
ране на въображението 

Дейности:
Разглеждат и описват герои и обстановка в творби на тема празник. 
Коментират типажи, пози, жестове, облекло и други подробности във външния вид на героите в 
сюжети на тема Празник.
Избират и рисуват по образец от илюстрациите в учебника (или по въображение) лица и фи-
гури на празнуващи хора.

ІІІ. 19. Теми и сюжети...

Рисувам на тема „Праз-
ник“

УПД Описва и коментира сюжети от темата Празник в 
творби на изкуството.
Интерпретира устно и в изобразителна дейност съ-
държанието на творби на тема Празник от изобра-
зителното изкуство.
Създава фигурална композиция със сюжет на тема 
„Празник“. 

Методи:
беседа, описание, демонстрация, наблюдение, методи за развиване на въображението, прак-
тически методи

Дейности:
Разглеждат и коментират примерни детски рисунки на тема Празник от учебника.
Коментират различни възможни сюжети за творба на тема Празник.
Рисуват композиция с човешки фигури на тема Празник.

20. Теми и сюжети...

Майката в изкуството 

НЗ Описва теми и сюжети в творби на изкуството, от-
насящи се до майката.
Интерпретира устно и в изобразителна дейност 
съдържанието на творби на изобразителното изку-
ство, свързани с темата Майчинство.
Коментира темата и сюжетите в изкуството, свърза-
ни с майката и майчинството.

Методи:
разказ, описание, беседа, наблюдение, демонстрация, методи за стимулиране на въображение-
то, практически методи 

Дейности:
Коментират темата за майката в изкуството.
Разглеждат репродукции от произведения със сюжети, посветени на майката.
Описват и коментират позата, жестовете, израза на лицето, обстановката.
Рисуват скици по памет на своята майка.
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Очаквани резултати Методи и дейности, използвани при работа Бележки
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21. Теми и сюжети...

Рисувам портрет на 
мама

УПД Описва теми и сюжети на тема Майчинство в из-
куството.
Коментира темата за майката и сюжети в изкуство-
то, свързани с майчинството.
Създава чрез изобразителна дейност сюжетно съ-
държание на тема Портрет на мама. 

Методи:
разказ, описание, беседа, наблюдение, демонстрация, методи за стимулиране на въображение-
то, практически методи 

Дейности:
Коментират детски рисунки със сюжети на тема Портрет на мама.
Рисуват по желание графично или живописно Портрет на мама.

22. Традиционни...

Материали и техники в 
изкуството 

НЗ Познава традиционни и нетрадиционни материали и 
техники. 
Разбира естетическото въздействие на изобразител-
ните материали и техники.
Прилага техниката пръскане и създава образ.

Методи:
разказ, демонстрация беседа, наблюдение, практически методи

Дейности:
Разглежда репродукции по темата.
Разпознава материали и техники в произведения на изкуството. 
Разграничава техника от изобразен предмет.
Рисува чрез пръскане, като използва различни цветове.
Коментира естетическото въздействие на рисунките.

23. Традиционни...

Мозайка от пластилин

УПД Използва нетрадиционни материали и техники в 
изобразителната дейност.
Прилага нетрадиционна техника на работа. 
Работи с пластилин и създава мозайка.

Методи:
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи

Дейности:
Разглежда репродукция по темата. 
Обяснява основни похвати на работа с пластилин.
Подготвя проект за мозайка от пластилин.
Избира, оформя и залепва елементи от пластилин на основата.
Изпълнява мозайка от пластилин, като се ръководи от проекта. 

VІ 24. Традиционни...

Моделиране на човешка 
фигура

УПД Познава традиционни материали и техники за мо-
делиране.
Използва традиционни материали и техники в изоб-
разителната дейност.
Разбира естетическото въздействие на изобразител-
ните материали и техники за моделиране.

Методи:
обяснение, инструктаж, наблюдение, демонстрация, методи за развиване на въображението, 
практически методи 

Дейности:
Разглежда илюстрациите в учебника и ги коментират.
Чрез беседа се припомнят знанията за техниките за моделиране с пластилин.
Правят скулптурна скица на човешка фигура от пластилин.

25. Традиционни...

Моделирам релеф на 
тема „Спорт“

УПД Познава традиционни материали и техники за мо-
делиране. 
Използва традиционни материали и техники в изоб-
разителната дейност (моделиране).
Разбира естетическото въздействие на изобразител-
ните материали и техники за моделиране.

Методи:
обяснение, беседа, инструктаж, наблюдение, демонстрация, методи за развиване на въображе-
нието, практически методи 

Дейности:
Разглежда илюстрациите от учебника и описва съдържанието на сюжетите, позите и движени-
ята на човешките фигури на тях.
Разглежда и коментира илюстративния материал в учебника, представящ етапи и техника за 
изработване на релеф с пластилин.
Работя самостоятелно върху създаването на релеф с човешка фигура в движение на тема Спорт.
Обсъждат резултатите от практическата задача.
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Очаквани резултати Методи и дейности, използвани при работа Бележки

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

21. Теми и сюжети...

Рисувам портрет на 
мама

УПД Описва теми и сюжети на тема Майчинство в из-
куството.
Коментира темата за майката и сюжети в изкуство-
то, свързани с майчинството.
Създава чрез изобразителна дейност сюжетно съ-
държание на тема Портрет на мама. 

Методи:
разказ, описание, беседа, наблюдение, демонстрация, методи за стимулиране на въображение-
то, практически методи 

Дейности:
Коментират детски рисунки със сюжети на тема Портрет на мама.
Рисуват по желание графично или живописно Портрет на мама.

22. Традиционни...

Материали и техники в 
изкуството 

НЗ Познава традиционни и нетрадиционни материали и 
техники. 
Разбира естетическото въздействие на изобразител-
ните материали и техники.
Прилага техниката пръскане и създава образ.

Методи:
разказ, демонстрация беседа, наблюдение, практически методи

Дейности:
Разглежда репродукции по темата.
Разпознава материали и техники в произведения на изкуството. 
Разграничава техника от изобразен предмет.
Рисува чрез пръскане, като използва различни цветове.
Коментира естетическото въздействие на рисунките.

23. Традиционни...

Мозайка от пластилин

УПД Използва нетрадиционни материали и техники в 
изобразителната дейност.
Прилага нетрадиционна техника на работа. 
Работи с пластилин и създава мозайка.

Методи:
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи

Дейности:
Разглежда репродукция по темата. 
Обяснява основни похвати на работа с пластилин.
Подготвя проект за мозайка от пластилин.
Избира, оформя и залепва елементи от пластилин на основата.
Изпълнява мозайка от пластилин, като се ръководи от проекта. 

VІ 24. Традиционни...

Моделиране на човешка 
фигура

УПД Познава традиционни материали и техники за мо-
делиране.
Използва традиционни материали и техники в изоб-
разителната дейност.
Разбира естетическото въздействие на изобразител-
ните материали и техники за моделиране.

Методи:
обяснение, инструктаж, наблюдение, демонстрация, методи за развиване на въображението, 
практически методи 

Дейности:
Разглежда илюстрациите в учебника и ги коментират.
Чрез беседа се припомнят знанията за техниките за моделиране с пластилин.
Правят скулптурна скица на човешка фигура от пластилин.

25. Традиционни...

Моделирам релеф на 
тема „Спорт“

УПД Познава традиционни материали и техники за мо-
делиране. 
Използва традиционни материали и техники в изоб-
разителната дейност (моделиране).
Разбира естетическото въздействие на изобразител-
ните материали и техники за моделиране.

Методи:
обяснение, беседа, инструктаж, наблюдение, демонстрация, методи за развиване на въображе-
нието, практически методи 

Дейности:
Разглежда илюстрациите от учебника и описва съдържанието на сюжетите, позите и движени-
ята на човешките фигури на тях.
Разглежда и коментира илюстративния материал в учебника, представящ етапи и техника за 
изработване на релеф с пластилин.
Работя самостоятелно върху създаването на релеф с човешка фигура в движение на тема Спорт.
Обсъждат резултатите от практическата задача.
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26. Традиционни...

Работя с природни мате-
риали

УПД Познава традиционни и нетрадиционни материали и 
техники. 
Използва традиционни и нетрадиционни материали 
и техники в изобразителната дейност. 
Разбира естетическото въздействие на изобразител-
ните материали и техники.
Разбира значението на природосъобразното използ-
ване на материали и природни ресурси.

Методи:
разказ, беседа, обяснение, инструктаж, наблюдение, демонстрация, методи за развиване на 
въображението, практически методи

Дейности:
Запознава се с някои природни материали и приложението им за художествени цели.
Разглежда илюстрациите от учебника, описва образите и материалите, използвани за създа-
ването им.
Създава образ от природни материали.

V 27. Традиционни...

Създавам образи от при-
родни материали

УПД Познава традиционни и нетрадиционни материали и 
техники. 
Използва традиционни и нетрадиционни материали 
и техники в изобразителната дейност.
Разбира естетическото въздействие на природните 
изобразителни материали и техники.
Разбира значението на природосъобразното използ-
ване на материали.

Методи:
беседа, обяснение, описание, инструктаж, наблюдение, демонстрация, методи за развиване 
на въображението, практически методи

Дейности:
Разглежда илюстрациите от учебника, описва образите и материалите, използвани за създа-
ването им.
Коментира естетическите качества на образ от илюстрациите.
Създава образ от природни материали.

28. Експресивност на изоб-
разителните материали 
и техники 

Комбинирам техники 
при работа с акварел

НЗ Обяснява изразните възможности на различните 
техники при работа с акварел и възможността за 
комбиниране с други материали.
Експериментира с комбиниране на различни техни-
ки за създаване на творба с акварел.

Методи:
беседа, обяснение, наблюдение, демонстрация, методи за стимулиране на въображението, 
практически методи

Дейности:
Разглежда илюстрациите в учебника, разпознава техниките и материалите, които са използвани. 
Обяснява спецификата на съответната техника.
Запознава се с комбинирането на отделните техники.
Рисува с акварелни бои, комбинирайки характерните акварелни техники.

29. Експресивност на изоб-
разителните...

Създавам образ чрез ком-
биниране на техники

УПД Обяснява изразните възможности на различни тех-
ники при работа с водноразтворими бои и възмож-
ността за комбинирането им с други материали. 
Експериментира с комбиниране на различни техни-
ки и материали за работа с водноразтворими бои.

Методи:
беседа, обяснение, наблюдение, демонстрация, методи за стимулиране на въображението, 
практически методи 

Дейности:
Разглежда илюстрациите в учебника, разпознава техниките и материалите, които са използва-
ни и ги описва. 
Обяснява спецификата на съответната техника и материал.
Запознава се с съчетаването на различни материали и техники.
Рисува с водноразтворими бои, комбинирайки различни материали и техники.

30. Худ. музеи и галерии 

Съкровищниците на изку-
ството

НЗ Познава художествения музей като място за съхра-
няване на произведения на изкуството.
Разбира ролята на музея за съхраняване на худо-
жествени произведения.
Коментира ролята на музея за съхраняване на из-
куството.

Методи:
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи

Дейности:
Разглежда репродукции по темата за музея.
Коментира разположението на експонатите в музейното пространство.
Разглежда фотографии на художествени музеи в България.
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Очаквани резултати Методи и дейности, използвани при работа Бележки
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26. Традиционни...

Работя с природни мате-
риали

УПД Познава традиционни и нетрадиционни материали и 
техники. 
Използва традиционни и нетрадиционни материали 
и техники в изобразителната дейност. 
Разбира естетическото въздействие на изобразител-
ните материали и техники.
Разбира значението на природосъобразното използ-
ване на материали и природни ресурси.

Методи:
разказ, беседа, обяснение, инструктаж, наблюдение, демонстрация, методи за развиване на 
въображението, практически методи

Дейности:
Запознава се с някои природни материали и приложението им за художествени цели.
Разглежда илюстрациите от учебника, описва образите и материалите, използвани за създа-
ването им.
Създава образ от природни материали.

V 27. Традиционни...

Създавам образи от при-
родни материали

УПД Познава традиционни и нетрадиционни материали и 
техники. 
Използва традиционни и нетрадиционни материали 
и техники в изобразителната дейност.
Разбира естетическото въздействие на природните 
изобразителни материали и техники.
Разбира значението на природосъобразното използ-
ване на материали.

Методи:
беседа, обяснение, описание, инструктаж, наблюдение, демонстрация, методи за развиване 
на въображението, практически методи

Дейности:
Разглежда илюстрациите от учебника, описва образите и материалите, използвани за създа-
ването им.
Коментира естетическите качества на образ от илюстрациите.
Създава образ от природни материали.

28. Експресивност на изоб-
разителните материали 
и техники 

Комбинирам техники 
при работа с акварел

НЗ Обяснява изразните възможности на различните 
техники при работа с акварел и възможността за 
комбиниране с други материали.
Експериментира с комбиниране на различни техни-
ки за създаване на творба с акварел.

Методи:
беседа, обяснение, наблюдение, демонстрация, методи за стимулиране на въображението, 
практически методи

Дейности:
Разглежда илюстрациите в учебника, разпознава техниките и материалите, които са използвани. 
Обяснява спецификата на съответната техника.
Запознава се с комбинирането на отделните техники.
Рисува с акварелни бои, комбинирайки характерните акварелни техники.

29. Експресивност на изоб-
разителните...

Създавам образ чрез ком-
биниране на техники

УПД Обяснява изразните възможности на различни тех-
ники при работа с водноразтворими бои и възмож-
ността за комбинирането им с други материали. 
Експериментира с комбиниране на различни техни-
ки и материали за работа с водноразтворими бои.

Методи:
беседа, обяснение, наблюдение, демонстрация, методи за стимулиране на въображението, 
практически методи 

Дейности:
Разглежда илюстрациите в учебника, разпознава техниките и материалите, които са използва-
ни и ги описва. 
Обяснява спецификата на съответната техника и материал.
Запознава се с съчетаването на различни материали и техники.
Рисува с водноразтворими бои, комбинирайки различни материали и техники.

30. Худ. музеи и галерии 

Съкровищниците на изку-
ството

НЗ Познава художествения музей като място за съхра-
няване на произведения на изкуството.
Разбира ролята на музея за съхраняване на худо-
жествени произведения.
Коментира ролята на музея за съхраняване на из-
куството.

Методи:
разказ, демонстрация, беседа, наблюдение, практически методи

Дейности:
Разглежда репродукции по темата за музея.
Коментира разположението на експонатите в музейното пространство.
Разглежда фотографии на художествени музеи в България.
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Очаквани резултати Методи и дейности, използвани при работа Бележки

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

31. Худ. музеи и...

Разходка в света на изку-
ството

НЗ Разбира ролята на музея за съхраняване на худо-
жествени произведения.
Коментира ролята на музея за съхраняване на из-
куството.
Коментира произведения на изкуството чрез репро-
дукция или в оригинал.

Дейности:
Разпознава художествени музеи в България на фотографии.
Идентифицира жанр, тема и сюжет в произведения на изкуството.
Описва най-общо съдържание на картини по репродукции. 
Коментира разположението на експонатите в музея.

32. Худ. музеи и...

Рисувам по впечатление 
от художествен музей

УПД Проучва произведения на изкуството.
Изпълнява скици по репродукции на художествени 
произведения или по оригинали. 

Дейности:
Споделя впечатления от посещение в художествен музей.
Разглежда художествени произведения по репродукции. 
Коментира поведението на зрителя в художествения музей.
Избира художествено произведение по репордукция и изпълнява скици.

33. Какво научих в 4. клас? Д Дейности:
Отговаря на въпроси от теста.

34. Какво научих в 4. клас? Д Дейности:
Изпълнява изобразителна задача.
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Очаквани резултати Методи и дейности, използвани при работа Бележки

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

31. Худ. музеи и...

Разходка в света на изку-
ството

НЗ Разбира ролята на музея за съхраняване на худо-
жествени произведения.
Коментира ролята на музея за съхраняване на из-
куството.
Коментира произведения на изкуството чрез репро-
дукция или в оригинал.

Дейности:
Разпознава художествени музеи в България на фотографии.
Идентифицира жанр, тема и сюжет в произведения на изкуството.
Описва най-общо съдържание на картини по репродукции. 
Коментира разположението на експонатите в музея.

32. Худ. музеи и...

Рисувам по впечатление 
от художествен музей

УПД Проучва произведения на изкуството.
Изпълнява скици по репродукции на художествени 
произведения или по оригинали. 

Дейности:
Споделя впечатления от посещение в художествен музей.
Разглежда художествени произведения по репродукции. 
Коментира поведението на зрителя в художествения музей.
Избира художествено произведение по репордукция и изпълнява скици.

33. Какво научих в 4. клас? Д Дейности:
Отговаря на въпроси от теста.

34. Какво научих в 4. клас? Д Дейности:
Изпълнява изобразителна задача.
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В следващите страници са представени примерни уроци, разработени по общ модел. Структурата им е 
следната: 

Глобалната тема, към която принадлежи урокът, е означена над урочната тема.
Темата на урока е във вид на заглавие.
Посочени са броят часове и типът на урока. 
Целите на урока представят в обобщен вид очакваните резултати от обучението в отделните уроци. 
Очакваните резултати са ориентир за учителя какви знания и умения трябва да усвоят или развият уче-

ниците в дадения урок.
Новите понятия са изписани с получерен шрифт и са обяснени вътре в урока. Към някои от понятията са 

добавени коментари или пояснения. 
Материали и дидактически средства – описани са основните материали за изпълнение на практическите 

изобразителни задачи и дидактическите средства.
Електронен ресурс – описани са електронните ресурси, които могат да се използват в урока.
Подходи и основни методи на обучение – посочени са основните методи и подходи, валидни за конкрет-

ната методическа единица. 
Междупредметни връзки – отразени са най-важните от тях. 
Стимулиране на дейността и оценяване – уточнено е какви са резултатите, които подлежат на оценяване, 

както и препоръките 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. Разработките на отделните уроци са примерни. Учите-

лят изцяло може да се довери на тях. Той обаче може да ги промени в отделните им части или на тяхна основа 
да развие свои варианти.

МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ
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1 КАКВО НАУЧИХ  
В ТРЕТИ КЛАС

2 часа

Тип урок
диагностика на входно ниво

Цели на урока
Първите два часа са предназначени за проверка 

на знанията и уменията на учениците по изобрази-
телно изкуство, постъпили в 4. клас. Входното ниво 
се проверява с визуален тест, публикуван в началото 
на учебника.

Съдържание на теста
Тестът включва осем тестови задачи със съответ-

ните изображения към всяка една от тях: репродук-
ции на произведения на изкуството, фотографии на 
различни обекти, орнаменти, пиктограми. 

Процедура
Учителят прочита условието на всяка задача. 

Всеки ученик индивидуално решава тестовите зада-
чи, като избира една от цифрите на изображенията, 
отговаряща на верния отговор. Той не бива да я обо-
значава с химикал.

Резултатите от теста могат да станат известни 
чрез електронния вариант на учебника. Учителят 
веднага може да се ориентира в нивото на познания-
та на отделните ученици и по време на часа да ги ко-
ригира, усъвършенства и допълва.

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 те да покажат своето ниво на изобрази-
телни способности.

Оценката на входното ниво е комплексна и се 
осъществява въз основа на резултатите от входящия 
тест и изпълнението на практическата задача.

Прочети въпросите и отговори.Прочети въпросите и отговори.

КАКВО НАУЧИХ В ТРЕТИ КЛАС

1. Коя сграда е обществена и коя – жилищна? 

2. На коя фотография е показан екстериор и на коя – интериор? 

3. Кои изделия са текстилни и кои – керамични? 

4. На коя фотография е показана шевица? 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

6

5. В коя форма има симетрия и в коя тя отсъства? 

6. Кой орнамент e геометричeн и кой – растителeн? 

7. Коя картина е в топли и коя – в студени цветове?

8 . Кой от знаците е за ориентиране? 

31 2

31 2

31 2

31 2

7
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2

ОБРАЗИ ОТ МИНАЛОТО  
И ОТ СЪВРЕМЕНИЯ СВЯТ

ПАМЕТНИЦИТЕ НА 
КУЛТУРАТА ПРЕЗ 
ВЕКОВЕТЕ

2 часа

Тип урок
комбиниран (нови знания, упражнения и практи-

чески дейности)  

Цели на урока
- усвояване на общи знания за паметниците на 

културата
- развиване на умения за изобразяване на архите-

ктурни форми

Очаквани резултати
Ученикът:
познава понятията паметник на културата и 

културно-историческо наследство
разпознава културни обекти от миналото и насто-

ящето 
сравнява визуални особености на обекти от мина-

лото и настоящето
отразява в рисунки свои впечатления от паметни-

ци на културата.

Нови понятия
паметник на културата

Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали: хартия, гума, 

молив, цветни флумастери, акварел, четки, съд за вода

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

тически методи

Междупредметни връзки
човекът и обществото

Обща информация за урока
Този урок въвежда в глобалната тема Образи 

от миналото и от съвремения свят. Урокът се 
реализира в два учебни часа. Първо се разглеж-
да темата за паметниците на културата в миналото 
и днес. Коментират се отделни сгради и техните 
особености и външен вид. Следва изпълнение на 
изобразителната задача. Урокът завършва с об-
съждане на резултатите.

Двете части на урока са плаващи във времето и не 
са строго фиксирани към учебните часове. 

Прочети въпросите и отговори.Прочети въпросите и отговори.

КАКВО НАУЧИХ В ТРЕТИ КЛАС

1. Коя сграда е обществена и коя – жилищна? 

2. На коя фотография е показан екстериор и на коя – интериор? 

3. Кои изделия са текстилни и кои – керамични? 

4. На коя фотография е показана шевица? 

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

6

За ефективното провеждане на урока е необхо-
димо предварително посещение на обект от култур-
но-историческото ни наследство: църква, манастир, 
археологически обект, паметник, посветен на важно 
събитие или на историческа личност.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

През първия час е важно да се актуализират пред-
ставите на учениците за архитектурата. 

Стимулира се активността им при разглеждане на 
нагледния материал. Поощрява се участието им в бе-
седата и в практическата дейност.

Контролът се осъществява при разглеждане на наг-
ледния материал и по време на практическата дейност.

Оценява се: активността на ученика в урока, ко-
ментарите му върху разглежданите паметници на 
културата, създадената рисунка, старанието при из-
пълнение на изобразителната задача.

Методически насоки за разработване на те-
мата

Теоретична част на урока
Урокът започва с беседа за архитектурните па-

метници и монументите. 
Въвежда се понятието паметник на културата 

чрез примери за сгради, крепости и съоръжения: еги-
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петските пирамиди, Колизеумът, Партенонът в Ати-
на, крепостта „Бабини Видини кули“ и др. Изяснява 
се какво представлява паметникът на културата и че 
не всички сгради са паметници на културата. 

За да бъде разбрано новото понятие, е важно да 
се представят фотографии на различни паметни-
ци на културата, както световни, така и български. 
Учениците разглеждат фотографиите в учебника. 
С помощта на учителя те коментират особеностите 
на отделните сгради и описват техния външен вид и 
специфични детайли. Коментира се формата на сгра-
дата, характерните елементи и материалите, от които 
е построена. Сравняват се стари и модерни сгради и 
се търсят разлики в техния външен вид. Учениците 
разпознават и разграничават сградите, строени в ми-
налото, от съвременните постройки.

Важно е да се акцентира върху някои паметници 
на културата в София, Пловдив, Русе и други градо-
ве, а и върху местните паметници на културата. От-
делни ученици могат да споделят свои впечатления 
от паметници на културата, които са посетили: какви 
интересни сгради или паметници има в селището, в 
което живеят и/или учат; кои други селища са посе-
щавали, какви интересни сгради или скулптури там 
са им направили впечатление.

Добре е репродукции на отделни паметници на 
културата да се демонстрират чрез мултимедия. Уве-
личеният образ на екрана осигурява възможност да 
се разгледат интересни детайли. Учителят или от-
делни ученици обясняват особеностите на демон-
стрирания обект. На учебната дъска учителят може 
да скицира общата форма или характерен детайл на 
демонстрирания обект.

Практическа част: РИСУВАМ АРХИТЕКТУР-
НИ ФОРМИ ОТ МИНАЛОТО 

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Изобразителната задача е добре да се осъществи 
въз основа на предварително наблюдение, което оз-
начава ученикът вече да има представа за определе-
на сграда. Това изисква в предишния урок учителят 
да е поставил задача учениците да наблюдават инте-
ресни сгради в селището и да запомнят някоя от тях.

Преди поставяне на изобразителната задача се 
прави кратка беседа. Учениците споделят какви сгра-
ди в селището познават, кои са им направили голямо 
впечатление, какви стари сгради са виждали, какво е 
характерно за тях. При отсъствие на ясни впечатле-
ния у учениците се демонстрират репродукции и те 
се коментират.

След поставяне на практическата задача – рису-

ване на архитектурни форми от миналото, се дават 
общи насоки за работа: първо се определя каква 
сграда ще се рисува и се уточнява къде върху листа 
ще бъде разположена. На листа се нанася най-общо 
очертанието на цялата постройка. След това с линии 
се изобразяват първо основните части като покрив, 
стени и етажи, след което се рисуват детайлите.

