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ВЪВЕДЕНИЕ
Книгата за учителя е част от учебния комплект по предмета изобразително изкуство, който включва: учебник заедно, учебен блок и електронен ресурс.
Тази книга дава необходимите методически насоки за обучението по изобразително изкуство в 1. клас. Тя
е ценен помощник на учителя, който има отговорната задача да обучава учениците от 1. клас и да постигне
резултатите, заложени в изискванията на учебната програма. Книгата съдържа основна информация за провеждане на обучението по изобразително изкуство, както и да допълнителни възможности, които ще осигурят
ефективен учебен процес.
В книгата за учителя е представена стратегията на обучението по изобразително изкуство, която произтича
от изискванията, заложени в програмата, примерно годишно разпределение на учебния материал и методически
разработки на уроци.
В началния етап на образование започва да се придобива по-ясна и по-пълна представа за обучението по
изобразително изкуство. В книгата са представени системата и спецификата на предмета, както и особеностите
на уроците по изобразително изкуство.
Методите и подходите на обучение са особено важни за провеждане на ефективен учебен процес. Те са описани в отделна глава, а към всеки урок са посочени примери за конкретни методи, които е подходящо учителят
да използва.
Основната част на тази книга обхваща технологията на обучението по изобразително изкуство. Тя е синхронизирана с примерното годишно разпределение. Тази част съдържа разработки на уроци по теми в последователност и изцяло съвпада с последователността на темите в учебника по изобразително изкуство.
Всички методически единици са разработени на основа на единен модел, а именно:
Цели на методическата единица. Представени са и междинните цели. В тях са включени знанията и уменията, които съдействат за постигане на крайните цели на обучението по изобразително изкуство.
Очаквани резултати. Те са ориентир за учителя за това какви знания и умения трябва да усвоят или развият
учениците в дадения урок.
Нови понятия. Новите понятия в учебната програма се въвеждат в няколко урока, поради което не присъстват във всички описания на уроци.
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.
Методи и подходи на обучение. Тук са посочени основни методи на обучение в конкретните съдържателни
моменти по различните теми. Наблегнато е на приложението на игровия подход, екипната работа, работата по
проект.
Междупредметни връзки. Посочени са примери за осъществяване на най-важните междупредметни връзки,
чрез които разглежданата тема може да бъде разработена по-цялостно.
Оценяване. Представени са (определени са) резултатите от обучението, подлежащи на оценяване, както и
препоръки за конкретна технология на оценяването.
Обща информация за урока. Разглежда се структурата на урока, след което по-подробно са разработени
методическите варианти на темата.
В методическия модел на урока учителят може да намери идеи за различните етапи при разработката му: за
стимулиране на дейността на учениците, за начина на представяне на темата и поставянето на практическите задачи, за прилагане на демонстрацията и игровите форми на дейност и др.
***
Основна задача на обучението по изобразително изкуство в 1. клас е да бъдат постигнати целите на обучение и очакваните резултати (стандартите), заложени в учебната програма.
Преподаването на изкуство изисква всеотдайност. Надяваме се тази книга да предостави необходимите материали и идеи за професионалното осъществяване на един истински творчески процес.

Пожелаваме успех в отговорната и хуманна мисия на учителя.
Авторите
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1. Психолого-педагогически опори*
СЪВРЕМЕННИЯТ ПЪРВОКЛАСНИК – КАКВО ЗНАЕ И МОЖЕ, КАКВО ИСКА
И КАК ДА ГО ПОСТИГНЕ
Да учиш, означава да откриваш онова, което вече знаеш.
Да правиш, значи да показваш, че го знаеш.
Да преподаваш, значи да напомняш на другите,
че те го знаят толкова добре, колкото и ти.
Всички вие сте ученици, изпълнители, учители.
Ричард Бах

Тръгването на училище е един от ключовите периоди в живота на човек – период на преход, пораждащ нови

очаквания и възможности за развитие. Той е свързан
със силно вълнение и радост както за детето, така и
за неговите родители, но често е съпътстван и от притеснение, дори тревога, породени от новите условия
и изискванията на училището като институция. Овладяването на новата социална роля „ученик“ може да
стане бързо и безпроблемно, но понякога този процес
е труден и мъчителен за подрастващия. Как ще протече той, зависи от много фактори – външни (семейната
среда, подготовката в детската градина, спецификата
на училището) и вътрешни (училищна зрелост и готовност за училище, мотивация за учене на детето и
др.)
С този раздел сме си поставили за цел да бъдем
полезни на вас, учителите, в пряката ви работа с
малките първокласници и техните родители. Предствените теоретични постановки не претендират за
изчерпателност, а по-скоро са отправна точка за
конкретни предложения, идеи и подходи за взаимодействие с децата и с техните родители. В изложението конкретно сме посочили как учебниците
на нашето издателство подпомагат всеки аспект от
развитието на ученика в 1. клас – интелектуален,
емоционален, социален.

Адаптация на децата към новата
училищна среда
Когато застанете пред вашия клас, виждате пъстра
мозайка от деца – различни по пол, етнически и социален произход, семейна среда, с различни познания
и разбирания за света, който ни заобикаля, с различен
социален опит и познавателно развитие. Всяко дете
е уникално и в това се крие красотата и неповторимостта на тази мозайка, изтъкана от различни детски съдби и взаимоотношения. Пред вас като учители стои задачата да сглобите отделните части. Дали

парчетата ще си паснат, или ще стърчат на различни
страни – зависи от вас...
Вие, учителите, сте един от основните фактори
за добрата адаптация на всяко дете от класа към изискванията на новата училищна среда. Освен правилния педагогически подход другите важни фактори са
атмосферата в семейството, индивидуалните особености на детето, достигнатата училищна зрелост и
училищна готовност от подрастващите.
Според редица изследователи готовността на децата да бъдат ученици се определя от две основни
теории:
1. Теорията за училищната зрелост – готовността се определя от степента на зрелост на определени
биологични и психо-физиологически процеси, които
предопределят възможностите на детето да се справи
с новите училищни задължения.
2. Теорията за способностите, която разглежда
тези процеси като резултат от взаимодействието на
детето със заобикалящата го среда, главно семейството, детската градина, училището със своите изисквания.
„Готовността за училище е сложен комплекс от
психофизически, физиологически, познавателни и
социални фактори и предпоставки, наличието на които прави възможно успешното обучение на децата в
първия клас на училището.“
Готовността за училище е комплексен феномен,
който има различни аспекти – интелектуално-познавателен, емоционално-волеви и социално-поведенчески. Учените са установили, че в повечето култури
подрастващите достигат училищна зрелост и готовност за училище на 6 – 7-годишна възраст. Има общи
характеристики, описващи малчуганите, постъпващи
в първи клас, които авторите на учебния комплект за
1. клас са взели предвид при разработката на учебниците и помагалата.

* Автор на раздела „Психолого-педагогически опори“
е Маргарита Врачовска, психолог.
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Възрастови особености

1. Физическо развитие; ориентация
в пространството

В този период организмът съзрява, настъпват
съществени изменения в строежа и функциите на
отделните органи и системи. Телесната конструкция и стойка преминава от „детски“ в „ученически“ тип. Ядрата на китката на ръката се вкостяват,
усъвършенства се фината моторика на китката на
ръката. Двигателната дейност става по-координирана. Детето започва активно да управлява своята
моторика. Усъвършенства се дейността на мозъка.
Развива се най-младият отдел – кората на големите
мозъчни полукълба. Във функционално отношение
укрепват анализаторите.

2. Възприятие и памет

Възприятията се усъвършенстват и систематизират, разширяват обхвата си. Формира се качеството наблюдателност. Развиват се паметовите процеси запомняне, съхранение и възпроизвеждане и
връзката между тях. Увеличава се значението на
словесно-логическата памет, но все още преобладава нагледно-образната. Децата лесно запомнят
ярки събития, емоционално наситени разкази, приказки, картини, конкретни предмети, лица, факти.

3. Мислене и въображение

В познавателната дейност на 7-годишния ученик
са налице както нагледно-действено и нагледно-образно, така и словесно-логическо мислене, което
интензивно се развива през този период. Децата могат да планират дейността си, да проявят самостоятелни умствени действия, съответстващи на задачата. Могат да изразят критично отношение по определен проблем. Въображението е богато, но в повечето случаи възпроизвеждащо, по-рядко творческо.
Продължителното гледане на телевизия, филми и
игрите на компютър без контрол не способстват за
развитие на въображението, а превръщат децата в
пасивни реципиенти на поднесени наготово информация и образи.

Препоръки към учителя

Как учебниците способстват
за оптимално развитие на детето

Да поддържа умерено темпо на преподаване,
физическо натоварване и активност, да осигурява
възможност не само в междучасията, но и в отделни
моменти от урока децата да се раздвижват, целенасочено да изразходват енергията си чрез подходящи
игри и упражнения.
Да инициира дейности на децата за ориентация в
пространството – физическо и на листа.
Да знае, че сериозните нарушения в пространствената ориентация могат да бъдат симптом за
наличие на дислексия. В тези случаи своевременно
да се информират родителите и да се потърси консултация със специалист. В класната стая може да
се направи кът/шкафче, където всяко дете да оставя
част от учебниците и тетрадките си, което ще олекоти раницата му.