Ученикът може да се ръководи и от инструктив-
ния текст в учебника.

По време на работа учителят следи етапите на ра-
бота: как е изпълнена рисунката графично с молив, 
преминаването към работа с цвят и следващите стъп-
ки по изграждане на образа. 

Обсъждане на практическата работа. При-
помня се по-важното по темата за паметниците на 
културата. Учениците показват своите рисунки. 
Добре би било учителят да предразположи ученици-
те да разпознаят паметниците във всяка представена 
рисунка, а нейният автор да се обоснове защо е из-
брал точно този паметник. Съобразно изискванията 
се анализират резултатите от практическата дейност. 
Учителят дава индивидуална качествена оценка за 
резултатите от работата на отделните ученици и 
обща преценка за дейността на класа.
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3

ОБРАЗИ ОТ МИНАЛОТО  
И ОТ СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

ЗНАЧЕНИЕ  
НА КУЛТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОТО 
НАСЛЕДСТВО

2 часа

Тип урок
за нови знания

Цели на урока
- усвояване на знания за културно-историческото 

наследство и неговото значение
- развиване на умения за рисуване по тема

Очаквани резултати
Ученикът:
познава най-общо значението на културно-исто-

рическото наследство 
разбира приноса на културно-историческото на-

следство за развитието на региона
отразява в рисунки свои впечатления от паметни-

ци на културата. 

Нови понятия
културно-историческо наследство

Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали: хартия, гума, 

молив, флумастери, акварел, четки, съд за вода

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

сание, практически методи

Междупредметни връзки
човекът и обществото

Обща информация за урока
Този урок има важно значение за формиране на 

ценностно отношение към културно-историческото 
наследство. Той се основава на предишния, реализи-
ра се в рамките на два учебни часа и протича в два 
етапа. В първата част на урока се въвеждат новите 
знания по темата. Втората част е отделена за практи-
ческата задача. Учениците индивидуално изпълняват 
рисунки по поставената тема. Урокът завършва с об-
общение и обсъждане на рисунките.

Двете части на урока са плаващи във времето и не 
са строго фиксирани към учебните часове.

За ефективното провеждане на урока е необхо-
димо предварително посещение на обект от култур-

но-историческото ни наследство: църква, манастир, 
археология, паметник, посветен на важно събитие 
или на историческа личност.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Интересът на учениците към темата се стимулира 
чрез беседата и репродукциите. 

Особено важен е контролът по време на изпълне-
нието на практическата задача.

Оценяват се активността на ученика по време на 
урока, начина на работа и нивото на изпълнение на 
практическата задача.

Методически насоки за разработване на те-
мата

Теоретична част на урока
Урокът започва с актуализиране на знанията от 

предишния урок.
Под форма на разказ се въвежда информация за 

разнообразни обекти, които имат важна историческа 
стойност.

Акцентира се върху това, че голяма част от тях 
имат важно културно-историческо значение, и се 
обяснява защо. Важно е ученикът да осъзнае обема 
на понятието културно-историческо наследство 
и множеството обекти, които могат да имат такава 

Значение на културно-историческото 
наследство

Съществуват стародавни крепости, сгради, останки от дворци, 
църкви и манастири, икони, стенописи, различни вещи, с кои-

то са си служили хората, както и стари песни и обичаи, които ни 
предават знания за миналото. Много от тях имат важно културно и 
историческо значение, защото притежават художествена стойност 
и са свидетелство за уменията, творчеството, героизма и духа на 
хората, живели преди нас. Тези доказателства за върховете в кул-
турата и историята представляват културно-историческото на-
следство на един народ. Те укрепват националното самочувствие 
и се предават от поколение на поколение. Някои от тях са обявени 
за паметници на културата и са под защитата на държавата.

Такива са откритите тракийски 
гробници, светилища и съкровища в 
Южна България, Античният театър в 
Пловдив, крепостта Бабини Видини 
кули, останките от крепостите и гра-
довете в Плиска и Преслав и мн. др. 
Съхранените църкви в Бояна, в Несе-
бър, Рилският, Бачковският и Троян-
ският манастир също са важна част от 
културно-историческото наследство 
на народа ни.

Към културно-историческото на-
следство се отнасят и паметници, създадени в по-ново време. Такива 
са например храм-паметникът „Св. Александър Невски“ в София, мав-
золеят костница в Плевен, монументът на връх Шипка и много други.

ОБРАЗИ ОТ МИНАЛОТО И ОТ СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ

Защо културно-историческото наследство трябва да се 
съхранява? Какво значение има неговото опазване за разви-
тието на твоя край и на България?

10
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стойност, като крепости, дворци, църкви, манастири, 
икони, стенописи, различни вещи, стари песни, оби-
чаи, завещани от миналото.

Представят се накратко някои по-важни паметни-
ци на културно-историческото наследство (Рилският 
манастир, Мадарският конник, църквата „Света Со-
фия“, паметникът на Шипка, паметникът на Васил 
Левски в Карлово).

Особено важно е учениците да осъзнаят общест-
веното значение на културно-историческото наслед-
ство, колко е важно то за съхраняване на национал-
ната култура.

Учениците разглеждат илюстративния материал в 
учебника, във връзка с който учителят дава допъл-
нителна информация. Определен паметник на култу-
рата, например паметникът на Шипка, може да бъде 
разгледан по-подробно. 

 
Практическа част: РИСУВАМ НА ТЕМА 

„КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИ ПАМЕТНИК“ 
Аналогично на предишния урок изобразителната 

задача е добре да се осъществи въз основа на предва-
рително наблюдение, при което учениците са добили 
впечатления от посетения обект от културно-истори-
ческото ни наследство (Рилският манастир, Мадар-
ският конник, църквата „Света София“, паметникът 
Шипка, паметникът на Васил Левски в Карлово).

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Изобразителната задача има за цел учениците да 
осмислят впечатленията от посетения обект.

Както в предишния урок за изпълнение на практи-
ческата задача е важно учениците да са осъществили 
предварително наблюдение на съответния обект. 

След кратко въведение се поставя практическата 
задача – рисуване на тема „Културно-исторически 
паметник“.

Ученикът определя предмета на изобразяване и 
гледната точка или от коя страна ще го рисува. Оп-
ределя с какви материали и техника ще работи.

Учителят дава общи насоки за работа. 
В учебника на стр. 11 са дадени примери за после-

дователност на рисуване. 
В случай че ученикът е решил да изпълни рисун-

ката с цвят, се препоръчва първо да рисува в контур. 
След като графичната рисунка е готова, се премина-
ва към работа с цветове.

В случай че ученикът вземе решение да рисува 
графично, тогава е важно първо да нарисува об-
щата форма и детайлите леко с молив, след което 
да премине към по-подробната разработка на изо-
бражението.

Ученикът може да се ръководи от инструктивният 
текст в учебника. 

Обсъждане на практическата работа. 
Припомня се по-важното по темата. Провежда се 

кратък конферанс, на който се припомнят изисква-
нията към изобразителната задача. Учениците ко-
ментират своите рисунки. Учителят прави обобще-
ние за работата на учениците.
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СВЕТЪТ НА МИТОВЕТЕ  
И ЛЕГЕНДИТЕ 

МИТИЧНИ СЪЗДАНИЯ 
В ОБРАЗИ

2 часа

Тип урок
комбиниран

Цели на урока
- усвояване на знания за митологичните образи в 

изкуството
- развиване на умения за изобразяване на образи 

от митологията

Очаквани резултати
Ученикът:
притежава общи знания за митологичнитe образи 
разпознава различни митологични образи
интерпретира чрез изобразителна дейност раз-

лични митологични образи.

Нови понятия
митологичен образ

Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия – 

хартия, гума, молив, флумастери, четка, акварелни 
бои, съд за вода

Подходи и основни методи на обучение
разказ за древните митове, демонстрация, беседа, 

наблюдение, описание, практически методи

Междупредметни връзки
български език и литература, човекът и обще-

ството

Обща информация за урока
Този урок е първият от системата уроци по гло-

балната тема Светът на митовете и легендите. 
Той се реализира в два часа. През първия час се ко-
ментира урочната тема за митичните създания и об-
рази. Следва изпълнението на практическата задача 
по рисуване на митологичен образ. Практическата 
задача може да бъде поставена в началото на втория 
или още по време на първия час. Урокът завършва с 
обсъждане на резултатите.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Стимулира се активността на ученика по време на 
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 нивото на изпълнение на 
изобразителната задача.

Методически насоки за разработване на те-
мата

Теоретична част на урока
Темата за митовете е особено интересна на уче-

ниците. Повечето от тях вероятно имат определени 
знания за различни митологични образи и истории, 
получени от телевизията, книгите и други източници 
на информация. 

Първият урок от глобалната тема е посветен на 
митичните създания, представени чрез образи. Увод-
ната беседа по темата за митовете действа стимули-
ращо. Учениците споделят какви митични същества 
познават.

Следва разказ по темата, който е добре да бъде 
комбиниран с демонстрация на репродукции от е-ре-
сурсите, фотоси или в краен случай репродукции в 
учебника. 

В различните митове се разказва за богове, герои, 
царе, магьосници и други същества. Важно е да се 
поясни, че те са създадени от човешото въображе-

Митични създания в образи

СВЕТЪТ НА МИТОВЕТЕ И ЛЕГЕНДИТЕ

Митовете разказват истории за богове, герои, царе, магьосници. 
Често в тях се описват и фантастични същества. Създадени от 

човешкото въображение, те не съществуват реално в действител-
ността. Техни образи можем да видим в картини, в скулптури и във 
филми. Срещаме ги и като елементи от гербове и украси. Наричаме 
ги митологични образи. Ето няколко примера за такива същества.

Драконът е митично създание, притежаващо магически сили. 
Той е изобразяван с огромни крила и тяло, покрито с люспи. Кен-
тавърът има тяло и крака на кон, торс, ръце и глава на човек. Едно-
рогът е силен и грациозен бял кон с дълъг рог на челото. Горгоните 
са крилати жени, чудовища със змии вместо коси, умеещи с поглед 
да превръщат всичко живо в камък. Сфинксът е с лице и гърди като 
жена, тяло на лъв и крила на птица. Грифонът е с криле на орел и 
тяло на лъв. Минотавърът е с глава на бик и тяло на човек. 

В митологията на много народи се говори за великани, за джу-
джета, за вещици и елфи.

Разгледай илюстрациите. 
Кои митични създания са 
изобразени?

Открий в кои образи са из-
ползвани крака на лъв, кри-
ла на птица, глава на бик. В 
кои образи главата е на чо-
век и в кои – на животно?

12
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ние. Представят се или се показват чрез репродук-
ции известни митични създания и се описва външ-
ният им вид.

Разговорът се насочва към митичните съще-
ства, представени в изкуството. Къде могат да 
се видят митичните създания? Във вид на образи 
те могат да се видят в картини, скулптури, вър-
ху гербове. Вниманието на учениците се насочва 
към илюстрациите в учебника или демонстрира-
ните чрез мултимедия изображения. Учителят 
описва характерните белези на пегаса, свинкса 
или други митологични образи. Отделни учени-
ци, провокирани чрез въпроси, коментират как 
изглеждат отделните митологични същества. Те 
разпознават отделните образи, описват ги, комен-
тират техните части. Този етап на урока завършва 
с беседа, която подготвя учениците за следващата 
практическа част.

Добър вариант е да се използва маска на митично 
същество, която може да създаде подходяща атмосфе-
ра за разговор и да породи идеи за игрова ситуация. 

Практическа част: РИСУВАМ МИТОЛОГИ-
ЧЕН ОБРАЗ

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

След беседата върху митологичните образи се по-
ставя практическата задача: всеки ученик трябва да 
нарисува митологичен образ по свой избор. 

Учителят може да подскаже интересни идеи. Това 
може да стане и чрез беседа. 

След поставяне на задачата е важно да се дадат 
основни насоки за работа. Добре е ученикът да си 
представи как изглежда митологичното същество. 
Той трябва да избере от коя страна ще го рисува: от-
страни; отпред; цялата фигура или някоя характерна 
част – например главата; в каква поза ще бъде, ще 
извършва ли движение. 

Препоръчва се фигурата първо да се скицира 
най-общо с молив, след което да се премине към оц-
ветяването.

В зависимост от своето решение учениците имат 
право да избират с какви материали ще работят.

По време на изпълнение на задачата учителят 
е важно да дава индивидуални насоки съобразно 
идеята на ученика и етапа на рисуване на митоло-
гичния образ. 

Обсъждане на практическата работа
Важно е урокът да приключи с кратък конферанс. 

Припомня се по-важното по темата. Обсъждат се ри-
сунките на учениците и тяхното съдържание. Уче-

ниците разказват какви митологични образи са на-
рисували, кое е най-характерното в тях и как са го 
предали в рисунката си. Учителят дава обща оценка 
на работата по темата и изпълнението на изобрази-
телната задача.
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СВЕТЪТ НА МИТОВЕТЕ  
И ЛЕГЕНДИТЕ 

ДРЕВНОГРЪЦКИТЕ 
МИТОВЕ В ОБРАЗИ

2 часа

Тип урок
комбиниран

Цели на урока
- усвояване на знания за ключови образи от дре-

вногръцките митове
- развиване на умения за изобразяване на образи 

от митологията

Очаквани резултати
Ученикът:
притежава общи знания за основни образи на дре-

вногръцката митология 
разпознава древногръцки митологични образи.
интерпретира чрез изобразителна дейност мито-

логични образи.

Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали по избор

Подходи и основни методи на обучение
разказ за древногръцките митове, демонстра-

ция на репродукции по темата, беседа, практи-
чески методи

Междупредметни връзки
български език и литература, човекът и обще-

ството

Обща информация за урока
Вторият урок по глобалната тема „Светът на ми-

товете и легендите“ я конкретизира и задълбочава по 
отношение на древногръцката митология.

Урокът се реализира в два учебни часа. В първия 
етап на урока се разглежда темата за древногръцките 
митове.

Втората част на урока е практическа, предвидена 
за изпълнение на изобразителна задача.

Урокът завършва с обсъждане на рисунките.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Древногръцките митове са много интересна тема, 
която се посреща с голям интерес от учениците. Кон-
тролът се осъществява при разглеждане и обсъждане 
на нагледния материал, особено по време на изпъл-
нението на изобразителната задача.

Оценяват се активността на ученика в урока и ни-
вото на изпълнение на изобразителната задача, като 
се има предвид оригиналният поглед към решението. 

Методически насоки за разработване на те-
мата

Теоретична част на урока
За създаването на подходяща нагласа в началото 

на часа учениците споделят своите впечатления от 
предишния урок. Припомнят се митологични образи.

Учителят въвежда новата тема. Образите от дре-
вногръцките митове са особено интересни за учени-
ците, а някои от тях са и добре познати. Учениците 
могат да бъдат питани какви древногръцки богове 
или герои познават, какво са чели или гледали за тях. 
Въз основа на отговорите учителят провежда разказ 
по темата. Подчертава, че древногръцката митоло-
гия е богата на различни митологични образи, исто-
рии с богове, герои и странни същества, живеещи на 
сушата и във водата. Важно е учениците да се за-
познаят с основните богове от богатия древногръцки 
пантеон. Въз основа на визуален материал, предста-
вен на страниците на учебника или от електронния 
ресурс, учителят разказва за древногръцки божества 
и герои, за техния характер и външен вид. Обръща 
се внимание на характерни атрибути, присъщи на ня-
кои митологични персонажи, като светкавица, тризъ-
бец и др. По преценка на учителя по-подробно може 

Древногръцките митове в образи

СВЕТЪТ НА МИТОВЕТЕ И ЛЕГЕНДИТЕ

Разгледай трите фотогра-
фии. Скулпторът е изобразил 
три подвига на Херкулес: как 
се бори с критския бик, с лер-
нейската хидра и с немейския 
лъв. Опиши как са изобразени 
сцените. Какви действия из-
вършва Херкулес?

Древните гърци са ни завещали богата митология, населена с бо-
гове, герои, фантастични същества и различни истории, свър-

зани с тях.
Най-важните богове живеят в планината Олимп около главния 

бог Зевс и се радват на вечна младост и красота. 
Зевс е господарят на небето, гръ-

мотевиците и светкавиците, царят 
на хората и боговете. Негова жена 
е Хера, покровителка на брака, по-
велителка на облаците и бурите. По-
сейдон е бог на водите и моретата. 
Негово оръжие е тризъбецът, с кой-
то той може да разклати Земята и да 
разбие и най-твърдата скала. Апо-
лон е бог на красотата и изкуствата, 
превъзходно свирещ на лира. Хер-
мес е бог на търговията, на пастири-
те и пътешествениците, вестител на 
боговете. Обикновено го рисуват с 
крилата шапка и вестителски жезъл. 
Богинята на войната, мъдростта, из-
куствата и мира е Атина.

Разгледай илюстрациите. 
Кои богове са показани? По 
какво ги разпознаваш?

Светът извън Олимп е населяван от кентаври, горски духове, 
морски чудовища. И от хора, разбира се, които са смъртни. От 
връзката на боговете със смъртните се раждат героите. Те водят 
битки с несправедливостта. Един от най-големите древногръцки ге-
рои, Херкулес, е известен с дванайсетте си подвига. 

Древногръцката митология е вдъхновявала поколения художни-
ци, поети и писатели. По нея са създадени много картини и скулп-
тури, книги и филми.

14
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да се разкаже история с някой от по-известните бо-
жества или герои.

По време на урока трябва да се даде възможност 
учениците сами да разпознаят образите, представени 
на илюстрациите в учебника. 

Учителят може да разкаже за подвизите на Хер-
кулес, както и по-подробно да опише някой от тях. 
Отделни ученици по желание могат да опишат как са 
изобразени сцените, представящи подвизите на Хер-
кулес. 

Може да се предостави възможност учениците 
сами да разкажат история с Херкулес или с друг дре-
вногръцки герой. 

Практическа част: РИСУВАМ ГЕРОЙ ИЛИ 
ИСТОРИЯ ОТ ДРЕВНАТА МИТОЛОГИЯ

Във втория етап на урока учениците трябва да 
нарисуват фигура или сцена, свързана с мита за Ор-
фей. За целта е важно те да се запознаят с този мит 
чрез кратък разказ. Учителят предварително трябва 
да прецени какво именно ще включва разказът, тъй 
като въз основа на него ще се постави изобразител-
ната задача.

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Изобразителната задача се поставя след приключ-
ване на разказа за Орфей. Тя предоставя свобода на 
избор на конкретния сюжет. Все пак учителят може 
да подскаже няколко сцени. Ученикът може да избе-
ре да рисува образа на Орфей, Орфей и Евредика, 
двете фигури сред животни или друга сцена от исто-
рията на Орфей. Важно е учителят да получи обра-
тна информация какво ще рисуват отделните учени-
ци, за да подпомогне техния избор, особено когато 
те се насочват към твърде сложно изображение. 

Всеки ученик първо скицира идеята. На този етап 
учителят може да даде насоки или съвети по отноше-
ние на следващия етап на работа. 

След като идеята за композицията е уточнена, уче-
никът започва да рисува в определения формат и със 
съответната техника. Той сам определя с какви матери-
али и техника ще изпълни задачата. При затруднения 
учителят подсказва с какво и как да работи.

Обсъждане на практическата работа
По възможност урокът трябва да приключи с кра-

тък конферанс. Припомня се изобразителната зада-
ча. Обсъждат се рисунките на учениците и тяхното 
съдържание. Учениците споделят кои сцени или об-
рази са нарисували. Учителят дава обща оценка на 
изпълнението на задачата.

ОБРАЗИ И ФОРМИ – РАЗЛИЧНИ 
ГЛЕДНИ ТОЧКИ

НАБЛЮДАВАМ 
ПРЕДМЕТИТЕ  
И ТЕХНИТЕ ФОРМИ

2 часа

Тип урок
комбиниран

Цели на урока
- усвояване на знания за изменение на формата на 

обектите, когато се променя гледната точка
- развиване на умения за наблюдение и изобразя-

ване на обекти от различни гледни точки

Очаквани резултати
Ученикът:
разбира връзката между формата на предмета и 

гледната точка, от която е наблюдаван
описва важни визуални особености при изобра-

зяване на обекти от различни гледни точки (отгоре, 
отдолу, отстрани; обичайни и необичайни гледни 
точки)

наблюдава визуалната промяна на обекти от раз-
лични гледни точки

изобразява обекти от различни гледни точки.

Нови понятия
гледна точка

Материали и дидактически средства
учебник, нагледни средства, материали за рисува-

не: хартия, моливи, гума, цветни флумастери

Подходи и основни методи на обучение
разказ за предметите и техните форми, демон-

страция на предмети, беседа, наблюдение на обекти 
от различни гледни точки, практически методи 

Междупредметни връзки
човекът и природата 

Обща информация за урока 
Този урок е първият от уроците по глобалната 

тема Образи и форми – различни гледни точки.
Названието на урока – Наблюдавам предметите 

и техните форми, подсказва неговото съдържание и 
основно предназначение. Ученикът трябва да осъзнае 
връзката между наблюдателя и формата на предмета. 
Той вече има определен опит в рисуването по натура. 
Сега е важно натурата или предметът, който се наблю-
дава, да се преценява от различни гледни точки. 
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Практическа част: РИСУВАМ ПОРТРЕТ ОТ 
РАЗЛИЧНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Осмислянето на гледната точка става на практи-
ческо ниво. Избира се определен обект, който учени-
кът трябва да нарисува от различни точки на наблю-
дение. Моделът може да бъде ученик, който позира. 
Рисуването на портрет дава възможност да се извър-
ши наблюдение на глава от различни гледни точки.

Лесен вариант за изпълнението на задачата е уче-
никът да рисува портрети на свой съученик, който 
стои в съседство. 

Рисуване на портрет може да се извърши по двой-
ки. За модел на единия ученик служи другият. После 
двамата си разменята местата.

Учителят приканва учениците да прочетат ин-
структивния текст в учебника на стр. 17 или дава по-
яснения и насоки за начина и последователността на 
работа.

Много важно е да се дадат и насоки за наблюде-
ние на натурата: какво е важно да наблюдава и на 
какво да се обърне внимание, какво е най-характер-
ното в лицето. 

Преди поставянето на изобразителната задача е 
важно е да се поговори за формата на главата, части-
те и пропорциите. 

Урокът се реализира в два учебни часа. В пър-
вата част основно чрез демонстрация се изяснява 
понятието гледна точка и връзката ѝ с възприемания 
образ на предмета.

Вторият етап на урока е предвиден за изпълнение 
на изобразителна задача, чрез която ученикът изя-
снява понятието на практическо ниво.

Урокът завършва с обсъждане на рисунките и 
затвърждаване на новото понятие.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Важно е учениците да бъдат стимулирани да на-
блюдават предметите от различни страни и да комен-
тират как се изменя образа на предмета.

Учителят трябва да прилага индивидуален кон-
трол при изпълнение на изобразителните задачи.

Оценяват се активността на ученика в урока и ни-
вото на изпълнение на изобразителната задача.

Методически насоки за разработване на те-
мата

Теоретична част на урока
Макар че основната част на урока е свързана с 

рисуване по натура, важно е първият етап да преми-
не под формата на обяснение, обсъждане и беседа, 
свързани с основната тема – обектът и гледната точ-
ка или мястото, откъдето се наблюдава.

Учителят коментира въпроса как предметите мо-
гат да бъдат наблюдавани от различно място и раз-
стояние и как те изглеждат за наблюдателя. Казано 
по друг начин, образът на предмета зависи от гледна-
та точка. За изясняване на въпроса е подходящо да се 
извърши демонстрация. Учителят показва предмет и 
обяснява как би изглеждал от различно разстояние и 
от различна гледна точка – отгоре, отдолу, отстрани 
и т.н. Всеки ученик извършва наблюдение на малък 
предмет и прави изводи. Отделни ученици споделят 
своите впечатления пред целия клас. Те коментират 
какво се забелязва при наблюдение на предмета от 
различни страни.

Учениците разглеждат фотографиите на стр. 16 в 
учебника и определят от къде са наблюдавани пред-
метите, когато са фотографирани.

Учителят въвежда следващата подтема: Кога-
то художникът рисува предметите, той го прави от 
определена гледна точка. В серията от портрети на 
Холбейн, Матис и Мери Касат ученикът трябва да 
разпознае гледната точка при рисуване на моделите 
и да разкаже какво е изобразил художникът в порт-
рета, рисувайки модела от съответната гледна точка. 
Тук учителят може да ползва репродукции и фото-
графии от елекронните ресурси.

Наблюдавам предметите и техните форми

ОБРАЗИ И ФОРМИ – РАЗЛИЧНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ

Можем да наблюдаваме предметите от различно място и от раз-
лично разстояние. Отблизо малките предмети лесно се обхва-

щат с поглед. За да разгледаме добре големите предмети обаче, на-
пример сградите, е необходимо да се отдалечим. 

Важно е да отбележим, че макар предметите да остават едни 
и същи, видът им се променя в зависимост от това откъде ги на-
блюдаваме. От по-далеч предметът се вижда в неговата цялост, от 
по-близо добре се различават отделните детайли. Мястото, от кое-
то наблюдаваме даден предмет, се нарича гледна точка.

Разгледай фотографиите. От какви гледни точки са сни-
мани предметите?

Можем да рисуваме предмети от различна гледна точка – отпред, 
отстрани, отзад, отгоре или дори отдолу. Важното е да преценим от 
коя гледна точка най-характерното за предмета ще стане видимо.

При рисуването на портрет гледните точки имат своето наимено-
вание. Изображението на лицето отпред се нарича анфас, а отстра-
ни – профил. По-често лицата се рисуват полуобърнати.

От какви гледни точки са нарисувани портретите?

Ханс Холбейн-младши
 „Портрет на Томас Мор“

Анри Матис 
„Портрет на госпожа Матис“

Мери Касат, „Портрет 
на госпожа Сисле“

16
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По време на рисуването на портрета учителят 

трябва да отдели внимание на всеки ученик както по 
отношение на модела, който наблюдава, така и на 
портрета, който създава.

Обсъждане на практическата работа
Припомня се темата на урока и основното поня-

тие. Накрая на урока се провежда кратък конферанс, 
на който учениците споделят какъв портрет са на-
рисували, от каква гледна точка и какви характерни 
черти в модела са забелязали. 

Учителят дава обща оценка на активността на 
учениците по време на урока и коментира някои от 
рисунките.

ОБРАЗИ И ФОРМИ – РАЗЛИЧНИ 
ГЛЕДНИ ТОЧКИ

ГРАДЪТ ОТ ПТИЧИ 
ПОГЛЕД 

2 часа

Тип на урока
комбиниран (нови знания, упражнения и практи-

чески дейности)  

Цели на урока
- затвърждаване на понятието „гледна точка“
- формиране на умение за наблюдаване и анализ 

на архитектурни обекти от различни гледни точки
- развиване на умение за изобразяване на архите-

ктурни обекти от висока гледна точка

Очаквани резултати 
Ученикът:
описва най-важните визуални особености при 

изобразяване на обекти от различни гледни точки 
(отгоре, отдолу, отстрани; обичайни и необичайни 
гледни точки)

наблюдава визуалната промяна на обекти от раз-
лични гледни точки

изобразява обекти от различни гледни точки. 

Материали и дидактически средства 
хартия, моливи, гума, флумастери, акварел или 

темпера, четки, съд за вода

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

стимулиране на въображението, прилагане на инди-
видуален подход при създаване на рисунката.

Междупредметни връзки 
човекът и обществото 

Обща информация за урока
Урокът се състои от две части – теоретична и 

практическа, и се реализира в рамките на два учебни 
часа. В първия час се затвърждава учебният матери-
ал, свързан с различните гледни точки и изменящи-
те се образи на обектите в съответствие с избрана-
та гледна точка. Онагледява се с репродукциите от 
учебника и електронния ресурс. Вторият учебен час 
е предвиден за практическа работа за създаване на 
рисунка по въображение. 

Двете части на урока са плаващи във времето и 
не са строго фиксирани към учебните часове.
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Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Активността на учениците и участието им в те-
оретичната част се стимулират чрез беседа и чрез 
нагледен материал – гледки на обекти от птичи по-
глед. В практическата част се поощрява свободата на 
учениците при изобразяване на техните собствени 
пространствени представи за архитектурните обекти 
в града.

Контролът се осъществява в процеса на беседата 
и на изобразителната дейност. Учителят следи за по-
следователността на етапите на изпълнение на изоб-
разителната задача, уточнява отделните операции 
при прилагане на техниката. На ученици, които сре-
щат затруднение, се дават необходимите указания и 
помощ.

Оценяват се активността на ученика в теоретич-
ната част и конферанса, оригиналността на изобра-
зения обект, богатството на изобразени детайли, 
чистотата на изпълнение на рисунката. Оценката е 
индивидуална качествена.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част 
В първата част на урока учителят въвежда в тема-

та, като активизира образните представи на учени-
ците с подходящ материал за онагледяване. За тази 
цел може да ползва както илюстративния материал 
от учебниците, така и този от електронния ресурс. 
Интересна стимулираща задача може да бъде, ако 
учителят постави предварителна задача учениците 
да снимат с телефоните си един и същ обект от ви-
сока част на някоя сграда (прозорец, балкон), а след 
това същият обект да бъде сниман от нивото на ули-
цата от различни гледни точки. Друг вариант е, ако 
условията позволяват, учениците от прозорците на 
класната стая или от по-високите етажи на училище-
то да наблюдават и описват как изглеждат познатите 
им обекти, които са наблюдавани преди това от ни-
вото на улицата.

Чрез беседа учениците се насочват да опишат 
особеностите на видимия образ на архитектурните 
обекти от висока гледна точка и да ги сравняват с 
особеностите на образите от други – обичайни глед-
ни точки. При възможност учителят може също да 
покаже фотоси на обекти от различни гледни точки. 
В интернет има множество снимков материал на по-
пулярни обекти, например на античния театър в Пло-
вдив, представящи ги от различни страни. Учениците 
се приканват чрез сравнение да открият съществе-
ните разлики между различните образи, които имат 
в телефоните си или които виждат от прозорците 

на високите етажи, или които учителят им показва. 
Този урок може да бъде много интересен и вдъхно-
вяващ за учениците поради нестандартността на но-
вите знания и практическата задача. 

Практическа част: РИСУВАМ ГРАДА ОТ 
ПТИЧИ ПОГЛЕД

За подготовката на учениците за тази тема може 
да им се даде предварителна практическа задача за 
домашна работа – да снимат с телефоните си обект 
или обекти (това може да са сгради или превозни 
средства) от висока гледна точка (от птичи поглед) и 
след това същите обекти – от различни страни, но от 
нивото на улицата. Тези, които са по-сръчни и оби-
чат да рисуват, може да направят и скици отвисоко и 
след това от нивото на обектите.

В случай че обстоятелствата не позволяват, учи-
телят може да ползва само нагледния материал от 
учебника и от електронния ресурс. Снимките, ски-
ците и нагледният материал от учебника и от елек-
тронния ресурс се разглеждат и обсъждат в първата 
част на урока. Важно е учениците да осъзнаят, че 
всеки един обект има различни образи в зависимост 
от гледната точка.

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

В практическата част на урока учениците трябва 

Градът от птичи поглед

ОБРАЗИ И ФОРМИ – РАЗЛИЧНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ

Една изглежда сградата, наблюдавана от улицата, съвсем дру-
га – видяна от много високо. Ето какъв е храм-паметникът 

„Св. Александър Невски“ в София от птичи поглед или от други 
гледни точки. А ето какъв е Старият Несебър, заснет високо отго-
ре. Другояче изглежда, когато се разходим по улиците му. От птичи 
поглед може да обхванем ивицата на целия плаж, но няма да видим 
радостта на децата, замъците от пясък, мятането на водната топка. 
От много високо Античният театър в Стария Пловдив ще ни се раз-
крие целият, но скулптурите му ще бъдат незабележими.

Светът изглежда различен от птичи поглед или наблюдаван от 
нивото на земята. Високо отгоре и отдалеч гледката се разкрива 
до хоризонта, подробностите се загубват, но пейзажът се очертава 
по-общо и цялостно, докъдето погледът ни стига – сгради, улици, 
паркове, площади. Обратното, слезем ли долу, градът ще изчезне 
и ще остане улицата, на която сме. Погледнем ли към сградата, на 
която отвисоко сме виждали покрива, ще открием, че с поглед об-
хващаме само входната врата и най-ниските прозорци. За да видим 
следващия етаж, трябва малко да се отдалечим, за да видим повече 
етажи – трябва повече да се отдалечим.

Виждал ли си земята от самолет? Наблюдавал ли си 
сградите и колите от най-високите етажи? Снимал ли си 
отвисоко? Сподели със съучениците си.

Бисер Дамянов
„Птичи поглед“

Бисер Дамянов 
„Тези, които отлитат на юг“
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да нарисуват един обект или група обекти, гледани 
отвисоко. Всеки ученик първо трябва да си изясни 
кой обект – сграда, превозно средство или група 
от обекти ще нарисува от птичи поглед. Нека да си 
спомни или представи как изглежда отвисоко жела-
ният обект, какво ще се вижда отгоре, какви детайли 
ще има по него. За тази цел е подходящо учителят 
първо да зададе въпроси и няколко ученици да спо-
делят какво биха рисували, както и да опишат с думи 
как ще изглежда сградата или превозното средство, 
което ще рисуват. 

Започвайки работа, учениците е добре първо да 
очертаят с тънки линии общите контури на обектите, 
които ще рисуват, както и по-едрите им части. След 
това продължават работата с боя. Накрая довършват 
с тънка четка и бои или с флумастер детайлите.

Обсъждане на практическата работа 
В началото на конферанса се актуализират из-

искванията и отново се набляга на спецификата на 
образите с висока гледна точка. Обсъждането става 
поотделно според всяко изискване – да се получи ха-
рактерен образ на нарисувания обект с висока глед-
на точка, богатство на детайли, правилна компози-
ция, чистота и прилежност на изпълнението.

ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ – ЛОКАЛЕН 
ЦВЯТ 

ПРЕДМЕТИТЕ  
И ТЕХНИТЕ ЦВЕТОВЕ

2 часа

Тип урок
комбиниран

Цели на урока
- формиране на понятие за локален цвят
- развиване на умения за прилагане на локалния 

цвят при изобразяване на обекти

Очаквани резултати
Ученикът:

• идентифицира локалния цвят на предметите
• различава локални цветове на различни обекти
• преценява ролята на локалните постоянни цвето-

ве при изобразяване на обекти
• изобразява обекти с различни локални цветове.

Нови понятия
локален цвят

Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия: 

акварелни или темперни бои, четки, хартия, моливи, 
гума, съд за вода

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

тически методи

Междупредметни връзки
човекът и природата

Обща информация за урока
Урокът Предметите и техните цветове е пър-

вият от системата уроци по глобалната тема Обра-
зи и цветове – локален цвят. Ученикът трябва да 
усвои знания за локалния цвят на предметите. Рису-
ването по натура дава възможност за осмисляне на 
локалния цвят и прилагането му при изобразяване на 
предметите.

Урокът се реализира в два учебни часа. В първа-
та част се изяснява и коментира понятието локален 
цвят. Вторият етап на урока е предвиден за изпъл-
нение на изобразителната задача – рисуване на на-
тюрморт по натура. Урокът завършва с обсъждане 
на рисунките и затвърждаване на новото понятие.
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Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Важно значение за осмисляне на въпроса за ло-
калния цвят има наблюдението на предметите. Уче-
ниците трябва да бъдат стимулирани и поощрява-
ни да откриват и коментират локалните цветове на 
наблюдаваните предмети. 

Контролът се осъществява по време на наблю-
дението и при рисуването на натюрморта. Особено 
важно е учителят да следи как се предават локалните 
цветове на предметите в рисунките на учениците.

Оценяват се активността на ученика в урока, ко-
ментарите му върху наблюдаваните предмети и ос-
новно – степента на предаване на локалния цвят на 
предмета в рисунките.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част на урока
Названието на урока – Предметите и техните 

цветове, подсказва неговото съдържание и основно 
предназначение. В предишните класове ученикът се 
е запознал с различните цветове. Сега той трябва да 
получи знания за локалния цвят и да го осмисли в 
контекста на цветовете и тяхното многообразие в 
природата и в изкуството.

Подходящо е началото на урока да започне с 
кратка беседа за цветовете, чрез която учениците ак-
туализират знанията си.

Чрез демонстрация и обяснение учителят въвеж-
да новото понятие локален цвят. Макар че изглежда 
очевидно, разбирането на локалния цвят не е съвсем 
лесно. Поради това за изясняване на въпроса трябва 
да се дават примери с различни обекти. Коментират 
се цветовете на предметите, показани на фотографи-
ите на стр. 20 от учебника. За изясняване на въпро-
са е много подходящо да се демонстрират няколко 
предмета с различен цвят и да се направи сравнение. 
При разглеждане на темата е важно да се изясни, че 
локалният цвят може да бъде еднотонов, но може да 
се състои от различни нюанси.

Както беше споменато, важно е локалният цвят 
да се коментира в контекста на цветовете и тяхно-
то многообразие. В тази връзка учителят може да 
припомни какво означава сянка и светлина, каква е 
взаимовръзката между локален цвят и осветление 
(при сумрак цветовете избледняват, на разсъмване 
– те стават по-ярки), както и други аспекти на този 
въпрос.

Важна подтема в урока е приложението на локал-
ния цвят в живописта. Чрез репродукцията в учеб-
ника или друга подходяща репродукция, например 
от електронния ресурс, се демонстрира картина и се 

коментира как са предадени локалните цветове на 
предметите в нея. 

Практическа част: ОЦВЕТЯВАМ ПРЕДМЕ-
ТИТЕ В ЛОКАЛНИЯ ИМ ЦВЯТ 

Втората част на урока е предвидена за практиче-
ска изобразителна дейност. 

Ученикът рисува натюрморт по натура. За целта 
се подрежда натюрморт, който включва предмети с 
ясно изразени локални цветове. В натюрморта мо-
гат да бъдат включени плодове и зеленчуци, битови 
предмети, различни комбинации от тях. По възмож-
ност фонът трябва да бъде едноцветен.

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Изобразителна задача: Рисуване на натюрморт 
по натура

След като изобразителната задача се постави, е 
важно учениците да разгледат предметите от мяс-
тото, където се намират, и да определят локалните 
цветове на всеки предмет в състава на натюрморта. 
Една кратка беседа може да подпомогне процеса.

Изпълнението на задачата започва по вече позна-
тия метод на работа: първо се изгражда рисунката в 
контур, след което се преминава към цветовото из-
граждане.

При работа с цвят е важно ученикът да определи 
локалния цвят. Когато той не е наличен в комплекта 

Предметите и техните цветове

ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ – ЛОКАЛЕН ЦВЯТ

Небето е синьо, тревата и листата на дърветата – зелени, пръстта 
– кафява. Ако се вгледаме по-внимателно обаче, ще видим, че 

в зависимост от светлината и сянката, от разстоянието и от влия-
нието на други фактори обектите могат да изглеждат по-различно 
оцветени. Например морето може да бъде тъмносиньо, светлосиво, 
зеленикаво и пр.

Характерният или преобладаващ за даден предмет или обект 
цвят наричаме локален цвят. Например локалният цвят на снега е 
бял, на домата – червен, на слънцето – жълт. Локалният цвят може 
да бъде еднотонов, но може да се състои от различни нюанси. На-
пример локалният цвят на розата е червен или бял, но във всяко 
цвете могат да се различат няколко нюанса на локалния му цвят.

Когато се разсъмва, цветовете стават по-ясни и обратно, когато се 
стъмва, цветовете започват да губят своята яркост. В сумрака виж-
даме предметите, но характерните им цветове са силно избледнели.

Дълго време художниците използват локалния цвят и рисуват пред-
метите единствено с него. Например в картината на Паоло Учело „Св. 
Георги побеждава дракона“ конят е с бял цвят, морето е предадено в 
синьо, жълто-зелена е земята, а бледорозово – лицето на девойката.

а е 
е

Паоло Учело, „Св. Георги побеждава дракона“

Вземи един предмет и го наблюдавай как изглежда на 
слънчева светлина, вътре в помещение, сутрин, на обяд 
или късно вечер. Разкажи как неговият цвят се променя в 
зависимост от осветлението.

20
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с бои, е необходимо да го получи чрез смесване на 
боите. Полученият цвят се нанася на рисунката, след 
като е получен на палитрата. 

Най-подходяща за изпълнение на задачата е тем-
перната техника. По изключение могат да се ползват 
и акварелни бои.

По време на работа с цвета е важно да се следи 
как учениците определят локалния цвят на предмети-
те в натюрморта, как полагат цветовете в рисунките, 
включително как смесват боите на палитрата и какви 
цветове получават.

Обсъждане на практическата работа
В началото на заключителната част се припомня 

какво е локален цвят и какви са локалните цветове в 
натюрморта. 

Ученическите рисунки, подредени в изложба, 
дават възможност да се проведе разговор за изпъл-
нението на задачата. Като съпоставят цветовете от 
постановката (натюрморта с предмети) с тези от ри-
сунките, учениците преценяват как са предадени ло-
калните цветове на предметите в натюрморта. Учи-
телят дава обща оценка на работата.

ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ – ЛОКАЛЕН 
ЦВЯТ 

ЦВЕТОВЕТЕ  
В ПЕЙЗАЖА

2 часа

Тип урок
комбиниран

Цели на урока
- разширяване на знанията за локалните цветове
- развиване на умения за прилагане на локалния 

цвят при изобразяване на обекти

Очаквани резултати
Ученикът:

• идентифицира локалните цветове на обектите в 
природна и обществена среда

• преценява ролята на локалните цветове при из-
образяване на обекти по наблюдение или по памет

• създава пейзаж, в който предава характерни ло-
кални цветове на обектите.

Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия: ак-

варелни, темперни или акрилни бои, четки, хартия, 
моливи, гума, съд за вода

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

тически методи

Междупредметни връзки
човекът и природата

Обща информация за урока
Вторият урок от системата уроци по глобалната 

тема Образи и цветове – локален цвят, е с назва-
ние Цветовете в пейзажа и има за цел да разшири 
знанията за локалните цветове и да развие умения 
за прилагане на локалния цвят при изобразяване на 
обекти.

Урокът се реализира в два учебни часа. В първа-
та част се коментира въпросът за локалните цветове 
в природата, след което се изпълнява изобразител-
ната задача, свързана с темата. Урокът завършва с 
обсъждане на рисунките и затвърждаване на новото 
понятие.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Важно значение за осмисляне на въпроса за ло-
калния цвят в природата има наблюдението на от-

9
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крито. При възможност учениците наблюдават цве-
товете в природна среда, парк, училищен двор или 
друго подходящо място.

Оценяват се активността на ученика, комента-
рите му върху наблюдаваните цветове в природа-
та, работата с цвят и прилагането на локалния цвят 
в рисунките.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част на урока
Урокът започва с беседа за цветовете. Припом-

ня се най-важното за локалния цвят от предишня 
урок.

Темата за локалните цветове в пейзажа трябва да 
се разглежда въз основа на фотографии и репродук-
ции на пейзажи. 

Учителят приканва учениците да си припомнят 
или представят природни картини и местности, кои-
то са виждали. 

Първо накратко се разглежда подтемата за цве-
товете в природата и локалните цветове, които от-
криваме.

Независимо от измененията на атмосферата и 
осветлението, както и от различни други фактори, 
обектите в околния свят се свързват с определени 
цветове. За някои обекти е много трудно да се опре-
делят локалните им стойности, за разлика от други. 
Тук могат да се дават различни примери: цветът на 
небето, на тревата и т.н. 

След разговора за цветовете в природата се пре-
минава към основната подтема на урока – цветовете 
в пейзажния жанр.

В изкуството, особено в живописта, художниците 
пресъздават природата, като се стремят да предста-
вят локалните или типичните цветове на обектите. 
Някои художници се стремят да предадат съвсем точ-
но цвета на предметите, за разлика от други, които 
рисуват с цветовете по-свободно. Тук е подходящо 
да се покаже и коментира репродукция на картина. 
За целта могат да се ползват репродукциите на стр. 
22 в учебника. При разглеждане на въпроса е важно 
фотографиите, поместени най-долу на страницата, 
да се разграничават от репродукциите на картини. В 
тази връзка е и задачата за ученика, цитирана на стр. 
22: да разграничи нарисуваните от фотографирани-
те пейзажи. Тъй като репродукциите в учебника са 
с малки размери, е добре да се демонстрират репро-
дукции и фотографии от дигиталните ресурси.

Практическа част: РИСУВАМ ПЕЙЗАЖ С 
ЛОКАЛЕН ЦВЯТ

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Втората част на урока е предвидена за 
изпълнението на изобразителната задача. Непосред-
ствено преди поставянето на задачата е важно да се 
припомни работата с бои, особеностите на акварел-
ната или темперната техника. 

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Учителят поставя изобразителната задача – рису-
ване на пейзаж по памет и по негова преценка уточ-
нява две или три изисквания към изпълнението на 
задачата, включително към прилагането на локалния 
цвят при изобразяване на обектите в пейзажа.

След като изобразителната задача се постави, е 
важно ученикът да ориентира листа в необходимата 
посока, да скицира най-общо съдържанието на пей-
зажа, да разграничи основните елементи – небе, пла-
нини или хълмове, дървета. 

След уточняване на рисунката следва да опре-
дели локалните или основните цветове, с които ще 
бъдат оцветени земята, небето, планините, дърветата 
и други. Препоръчва се цветовете да се нанасят по-

Цветовете в пейзажа

ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ – ЛОКАЛЕН ЦВЯТ

Когато рисува пейзаж, художникът обикновено започва с очер-
таване на обектите – сгради, дървета, планини и др., след което 

полага цветовете. Понякога го прави с графични средства като мо-
лив или въглен, но друг път работи направо с четка и боя. 

Някои художници се стремят да изобразят точно цвета на пред-
метите, докато други полагат цветовете по-свободно. 

Първите толкова точно предават цветовете в своите картини, че 
започваме да си мислим – това са фотографии. Цветът на небе-
то, цветовете на тревата, растенията и дърветата изглеждат такива, 
как вито са в действителност. 

Този тип художници разработват пейзажите върху основата на 
локалните цветове на предметите. Картините им строго отговарят 
на видяното в природата.

Разгледай пейзажите. Избери някой от тях и опиши какво 
е нарисувал художникът и с какви цветове е работил.

В кои пейзажи цветовете на предметите са точно преда-
дени и в кои са засилени? 

След откриването на фотографията 
пейзажът се развива и като фотографски 
жанр. Днес вече фотографираните пейза-
жи са по-разпространени от рисуваните.

Разгледай снимките. Опитай се да 
определиш приликите и разликите 
между нарисувания и фотографира-
ния пейзаж.

22
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следователно от светлите към по-тъмните. Ученикът 
може да се ръководи от примерните илюстрации в 
учебника, както и да се придържа към инструктивния 
текст за рисуване на пейзаж.

По време на изпълнението на задачата учителят 
е важно да стимулира индивидуалните решения в 
рисунката и колорита. По възможност учениците не 
трябва да взаимстват и копират един от друг.

Обсъждане на практическата работа 
Урокът по възможност трябва да приключи с кон-

феранс. След подредбата на рисунките се припомня 
учебната задача и се коментират получените резул-
тати. На учениците трябва да се даде възможност да 
споделят впечатленията си от пейзажите и използва-
ните локални цветове.

ТЕМИ И СЮЖЕТИ  
В ИЗКУСТВОТО

ТЕМА И СЮЖЕТ  
В КАРТИНИТЕ  
И СКУЛПТУРИТЕ

2 часа

Тип урок
комбиниран

Цели на урока
- усвояване на знания за темите и сюжетите в из-

куството
- развиване на умения за рисуване по тема

Очаквани резултати
Ученикът:

• описва теми и сюжети в творби на изкуството.
• коментира основни теми и сюжети в изкуството 

(митологични герои, исторически личности и съби-
тия, майчинство, празници).

• интерпретира устно съдържанието на творби на 
изобразителното изкуство.

• създава рисунки по свободна тема.

Нови понятия
теми и сюжети в изкуството

Материали и дидактически средства
учебник, изобразителни материали и пособия – 

акварелни или темперни бои, четки, моливи, гума, 
хартия, съд за вода 

Подходи и основни методи на обучение
разказ, демонстрация, беседа, разглеждане на ре-

продукции, практически методи

Междупредметни връзки
български език и литература, човекът и обще-

ството, човекът и природата 

Обща информация за урока
Урокът Тема и сюжет в картините и скулпту-

рите има важно значение за осмислянето на поня-
тията тема и сюжет. Той въвежда в системата от 
уроци по глобалната тема „Теми и сюжети в изку-
ството“. В този урок въпросът за темата и сюжета 
се разглежда основно в живописта и скулптурата, за 
да се развие чрез други урочни теми в следващите 
уроци. Първият час от урока протича основно чрез 
прилагане на интерактивни методи. Втората част на 
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урока е предназначена за изпълнение на изобрази-
телна задача по темата. Урокът завършва с обобще-
ние и кратко обсъждане на рисунките.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Стимулира се активността на учениците по тема-
та. Учениците се поощряват да коментират теми и 
сюжети в произведенията на изкуството и да разказ-
ват какво е изобразено.

По време на практическата част на урока учите-
лят следи за изпълнението на поставената задача. 

Оценяват се активността на ученика в беседата, 
коментарите, свързани с разглежданите произведе-
ния, активността при обсъждането на резултатите от 
изобразителната задача. 

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част на урока
Урокът започва с уводна беседа, чрез която се 

стимулира интереса към темата.
Под форма на разказ и беседа учителят представя 

учебния материал и още в началото въвежда и изя-
снява основните понятия. 

Художествените произведения се създават обик-
новено въз основа на определена тема. Това ясно 
личи в картините и скулптурите. Темата може да 
бъде различна – историческа, митологическа, битова 
или друга. Темата се конкретизира в сюжета, който 
виждаме изобразен. Сюжетът е изобразената ситуа-
ция или събитие.