Учебниците отговарят на всички ергономични
изисквания. Има стройна логика в организацията
на учебното съдържание, която позволява бърза и
точна ориентация в пространството на листа, съобразена с възрастта на ученика.

Да използва подходи и средства, чрез които се
активизират повече анализатори у ученика – зрителен, слухов, кинестетичен.
Да представя информацията по различни начини
с повече повторения, като подпомага развитието не
само на механичната, но и на смисловата памет.
Да обяснява чрез конкретизиране и онагледяване.
Да използва интерактивни методи и подходи и
дигиталните технологии.

Илюстрациите в учебниците са цветни, интересни, красиви. Картинките са раздвижени, весели, със
ситуации, близки до възрастта и опита на децата,
заинтригуващи, подканящи ги към активна работа
по задачата и/или текста. Разположението и съотношението на текст и картинки е добре премислено.
Големината и шрифтът на текстовете са съобразени
с възможностите на 7-годишните за възприемане
и запомняне. В повечето уроци има препратка към
електронен ресурс. Има цветови обозначения на типовете уроци, което улеснява не само учителя, но е
добър ориентир и за учениците. Има единна структура в оформлението.

Да създава условия и да дава задачи за определяне на основни признаци и връзки между обекти
и/или явления; детето да изработва план/да планира
изпълнението на определена задача, което е предпоставка за последващо планиране на цялостната
му учебна дейност.
Системно да обяснява на учениците разликата
между реално и въображаемо. „Децата винаги са
смесвали фантазното и реалното, но инвазията на
електронните медии, разрастващият се виртуален
свят правят различаването между „действително“ и
„недействително“ доста по-сложно“. От тази гледна
точка изключителна е отговорността на учителите и
родителите да помогнат на децата да се ориентират
кое е „тук“ и „сега“ и кое е в измерението на един
въображаем свят.

Всички учебници предоставят възможност за
развитие на символната функция чрез знаци, пиктограми, емотикони, обозначаващи определен вид
дейност. Чрез тях учениците могат бързо да се
ориентират във вида дейност, която им предстои. В
комплекта по математика има разнообразни и интересни логически задачи и игри, задачи за класификация и сериация с различна степен на трудност.
Фантазни герои и ситуации провокират въображението и музикалните способности. Те са стимул
за активно учене (буквар, читанка, изобразително
изкуство и музика). Учебният комплект по околен
свят провокира учителите и учениците с нестандартни изследователски и творчески задачи.
Организацията на уроците в целия учебен комплект предполага безпроблемна ориентация на ученика в пространството на листа – по вертикал, по
хоризонтал и ляво – дясно.
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Възрастови особености

4. Внимание

В тази възраст вниманието все още лесно се отвлича и превключва. Ярките, големи и подвижни
предмети лесно привличат подрастващите. Все още
процесите на възбуждане преобладават над тези на
задържане, но постепенно започва да расте делът
на задръжните процеси, което дава възможност на
ученика по-продължително да работи по определена тема/задача. Изследванията показват, че през новото хилядолетие расте броят на децата с дефицит
на внимание.

5. Речево развитие, четене и писане

Децата могат да правят фонемен анализ на думи – база за безпроблемно овладяване на четенето
и писането. Практически различават дума, сричка,
изречение. Фината моторика на ръката е добре развита и детето може да се научи да пише. В 1. клас
немалко деца сливат подобни букви, пишат някои
букви и/или цифри огледално, неправилно изписват
части от букви и/или цифри. Вече е категорично
ясно коя е водещата ръка.

6. Нравствено развитие

Това е възрастта, в която настъпват значими
промени в нравствената сфера на децата – развива
се чувството за дълг, за отговорност, за собствено
достойнство. Разбирането на учениците за това, кое
е нравствено и кое не, се развива и задълбочава.
Нравствените понятия винаги включват момент на
оценка и тя като правило в тази възраст е полярна –
напр. добър, честен, смел – положителна; мързелив,
зъл – отрицателна.

Препоръки към учителя

Как учебниците способстват
за оптимално развитие на детето

Да не оставя децата продължително време да бъдат пасивни слушатели и/или наблюдатели, а да ги
ангажира пряко в учебния процес.
Да ги приучи внимателно да слушат задачата, да
се увери, че са разбрали какво трябва да правят и
след това да започнат работа.
Да използва прости, но ефективни за възрастта
техники за съсредоточаване и устойчивост на вниманието.