Изясняването на понятията е подходящо да ста-
ва чрез демонстрация на репродукции. На тази ос-
нова се коментира сюжетът, например в картината 
на Брьогел „Селски танц“. А каква е темата? Тя 
е битова, защото е изобразена битова сцена. Сега 
може да се направи връзка между тема, сюжет и 
заглавие на художественото произведение. Загла-
вието може да съвпадне или да не съвпадне с тема-
та или със сюжета.

Въз основа на репродукциите се коментират как-
во пресъздават художествените произведения на 
митологическа, на историческа и на битова тема. На 
тази основа учениците трябва да разгледат репро-
дукциите и да разпознаят темата, която стои в осно-
вата на показаните произведения.

Във връзка с произведенията – на К. Брюлов „По-
следният ден на Помпей“ и на Б. Челини „Персей с 
главата на медузата Горгона“ – трябва да се даде съ-
ответната информация за избухването на Везувий и 
за мита за горгоната Медуза.

След запознаване с проблематиката учениците 

трябва да разгледат картината на Мърквичка „Ръ-
ченица“, да определят темата и да разкажат какво е 
изобразено в картината. Препоръчва се учениците да 
напишат кратък текст по задачата.

Практическа част: РИСУВАМ НА СВОБОД-
НА ТЕМА

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Преди да се постави практическата задача, учени-
ците разглеждат ученическите рисунки на стр. 25 и 
определят темите и сюжетите.

Задачата рисуване на свободна тема предполага 
неограничен избор на тема. Това може да затрудни 
учениците. Учителят предлага няколко теми. Учени-
ците могат да дадат свои идеи.

Изборът на тема не винаги е достатъчно условие 
за преминаване към изпълнението на изобразителна-
та задача. Темата може да се конкретизира, като се 
набележат някои по-важни сцени или сюжети за ри-
суване. Могат да се дадат примери с една или пове-
че теми. След поставяне на задачата учителят също 
може да консултира учениците поотделно.

Преди конкретната работа над рисунката се за-
почва с предварителни скици. При скицирането е 
важно да се определи най-общо композицията: фи-
гурите, тяхното разположение и основните елементи 

Тема и сюжет в картините и скулптурите

ТЕМИ И СЮЖЕТИ В ИЗКУСТВОТО

Обикновено художественото произведение – картина или скулп-
тура – е създадено върху определена тема – митологическа, 

историческа, битова или свързана с любовта, майчинството, праз-
ниците, красотата на природата и т.н. Освен тема произведения-
та имат и свой сюжет. Сюжетът е събитието, ситуацията, която е 
изо бразена на картината.

Темата е нещо общо, което може да породи различни идеи. На ос-
нова на темата и на нейното осмисляне се избира сюжет. Сюжетът 
конкретизира темата. Ако темата е митологическа и е за подвизите 
на Херкулес, сюжетът е свързан с конкретен подвиг на този герой, 
който ще бъде изобразен. Това може да бъде например борбата на 
Херкулес с немейския лъв. Много често сюжетът на произведение-
то е обозначен в названието му.

Разгледай картината „Ръченица“ на Иван 
Мърквичка. Какво е изобразено на нея? Как-
ва е темата, по която е рисувана тази твор-
ба – митологическа, битова, фантастична, 
историческа или библейска?

Иван Мърквичка 
„Ръченица“

Художествените произведения на митологическа тема пресъзда-
ват образи и сцени от митовете и легендите. Историческите карти-
ни изобразяват исторически събития и личности. Произведенията 
на битова тема отразяват ежедневния живот, облеклото, обзавеж-
дането, различните предмети.

Разгледай репродукциите. По какви теми са работили 
художниците? Кое произведение е на митологическа, кое 
на историческа и кое на битова тема? Разкажи какво е изо-
бразено на картините.

Карл Брюлов 
„Последният ден на Помпей“

Питър Брьогел Стария 
„Селски танц“

Бенвенуто Челини  
„Персей с главата 

на Медуза“

24
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на обстановката. Ученикът избира най-добрата и по 
нея изпълнява рисунката в по-голям формат. Първо 
рисува с молив, след което продължава с цвят съо-
бразно избраната от него техника. При изпълнение 
на рисунката е важно ученикът да се придържа към 
избраната тема и да не се отклонява към други теми.

Обсъждане на практическата работа 
Урокът завършва с общ конферанс. Припомня се 

задачата. Учениците споделят какво са нарисували 
и по каква тема. При обсъждането се уточнява кои 
ученици са рисували по една и съща тема и какви 
са разликите в отделните рисунки. Накрая учителят 
прави обобщение и изказва мнение относно работата 
на учениците в часа.

ТЕМИ И СЮЖЕТИ  
В ИЗКУСТВОТО 

ИСТОРИЯТА 
ОЖИВЯВА В КАРТИНИ 
И СКУЛПТУРИ

2 часа

Тип на урока
комбиниран (нови знания, упражнения и практи-

чески дейности)  

Цели на урока 
- затвърждаване на понятията тема и сюжет в 

изкуството
- развиване на умение за устно интерпретиране на 

исторически творби на изкуството
- формиране на умение за представяне чрез изоб-

разителна дейност на исторически събития и личности

Очаквани резултати 
Ученикът:

• описва и коментира теми и сюжети в творби на 
изкуството 

• интерпретира устно и в изобразителна дейност 
съдържанието на творби на изобразителното изку-
ство

• коментира основни теми и сюжети в изкуството 
(исторически личности и събития).

Материали и дидактически средства 
акварелни или темперни бои, четки, флумастери, 

моливи, гума, хартия, съд за вода

Подходи и основни методи на обучение 
разказ, беседа, показ, описание, практически ме-

тоди, методи за стимулиране на въображението

Междупредметни връзки 
човекът и обществото, български език и литература

Обща информация за урока
Урокът се състои от две части. В теоретичната се 

представят интересни факти за събития и произве-
дения на изкуството, свързани с националната исто-
рия. Обсъждат се исторически сюжети. В практиче-
ската част учениците рисуват на историческа тема, 
като сами си избират сюжет. Двете части на урока не 
са точно фиксирани като време.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Важно е през първия час учениците да бъдат 
вдъхновени с разказ за историческо събитие, за да се 
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стимулира въображението им. Трябва да бъдат по-
ощрени да споделят познанията си от националната 
история и впечатленията си, свързани с исторически 
личности и събития. 

По време на практическата част на урока учителят 
следи за изпълнението на поставената задача. Оценя-
ват се активността в беседата, композицията, изобра-
зителните умения при представяне на човешките фи-
гури, ситуацията и действията на героите, проявеното 
въображение и реализираната идея. Да се имат предвид 
също старанието и прилежността на ученика. Поставя 
се индивидуална качествена оценка.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част 
В теоретичната част учителят привлича и акти-

визира вниманието на учениците с интересен разказ 
за историческо събитие или личност от българската 
национална история. Целта е да се стимулира въ-
ображението на учениците и да се повиши техният 
интерес. Учителят насочва вниманието към произве-
дения на изобразителното изкуство на историческа 
тематика. За целта може да използва илюстративния 
материал в учебника и/или електронния ресурс. С бе-
седа се затвърждават знанията за понятията „тема“ и 
„сюжет“, взети в предишния урок по тази глобална 
тема. В беседата и обсъждането на произведенията 
е добре да се направи словесно описание на образи-
те – на обстановката (сгради, крепости, съоръжения, 
животни) и на външния вид на персонажите – фигу-
ра, действия, типаж (лице, брада, мустаци, прическа 
и др.), облекло, аксесоари (знаме, оръжия, муниции 
и др.) и други подробности, даващи представа за епо-
хата, личностите и събитието.

Практическа част: РИСУВАМ НА ИСТОРИ-
ЧЕСКА ТЕМА

Успехът на тази практическа задача също 
предполага учениците да имат предварителна подго-
товка за това, което ще изобразяват. Ако те са раз-
гледали преди това снимки, картини или скулптури на 
исторически личности и на историческа тематика, ще 
бъдат предварително ориентирани относно подробнос-
тите, свързани с образността на епохата, която изобра-
зяват. Тъй като такава предварителна ангажираност не 
може да се очаква от всички, учителят трябва да съумее 
още в теоретичната част при обсъждане на образността 
да насочи вниманието на учениците към подробности-
те на това, което ще изобразяват.

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Задачата за часа е учениците да нарисуват извест-

на историческа личност или някакво събитие, свър-
зано с националната ни история.

Тъй като задачата предполага изобразяването на 
човешка глава или на фигури при различни действия, 
е добре учителят да обърне внимание на някои особе-
ности в анатомията на човешката фигура, свързани с 
движенията. Децата на тази възраст обикновено рису-
ват сковани и статични фигури, независимо че фигу-
рите извършват някакви действия, затова е подходящо 
да им обърне внимание на точките на движения в тя-
лото – ставите. При изобразяването на главата също 
да им обърне внимание на някои анатомични части, 
които на тази възраст може и да останат ненарисувани 
– най-често това са носът (в анфас), ушите и веждите.

След поставянето на изобразителната задача учи-
телят може да поиска учениците да споделят своите 
намерения за това, което ще рисуват, както и да опи-
шат с думи най-важните особености във външния 
вид. Напомня им се, че първо трябва да изберат ис-
торическия сюжет, после да решат колко фигури ще 
изобразят, в каква обстановка ще бъдат разположе-
ни, какви действия ще извършват. Фигурите трябва 
така да бъдат разположени, че да си взаимодействат 
помежду си. 

Обсъждане на практическата работа 
Обсъждането на импровизираната изложба за-

почва с предположения от страна на учениците от-

Историята оживява в картини и скулптури

ТЕМИ И СЮЖЕТИ В ИЗКУСТВОТО

Миналото е неизчерпаем източник на теми и сюжети за 
художниците. То ги вдъхновява, захранва творческа-

та им природа с идеи и възвишени емоции. От своя страна, 
художниците възкресяват миналото – в техните картини и 
скулптури историческите сцени и образи оживяват.

За да бъдат произведенията реалистични, художници-
те често използват нагледни материали – стари снимки и 
илюстрации, експонати от археологически, исторически 
и етнографски музеи, описания в текстове от миналото.

Славни битки, обсади на крепости, войскови походи, 
епизоди от живота на видни личности и на забележител-
ни царе, ето само част от историческите събития, които 
най-често са претворявани в изкуството.

В историческите книги илюстрациите подпомагат въз-
приемането на текста. Паметниците пресъздават известни 
личности. Живописта дава възможност да се изобразяват 
исторически епизоди с много участници.

Виж как са изобразени българските войници от 
Балканската война в картината на Ярослав Вешин 
„На нож“. Разгледай „Спасяване на Самарското зна-
ме“, нарисувана от Никола Кожухаров. Коментирай 
със своите съученици впечатленията си.

Ярослав Вешин, „На нож“Никола Кожухаров, „Спасяване на Самарското знаме“

Николай Павлович
 „Симеон пред стените на Константинопол“
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12носно това на коя рисунка коя историческа личност 
или събитие е изобразено. Следва актуализиране на 
изискванията за практическата задача и обсъждане 
на рисунките по всеки един от критериите. Накрая 
учителят прави обобщение и изказва мнение относно 
работата на учениците в часа. 

СИМВОЛИ И ЗНАЦИ

ЗОДИИТЕ  
И ТЕХНИТЕ ЗНАЦИ

2 часа

Тип на урока
комбиниран (нови знания, упражнения и практи-

чески дейности)   

Цели на урока 
- усвояване на знания за визуални знаци и символи
- развиване на умение за изобразяване на симво-

ли и знаци

Очаквани резултати
Ученикът:

• познава понятията „визуален знак“ и „символ“
• разпознава митологични символи и знаци за ви-

зуална информация и комуникация
• интерпретира чрез изобразителна дейност раз-

лични митологични образи.

Нови понятия
визуален знак, символ

Материали и дидактически средства
акварелни бои, флумастери, маслен пастел, хар-

тия, четки, моливи, гума, съд за вода

Подходи и основни методи на обучение 
разказ, беседа, описание, показ, демонстрация, 

практически методи, методи за стимулиране на въ-
ображението

Междупредметни връзки 
човекът и природата, човекът и обществото, ма-

тематика

Обща информация за урока
Урокът се състои от две части. В теоретичната част 

учениците разглеждат и коментират различните сим-
воли и визуални знаци от репродукциите в учебника 
и електронния ресурс, като използват вече познати им 
знания за визуалните знаци и визуалната комуникация.

В практическата задача учениците трябва да на-
рисуват символа на своята зодия или на близък и лю-
бим човек чрез визуален знак. Двете части на урока 
са плаващи във времето и не са разграничени.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Темата е много интереса за учениците. Чрез на-
гледните материали от учебника и от електронния 
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ресурс и чрез разказ за звездните митове и зодиакал-
ните знаци учителят ангажира вниманието им. Чрез 
беседа стимулира въображението и творчеството 
им, мотивирайки ги да изобразят избран от тях зоди-
акален символ. Контролът се осъществява в процеса 
на беседата, практическата дейност и обсъждането. 
Оценява се активността и резултатът от практиче-
ската дейност. Индивидуална качествена оценка.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част 
Удачно е преди този урок да се постави предвари-

телна задача на учениците да се поинтересуват коя е 
личната им зодия и кой е нейният зодиакален символ. 

В първата част учителят ги мотивира чрез интере-
сен разказ за звездното небе и за някой от зодиакал-
ните символи и свързан с него мит. Онагледява ги с 
някои от илюстрациите в учебника и от електронния 
ресурс. Добре е тук да се подчертае любознател-
ността като характерна черта на човека и вечният му 
стремеж към звездното небе.

След това учителят запознава учениците с новите 
понятия „визуален знак“ и „символ“, като ги онагле-
дява чрез зодиакалните символи и техните знаци и 
посочва разликите между символ и знак.

Практическа част: РИСУВАМ МОЯ ЗОДИА-
КАЛЕН ЗНАК

Във втората, практическата част, учителят чрез 
беседа задава въпроси, свързани с предварителната 
задача – всеки да се поинтересува и разбере нещо 
повече за своята зодия и за митовете, свързани с нея. 
Учениците споделят интересна за тях информация, 
която са открили за личните си зодии, както и това 
какво възнамеряват да нарисуват. 

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Учителят поставя изобразителната задача: все-
ки ученик да нарисува визуален знак на своя личен 
зодиакален символ. По желание може да нарисува и 
знак на зодиакалния символ на близък и любим за 
него човек.

В самостоятелната работа корекциите на учите-
ля да бъдат насочени преди всичко по отношение 
на съответствието между символа и знака, който го 
представя, както и по отношение на композицията на 
рисунката и правилното използване на материала и 
техниката на изпълнение.

Обсъждане на практическата работа
В началото на конферанса учителят актуализира 

чрез беседа знанията на учениците за новите поня-
тия. Интригуващо за тях би било, ако след това на 

импровизираната изложба учениците разпознават 
зодиите на своите другарчета и съответстващите им 
символи.

Коментират се качествата на рисунките съобраз-
но изискванията, които са поставени в началото на 
практическата част, а именно: разпознаваемост на 
изобразения символ, оригиналност на изображение-
то, правилно разположение върху листа, чистота на 
изпълнението, умело използване на изразните сред-
ства. Учителят прави обобщение за дейността на 
класа като цяло. Поставя се индивидуална качестве-
на оценка на всеки ученик.

Зодиите и техните знаци

СИМВОЛИ И ЗНАЦИ

От дълбока древност хората вярват, че звездите и планетите оказ-
ват влияние върху техните съдби в зависимост от това кога са 

родени. Ето защо те разделят небесната сфера на 12 части, в които 
слънцето навлиза през различните месеци. Наричат ги „зодии“ и вся-
ка от тях носи името на основното съзвездие в нея.

За обозначаване на зодиите освен знаци се използват и изобра-
жения на животни, хора или предмети, на които е предаден симво-
личен смисъл – например овен, лъв, риби, скорпион, везни, млада 
жена и други. Това са символите на зодиите. Символът е условен 
знак, чрез който се представя и възприема даден обект. Например 
чрез животното овен се представя зодията овен. 

Открий кой е съответстващият графичен знак и символ 
на твоята зодия. А кои са на другите зодии?

Хората измислят различни визуални знаци и символи, с които 
да обозначават и разпознават различните зодии. Визуален знак 
наричаме характерното стилизирано изображение, с което се обо-
значава дадено нещо. С визуалния знак зодията се представя така, 
както звукът се представя чрез буквата.

28
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СИМВОЛИ И ЗНАЦИ

ЕМБЛЕМИ  
И ГЕРБОВЕ

2 часа

Тип урок
комбиниран

Цели на урока
- усвояване на знания за емблемите и гербовете и 

тяхното приложение
- формиране на умения за създаване на емблема

Очаквани резултати
Ученикът:

• познава най-общо ролята на гербове и знаци при 
визуална комуникация

• разпознава емблеми, гербове и знаци
• създава изображения, като използва различни 

символи и знаци.

Нови понятия
емблема, визуален знак

Материали и дидактически средства
учебник, хартия, темперни бои, тънка четка, флу-

мастери, цветни и черни моливи, гума, хартия, съд 
за вода 

Подходи и основни методи на обучение
разказ за емблемите и гербовете, демонстрация, 

беседа, наблюдение, методи за стимулиране на въоб-
ражението, практически методи

Междупредметни връзки
човекът и природата 

Обща информация за урока
Този урок е вторият от глобалната тема „Символи 

и знаци“. Урокът протича в два учебни часа. В пър-
вия час се разглежда въпроса за емблемите и гербо-
вете и тяхното приложение.

През втората част на урока учениците работят по 
създаване на проект за емблема.

Урокът завършва с обсъждане на рисунките.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Интересът на учениците се стимулира чрез репро-
дукции и други нагледни материали, включително и 
беседа за визуалните знаци. По време на изпълне-
нието на задачата се осъществява индивидуален кон-
трол. Оценяват се активността на ученика в урока, 

коментарите му върху разглежданите картини, рав-
нището на проявено въображение в рисунките.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част на урока
Урокът разширява знанията на учениците за зна-

ците и дава нови знания по отношение на емблемите 
и гербовете.

В началото чрез беседа се припомня основното за 
символите и знаците и тяхното предназначение. 

Учителят въвежда темата. Емблемите и гербовете 
имат важно значение за обществото. Можем да ги 
срещнем навсякъде, особено емблемите.

Въз основа на репродукциите в учебника или на 
мултимедийно представени картини се разглеждат 
различни емблеми и гербове. За да не объркат по-
нятията, подтемите за емблемата и гербът се раз-
глеждат последователно. Изясняват се особености-
те и функциите на емблемата. Коментират се някои 
по-известни емблеми, представени в учебника или в 
електронните ресурси.

По аналогиен начин се разглежда и въпросът за 
герба, неговите особености и предназначение. Обяс-
нява се къде можем да видим гербовете, каква е ос-
новната разлика с емблемата.

Важен акцент в урока е гербът на България, който 

Емблеми и гербове

СИМВОЛИ И ЗНАЦИ

Емблемата е стилизирано изображение, което служи за отличи-
телен знак. От емблема се нуждаят организациите, фирмите, 

спортните клубове и т.н. Чрез нея те популяризират идеите и це-
лите си. Например емблемите на Червения кръст и на Червения 
полумесец са символи на състраданието и безкористната по-
мощ. Петте преплетени кръга на олимпийското движение изра-
зяват стремежа олимпийската идея да обедини петте населени 
континента на нашата планета.

Рогът е емблема на съобщенията, приета от пощенските служби 
във всички европейски страни. Змия, обвила чаша, е познатата на 
всички емблема на аптеките. Гълъб с маслинова клонка е много 
популярен символ (емблема) на мира.

Гербът е отличителен знак на държава, град, род. Поставя се вър-
ху знамена, монети, печати. Има по-сложна символика от емблемата.

Например гербът на България е държавен символ, който изра-
зява независимостта на българската държава. Днешният герб на 
Варна наследява стогодишната традиция от предишните нейни гер-
бове лъвовете да държат котва, символ на пристанищния град. В 
герба на Пловдив има два лъва – единият с корона, другият – без 
корона. По този начин е вплетена историята на разделена България 
– Княжество България и Източна Румелия. 

Посочи емблема или емблеми, които са ти харе-
сали най-много. Къде си ги виждал?

Разгледай емблемите и гербовете, показани на 
страницата. Какви фигури на животни откриваш?

30
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трябва да бъде описан по-подробно. След това може 
да бъдат представени гербове на български градове. 
Тук е мястото учениците да се запознаят с герба на 
местния град или селище.

За да стане урокът диалогичен, учениците трябва 
да оценят гербовете, както и да открият какви фигу-
ри на животни съдържат и как са изобразени.

Практическа част: РИСУВАМ ЕМБЛЕМА НА 
ЗООПАРК

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Задачата е много интересна за учениците. Те оби-
чат животните и най-често са посещавали зоопарк.

След кратка беседа за зоопарка учителят поста-
вя задачата – да се проектира емблема на зоопарк. 
Емблемата трябва да отразява характерното за зоо-
парка – място, където са събрани представители на 
различни животински видове. Това може да бъде по-
казано чрез стилизиран образ на животно в комбина-
ция с надпис.

Учителят насочва учениците към инструктивния 
текст или устно представя начина на работа над ем-
блемата. След като животното е избрано, е важно да 
се прецени от каква гледна точка ще бъде изобра-
зено. Изображението или рисунката трябва да бъде 
много опростена, без излишни детайли. На ученици-
те трябва да се даде свобода на работа: черно-бяла 
или цветна емблема, на едно животно или комбина-
ция от животни, с характерни детайли, в съчетание с 
други атрибути. Илюстрациите на стр. 31 служат за 
вдъхновение и за отправна точка към решението на 
задачата.

Обсъждане на практическата работа
Припомнят се темата на урока, практическата за-

дача и характерното за емблемата. Учениците споде-
лят какви емблеми са проектирали и какви са техните 
особености. Коментират се качествата на проектите, 
създадени от учениците.

Учителят прави обобщение и дава обща оценка 
на работата.

ЕКСПРЕСИВНОСТ НА ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ

КОЛАЖЪТ – ТЕХНИКА 
И ПРОИЗВЕДЕНИЕ  
НА ИЗКУСТВОТО

2 часа

Тип урок
комбиниран

Цели на урока
- усвояване на знания за колажа 
- формиране на умения за създаване на колаж от 

хартия

Очаквани резултати
Ученикът:

• притежава общи знания за колажа 
• експериментира с различни материали при съз-

даване на колаж
• създава колаж, като комбинира различни мате-

риали от хартия
• обяснява изразните възможности на различните 

материали за изграждане на колажа.

Нови понятия
колаж

Материали и дидактически средства
учебник, хартия или тънък картон за основа, цвет-

ни хартии, изрезки от вестници и списания, лепило, 
ножица, материали за рисуване

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

тически методи

Междупредметни връзки
технологии и предприемачество

Обща информация за урока 
Урокът е първият от уроците по глобалната тема 

Експресивност на изобразителните материали и 
техники, чрез която се въвеждат някои нови изобрази-
телни техники. В теоретичната си част урокът запозна-
ва учениците с колажа като техника и като творба.

В практическата част се изпълнява колаж. Изпъл-
нението на колаж изисква разнообразни материали, 
които трябва предварително да се осигурят.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Интересът на учениците към темата се стимулира 
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чрез беседата и репродукциите, включително на уче-
нически колажи.

Особено важен е контролът по време на изпъл-
нение на задачата: да се наблюдава как се прилага 
техниката и как се изгражда колажът при отделните 
ученици.

Оценяват се активността на ученика, начинът на 
работа и нивото на изпълнение на колажа.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част на урока
Урокът започва с беседа за различните изобрази-

телни техники. Учениците споделят какви техники 
познават.

Учителят въвежда темата на урока – колажа, и 
говори за колажа като техника и произведение на из-
куството. Колаж наричаме техника за създаване на 
произведения чрез налепване върху някаква основа 
на предмети и материали с различен цвят и фактура. 
Колаж наричаме и произведението на изкуството, 
изпълнено с тази техника. 

След разграничаване на понятията учителят 
говори за видовете колаж. Колажът има много 
разновидности. Той може да бъде изготвен от раз-
лични материали, основно от хартии, вестници, 
фотографии, прежди, тъкани, изрезки от списа-
ния, прикрепени към дадена основа – обикновено 
хартия. За колаж могат да се използват също така 
ленти, пластмасасови части, фолио, етикети, корк, 
естествени материали като кора от дървета, листа, 
семена, както и други подходящи материали.

Учениците разглеждат илюстрациите в учебника. 
На тази основа учителят обяснява за еднослойния и 
многослойния колаж и различните материи, които са 
използвани за изготвяне на тези колажи.

По възможност се демонстрират оригинални 
ученически работи. Учениците търсят и обясняват 
разликите между рисунките с молив и/или с бои и 
колажа. 

Практическа част: ПРАВЯ КОЛАЖ ОТ ХАР-
ТИЯ

Поставяне и изпълнение на колективната за-
дача

Изпълнението на колаж изисква материалите за 
неговата изработка да бъдат предварително осигуре-
ни, защото в зависимост от това с какви материали 
се разполага, ще зависят начинът на изпълнение и 
резултатът – какъв колаж ще бъде създаден. Важно е 
на учениците да се предоставят цветни хартии, опъ-
ковъчни хартии, стари списания или други хартиени 
материали, както и подходящи лепила.

Съществуват много начини на изработка на колаж 
от хартия. Учителят подсказва основните начини на 
работа. Текстът на стр. 33 предоставя възможност 
учениците сами да се ориентират в начина на работа. 

Важно е да се напомнят основните етапи:
Нагласяване на основата.
Подготовка на частите или изрезките чрез изкъс-

ване или изрязване с ножица.
Монтиране на първите елементи. 
Добре е ученикът, преди да залепи съответните 

части, първо да ги композира върху основата и след 
като уточни мястото им, да ги залепи.

Колажът може да бъде обогатен с рисуване на ли-
нии и форми с флумастери, пастели, цветни моливи.

Обсъждане на практическата работа
За целта се провежда конферанс. Припомня се те-

мата на урока и най-важното за колажа. Учениците 
споделят как са работили по изпълнение на задачата 
и какъв е начинът на изграждане на колажа.

Учителят прави обобщение, дава обща оценка на 
работата и получените резултати. 

Колажът – техника и произведение 
на изкуството

ЕКСПРЕСИВНОСТ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ 
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ

Колажът е техника за създаване на произведения чрез залепва-
не на предмети и материали с различен цвят и фактура. Колаж 

наричаме и произведение на изкуството, изпълнено с тази техника. 
Колаж може да бъде изготвен от различни материали, основно 

от хартии, фотографии, прежди, тъкани, изрезки от списания, при-
крепени към дадена основа – обикновено хартия. За колаж могат да 
се използват също така ленти, пластмасови части, фолио, етикети, 
корк, естествени материали като кора от дървета, листа, семена, 
както и други.

Особеното при изготвяне на колаж е начинът на работа. Кола-
жът може да бъде изграден само в един слой, като отделните пар-
чета или части се залепят едно до друго. По-сложен вид колаж е 
многослойният. Върху първия слой се залепват материалите на 
следващия и така, докато колажът се завърши. 

За изготвяне на колажа е важна основата. Трябва да е удобно да 
се лепи върху нея. Най-често за основа се използват картон, дъска, 
платно и др. 

Разгледай ко-
лажите. Можеш 
ли да ги разли-
чиш от рисунка 
с молив и бои? 
Опитай се да 
обясниш какви са 
приликите и как-
ви – разликите.

32
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ЕКСПРЕСИВНОСТ НА ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ

МОЗАЙКА
2 часа

Тип урок
комбиниран

Цели на урока
- усвояване на знания за мозайката като техника 

и творба 
- формиране на умения за създаване на мозайка 

Очаквани резултати
Ученикът:

• притежава общи знания за техниката мозайка
• експериментира с различни материали при съз-

даване на мозайка
• създава мозайка, като комбинира различни мате-

риали от хартия.

Нови понятия
мозайка

Материали и дидактически средства
учебник, цветни хартии, твърд бял лист за основа, 

молив, гума, ножица, безцветно лепило

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

тически методи

Междупредметни връзки
технологии и предприемачество, математика

Обща информация за урока 
Урокът е вторият по глобалната тема Експресив-

ност на изобразителните материали и техники. 
В него се разглежда урочната тема за мозайката. В 
първата част на урока учениците се запознават с 
техниката и изкуството на мозайката, след което във 
втората част се изработва мозайка от хартия.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Интересът към изобразителните техники се сти-
мулира чрез беседата и репродукциите, включително 
на ученически работи. 

Особено важен е контролът по време на изпъл-
нение на задачата: да се наблюдава как се прилага 
техниката, как се рисува проектът и по него се из-
пълнява мозайката.

Оценяват се активността на ученика, начинът на 
работа и нивото на изпълнение на мозайката.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част на урока
Началото на урока започва с мотивираща беседа 

за изобразителните техники. Учителят насочва вни-
манието на учениците към илюстративния материал 
в учебника на стр. 34 или демонстрира мозайка, в 
случай че разполага с такъв образец. След това изя-
снява понятието – мозайката е техника за създаване 
на образ от малки парчета от различен материал като 
цветно стъкло, камъчета и др. 

Същността на мозайката е в начина на подредба 
на елементите на определена основа, където те се 
монтират и залепват. Мозайката се изпълнява въз 
основа на предварително изготвен точен проект.

Учителят обяснява с какви материали са изпъл-
нени мозайките, показани на репродукциите: с кера-
мични елементи, с камъчета, с бобчета, с мъниста. 
На една от репродукциите е показано как се изготвя 
мозайка. Учениците разглеждат репродукциите и ко-
ментират какви образи виждат и намират ли някаква 
разлика между мозайката и колажа.

Историята на мозайката е много стара. Още пре-
ди няколко хилядолетия тя се прилага за украса на 
подове, стени или други плоскостти. Една от причи-
ните е, че тя е много трайна и красива. На учениците 
се поставя въпросът дали са виждали мозайка, къде 
са я виждали, спомнят ли си какво представлява.

Мозайка

Мозайката е техника за създаване на изображения от 
малки парчета цветно стъкло, камък или други мате-

риали. Характерно за мозайката е, че образите се получа-
ват, като парченцата от материала се подреждат едно до 
друго върху повърхността и се залепват. Изработването 
на мозайката става на основата на предварително изгот-
вен проект, в който са уточнени формите и цветовете. 

Предимствата на мозайката са в нейната трайност и 
здравина. Тази техника се използва в декоративно-при-
ложните изкуства. Изготвят се големи мозайки върху подо-
ве и стени. Благодарение на мозайките помещенията придоби-
ват по-красив и по-представителен вид.

Историята на мозайката е 
много стара. Още преди 3000 
години се използва за украса. 
В наши дни мозайки се изра-
ботват и от материали като се-
мена, минерали, миди и други. 

ЕКСПРЕСИВНОСТ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ 
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ

т 

о-
оби-

Какво е изобразено на мозайките? По какво 
мозайката се различава от колажа?

34
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Практическа част: СЪЗДАВАМ МОЗАЙКА
Поставяне и изпълнение на изобразителната 

задача
Изобразителната задача дава възможност уче-

ниците на практическо ниво да осмислят техниката 
на мозайката. Мозайка може да се изпълни с раз-
лични техники. Изготвянето на мозайка от хартия 
е лесно. Техниката е общодостъпна и не изисква 
много време.

Преди това е важно да се приготвят материалите. 
Учителят обяснява начина на изпълнение или на-

сочва учениците да прочетат текста на стр. 35. При 
изпълнение на техниката е важно основните етапи да 
се спазват.

Първо се уточнява образът чрез рисунка. След 
уточнената рисунка се подготвят отделните „блокче-
та“, като се изрязват от цветните хартии. 

За да няма неприятни изненади, преди да се за-
лепят блокчетата, се подреждат, преценява се дали 
мозайката се е получила и едва след това се преми-
нава към лепене на отделните парченца хартия. От 
ученика се изисква да работи чисто, като не зацапва 
с лепило. За да се получи ефектът на мозайката, е 
важно между блокчетата да се оставят ивици бяло.

Обсъждане на практическата работа
Припомня се основното по темата. Изработените 

мозайки се подреждат и се обсъждат. Отделни уче-
ници разказват как са работили. Урокът завършва с 
оценка на работата и изпълнението на мозайките. За 
домашна работа остава довършването на мозайките.

ЕКСПРЕСИВНОСТ НА ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ

КАКВО ПРЕДСТАВЯТ 
МАКЕТИТЕ

2 часа

Тип на урока
комбиниран 

Цели на урока 
- запознаване с понятието макет
- формиране на знания за видовете макети и тех-

ните функции
- развиване на умение за създаване на макет с раз-

лични материали

Очаквани резултати 
Ученикът:

• познава понятието макет и функциите на ма-
кетите

• обяснява изразните възможности на различните 
материали и техники 

• може да експериментира с различни материали 
при създаване на макет.

Нови понятия
макет 

Материали и дидактически средства
подходящ кашон, кутия, ножица, лепило, линийка 

или триъгълник, цветни хартии, молив, гума, темпер-
ни или акрилни бои, флумастери, четки 

Подходи и основни методи на обучение 
разказ, обяснение, беседа, описание, наблюдение, 

показ, демонстрация, инструктаж, практически методи

Междупредметни връзки
технологии и предприемачество, човекът и обще-

ството 

Обща информация за урока
Урокът е в рамките на два часа в две части, които 

не са определени времево. В първата част учениците 
се запознават с понятието макет, с видовете макети 
и с техните функции. В практическата част експери-
ментират с различни материали и създават макет на 
сграда или превозно средство.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Чрез интересен разказ за ролята и функцията на 
макетите и богат нагледен материал от учебника и 
електронния ресурс учителят привлича внимание-
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то и активизира визуалното мислене на учениците. 
Той може да ги мотивира да направят собствен ма-
кет на сграда, в която живеят или искат да живеят, 
или на автомобил, или на друго превозно средство. 
В процеса на практическата дейност учителят ги 
насърчава да не се страхуват да експериментират 
с различни материали. Контролът се осъществява 
в процеса на практическата дейност и обсъждане-
то. Оценява се активността на ученика, оригинал-
ността на макета, чистотата и прецизността на из-
работката и старанието и прилежността. Оценката 
е индивидуална качествена.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част 
В теоретичната част учителят и учениците комен-

тират илюстративния материал в учебника и в елек-
тронните ресурси. Чрез интересен разказ за сгра-
дите, автомобилите и другите обекти, създадени от 
човека, той им разяснява ролята на макета за онагле-
дяване на идеята на автора – архитекта, дизайнера 
или скулптора. Така той ги въвежда в новото поня-
тие – макет. Разглеждат се различни видове макети 
от илюстративния материал в учебника или в елек-
тронните ресурси и се обсъждат техните функции и 
материалите, с които са изработени. 

Практическа част: СЪЗДАВАМ МАКЕТ
В началото на практическата част учителят мо-

тивира учениците, поставяйки ги въображаемо в 
ролята на архитекти или дизайнери. Чрез беседа ги 
подтиква да споделят своето намерение относно бъ-
дещия макет, който ще направят, както и материали-
те и инструментите, с които ще работят.

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Практическата задача е да се създаде макет на 
сграда или евентуално на превозно средство (авто-
мобил, камион, автобус). Задачата може да се из-
пълнява индивидуално или на групи по двойки, при 
което учениците във всяка група си разпределят ра-
ботата и задачите.

Тъй като ще се използват остри инструменти 
(ножче, ножица, връх на пергел), преди започване на 
работа е задължително учителят да направи инстру-
ктаж за безопасност. В процеса на работа той може 
да консултира учениците за начините на апликиране, 
както и да ги поощрява да експериментират с раз-
лични материали, които са налице, и да декорират 
макета.

Обсъждане на практическата работа (евенту-
ално конферанс)

Прави се импровизирана изложба с по-завърше-
ните и оригинални работи, които могат евентуално 
да послужат за образец за изпълнение на задачата. 
Коментират се изискванията, а именно: оригинал-
ност на формата и декорацията на макета, използва-
не на различни материали, чистота на работата, ста-
рание и прилежност. Стимулират се повече ученици 
да вземат участие в обсъждането, дори и такива, чи-
ито работи са останали недовършени и не са изне-
сени на конферанса. Добре би било всеки от тях да 
обясни какъв тип макет прави и какво представя чрез 
него. Накрая учителят прави обобщение и поставя 
качествени оценки на част от учениците, които са се 
справили със задачата.

Какво представят макетите

Макетите онагледяват онова, което няма как да видим – сградите, 
преди да бъдат построени, исторически забележителности, кои-

то днес не съществуват, или природни и архитектурни чудеса, които 
са труднодостъпни. Макетът е умален обемен модел, представящ 
външния или вътрешния вид на сграда, машина или друг обект.

Макетите се изработват от различни пластични материали – 
гипс, дърво, картон, метал, хартия, прозрачни пластмаси и други 
съвременни материали.

Архитектурните 
макети са най-раз-
пространени и пред-
ставят сградите в 
силно умален вид. 
Архитектът пра-
ви макет, за да се 
види как ще изглеж-
да сградата, когато 
бъде построена, и 
как ще въздейства 
на хората с външния си вид. Някои архитектурни макети са напра-
вени така, че да се вижда разположението на вътрешното прос-
транство в сградата. Също така може да се направи макет, който 
представя не само сградите, но също така природните особености 
и релефа, на който те са построени.

Дизайнерите също правят макети, за да се види нагледно как 
ще изглежда определено изделие. Когато проектират вещи за 
бита, по-малки машини или книги, техните макети са в естестве-
ни размери.

Разгледай илюстрациите. За какво би могъл да служи 
макетът не на една, а на много сгради? А на малък град? 
Защо се изработват макети на още непостроени сгради? 
Каква е големината на макетите? От какво зависи тя?

ЕКСПРЕСИВНОСТ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ 
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ

36
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СВЕТЪТ НА МИТОВЕТЕ  
И ЛЕГЕНДИТЕ

ОБРАЗИ  
ОТ БЪЛГАРСКИТЕ 
МИТОВЕ И ЛЕГЕНДИ

2 часа

Тип на урока
комбиниран

Цели на урока
- запознаване с характерни особености при изо-

бразяване на образи от български митове и легенди
- формиране на умения за изобразяване на образи 

на герои от български митове и легенди

Очаквани резултати
Ученикът:

• разпознава различни образи от български леген-
ди и митове

• интерпретира чрез изобразителна дейност раз-
лични образи от български митове и легенди.

Материали и дидактически средства
акварелни или темперни бои, флумастери, хартия, 

моливи, гума, съд за вода

Подходи и основни методи на обучение
разказ, беседа, показ, описание, практически ме-

тоди, методи за стимулиране на въображението

Междупредметни връзки
български език и литература, човекът и обще-

ството

Обща информация за урока
Урокът е в две части, общо два учебни часа. Про-

дължителността на двете части се определя по усмо-
трение на учителя.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Учителят може да стимулира фантазията на уче-
ниците и тяхната творческа активност чрез вълнуващ 
разказ за герой от български мит или легенда и чрез 
илюстративния материал в електронния ресурс и учеб-
ника. Контролът се осъществява в процеса на беседата 
и на практическата дейност. Оценява се активността на 
учениците в процеса на беседата и на конферанса, а в 
резултата на практическата дейност – оригиналността 
на замисъла, композицията, използването на изразните 
средства, чистотата на изпълнение на рисунката и ста-
ранието на ученика в процеса на урока.

Методически насоки за разработване на те-
мата

Теоретична част
Една много благодатна и вълнуваща тема, която 

при подходящо преподаване може да вдъхнови уче-
ниците.

Учителят може да привлече и активизира внима-
нието на учениците чрез вълнуващ разказ за герои 
или същества от български митове и легенди. В ми-
товете се представят образи на богове и фантастич-
ни същества, в които са вярвали нашите прадеди и 
които и днес разпалват въображението ни – от ми-
тологията на славяните (Перун, баба Яга, самоди-
ви, змей горянин), от траките (Орфей, Дионис) и от 
прабългарите (Тангра). Легендите се основават на 
реални личности, съществували някога и известни с 
доброто, което са правили на народа, но които на-
родното въображение е украсило с разкази, в които 
реалното и чудесното се преплитат. Такива са Кра-
ли Марко, свети Иван Рилски, девойката Калиакра 
и други. Имената на някои от тях са дали имена на 
известни местности или цветя, например планината 
Пирин, град Перник и цветето Перуника, нос Ка-
лиакра, планината Родопа, пещерата „Дяволското 
гърло“ край Триград, Самодивските езера, Муратов 
връх и много други местности в Пирин и други пла-
нини. Интересни български легенди има и за Орфей. 

Образи от българските 
митове и легенди

СВЕТЪТ НА МИТОВЕТЕ И ЛЕГЕНДИТЕ

Художниците, които илюстрират или рисуват картини по мито-
ве и легенди, се стремят да представят най-характерното чрез 

външния вид на героите, чрез фигурата им, прическата, дрехите, 
украшенията и предметите. Ето защо за тях е важно да познават 
добре легендите, да знаят как са изглеждали хората тогава. Не на 
последно място трябва да са наясно как през вековете други творци 
са изобразявали добрите и лошите, умните и глупавите, храбрите и 
страхливите герои. 

Ако художникът изобразява девойките от легендата за нос Кали-
акра например, може да вгради в облеклото им характерни мотиви 
от народните носии, да вплете плитките им една в друга, както е 
според легендата. Освен хубост лицата им трябва да излъчват и 
онази решителност, която е необходима, за да се удавят в морето, 
но да не се предадат в ръцете на насилниците.

Когато творецът рисува самодиви, е необходимо да знае, че те са 
неземно красиви, с поглед, който може да те замае. Облечени са в 
бели дрехи, украсени с пера, с които летят като птици.

При изображения на Крали Марко трябва да се има предвид, че 
легендите го представят като непобедим юнак, защитник на онеправ-
даното християнско население. Той може да извършва чудеса от 
храброст и да побеждава значително превъзхождащ го противник.

Според митовете свети Иван Рилски също извършва чудеса, но 
от съвсем друг характер. Отшелникът лекува болести и недъзи, 
прави така, че неми хора да проговорят, а слепи да прогледнат. Той 
е благ, общува с животните и дори дивите зверове не го нападат.

Разгледай илюстрациите. Определи за кои митове или 
легенди се отнасят.

Е
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Учителят може да намери увлекателна история в ин-
тернет, с която в уводната част да вдъхнови учени-
ците за изобразителна дейност.

След вълнуващото начало, съчетано с нагледния 
материал, учителят с беседа затвърждава новото по-
нятие митологичен образ, взето в друг урок от тази 
глобална тема. Удачно е чрез беседа учениците да 
разкажат за интересен за тях герой или случка от 
българска легенда или мит.

В края на теоретичната част учителят актуали-
зира знанията на учениците, свързани с илюстра-
цията, и им предлага да илюстрират български мит 
или легенда.

Практическа част: ИЛЮСТРАЦИЯ ПО БЪЛ-
ГАРСКА ЛЕГЕНДА

В началото на практическата част всеки ученик 
може да разкаже кой митологичен или легендарен ге-
рой или събитие има желание да илюстрира. Те тряб-
ва ярко да си представят как ще изглежда изобразя-
ваният от тях герой, какъв ще бъде неговият външен 
вид, облекло, аксесоари, действия и поза. От облек-
лото и аксесоарите трябва да си личи националният 
характер на легендата или мита.

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Задачата за часа е учениците да нарисуват герой 
или случка от български мит или легенда с материали 
по избор – графично или с бои. От рисунката трябва 
да личи българският характер на легендата или мита.

Непосредствено преди започване на работа учи-
телят напомня на учениците да съблюдават правил-
ното разположение на изобразяваните обекти върху 
листа. Ако рисуват човешки фигури, трябва да се оп-
итат да ги направят раздвижени, помежду им да има 
връзка и взаимодействие. Те трябва да очертаят пър-
во контурите на обектите, а после да използват боите 
в по-едрите петна и във фона. Накрая довършват с 
тънка четка и/или флумастер детайлите.

Обсъждане на практическата работа
В началото на конферанса отново се актуализират 

понятията митологичен образ и легендарен образ и 
се разискват техните значения. При започване на об-
съждането учениците трябва да разпознаят кой ми-
тологичен или легендарен образ и случка са изобра-
зени на всяка рисунка. Авторите могат да споделят 
и какво точно ги е вдъхновило, за да изберат точно 
този герой и сюжет. След това се обсъждат качества-
та на рисунките съобразно поставените изисквания 
в началото на практическата част. Учителят поставя 
индивидуални качествени оценки и накрая прави об-
общена оценка за работата на учениците в урока.

ТЕМИ И СЮЖЕТИ  
В ИЗКУСТВОТО

ПРАЗНИЦИТЕ  
В ИЗКУСТВОТО 

1 час
 
Тип урок
за нови знания 

Цели на урока 
- усвояване на знания за тема и сюжет в изкуството
- развиване на умения за рисуване по тема

Очаквани резултати 
Ученикът:

• описва и коментира сюжети от темата Празник в 
творби на изкуството

• интерпретира устно и в изобразителна дейност 
съдържанието на творби на тема Празник в изобра-
зителното изкуство. 

Материали и дидактически средства 
хартия за рисуване, четки, бои, съд за вода, моли-

ви, гума, флумастери

Подходи и основни методи на обучение 
разказ, беседа, описание, демонстрация, наблю-

дение, практически методи, методи за стимулиране 
на въображението

Междупредметни връзки 
български език и литература, човекът и обще-

ството

Обща информация за урока
Темата на урока се взема за един час, но е в 

пряка връзка с темата на следващия урок. В този 
урок в рамките на 40 минути учителят трябва да 
предаде теоретичния материал, както и да се осъ-
ществи практическата дейност. Тя може да бъде по 
усмотрение на учителя – разглеждане, описание и 
коментар на илюстративен материал от учебника и 
от електронните ресурси и/или практическа изоб-
разителна дейност. 

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Чрез вдъхновяващ разказ и нагледни материали 
от учебника и от електронните ресурси учителят 
привлича вниманието на учениците и ги стимулира 
към изобразителна дейност. Посредством беседа ги 
потапя в собствените им спомени и чувства за пре-
живени празнични мигове. 
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Контролът се осъществява по време на беседата 
в процеса на практическата дейност и при конферан-
са. Оценяването е индивидуално качествено и е съ-
образно вида на практическата дейност. Оценява се 
активността на учениците в описанието, обсъждане-
то и коментарите на репродукциите, както и скиците, 
ако са правили такива.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част
Урокът започва урока с разказ за някой празник 

или тържество, познато на учениците. Учителят 
обяснява за различните видове празници, за приго-
товленията и събитията, свързани с тях и за тяхната 
роля в живота на хората. Учениците разказват свои 
спомени от празници и тържества, на които са при-
съствали, споделят какви чувства са преживявали, 
кои са характерните особености. След това учите-
лят насочва вниманието им към темата Празник и 
към празничните сюжети и така неусетно ги потапя 
в света на изкуството. Обсъждат се репродукциите 
от учебника и от електронните ресурси, като особе-
но внимание се обръща на обстановката, облеклото, 
движенията, израза на лицето и жестовете на герои-
те. Учителят поощрява учениците да описват и ко-
ментират образите и действията на персонажите от 
картините. 

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Изобразителната задача може да бъде следна-
та: учениците да си изберат интересен персонаж от 
илюстративния материал в учебника и да го скицират 
с молив или флумастер, като обръщат внимание на 
облеклото, типажа, позата, движенията и жестовете. 

Тъй като този час темата за практическата задача 
е свързана с темата за следващия, друг вариант на 
практическа изобразителна задача може да бъде уче-
ниците да си измислят и да скицират лица или цели 
фигури на празнуващи хора. Имайки предвид пер-
сонажите от репродукциите, учениците могат да си 
измислят свои герои и да заимстват от репродукции-
те някои елементи като облекло, типаж, поза, движе-
ния, мимика и жестове.

Обсъждане на практическата работа
Ако учителят избере практическата работа на 

учениците да се състои само в словесно описание и 
коментари върху репродуктивния материал в учеб-
ника и електронния ресурс, тогава в края на часа се 
обсъжда участието на учениците – като активност, 
като уместност на отговорите и коментарите и също 
използвания изобразителен речник. Ако в практиче-
ската работа е включена и изобразителна дейност, се 

обсъждат само най-характерните и сполучливи ски-
ци, на които могат да се поставят и индивидуални ка-
чествени оценки.

Празниците в изкуството 

ТЕМИ И СЮЖЕТИ В ИЗКУСТВОТО

Художниците обичат да изобразяват празници и празнуващи хора, 
защото така картините им успяват да излязат от скучното всеки-

дневие и да представят ритуали и обичаи, изпълнени с много динами-
ка, емоции и цветове, будещи интерес и желание да бъдат споделени.

Разпространени сюжети в изкуството са сцени с празнични тра-
пези и пиршества, тържествени церемонии с музиканти и танцува-
щи хора, балове, народни празненства, карнавали с клоуни и маски, 
общи увеселения, коледни празници, забавни игри и други весели 
прояви. При всички тях поводът за празнуване, начинът, по който 
се празнува, тържествената обстановка, облеклото и участниците 
са различни, но ги обединява празничното настроение и чувството 
за единение между хората.

Произведенията на изкуството, изобразяващи празненства, чес-
то успяват да предадат на зрителя веселите и жизнерадостни емо-
ции, уловени в тях. Това се осъществява и чрез пъстрите и красиви 
одежди, с които се обличат хората в такива моменти, и чрез лицата 
им – ведри, усмихнати, радостни. Самите пози внушават свобода, 
непринуденост, подчертават изключителността на момента. 

Всичко това го има в картините на Иван Мърквичка „Шопско 
хоро“ и на Иля Репин „Вечеринка“. Мърквичка е отдръпнал мъгли-
те и облаците към планината, за да се освободи простор за празнич-
ното настроение на площада. Репин е нарисувал музикантите така, 
че ни помога да си представим празничната музика.

В картината „Бал в Мулен дьо ла Галет“ на Огюст Реноар праз-
ничното настроение е умело представено чрез усмихнати, ведри 
лица на преден план и танцуваща двойка – на заден.

Танците и движението в живописните картини или в графики-
те с празнични сюжети са израз на радост и любов към живота. 

Иван Мърквичка, „Шопско хоро“ Иля Репин, „Вечеринка“

40
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ТЕМИ И СЮЖЕТИ  
В ИЗКУСТВОТО

РИСУВАМ НА ТЕМА 
„ПРАЗНИК“ 

1 час

Тип урок
за упражнения и практически дейности

Цели на урока 
- прилагане на умения за рисуване по тема
- развиване на умения за създаване на сюжетна 

композииця

Очаквани резултати 
Ученикът:

• описва и коментира сюжети от темата Празник в 
творби на изкуството

• интерпретира устно и в изобразителна дейност 
съдържанието на творби на тема Празник в изобра-
зителното изкуство

• създава фигурална композиция със сюжет на 
тема Празник. 

Материали и дидактически средства 
хартия за рисуване, четки, бои, съд за вода, моли-

ви, гума, флумастери

Подходи и основни методи на обучение 
разказ, беседа, описание, демонстрация, наблю-

дение, методи за развиване на въображението, прак-
тически методи

Междупредметни връзки 
български език и литература, човекът и обще-

ството

Обща информация за урока
Темата се взема за един час и е в пряка връзка с те-

мата на предишния урок, като се явява нейно практи-
ческо продължение. В този урок учениците трябва да 
създадат фигурална композиция на тема Празник, коя-
то евентуално да довършат за домашна работа вкъщи. 

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Посредством беседа учителят насочва учениците 
към техните спомени и чувства, свързани с празни-
ци, и ги вдъхновява да изобразят сюжет с празнува-
щи хора. 

Контролът се осъществява в процеса на практи-
ческата дейност и при конферанса. Оценяването е 
индивидуално качествено. 

Оценява се активността на учениците по време 
на конферанса, както и по-завършените рисунки и 
добри рисунки по следните критерии: а) връзка на 
сюжета с темата – като обстановка и действия на 
героите; б) правилно разположение на фигурите; в) 
пози, действия и израз на лицето на персонажите, 
свързани с празничния сюжет.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част
Урокът може да започне с кратка емоционал-

на беседа, активизираща положителните емоции и 
спомени на учениците, свързани с празниците. Те 
споделят своите вълнения. Учителят ги приканва да 
си помислят коя вълнуваща случка ще изобразят. 
Напомня им да си припомнят каква е била средата, 
обстановката и украсата за празника, как са били об-
лечени хората, какво е било изражението на лицето 
им, какво са правили и други подробности, които са 
част от образната характеристика на сюжета. Един 
или двама ученици описват това, което биха изобра-
зили. Беседата трябва да е кратка, за да остане доста-
тъчно време за изобразителна дейност.

Друг начин за започване на тази тема е без беседа 
учителят да подкани учениците в началото да си по-
мислят и да решат какво ще изобразяват. После да си 

Рисувам на тема „Празник“

ТЕМИ И СЮЖЕТИ В ИЗКУСТВОТО

Припомни си любим празник или празнична случка, която е ос-
тавила красив спомен у теб. Спомни си как са облечени хо-

рата, какво правят, какво е изражението на техните лица, каква е 
обстановката наоколо, украсата, ако има такава.

Ако нямаш такъв спомен, може да нарисуваш някое празнично 
тържество в твоето населено място. Общите тържества създават 
радостно настроение сред хората. Навсякъде е изпъстрено с разно-
цветна празнична украса, със знамена и светлини, по площадите 
има сцени с танцьори и музиканти. Провеждат се тържествени 
шествия с много цветя, а вечерта има красива заря, която придава 
особена тържественост. Организират се увеселения с танци и хорӚ, 
а за децата – забавления с игри и пъстри въртележки.

Когато уточниш какъв ще е сюжетът и какви – действията на ге-
роите, които ще нарисуваш, тогава определи и разположението на 
основните фигури. Какво ще правят, в какви пози ще бъдат, как ще 
са облечени, с какви изражения на лицата си, какви жестове могат 
да разкрият чувствата им. Обърни внимание на мястото и обста-
новката, в която ще се развива действието. 

За да изглеждат естествени движенията, трябва да обърнеш вни-
мание на двигателните възли в човешкото тяло – шията, кръста, 
рамото, лакътя, колената. 

Ако действието го изисква, може също да наклониш телата. Връз-
ката между героите се предава, като обърнеш главите им една към 
друга така, че да се гледат в очите или да гледат в една и съща посока.

После очертай главните фигури и маркирай най-същественото от 
средата, в която те са изобразени. Не подценявай детайлите, особе-
но на облеклото и на лицето – очи, нос, уста, прическа, защото те 
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затворят очите и последователно да си представят, 
първо средата, обстановката и украсата, а след това 
и персонажите, като ги води последователно в пред-
ставите и спомените – общ вид – дрехи, прически, 
пози, действия, изражение на лицата, жестове.

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

В този час учениците трябва да нарисуват фигу-
рална композиция на тема Празник, като сами си из-
берат празничния сюжет и действащите персонажи. 
Когато учениците са решили какво ще нарисуват, то-
гава учителят им напомня да започнат с набелязване 
на разположението на основните фигури и средата, 
като рисуват леко с върха на молива. Първо да на-
рисуват по-едрите фигури и елементи (главни герои, 
части от екстериора или интериора и други), след 
което да започнат с боите от по-едрите петна, като 
се движат към по-дребните. Накрая да довършат с 
тънка четка или флумастери детайлите.

Учениците трябва да обърнат повече внимание на 
движенията на човешките фигури, на техните дейст-
вия и на веселото и радостно изражение на лицата. 
Фигурите в композицията трябва да имат връзка 
една с друга и това се осъществява най-лесно, като 
се насочат главите на героите една към друга или 
техните очи – едни към други. Друг начин е героите 
да извършват общо действие, например да танцуват, 
да играят хора или да гледат музиканти.

Веселото и жизнерадостно настроение се предава 
и чрез пъстрите и наситени цветове. Подходяща за 
тази цел е работата с контрастни цветове.

Насоките и корекциите в процеса на изобразител-
ната дейност е добре да са свързани с разположение-
то, позите, движенията и типажа на фигурите, както 
и с използването на материалите и цветовете.

Обсъждане на практическата работа
Вероятно поради ограниченото време и сложнос-

тта на задачата повечето ученици няма да успеят да 
я завършат. По тази причина в края на часа учите-
лят избира няколко характерни рисунки на ученици, 
които са се справили с поставената задача. Учителят 
задава въпроси към авторите на рисунките и те спо-
делят какво са нарисували. Чрез беседа се припомнят 
изискванията към сюжета и персонажите, които ста-
ват и критерии за оценяване. Важно е, насочвани от 
учителя с въпроси, чрез своите коментари учениците 
да затвърдят знанията от предишната урочна тема.

ТЕМИ И СЮЖЕТИ  
В ИЗКУСТВОТО

МАЙКАТА  
В ИЗКУСТВОТО

1 час

Тип на урока
за нови знания

Цели на урока 
- формиране на знания по тема Майчинство и 

умение за описание на творба по репродукция
- формиране на умение за скициране по памет и 

въображение на сюжетен портрет

Очаквани резултати 
Ученикът:

• описва теми и сюжети в творби на изкуството, 
отнасящи се до майката

• интерпретира устно и в изобразителна дейност 
съдържанието на творби на изобразителното изку-
ство, свързани с темата Майчинство

• коментира темата и сюжетите в изкуството, 
свързани с майката и майчинството.

Материали и дидактически средства
хартия, черни или цветни моливи, флумастери, 

гума, акварелни или темперни бои, две или три четки 
с различни размери, съд за вода

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

страция, методи за стимулиране на въображението 

Междупредметни връзки 
български език и литература, човекът и обще-

ството

Обща информация за урока
Урокът е в рамките на един час. Темата е логично 

свързана с тази на следващия урок. Времето трябва 
да се разпредели правилно, за да може да се препода-
дат новите знания, да се коментират репродукциите 
на произведения на изкуството и за да остане малко 
време за практическа изобразителна дейност, която 
да подготви учениците за следващия урок, който е 
изцяло за упражнения и практически дейности.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Тъй като темата за майката е свързана с чувства-
та на учениците и с тяхното отношение към майка-
та, това може да послужи за повод за мотивирането 
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им в хода на целия урок. Контролът се осъществява 
в процеса на беседата и в края на часа при обсъж-
дането на резултатите от изобразителната дейност. 
Оценяват се активността на учениците в теоретична-
та дейност, уместността, обосноваността и точност-
та на техните отговори.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част
Темата е подходяща за мотивиране на учениците 

и това може да стане по различни начини в зависи-
мост от решението на учителя. Например – може да 
започне с емоционален разказ за ролята на майката в 
живота на човека, за нейната любов и всеотдайност. 
Може да започне и с беседа към учениците, в която 
въпросите да са насочват в посока на чувствата, кои-
то те изпитват към техните майка. Добре е да бъдат 
насочвани с въпроси, така че да отчетат грижовност-
та и нещата, които майките ежедневно извършват за 
тях. Урокът може да започне също и с кратко стихо-
творение или песничка, посветена на мама, с което 
да се създаде необходимата емоционална нагласа 
като увод към темата.

След това учителят насочва учениците към новата 
материя в този урок – отразяването на темата Май-
чинство в изкуството. Разказва им за вълненията, 
които хората на изкуството имат към темата за май-
ката. Художниците като деца силно са преживявали 
любовта и грижовността на собствените си майки. 
Това ги вдъхновява и им помага да рисуват сюже-
ти на тази тема. Още от древни времена във всички 
култури има запазени произведения на изкуството, 
които са запечатали чувствата към майката.

Учителят предлага на учениците да разгледат 
илюстративния материал в учебниците. При въз-
можност им показва и нагледен материал от елек-
тронните ресурси. Чрез беседа ги насочва да опис-
ват какво виждат на всяка репродукция. Обръща се 
внимание на позата на майката и на ръцете ѝ, които 
показват близостта ѝ с детето. В някои произведения 
е представен моментът на нежност и на емоционална 
близост, на чувството на любов и топлота. В други 
сюжети средата и обстановката са свързани с еже-
дневието – почивка, грижи, ежедневни дейности като 
тоалет или хранене. Вниманието на учениците също 
се насочва и към цветовете – те са светли, нежни и 
внушават ведрина и спокойствие.

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Изобразителната задача трябва да бъде съобра-
зена с краткото време, което ще остане за нея. Под-
ходящо за случая би било да им се постави за задача 

да нарисуват портретна скица на мама по памет, из-
пълнена линеарно само с молив или флумастер. Учи-
телят ги насочва да се спомнят как изглежда лицето 
ѝ – особено очите, веждите, носа и устните, каква е 
прическата ѝ, какви украшения носи и други подроб-
ности.

Обсъждане на практическата работа
В края на часа за обсъждане се изнасят по-добри-

те и завършени рисунки. Учениците коментират спо-
ред изискванията – композиция, обща форма на гла-
вата, детайли на лицето, прическа. Накрая учителят 
поставя индивидуални качествени оценки на част от 
учениците и прави обобщение за работата на класа.

В края на часа учителят поставя задача на учени-
ците за домашна работа – всеки да направи с теле-
фона си няколко портретни снимки на своята майка, 
които да донесе следващия път. Тези от учениците, 
които нямат възможност за това, да донесат портрет-
ни снимки на майките си.

Майката в изкуството

ТЕМИ И СЮЖЕТИ В ИЗКУСТВОТО

Темата за майката и майчинството е една от най-красивите и въл-
нуващи теми в изкуството. Майката е символ на безусловната 

любов и грижа, с които дарява децата си. Съзерцавайки картини, 
посветени на майката, човек неволно си спомня за красиви и скъ-
поценни мигове, споделени със своята майка. 

Майчинското чувство е характерно за всички животни. То е уве-
ковечено в редица митове, легенди и предания, използвани за сюже-
ти в изкуството. Съществува стара легенда, според която една въл-
чица майка се е смилила и откърмила двете невръстни деца Ромул и 
Рем, които по-късно са станали основатели на великия Древен Рим.

Много художници от различни времена и култури създават твор-
би на тема „Майка и дете“. В своите сюжети те представят любов-
та, нежността и топлото майчино чувство. 

В религиозното изкуство иконите на Богородица с младенеца, 
представящи любовта между майката и детето, са наричани „Бо-
городица – Умиление“. На тях младенецът е изобразен седнал в 
ръцете на Божията майка, прилепил буза до лицето Ӝ.

В светското изкуство творците пресъздават грижовността на 
майката, опитват се да изразят безкрайната Ӝ обич към децата.

Избраните сюжети се стремят да изразят съкровената връзка 
между майката и нейното дете, да докоснат чувствителността ни и 
да предизвикат у нас онези красиви и възвишени чувства, които се 
свързват с мисълта за майката.

Статуя на вълчицата с Ромул и Рем
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ТЕМИ И СЮЖЕТИ  
В ИЗКУСТВОТО  

ПОРТРЕТ НА МОЯТА 
МАЙКА

1 час

Тип урок
за упражнения и практически дейности

Цели на урока 
- затвърждаване на знанията за темата Майчин-

ство 
- затвърждаване на умения за изобразяване по па-

мет и въображение на портрет

Очаквани резултати 
Ученикът:

• описва теми и сюжети на тема Майчинство в из-
куството и в детски рисунки

• коментира темата за майката и сюжети в изку-
ството, свързани с майчинството

• създава чрез изобразителна дейност сюжет на 
тема Портрет на мама.

Материали и дидактически средства
хартия, черни или цветни моливи, флумастери, 

гума, акварелни или темперни бои, две или три четки 
с различни размери, съд за вода

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

страция, методи за стимулиране на въображението, 
практически методи 

Междупредметни връзки 
български език и литература, човекът и обще-

ството

Обща информация за урока
Урокът е в рамките на един час и темата е свърза-

на логично с тази от предишния урок. Въвеждането 
в темата и кратката беседа, свързана с донесените 
снимки, трябва да са кратки, за да може да има доста-
тъчно време за практическа изобразителна дейност 
и обсъждане на готовите рисунки. При 40 минути, с 
които разполага учителят, е желателно поне около 30 
минути да бъдат отделени за изобразителна дейност.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Още със започването на урока се прави емоцио-
нална връзка с темата от предишния час и ученици-
те биват мотивирани да изразят своите чувства чрез 

изобразителна дейност. В процеса на работа учите-
лят ги стимулира, като им предлага да подарят ри-
сунките на майките си. Контролът се осъществява в 
процеса на практическата дейност и при обсъждане-
то. Взема се под внимание: а) представена домашна 
работа; б) старание и прилежност; в) активност в об-
съждането. От рисунките се оценяват композицион-
но успешните; общата форма на главата, анатомич-
ните детайли (вежди, нос, очи, уши, устни), приче-
ската; изразните средства. Непременно се поощрява 
и оценява приликата, където я има. 

Накрая учителят прави обща качествена оценка 
на работата на класа.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част
Урокът започва с актуализиране на темата от ми-

налия урок, с което се прави връзка с нея. Учителят 
прави проверка за домашната работа (снимките на 
телефона или на хартиен носител). Показват се ня-
колко различни снимки, които учениците коментират 
и споделят какво ще нарисуват. 

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Задачата за този урок е всеки да нарисува, или 
по памет и впечатление, или по образец от сним-

Рисувам портрет на мама

ТЕМИ И СЮЖЕТИ В ИЗКУСТВОТО

Ако искаш да изненадаш и зарадваш своята майка, направи нещо 
специално за нея. Нарисувай Ӝ портрет с много старание и лю-

бов. Можеш да я нарисуваш по памет или по фотография, като по 
желание решиш – графичен ли да е портретът, или да е цветен, на-
рисуван с бои. Рисунката ти може да обхваща само главата и раме-
нете или да показва фигурата на майка ти в цял ръст. 

Ако ще рисуваш майка си по памет, трябва добре да си предста-
виш нейните черти: общата форма на лицето Ӝ, прическата Ӝ, цвета 
на косата и цвета на очите, формата на носа и устните. Повикай в 
паметта си също цялостния образ на майка си, отдай се за миг на 
чувствата, които винаги е предизвиквало лицето Ӝ в теб. 

Може да я нарисуваш с любимата Ӝ дреха и с украшение, което 
тя обича да носи. Опитай се да я нарисуваш усмихната.

Когато започнеш да рисуваш, първо прецени къде ще разполо-
жиш главата, като имаш предвид, че ще ти трябва място и за шията и 
раменете. После леко очертай разположението на общата им форма. 

Уточни местата на очите, носа, устата и ушите. Едва тогава 
очертай по-точно техните форми. 

Щом контурите на рисунката са готови, може да започнеш ра-
бота с графичните материали или с боите, като бъдеш внимателен 
– започни първо от по-големите и по-тъмните петна и постепенно 
премини към по-светлите. 

Остави за накрая изобразяването на малките детайли. За тяхното 
по-точно изпълнение може да използваш или тънка четка, или цвет-
ни моливи и флумастери.

Как да нарисувам мама по памет
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ка, своята майка. Учениците рисуват, като ползват 
снимките, а на тези, които нямат снимка, учителят 
предлага да нарисуват по памет портрет на своята 
майка. Рисуват по избор само с графични материали 
– с черни моливи и черни или цветни флумастери, 
или пък живописно с бои.

Преди да започнат работа, учителят насочва всич-
ки ученици, като им подсказва в определена последо-
вателност какво да наблюдават в снимките или какво 
да си спомнят и представят от нейното лице: първо 
– поместването на цялата глава в размерите на лис-
та; второ – общата форма на лицето (широчина към 
височина) и формата на прическата; трето – мястото 
и големините на различните детайли – линията и го-
лемината на очите, на носа и на устните; четвърто – 
продължават да рисуват по-прецизно с линия самите 
детайли; накрая – рисуват с бои, като започват от ед-
рите петна с по-голямата четка и завършват по-дреб-
ните линии и детайли с флумастери или тънка четка. 
Започват да рисуват линеарно и след това с бои.

Учителят мотивира децата да изразят чрез рисун-
ка чувствата към своите майки. Корекциите и насо-
ките в процеса на изобразителната дейност се отна-
сят най-вече към разположението на главата, общата 
форма, наличието и местата на анатомичните части 
(вежди, очи, уши, нос, шия), както и към правилното 
използване на материалите и техниката. Да се следи 
и да се обръща внимание на учениците да следят за 
чистотата на водата, с която измиват четките и с коя-
то разреждат боите. 

Обсъждане на практическата работа
В края на часа се прави импровизирана изложба, 

за която учителят сам събира и подрежда рисунките 
на учениците (за да спести време). Желателно е да се 
изнесат всички рисунки, но се обсъждат и оценяват 
само онези, които са най-добри. Обсъждането става 
чрез актуализиране на изискванията към рисунки-
те, които може и да са написани на дъската отпред:  
1) обща форма на главата; 2) прическа; 3) детайли;  
4) изразни средства (графични или живописни). Ко-
ментират се също постоянното изискване за правил-
но разположение (композиция), както и педагогиче-
ските изисквания за изпълнителност и старателност 
при домашната работа и в процеса на изобразител-
ната дейност.

За останалите ученици – с незавършени или не-
добри рисунки – учителят дава препоръка да бъдат 
по-концентрирани в работата си в следващите часо-
ве. Преди учениците да си вземат рисунките, учите-
лят им напомня да ги запазят старателно, за да ги по-
дарят всеки на своята майка. Накрая прави обобще-
ние и обща качествена оценка за работата на класа.

ТРАДИЦИОННИ И НЕТРАДИЦИОННИ 
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ

МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ 
В ИЗКУСТВОТО

1 час

Тип урок
нови знания

Цели на урока
- разширяване на знанията за материалите и тех-

никите в изкуството 
- развиване на умения за работа с пластилини

Очаквани резултати
Ученикът:

• познава традиционни и нетрадиционни материа-
ли и техники 

• разбира естетическото въздействие на изобрази-
телните материали и техники

• прилага техниката пръскане и създава образ.

Нови понятия
традиционни и нетрадиционни материали и тех-

ники

Материали и дидактически средства
учебник, акварелни или темперни бои, четки – 

тънка и дебела, хартия, съд за вода

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

тически методи 

Междупредметни връзки
технологии и предприемачество

Обща информация за урока 
Урокът цели да представи разнообразието от 

материали и техники, които се прилагат в изку-
ството. В него се прави обобщение на различни 
изучени техники, същевременно се коментират и 
различните нови техники, с които художниците 
експериментират.

От ученика се изисква да изпробва нетрадицион-
ни методи на работа – пръскане.

Урокът завършва с оценка на дейността на учени-
ците и на резултатите.

Основната част от урока се отделя на практиче-
ската задача. Поради това уводната част, в която се 
коментират техниките, трябва да бъде кратка. 
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Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Интересът към темата се стимулира с кратка бе-
седа и демонстрация на ученически работи, изпълне-
ни в различни техники. 

Контролът основно се осъществява в процеса на 
практическата дейност. Оценяват се начинът на работа 
на ученика и резултатът от практическата задача.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част
Урокът започва с беседа за материалите и техники-

те, които учениците познават и с които са работили.
Учителят разказва за разнообразието от материали 

и техники, използвани за създаване на различни про-
изведения на изкуството. Беседвайки с учениците, той 
коментира материалите, традиционно използвани в жи-
вописта, скулптурата и графиката. Чрез репродукциите 
на учебника или чрез визуализация на изображения от 
електронните ресурси учениците разпознават матери-
алите, с които са изпълнени картини, скулптури или 
друг тип произведения на изкуството.

Учителят накратко обяснява, че художниците 
прилагат както традиционни, така и нетрадиционни 
материали и техники. Те експериментират с изрезки 
от печатни изделия, текстил, пластмаси, полиетилен, 
вторични суровини, различни природни материали. 
Учениците се запознават с произведения, израбо-
тени от нетрадиционни материали – на стр. 48. Тук 
учителят има възможност да коментира как от вто-
рични суровини е изработена скулптурата на риба, 
или на друго произведение, изработено с нетради-
ционни материали.

След разглеждане на репродукциите учениците 
могат да отговорят на поставените под тях въпроси.

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Ка да рисувам с пръскане
За практическата част на урока се предлагат ал-

тернативни задачи – рисуване с пръскане или мач-
кана рисунка. И двете задачи са много интересни и 
предизвикват силни преживявания при изпълнение-
то им.

Техниката на рисуване с пръскане изисква след 
поставяне на листа върху него да се пръска с добре 
натопена в боя четка. Важно е учителят да поясни, 
че пръските трябва да падат хаотично по листа. Чрез 
пръскане ученикът се стреми да получи колкото е 
възможно по-разнообразни петна. 

Техниката мачкана рисунка изисква листът, вър-
ху който се рисува, да попива добре. Ученикът изби-

ра какво да рисува, след което изпълнява рисунката 
с акварел. Докато рисунката е още мокра, листът 
трябва добре да се смачка на топка. Особено важно 
е листът внимателно да се разгъне и да се изглади, 
доколкото това е възможно.

Обсъждане на практическата работа
Тъй като за конферанс няма достатъчно време, 

учителят накратко коментира как е протекъл урока и 
изпълнението на задачите. Ако някоя от задачите не 
е изпълнена, се поставя за домашна работа.

Произведенията на изобразителното изкуство се създават с раз-
лични материали и техники. В живописта най-често се използ-

ват четки, бои, платна, хартия. В скулптурата – глина, камък, дър-
во, метал. В графиката – хартия, туш, пастели, въглен и различни 
техники за печат. Тези и много други материали и техники, които 
се приемат за типични в различните изкуства, наричаме традицион-
ни материали и техники.

В търсене на нови възможности творците изпробват и други, нови 
материали, опитват се да работят по нетрадиционен начин – използ-
ват изрезки от печатни материали, парчета от текстил, пластмаси, 
полиетилен, вторични суровини, различни природни материали.

Новите способи постепенно си пробиват път и днес в изложбе-
ните зали, в художествените музеи или в парка можем да видим и 
произведения на изкуството, изпълнени с нетрадиционни материа-
ли и техники – доскоро нетипични за изкуството.

За да постигнат желания ефект, художниците често комбинират 
материалите и работят едновременно или последователно с различ-
ни техники.

Разгледай репродукциите. Кои произведения са създаде-
ни с бои, кои – с мрамор и дърво?

За кои произведения художниците и скулпторите са из-
ползвали традиционни и за кои – нетрадиционни материали?

ТРАДИЦИОННИ И НЕТРАДИЦИОННИ 
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ

Материали и техники в изкуството
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ТРАДИЦИОННИ И НЕТРАДИЦИОННИ 
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ

МОЗАЙКА  
ОТ ПЛАСТИЛИН

1 час

Тип урок
упражнения и практически дейности

Цели на урока
- усвояване и разширяване на знанията за нетра-

диционни техники
- прилага нетрадиционна техника при изграждане 

на образ

Очаквани резултати
Ученикът:

• използва нетрадиционни материали и техники в 
изобразителната дейност

• прилага нетрадиционна техника на работа 
• работи с пластилин и създава мозайка.

Материали и дидактически средства
учебник, пластилин в различни цветове, хартия 

или картон, молив, ножичка, найлонов плик

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

тивиране на възприятието

Междупредметни връзки
технологии и предприемачество

Обща информация за урока 
Урокът е практически, предвиден за един учебен 

час. В занятието учениците изпълняват изобразител-
на задача чрез моделиране с нетрадиционна техника. 
Изпълнението на мозайка от пластилин изисква да се 
работи въз основа на ясна и проста рисунка. Моти-
вът или образът, по който ще бъде изготвена мозай-
ката, не трябва да бъде сложен, което ще позволи тя 
да бъде завършена.

Урокът завършва с оценка на дейността на учени-
ците и резултатите. 

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Интересът към темата се стимулира с кратка бе-
седа и демонстрация на ученически работи, изпълне-
ни в различни техники. 

Контролът основно се осъществява в процеса 
на практическата дейност. Оценяват се начинът на 

работа на ученика и резултатът от практическата 
задача.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част
Урокът започва с беседа за нетрадиционните 

техники. Учителят запознава учениците с практи-
ческата задача. Припомня се как се работи с плас-
тилин.

Учениците разглеждат репродукциите в учебника 
на стр. 48 или визуализирани изображения от елек-
тронните ресурси по темата. Те сравняват и комен-
тират релефите, комбинацията на цветове, особено-
стите на образа, начина на изграждане.

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Как да направя мозайка от пластилин
Учителят поставя практическата задача. Мозайка 

може да се направи с различни материали, включи-
телно и от пластилин. Всеки ученик трябва да напра-
ви мозайка от пластилин.

След поставяне на задачата се разглеждат репро-
дукциите на стр. 51. На тази основа учителят изясня-
ва начина на работа.

Работата по задачата протича в два етапа:  

Мозайка от пластилин

Пластилинът е материал, с който можем да моделираме различ-
ни фигурки. А също така – да изработим едноцветен или мно-

гоцветен релеф. 

ТРАДИЦИОННИ И НЕТРАДИЦИОННИ 
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ

50
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1. изготвяне на проект; 2. изпълнение на мозайката 
по проекта.

1. Първо се подготвя проект на лист хартия. В 
него се уточняват образът и цветовете.

Важно е на този етап ученикът ясно и точно да 
определи какъв образ ще нарисува. Образът не тряб-
ва да бъде много сложен, а да позволява изпълнение 
с мозайка. Учителят може да подпомогне определя-
нето на образа или да предложи някои, от които уче-
ниците да избират.

2. Ученикът се подготвя за изпълнение на мозай-
ката.

Подбира пластилин съобразно цветовете в проек-
та. Приготвя парченцата пластилин под формата на 
малки топчета или от приготвени с овалване дълги 
пръчици нарязва парченцата с ножица.

Важно е тези два метода на работа да се демон-
стрират от учителя.

Следва работа по изпълнение на мозайката. Сега 
е важно учителят да обясни откъде трябва да се за-
почне и как да се завърши мозайката. За целта отно-
во се проследяват репродукциите на стр. 51, където 
ясно е показана последователността на операциите.

Трябва специално внимание да се обърне на за-
вършващия етап: върху завършената мозайка се 
поставя найлон и с подходящ предмет (флумастер, 
малка точилка) с лек натиск се преминава отгоре по 
найлона, след което той се отлепя внимателно. 

 
Обсъждане на практическата работа
Тъй като за конферанс няма достатъчно време, 

учителят накратко коментира как е протекъл урокът 
и как – изпълнението на задачите. В случай че учени-
кът не успее да завърши мозайката, я завършва като 
домашна работа.

ТРАДИЦИОННИ И НЕТРАДИЦИОННИ 
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ

МОДЕЛИРАНЕ  
НА ЧОВЕШКА ФИГУРА

1 час

Тип урок
за упражнения и практически дейности

Цели на урока 
- затвърждаване на уменията за използване на 

техники за моделиране с пластилин
- формиране на умения за моделиране на човешка 

фигура с пластилин.

Очаквани резултати 
Ученикът:

• познава традиционни материали и техники за 
моделиране

• използва традиционни материали и техники в 
изобразителната дейност 

• разбира естетическото въздействие на изобрази-
телните материали и техники за моделиране.

Материали и дидактически средства
пластилин, дъска и ножче за пластилин

Подходи и основни методи на обучение 
обяснение, инструктаж, наблюдение, демонстра-

ция, методи за развиване на въображението, практи-
чески методи

Междупредметни връзки 
човекът и обществото

Обща информация за урока
Темата на този урок се взема за един час, но ней-

ното естествено продължение и надграждане е в 
следващия урок, затова те са логически свързани. 
Учениците имат вече познания за техниките за мо-
делиране с пластилин, но сега трябва да ги адаптират 
към моделирането на човешка фигура. 

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Учителят стимулира изобразителната дейност на 
учениците, въвежда ги в ролева ситуация и им пред-
лага като скулптори да се опитат да моделират чо-
вешка фигура. Контролът се осъществява по време 
на практическата дейност и при обсъждането в края 
на часа. Оценяването става с индивидуална качест-
вена оценка чрез общите педагогически критерии: 
активност на учениците, старание и прилежност, 



68

както и чрез специфичните за този урок: използване 
на разнообразни техники за моделиране с пластилин, 
подходящи за моделиране на човешка фигура. Дава 
обща качествена оценка за работата на класа. 

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част
В началото на урока чрез кратък разказ за скулп-

турата и за нейната роля в живота на хората учите-
лят въвежда учениците към моделирането като вид 
изобразителна дейност. Той обяснява особеностите 
на триизмерното изобразяване на човека и им об-
ръща внимание, че скулптурните изображения, за 
разлика от картините, могат да бъдат разглеждани от 
различни страни и от различни гледни точки. Така 
образът на човека се възприема по-цялостно. Уче-
ниците разглеждат илюстративния материал на стр. 
52 и го коментират.

След това с кратка беседа учителят актуализира 
знанията им за техниките за моделиране с пластилин, 
като е възможно да направи пред тях и демонстрация 
на някои по-специфични техники при моделиране на 
фигурата. С цел мотивиране на учениците им пред-
лага да влезнат в ролята на скулптори, да експери-
ментират с пластилина и всеки сам да се опита да 
моделира човешка фигура. Може да използват плас-
тилин с различни цветове. За някои по-фини детайли 
на главата, например носа и очите, е добре да изпол-
зват ножчето за пластилин.

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Задачата за този урок е учениците да моделират 
човешка фигура чрез пластилин. Те трябва да си при-
помнят техниките за работа с този вид материал и 
да експериментират с тях, за да получат фигура на 
човек. В хода на практическата дейност учителят 
дава насоки предимно по отношение на различните 
техники за работа с пластилина.

Обсъждане на практическата работа
В края на часа се провежда обсъждане на по-спо-

лучливите човешки фигурки, които учениците са 
направили от пластилин. За целта се избира подхо-
дящо място за експониране (например фигурките се 
поставят върху два чина, събрани един до друг).

Учениците образуват кръг около чиновете, така 
че да могат добре да виждат фигурките. Чрез беседа 
учителят ги подканва да споделят своето мнение за 
фигурките. За целта първо се припомнят специфич-
ното изискване за този урок – използване на разноо-
бразни техники за моделиране на човешката фигура. 

На по-сполучливите работи учителят поставя инди-
видуална качествена оценка. Накрая прави обобще-
ние и дава обща качествена оценка за работата на 
учениците в този урок.

Моделиране на човешка фигура

Опитай като истински скулптор да моделираш човешка фигура 
от пластилин. Можеш да я изобразиш в каквато и да е поза 

– права, седнала, легнала, статична или раздвижена. Ако желаеш, 
може да моделираш и композиция от няколко човешки фигури.

ТРАДИЦИОННИ И НЕТРАДИЦИОННИ 
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ

52
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ТРАДИЦИОННИ И НЕТРАДИЦИОННИ 
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ 

МОДЕЛИРАМ РЕЛЕФ 
НА ТЕМА „СПОРТ“

1 час

Тип урок
за упражнения и практически дейности

Цели на урока 
- запознаване с някои особености на традицион-

ните техники и материали за моделиране на релеф
- затвърждаване на уменията за моделиране на ре-

леф с пластилин

Очаквани резултати 
Ученикът:

• познава традиционни материали и техники за 
моделиране 

• използва традиционни материали и техники в 
изобразителната дейност (моделиране)

• разбира естетическото въздействие на изобрази-
телните материали и техники за моделиране.

Материали и дидактически средства
пластилин, дъска и ножче за пластилин, хартия, 

молив

Подходи и основни методи на обучение 
обяснение, беседа, инструктаж, наблюдение, де-

монстрация, методи за развиване на въображението, 
практически методи

Междупредметни връзки 
човекът и обществото

Обща информация за урока
Учениците имат познания за техниките за мо-

делиране на релеф с пластилин, но сега задачата 
е по-сложна – трябва да моделират човешка фигу-
ра, и то в раздвижена поза. Това налага да им се 
обясни поне елементарно как се движи човешката 
фигура. 

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Децата в тази възраст обичат движението и спор-
та и учителят може да използва това, за да създаде 
емоционална нагласа и мотивация за привличане на 
вниманието и за практическа дейност. Контролът се 
осъществява по време на практическата работа и при 
обсъждането в края на часа. При оценяването се има 
предвид активността на учениците, както и: а) връзка 

на образа с темата; б) използване на разнообразни 
техники за моделиране на релеф; в) предаване на 
формата и движенията на човешката фигура.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част
В началото учителят пита учениците дали оби-

чат спорта и имат ли си свой любим спорт, който да 
практикуват или да гледат. Чрез кратко обяснение за 
ролята на спорта учителят привлича вниманието на 
учениците и ги мотивира за практическата работа. 
Разглеждат илюстративния материал на стр. 54 от 
учебника. Чрез въпроси учителят ги насочва да на-
правят описание на някои от репродукциите на худо-
жествените произведения, които виждат. 

По-нататък актуализира познанията им за реле-
фа и за техниките за моделиране на релеф с плас-
тилин. Обръща особено внимание на работата с 
ножчето за пластилин и на възможностите с него 
за: а) очертаване на контурите на фигурата върху 
плочата от пластилин; б) издълбаване или налеп-
ване на материала; в) гравиране на фини детайли; 
г) получаване на релефни фактури върху повърх-
ностния слой – с точки (пробождане) или с чертич-
ки и щриховка (малки нарези). Желателно е да се 
демонстрира. 

Моделирам релеф 
на тема „Спорт“

За разлика от статуите, които могат да бъдат разглеждани от всич-
ки страни, релефите представляват пластични изображения вър-

ху плоскост. Фигурите на някои от тях са изпъкнали над повърх-
ността, която служи за фон, а на други са изсечени и вдлъбнати. 

Със статуи и с релефи, представящи различни видове спорт, как-
то и с фигури на известни спортисти са украсени стадиони и пар-
кове, спортни площадки, клубове и зали. Създават се и релефни 
медали и монети, посветени на различни спортове, първенства и 
олимпийски игри. 

Опитай се да изразиш своите чувства 
към спорта, като изработиш изпъкнал 
релеф от пластилин на тема „Спорт“. 
Това може да стане чрез две основни 
техники – прибавяне или отнемане, а 
също и като ги комбинираш.

ТРАДИЦИОННИ И НЕТРАДИЦИОННИ 
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ

54
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След това учениците разглеждат и коментират 

представените на стр. 55 поетапни илюстрации при 
изработване на релеф. 

Въведението в темата не трябва да бъде повече от 
7 – 8 минути. 

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Практическата задача за този урок е учениците да 
направят релеф от пластилин на тема Спорт с една 
или две човешки фигури.

Учителят предлага на учениците да направят 
релеф на тема Спорт, като представят свой лю-
бим спорт и човешка фигура в характерна за този 
спорт поза. Тъй като темата предполага фигурата да 
бъде в някакво движение или да изпълнява някакво 
действие, учителят обръща внимание на учениците 
за точките на движение на човешкото тяло – стави-
те. За да онагледи това, той може в рамките на 1 – 2 
минути да използва някой ученик, който да си движи 
последователно крайниците. Движението в кръста 
може да се онагледи, като ученикът наведе тялото си 
последователно напред и настрани. 

По време на работата учителят дава насоки и пра-
ви корекции предимно: а) във връзка с използването 
на пластилина и инструмента – ножчето за пласти-
лин, с което могат да се правят детайли или да се гра-
вира фактура на повърхността на релефа; б) движе-
нията на човешката фигура.

Обсъждане на практическата работа
В сравнение с другите урочни теми, които се взе-

мат в рамките само на един учебен час, вероятността 
при тази повече ученици да са завършили задачата 
си е по-голяма, затова е добре да се направи конфе-
ранс с работите на целия клас. В случай че не успеят 
и наличното време до края на часа не позволява, учи-
телят прави частичен конферанс, като подбира само 
най-завършените и успешни работи. Той ги подреж-
да върху чиновете и прави импровизирана изложба. 
С въпроси учителят актуализира изискванията за 
практическата задача и обсъждането става съобраз-
но тях. След изказване на няколко мнения учителят 
поставя индивидуални оценки и дава оценка за рабо-
тата на целия клас.

Подготовка за следващия урок
За практическата работа в следващия урок учите-

лят трябва да предупреди учениците предварително 
да погледнат в учебника темата Създавам образ от 
природни материали (тема № 27 от годишното раз-
пределение), да си изберат една от трите задачи и да 
си носят за следващия час необходимите за нея мате-
риали и инструменти.

ТРАДИЦИОННИ И НЕТРАДИЦИОННИ 
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ 

РАБОТЯ С ПРИРОДНИ 
МАТЕРИАЛИ

1 час

Тип урок
за упражнения и практически дейности

Цели на урока 
- запознаване с природни материали и тяхното из-

ползване в изкуството
- формиране на умение за работа с природни ма-

териали

Очаквани резултати 
Ученикът:

• познава традиционни и нетрадиционни материа-
ли и техники 

• използва традиционни и нетрадиционни материа-
ли и техники в изобразителната дейност

• разбира естетическото въздействие на изобрази-
телните материали и техники

• разбира значението на природосъобразното из-
ползване на материали и природни ресурси. 

Материали и дидактически средства (в зави-
симост от избора на задачата)

шишарки, шушулки, шикалки, жълъди и други 
плодчета от дървета и храсти, малко ножче, лепило, 
плоски камъчета, тънка четка с връх, акрилни бои, 
акрилен грунд, акварелни или темперни бои, синте-
тично лепило, малко остро ножче, клечки за зъби, 
чинийка

Подходи и основни методи на обучение 
разказ, беседа, обяснение, инструктаж, наблюде-

ние, демонстрация, методи за развиване на въобра-
жението, практически методи

Междупредметни връзки 
човекът и природата, човекът и обществото

Обща информация за урока
Темите на този и на следващия урок са много 

близки и са свързани взаимно. Разделянето им в 
два урока се налага заради изискването на учеб-
ните програми и разпределението по изобразител-
но изкуство за по един час седмично през втория 
срок. Теоретичната дейност, както и практически-
те дейности, посочени в следващия урок, могат да 
бъдат съчетани плаващо във времето, т.е. някои 
от практическите задачи, предвидени във втория 
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урок, да бъдат започнати още в първия и да се до-
вършат в следващия урок. 

В част от времето на първия урок учителят препо-
дава теоретичните знания, като запознава учениците 
с използването на различни природни материали за 
артистични цели. През останалата част от времето 
на първия урок учениците могат да започнат някоя 
от практическите изобразителни задачи, посочени в 
следващия урок. 

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Важно е учителят да мотивира учениците чрез 
съответните методи. Контролът се осъществява чрез 
беседата и в практическата работа. Учениците се 
оценяват въз основа на общи педагогически крите-
рии (активност, старание, прилежност). Акцентът е 
върху оценяването на резултатите от практическата 
задача.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част
Учителят може да започне с кратък разказ за 

връзката на човека с природата и за нейната кра-
сота, а след това да продължи с обяснение за ка-
чествата на природните материали, използва-
ни за артистични или битови цели. Той може да 
посочи пластичността и трайността на някои 
от материалите (дърво, камък) или цветността 
(цветни камъчета, цветя, сухи листа). От някои от 
материалите могат да се извайват пластични изо-
бражения (каменни или дървени скулптури), други 
се използват за създаването на плоски декоратив-
ни пана, а от трети се правят оригинални вещи, 
които могат да бъдат използвани в бита. Много 
интересни и красиви са градинските пластики, по-
лучени от живи растения или от подредени цветя. 
В случай че не може да използва електронните ре-
сурси, учителят може да покаже илюстрациите от 
учебника, за да онагледи своето обяснение. Може 
да се подходи и по друг начин: първо словесно се 
обяснява, след което се поставя задачата ученици-
те да разгледат илюстрациите в учебника и да опи-
шат примерите, като разпознаят образа и от какви 
материали е създаден.

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

За практическата дейност се използват задачи-
те, представени в темата на следващия урок. Там са 
представени две практически задачи и учениците мо-
гат да си изберат една от тях, да я започнат в часа на 
този урок, а да я продължат в следващия. 

Задачите са: 
а) украсяване или рисунка върху камъче (стр. 58) 
б) създаване на образ от сушени плодчета и листа 

на дървета (стр. 59). 
Тези от учениците, които работят по-бързо, ако 

желаят, за двата часа може да изпълнят и повече от 
една задача. На практика това означава, че двете 
теми на двата урока могат да се свържат във вре-
мето. В часа на следващия урок учениците отново 
носят същите материали и продължават вече започ-
натата задача. 

Обсъждане на практическата работа
В края на часа се организира междинна импро-

визирана изложба с най-завършените и сполучливи 
работи. Коментират се изискванията, поставени в 
началото на урока. Учителят поставя индивидуални 
оценки на по-активните ученици с по-добрите рабо-
ти и прави обобщение.

 

Природните материали създават у зрителя усещане за много-
образието, красотата и оригиналността на формите в приро-

дата. Подходящи за изобразителна дейност са клони на дървета, 
вълна, изсушени листа и клонки, шишарки, шушулки, шикалки, 
плодчета и семена от различни дървета и растения.

Често природата образува причудливи, странни форми в коре-
нища, стари дънери, скали или камъни и те напомнят фантастични 
същества. Наподобяването стимулира човешкото въображение и 
понякога с малка намеса, с лека или по-задълбочена доработка се 
получават интересни фигури.

Някои творци използват ши-
шарки, шушулки или други плод-
чета от дървета и храсти, за да 
създават малки закачливи фигур-
ки. Чрез умело съчетаване на су-
шени есенни листа могат да се по-
лучат интересни образи, пейзажи 
и художествени пана. 

Работя с природни материали

ТРАДИЦИОННИ И НЕТРАДИЦИОННИ 
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ
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ТРАДИЦИОННИ И НЕТРАДИЦИОННИ 
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ 

СЪЗДАВАМ ОБРАЗИ  
ОТ ПРИРОДНИ  
МАТЕРИАЛИ

1 час

Тип урок
за упражнения и практически дейности

Цели на урока 
- затвърждаване на знанията за работа с природни 

материали
- развиване на умение за творческа работа с при-

родни материали

Очаквани резултати 
Ученикът:

• познава традиционни и нетрадиционни материа-
ли и техники 

• използва традиционни и нетрадиционни матери-
али и техники в изобразителната дейност

• разбира естетическото въздействие на природ-
ните изобразителни материали и техники

• разбира значението на природосъобразното из-
ползване на материали.

Материали и дидактически средства (в зави-
симост от избора на задачата): плодчета от дървета 
и храсти: шишарки, шушулки, шикалки, жълъди и 
други, изсушени листа на дървета, малко ножче, ле-
пило, ножица, евентуално и хартия за основа, ако се 
прави пано от изсушени листа (виж стр. 57); плоски 
камъчета, тънка четка с мек косъм с връх, по широка 
четка с мек косъм, акварелни или темперни бои, син-
тетично водно разтворимо лепило (С200).

Подходи и основни методи на обучение 
беседа, обяснение, описание, инструктаж, наблю-

дение, демонстрация, методи за развиване на въоб-
ражението, практически методи

Междупредметни връзки 
човекът и природата, човекът и обществото

Обща информация за урока
Темите на този и на предишния урок са свързани 

взаимно в логична връзка. Практическите дейности в 
този урок могат да бъдат съчетани плаващо във вре-
мето с тези от предходния, което означава, че някоя 
от практическите задачи, предвидени в този урок, 
може да бъде започната в предишния и да се довър-
ши в този. Учениците, които не са започнали практи-

ческа задача в предишния час, в този урок си избират 
една от задачите и работят по нея. В края на урока 
се прави конферанс върху практическите задачи от 
този и от миналия урок.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Учителят мотивира и поощрява учениците, как-
то в беседата и коментарите върху илюстрациите в 
учебника, така и в процеса на практическата дейност 
и конферанса. Контролът се осъществява чрез бесе-
дата и в практическата работа. 

Учениците се оценяват на основа на общи педа-
гогически критерии (активност, старание, прилеж-
ност). Акцентът е върху оценяването на резултатите 
от практическата задача.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част
В началото на урока учителят с кратка беседа ак-

туализира знанията за природните материали, пре-
подадени в предишния час. Той насочва учениците 
към примерите в учебника на стр. 57, 58 и 59, илю-
стриращи различните изобразителни задачи, които 
се предлагат за практическата дейност. Учениците 
правят описание на някои от примерите, като трябва 

Създавам образи от природни материали

Хората от дълбока древност рисуват върху камъните и скалите в 
пещерите. За това свидетелстват запазените до наши дни изо-

бражения. В историята на изкуството те са известни като пещерни 
рисунки.

Намери си няколко обли и плоски камъчета, достатъчно големи, 
за да направиш върху тях малка рисунка или да ги украсиш. Може 
да са светли или тъмни. 

Върху камъчета се рисува добре с акрилни бои – те са водораз-
творими. Ако желаеш, може да използваш акварелни или темперни 
бои, но добави малко синтетично лепило, за да не се размиват, след 
като бъдат нанесени.

Преди да започнеш работа, камъчето трябва да бъде добре изми-
то. Ако рисуваш с акрилни бои, първо с мека четка нанеси върху 
камъчето разреден акрилен грунд. Ако рисуваш с водни бои, тогава 
нанеси разреденото синтетично лепило. 

Когато камъчето изсъхне, започни да рисуваш. 
Ако фигурата, която възнамеряваш да направиш, не е сложна – 

например рибка, калинка, къща или символа на твоята зодия, може 
да започнеш направо. 

В случай че е по-сложна, тогава първо очертай с молив основ-
ните линии. 

Ако правиш декоративна рисунка, може да я разнообразиш, като 
залепиш върху камъчето пайети или го поръсиш с брокат. 

Ако искаш да е смешна или страшна фигурката, може да Ӝ нари-
суваш очи, зъби и уста.

ТРАДИЦИОННИ И НЕТРАДИЦИОННИ 
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ

Как да рисувам върху камъчета
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да опишат какво е изобразено, чрез какви материа-
ли и също да предположат как е направено и какви 
инструменти са използвани. В случаите, в които те 
се затрудняват, учителят обяснява какви са използ-
ваните материали и техники.

Преди започване на практическата дейност учи-
телят прави задължително инструктаж за безопас-
ността при работата с острите инструменти (напр. 
да не поставят пръстите и ръката си пред хода на 
движение на инструмента, да не насочват един към 
друг острите предмети и др.).

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Задачата през този час е учениците да създадат 
образ, използвайки различни природни материали. 
Те имат възможност за избор измежду две различни 
изобразителни задачи, които са посочени и обясне-
ни в учебника на стр. 58 и 59. Ако учениците се за-
трудняват сами да си измислят образ, тогава могат 
да използват някоя идея от посочените примери в 
илюстрациите в учебника или в електронния ресурс. 

В процеса на практическата дейност учителят 
дава индивидуални или групови насоки и корекции 
в зависимост от избраната задача. Те са свързани 
предимно с начина на използването на природните 
материали и оригиналността на създавания образ.

Обсъждане на практическата работа
В края на часа се прави изложба с работите на 

всички ученици. Последователно, според критерии-
те, се обсъждат на групи резултатите от различните 
задачи. Учителят оценява работите и прави обобще-
ние и оценка за дейността на класа.

ЕКСПРЕСИВНОСТ НА ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ

КОМБИНИРАМ 
ТЕХНИКИ ПРИ 
РАБОТА С АКВАРЕЛ

1 час

Тип урок
за нови знания

Цели на урока 
- затвърждаване на знанията за акварелните тех-

ники
- формиране на умение за експериментиране и 

комбиниране на акварелни техники.

Очаквани резултати 
Ученикът:

• обяснява изразните възможности на различни-
те техники при работа с акварел и възможността за 
комбиниране с други материали 

• експериментира с комбиниране на различни тех-
ники за създаването на творба с акварел.

Материали и дидактически средства
акварелни бои, четки, хартия, съд за вода

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

методи за стимулиране на въображението, практи-
чески методи

Междупредметни връзки 
технологии и предприемачество

Обща информация за урока
Темата на този урок и на следващия урок (№ 29, 

Създавам образ чрез комбиниране на техники) са 
взаимно свързани, поради спецификата на матери-
алите по изобразително изкуство, които се използват 
в началната училищна степен. Акцентът в тема № 28 
е поставен върху различните акварелни техники и 
възможното комбиниране помежду им. В следваща-
та тема, освен техники за работа с акварел, се раз-
ширява възможността за използване и на различни 
техники за работа с темперни бои и с други подходя-
щи материали. 

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Стимулирането на въображението на ученици-
те става по време на беседата чрез многообразието 
на примери в учебника и в електронните ресурси.  
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В процеса на практическата дейност учителят поощ-
рява учениците да експериментират, без да се стра-
хуват. Контролът се осъществява по време на бесе-
дата, на изпълнението на практическата задача и на 
обсъждането.

Учениците се оценяват въз основа на общи педа-
гогически критерии (активност, старание, прилеж-
ност). Акцентът е върху оценяването на резултатите 
от практическата задача.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част
Урокът започва с разглеждане на илюстратив-

ния материал в учебника и с беседа за припомняне 
на познанията на учениците за техниката на акваре-
ла. След това учениците коментират илюстративния 
материал в учебника, като трябва да разпознават и 
обяснят за всяко изображение с каква техника е по-
лучено, как се изпълнява тази техника и какъв е ви-
зуалният ефект от нея. Важно е да се коментира как-
ви са особеностите при комбинирането на различни 
акварелни техники. 

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Изобразителната задача за часа е учениците да 
нарисуват рисунка на свободна тема, като комбини-
рат няколко акварелни техники. 

Преди това в рамките на една-две минути, с цел 
да усетят разликите в отделните техники, е удачно 
учениците да експериментират на отделен лист по-
следователно само с по една техника. 

В процеса на изпълнението на задачата учителят 
напомня четките да се измиват по-често и да се сме-
ня водата в бурканчетата. Насоките и корекциите са 
свързани предимно с техниките.

Обсъждане на практическата работа
В края на часа се организира конферанс. В зави-

симост от наличното време събирането на работите 
и закачането отпред на дъската може да стане или 
от учителя, или от определени за жури по-активни 
ученици, които са приключили със задачата преди 
останалите. Тъй като се предполага, че с тази задача 
ще се справят повечето ученици, е добре да се изло-
жат повече или всички рисунки, включително и тези, 
които не са завършени. 

Желателно е в коментарите по рисунките да 
участват повече ученици. Накрая учителят прави 
обобщение и поставя индивидуални оценки, както и 
обща оценка на работата на класа. 

Начинът, по който се използва един изобразителен материал, се 
нарича техника. Често художниците комбинират материалите 

и техниките и тогава се откриват нови, неподозирани възможности 
пред изобразяването.

Когато едно художествено произведение е създадено чрез използ-
ване на няколко различни техники, казваме, че е използвана смесена 
(или комбинирана техника). Например – нанасянето на акварелни 
бои в една рисунка по няколко различни начина или комбинирането 
на няколко различни материала с обичайните за тях техники в едно 
и също произведение. Смесена техника е и ако се използват едно-
временно акварелни бои и туш, нанасяни с четка и перо, или аква-
релни и темперни бои, или акварелни бои и маслен пастел.

Акварелните бои са традиционен материал. Когато се нанасят 
правилно, рисунките придобиват особена красота – положените 
върху тях цветни петна стават въздушни, стоят леко и ефирно. 

Характерна особеност на акварелните бои е, че са прозрачни и не 
могат да покриват поставени по-долу тъмни цветове. Ако тоновете 
се нанасят един върху друг, тези, които са отдолу, прозират през 
по-горните. Когато стремежът е да се получат светли тонове, тога-
ва акварелът се разрежда с повече вода, за по-тъмни – с по-малко. 

Комбинирам техники при работа с акварел

ЕКСПРЕСИВНОСТ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ 
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ
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ЕКСПРЕСИВНОСТ НА ИЗОБРАЗИ-
ТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ

СЪЗДАВАМ ОБРАЗ  
ЧРЕЗ КОМБИНИРАНЕ  
НА ТЕХНИКИ 

1 час

Тип урок
за упражнения и практическа дейност

Цели на урока 
- затвърждаване на знанията за работа с темперни 

и други водноразтворими бои
- развиване на умения за експериментиране с раз-

лични материали и техники 

Очаквани резултати 
Ученикът:

• обяснява изразните възможности на различни 
техники при работа с водноразтворими бои и въз-
можността за комбинирането им с други материали 

• експериментира с комбиниране на различни 
техники и материали за работа с водноразтворими 
бои

Материали и дидактически средства (в зави-
симост от избора на задачата)

акварелни бои, четки, хартия, съд за вода, по из-
бор – флумастери, темпера, восъчни пастели, вестни-
ци и гъба за попиване на водата и чистене, лепило, 
туш, златен или сребърен бронз, пайети, станиол, 
парчета плат, дантела

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

методи за стимулиране на въображението, практи-
чески методи

Междупредметни връзки 
технологии и предприемачество

Обща информация за урока
Темата на този и на предишния урок са свързани 

взаимно поради спецификата на материалите, които 
се използват. Чрез тази тема знанията и уменията 
на учениците за рисуване с водноразтворими бои 
се разширяват и надграждат. Трябва да се осигури 
възможност те да експериментират и комбинират 
различни материали и техники с цел получаване на 
изразителен образ. Могат да се използват и всякакви 
подходящи за апликиране и получаване на релефна 
фактура материали.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Стимулирането на учениците става по време на 
беседата и наблюдението на примерите в учебника 
и в електронния ресурс. В процеса на практическата 
дейност учителят поощрява учениците да експери-
ментират с разнообразни материали. Контролът се 
осъществява по време на беседата, на изпълнението 
на практическата задача и на обсъждането.

Учениците се оценяват въз основа на общи педа-
гогически критерии (активност, старание, прилеж-
ност). Акцентът е върху оценяването на резултатите 
от практическата задача.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част
Урокът започва с разглеждане на илюстративния 

материал към темата в учебника и описание и комен-
тар на учениците по репродукциите в учебника. Учи-
телят коментира по-подробно някои от изображени-
ята в репродукциите.

Поставяне и изпълнение на изобразителната 
задача

Изобразителната задача е да се създаде фигурал-
но или нефигурално (абстрактно) изображение, като 

Създавам образ чрез комбиниране на техники

За да се разбере коя изобразителна техника с коя друга може да 
се комбинира успешно, техниките трябва да се познават. Добре 

би било да се изпробва върху картон как изглеждат поотделно 
ефектите, получени с различни материали и техники, а след това да 
се комбинират.

Акварелът дава красиви прозрачни тонове, но за да се покрие 
плътно и равномерно листът, трябва да се използва темперна боя в 
течно състояние, но не много разредена, а четката да е с мек косъм. 

Когато се работи с четка с твърд косъм, боята трябва да бъде 
гъста, пастьозна – каквато е в тубичката или бурканчето. Ще се 
получи плътно покрита релефна повърхност. Този начин не е под-
ходящ за рисуване на детайли, но е много ефектен при рисуване на 
по-едри петна, както и за плътно смесване на боята.

Съществуват интересни нетрадиционни техники за работа с тем-
перни бои – пръскане, печатане, изстъргване, рисуване с пръсти, 
колаж, лепене. 

При пръскане с четка боята трябва да бъде по-рядка, за да пада 
на капки. 

За да се приложи изстъргване, покритата с боя част от рисунката 
трябва да е още влажна. Използва се дръжката на четката, за да се 
изстърже боята.

ЕКСПРЕСИВНОСТ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ 
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ

Създай нефигуративна творба, като комбинираш акварелните 
техники, които познаваш. Когато работиш мокро върху мокро, 
може да наклоняваш листа в различни посоки, за да се стича боята. 
За да положиш мокро върху сухо, ще трябва да изчакаш основата 
да изсъхне. В това време може да работиш в друга част на листа. 

Как да комбинирам акварел с други материали
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се използват водноразтворими бои (по избор), които 
да се комбинират с различни материали и техники. 
Учениците имат свободата, след като изберат с какви 
бои ще работят, да използват и най-различни матери-
али, които счетат, че са подходящи за комбиниране.

Могат да смесват и комбинират едновременно 
различни техники, например:

• При работа с акварелни бои – прилагайки ком-
бинирано акварелните техники, могат да ги смесват 
с материали като темперни бои, туш, цветни моли-
ви, флумастери и маслени пастели, да се апликират 
пайети, листа и други материали;

• При работа с темперни или акрилни бои могат да 
се комбинират различни техники:

- разредено нанасяне (т.нар. акварелно) – разреж-
дане на боята с повече вода

- пастьозно нанасяне – с четка с твърд косъм или 
направо от тубичката

- тупкане, печатане с боя с върха на твърда четка
- пръскане на боята
- изстъргване – пастьозно напластяване и рису-

ване чрез стъргане с върха на обратната страна на 
четката, докато повърхността още е мокра 

- печатане с помощта на различен материал (гъба, 
парчета плат, дантела и др.)

- рисуване със специални контурни релефни бои 
и оцветяването им

- апликиране на пайети, хартии, станиол и други 
материали.

В процеса на работа учителят подсказва идеи и 
дава насоки на учениците за начина на приложение и 
комбиниране на техниките и материалите. 

Обсъждане на практическата работа
В края на часа, ако има достатъчно време, се пра-

ви конферанс с работите на всички ученици. При 
недостиг на време се изнасят само по-сполучливите 
и завършени работи. Актуализират се изисквания-
та, които служат и за критерии при обсъждането и 
оценяването. Учениците посочват работи, които са 
им направили впечатление, и ги коментират. Накрая 
учителят поставя индивидуалните оценки на учени-
ците и общата за работата на класа.

ХУДОЖЕСТВЕНИ МУЗЕИ  
И ГАЛЕРИИ

СЪКРОВИЩНИЦИТЕ 
НА ИЗКУСТВОТО

1 час

Тип урок
за нови знания 

Цели на урока
- усвояване на основни знания за художествените 

музеи и галерии
- формиране на отношение към художествените 

музеи и галерии като съкровищници на изкуството

Очаквани резултати
Ученикът:

• познава художествения музей като място за съх-
раняване на произведения на изкуството

• разбира ролята на музея за съхраняване на худо-
жествени произведения

• коментира ролята на музея за съхраняване на из-
куството.

Нови понятия
художествени музеи и галерии

Материали и дидактически средства
учебник, репродукции на художествени произве-

дения

Подходи и основни методи на обучение 
беседа за художествените музеи и галерии, де-

монстрация, наблюдение, описание, методи за акти-
виране на възприятието.

Междупредметни връзки
човекът и обществото

Обща информация за урока 
Урокът Съкровищниците на изкуството е пър-

вият от трите урока по глобалната тема Художест-
вени музеи и галерии. Той е предвиден за един уче-
бен час. Целта на урока е да се дадат основни знания 
по темата за художествените музеи и тяхното об-
ществено значение. Ако има възможност, нека уро-
кът се проведе под формата на екскурзия в близкия 
художествен музей.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Интересът на учениците към художествените му-
зеи и галерии може да се предизвика в по-голяма сте-
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пен чрез демонстрация на повече репродукции или 
чрез мултимедийна презентация. Това може да стане 
на музикален фон. Учениците трябва да се стимули-
рат да изразяват собствено мнение по различни въ-
проси, свързани с художествените музеи и тяхното 
значение.

Оценяват се активността на ученика в урока, про-
явеният интерес по темата и направените коментари.

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част
Урокът има много важно значение за художест-

вената култура на ученика. Първият урок е теорети-
чен и въвежда учениците най-общо в темата за худо-
жествените музеи и галерии.

В уводната част се коментира музея и неговото 
значение. Урокът започва с кратка беседа. Какви му-
зеи познават учениците и кои са посещавали. 

По света съществуват различни музеи. Особено 
важно значение за изкуството имат художествените 
музеи и галерии. Те са истински съкровищници на 
изкуството, защото съхраняват различни художест-
вени произведения, както и други важни сведения.  
Учителят акцентира на едно от основното предназ-
начение на музея – да представя изкуството, което 
притежава, на публиката и така то да стане нейно 
достояние.

Учителят уточнява какво е експонат. Накратко 
се обяснява как и къде са разположени художест-
вените произведения в залите на музея и какво 
значение има това за тяхното пълноценно възприе-
мане от зрителя.

Важно е да се обясни, че в музеите произведени-
ята се организират в експозиции или изложби, които 
могат да бъдат различни видове, основно – постоян-
ни и временни.

Много от художествените музеи и галерии се по-
мещават в представителни сгради, например дворци 
– като едни от най-прочутите музеи като Лувъра и 
Ермитажа, показани на фотографиите. Други музеи 
се помещават в модерни сгради.

В урока е важно да се коментират макар и на-
кратко художествените музеи в България и тях-
ното обществено значение. Учениците се запоз-
нават с някои от най-големите ни художествени 
музеи, някои от тях – показани на репродукциите 
на стр. 65.

Темата за художествените музеи и галерии е под-
ходящо да се представи чрез интерактивни методи, 
т.е. учениците да вземат активно участие по отделни-
те въпроси. Вниманието на учениците, техният ин-
терес ще бъде привлечен значително по-силно, ако 

освен фотографиите в учебника се демонстрират и 
материали от електронните ресурси.

Препоръчва се урокът да протече на фона на под-
ходящо музикално произведение.

Съкровищниците на изкуството

ХУДОЖЕСТВЕНИ МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ

Музеи, в които се съхраняват, експонират и изучават произве-
дения на изкуството, се наричат художествени музеи или га-

лерии. Някои художествени музеи са специализирани в отделна 
област на изкуството, например в живописта или графиката. Други 
представят творчеството на група творци или на отделен художник. 

В художествените музеи и галерии обикновено се съхраняват 
голямо количество произведения на изкуството, но не всички те са 
достъпни в залите за посетители. Голям брой картини и скулптури 
се намират в специални хранилища.

Показаните произведения се наричат експонати. Някои от тях са 
част от постоянните експозиции, други са изложени временно. 

Експонатите в художествените музеи са организирани по опре-
делени правила. Произведенията на живописта обикновено са раз-
положени по стените на подходяща височина. Скулптурата е поста-
вена на специални постаменти. Ценните предмети и произведения с 
малки размери са представени в стъклени шкафове. Разположение-
то на художествените произведения и предмети в музея е съобразе-
но със светлината, с възприятията на зрителите и пр.

Лувърът в Париж, поглед отвън и отвътре

Ермитажът в Санкт Петербург, поглед отвън и отвътре
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ХУДОЖЕСТВЕНИ МУЗЕИ  
И ГАЛЕРИИ

РАЗХОДКА В СВЕТА  
НА ИЗКУСТВОТО

1 час

Тип урок
за нови знания

Цели на урока
- усвояване и разширяване на знанията за худо-

жествените музеи и галерии
- формиране на отношение към художествените 

музеи и галерии като важни обществени институции

Очаквани резултати
Ученикът:

• разбира ролята на музея за съхраняване на худо-
жествени произведения

• коментира ролята на музея за съхраняване на из-
куството

• коментира произведения на изкуството.

Материали и дидактически средства
учебник, репродукции на художествени произве-

дения

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

тоди за активиране на възприятието.

Междупредметни връзки
човекът и обществото

Обща информация за урока 
Урокът Разходка в света на изкуството има за 

цел да разшири знанията за художествените музеи и 
галерии. Той е предвиден за един учебен час. 

Ако в предишния урок се дават общи знания за 
художествения музей, сега акцентът е върху осмис-
лянето на музейното пространство като място за 
възприемане на изкуството. Затова основно място 
има разглеждането на произведенията на изкуството 
в музея, макар и чрез репродукции. При възможност 
обаче е важно да се направи посещение на художест-
вен музей или галерия и урокът да се проведе сред 
експозицията.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Важно значение за разбирането на художестве-
ните произведения е стимулирането на интереса на 
учениците към репродукциите. От особено значе-

ние е внимателното разглеждане на всяка една ре-
продукция, вникването в представената в нея инфор-
мация. Учителят подпомага учениците в процеса на 
разглеждане на творбите, като ги насочва към съ-
ществени елементи. Когато е необходимо, той обяс-
нява различията във видовете изкуства и поощрява 
учениците да разглеждат творбите, да описват и ко-
ментират видяното. 

Оценяват се активността на ученика в урока, 
участието в беседата и направените коментари. 

Методически насоки за разработване на те-
мата 

Теоретична част
Урокът може да протече в художествен музей или 

в класната стая.
В случай че урокът се провежда в класната стая, 

той може да протече по следния начин:
Учителят започва с кратка беседа за актуализира-

не на знанията от предишния урок. След това пред-
ставя новите знания чрез разказ и беседа. Тъй като 
акцентът в урока е върху музейното пространство, 
разказът се насочва основно към художествената 
експозиция и нейните особености. В художестве-
ния музей се експонират различни творби, които са 
притежание на музея. Някои от творбите са особено 
ценни и стават много известни. Те са част от све-

Разходка в света на изкуството

ХУДОЖЕСТВЕНИ МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ

Всеки художествен музей или галерия се стреми да изложи в 
своите зали най-доброто, което притежава. С течение на време-

то някои от творбите се превръщат в емблематични за музея или га-
лерията. Тези творби притежават много висока стойност и са част 
от световното културно наследство.

Ето защо в художествените музеи и галерии по света можем да 
видим най-значимите произведения, създадени от древността до 
наши дни.

Тук са показани едни от най-известните произведения на живо-
писта и скулптурата от различни художествени музеи и галерии. 

Разгледай репродукциите. Към кой вид и жанр на изобра-
зителното изкуство принадлежат творбите? Определи те-
мата или сюжета на отделните творби. 

Избери картина. Разгледай я внимателно, включително 
и детайлите. Сподели какво е изобразено на нея. Напиши 
кратък текст по картината.

Леонардо да Винчи 
„Мадоната в пещерата“ 
Лувър, Париж

Сандро Ботичели, „Пролет“ 
галерия „Уфици“, Флоренция

Донатело, „Давид“
Национален музей „Барджело“, 

Флоренция
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товното културно наследство. Добре е тези общи по-
ложения да бъдат подкрепени с примери от познат 
художествен музей.

Една от основните задачи на урока е учениците 
да разглеждат, коментират и описват произведенията 
на изкуството, макар и по репродукции. На стр. 66 – 
67 са показани едни от най-значимите произведения 
на изкуството. Под репродукциите са изписани наз-
ванията, авторите и местонахожденията на творби-
те. Учениците разглеждат репродукциите и прочитат 
текста под тях. След това отделни ученици разказват 
за избрани от тях картини или скулптури, показани в 
репродукциите. За да подпомогне дейността на уче-
ниците, учителят дава пример: той коментира една 
от творбите, представена в репродукциите. После 
дава думата на учениците. Важно е те да идентифи-
цират произведението по отношение на вид и жанр, 
да определят темата и/или сюжета, някои ученици да 
направят кратко описание на избрани от тях произ-
ведения. 

Следваща задача е учениците да напишат кратък 
текст по избрана от тях репродуцирана творба. Ако 
времето не е достатъчно, учениците изпълняват за-
дачата за домашна работа.

Урокът завършва с припомняне на най-важното 
по темата и кратко обобщение. 

ХУДОЖЕСТВЕНИ МУЗЕИ  
И ГАЛЕРИИ

РИСУВАМ  
ПО ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
ОТ ХУДОЖЕСТВЕН 
МУЗЕЙ

1 час

Тип урок
за упражнения и практически дейности

Цели на урока
- формиране на умения за скициране на художест-

вени произведения или детайли

Очаквани резултати
Ученикът:

• проучва произведения на изкуството
• изпълнява скици по репродукции на художестве-

ни произведения или по оригинали. 

Материали и дидактически средства
учебник, репродукции на художествени произве-

дения

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

тоди за активиране на възприятието.

Междупредметни връзки
човекът и обществото

Обща информация за урока 
Урокът протича в един учебен час и е с практическа 

насоченост. Ученикът трябва да пресъздаде чрез скици 
или рисунки свои впечатления от художествения музей.

Акцент в урока е да бъде запознат с основни пра-
вила при посещение на художествени музеи и гале-
рии и разглеждането на експонатите им.

В основната част на урока се изпълняват скици 
или рисунки, свързани с посещението (виртуално 
или реално) на художествен музей.

Стимулиране на дейността, контрол и оценя-
ване

Стимулира се интересът на учениците към репро-
дуцираните произведения или към репродукциите, 
демонстрирани от електронинте ресурси. 

Учителят подпомага учениците в процеса на раз-
глеждане на творбите, насочва ги и поощрява техни-
те коментари. Когато е необходимо, той разяснява, 
описва, анализира. Това е важна предпоставка за из-
пълнение на скиците.
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Оценяват се активността на ученика в урока, про-
явеният интерес към проучването и скицирането и 
създадените скици по произведения на изкуството. 

Методически насоки за разработване на те-
мата 

В началото на урока се припомнят важни момен-
ти по темата за художествените музеи и галерии. 

Първата подтема Как да разглеждам произведе-
нията на изкуството? дава възможност учениците 
да се запознаят с културното поведение на зрителя 
в художествената галерия. Учителят аргументира 
колко е важно адекватното присъствие на зрителя в 
пространството на музея. Учениците се запознават с 
основните правила при посещението и разглеждане-
то на експонатите. 

Учителят трябва да разбере как и доколко учени-
ците са разбрали и запомнили основните правила. 
Във връзка с отношението произведение – зрител 
учениците могат да коментират представените на 
стр. 68 фотографии, като разказват какво представят 
отделните снимки.

Следващата подтема – Какво и как да скицираме 
в музея – задава практическата задача.

В случай че урокът се провежда в художествен 
музей, ученикът трябва да избере определен експо-
нат, след което внимателно да го разгледа. Важно е 
да определи по-точно задачата си какво ще рисува – 
може да скицира както цялото произведение, така и 
отделни детайли.

Друг вариант е учениците да пресъздадат своите 
впечатления от посещение на музей, като рисуват в 
класната стая. В този случай те могат да нарисуват 
композиция, свързана с пътуването или присъствие-
то в музейното пространство, да нарисуват фасадата 
на музея или интериор, така както си го представят.

В случай че урокът се провежда в класната стая, 
тогава учениците рисуват скици по репродукциите 
в учебника или по демонстрирани репродукции от 
електронните ресурси. Ученикът може да ползва ре-
продукции на художествени произведения и от други 
книги или от сайта на някой художествен музей.

Рисувам по впечатление от художествен музей

ХУДОЖЕСТВЕНИ МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ

Посети художествения музей в твоя или в някой съседен град. 
Разгледай неговите експозиции.

Посещението на музеи и галерии изисква да се спазват опреде-
лени правила.

В залите на музея посетителят трябва да се държи възпитано. По 
коридорите да се движи без излишно бързане или тичане.

В музейното пространство се говори тихо и силният смях издава 
лоша култура. Експозицията се разглежда, без да се смущава вни-
манието на другите посетители.

При разглеждане на произведенията не трябва да се застава пред 
други хора, които също са любопитни да видят експонатите.

Експонатите не се пипат. 
За да могат те да се възприемат добре, е важно посетителят да 

застане на подходящо разстояние. Големите картини изискват да се 
разглеждат от по-далече, докато малките – от по-близо. 

Скулптурата и произведенията на декоративно-приложните из-
куства обикновено изискват поглед от различни страни.

Когато уредникът или екскурзоводът на музея говори, е важно 
внимателно да се слуша. Това, което той разказва, ще помогне екс-
понатите да се възприемат по-пълноценно.

Как да разглеждам произведенията на изкуството

68
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33
34

КАКВО НАУЧИХ  
В 4. 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 4. клас 

Изходно ниво 
Изходното ниво се определя въз основа на визуа-

лен тест и изпълнението на изобразителна задача.

Съдържание на теста
Визуалният тест, публикуван на стр. 70 – 71 на 

учебника, съдържа 10 задачи и съответните изобра-
жения: репродукции на произведения на изкуството, 
на фрагменти, фотографии на архитектура, интери-
ор, животни и други обекти.

Процедура
Учителят прочита условието на всяка задача. 

Всеки ученик индивидуално решава тестовите зада-
чи, като избира една от цифрите на изображенията, 
отговаряща на верния отговор. Той не бива да я обо-
значава с химикал.

След теста се поставя изобразителна задача, коя-
то се определя от учителя. Важно е изобразителната 
задача да предоставя възможността ученикът да раз-
крие максимално изобразителните си способности. 
Крайното оценяване е резултат от:

- оценката, получена от теста
- оценката от изпълнението на изобразителната 

задача
- оценката на активността на ученика през учеб-

ната година.

КАКВО НАУЧИХ В ЧЕТВЪРТИ КЛАС

1. Коя от показаните сгради не е паметник на културата?

1 2 3

2. Кой образ не е митологичен?

1 2 3

3. На коя фотография обектът е показан от висока гледна точка?

1 2 3

4. В кой пейзаж локалните цветове са изобразени (представени) най-ясно?

1 2 3

5. Коя картина е на битова тема?

1 2 3

Прочети въпросите и отговори.

70

6. Кое изображение е емблема?

1 2 3

7. Кое произведение е мозайка?

1 2 3

8. Кое произведение е колаж?

1 2 3

9. На коя снимка има компютърно изображение?

1 2 3

10. Коя фотография показва интериор на художествена галерия?

1 2 3

71
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БЕЛЕЖКИ НА УЧИТЕЛЯ
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