Страниците не са претрупани, а концептуално
организирани – важните обекти са в центъра в поярък цвят, а второстепенните са по-малки и по-бледи. В комплекта по математика има много задачи,
изискващи наблюдателност, съсредоточаване, диференциране.

Стимулиране развитието на фината моторика,
задаване темпо на писане, съобразено с възможностите на учениците.
Когато е необходимо, да помага повече на децата с водеща лява ръка (защото светът е организиран
за десноръки), но да не прави опити да приучват детето да смени ръката.
Това е период с голям риск от гръбначни изкривявания, затова е нужно да изисква малкият ученик
правилно да седи на чина.

В учебните комплекти е предложен единен подход за обозначаване на видовете уроци. Например
буквара всяка буква, която се изучава, е изписана в
горния ляв ъгъл на лява страница – главна и малка
печатна, а под тях – главна и малка ръкописна, написани в част от тетрадка с тесни и широки редове.
Така децата и родителите виждат как точно са разположени частите на буквите на реда според съвременните изисквания. Под тях във вертикал е дадена
същата буква, написана по различни начини – така,
както учениците могат да я срещнат в книжки, надписи, етикети и т.н. – и да знаят, че това са различни
варианти на една и съща буква. Това е важно с оглед практическото усвояване и прилагане на езика –
четене и разбиране на различни текстове с различен
шрифт в различни ситуации. Същият подход е приложен и за цифрите на числата от 0 до 10 в учебника
по математика. Алгоритъмът, предложен в читанката, за приучване на децата да четат с разбиране, е
новаторски – въведени са предтекстова, текстова и
следтекстова фаза при запознаването и усвояването
на дадено литературно произведение. Задачите след
текста способстват за изграждане умение за четене
с разбиране.

Да осигурява време и пространство за обсъждане постъпките както на литературни герои, така и
на реални личности, да подпомага децата в търсенето и представянето на аргументи, насърчаване на
добрите, обществено-приемливи изяви, придружени със съответното емоционално преживяване. Да
бъде чувствителен към прояви на т. нар. нравствен
формализъм, което е много опасно в тази възраст.

Във всички учебници са предложени текстове,
илюстрации, задачи, базирани на нравствени категории – доброта, честност, справедливост, подкрепа
и др., в редица случаи пред учениците са поставени нравствени дилеми, те са в ситуация на избор, а
това е повод за размисъл и дискусия кое е ценно и
значимо в живота.
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7. Емоционално развитие; емоционална
интелигентност

Развитието на емоционалната интелигентност
започва още с раждането и продължава до края на
жизнения ни път. Но то е особено важно в началната училищна възраст, когато светът се открива
пред детето все по-богат и разнолик и то все по-самостоятелно започва да се ориентира. Емоционалната интелигентност обхваща пет основни области:
1. Познаване на собстените ни емоции. Способността ни да наблюдаваме и определим чувствата
си във всеки един момент е от особена важност за
себепознанието. 2. Управление на емоциите. Контролът върху чувствата и изразяването им в адекватна форма е умение, което е тясно свързано със
самоосъзнатостта. 3. Умения за самостоятелно мотивиране. Мобилизацията на емоциите за дадена
цел е изключително важна за вниманието, личната
мотивация и творческите сили. 4. Признаване на
емоциите на другите. Емпатията (умението да разбираме чувствата на другите и да съпреживяваме)
е може би най-основната човешка способност. У
децата чувството на емпатия е заложено изначално. Те чувстват кой ги обича и действително рядко
грешат. Затова главният формиращ фактор за развитието на емпатия са добрите взаимоотношения
между значимите възрастни и между връстниците,
в които детето се включва. 5. Стабилни връзки. Изкуството на връзката до голяма степен предполага
умение да управляваме емоциите на другите.
Ниските нива на емоционална компетентност
водят до изолация или социални проблеми, тревожност и депресия, проблем с вниманието и/или мисленето, агресивно поведение.

8. Личностно развитие

Това е период на изграждане на адекватна самооценка и мотивация за постижения. Малкият ученик
започва все по-обективно да оценява своите знания,
умения и поведенчески реакции. Развива се умението за рефлексия – детето вече може да анализира
собствените си действия, съпоставяйки ги с тези на
връстниците. На тази възраст подрастващите разбират, че „някой може повече от мен“, че някой постига по-добри резултати с по-малко усилия и обратно.
Това откритие може да породи болезнени преживявания в много деца и да ги постави пред дилемата да
се научат да полагат системни волеви усилия за учебен труд и довършване на започнатото докрай или
да търсят други начини за изява (за жалост невинаги
обществено приемливи). Важно е да бъде поддържан социалният статус и самоуважението на всеки
ученик в класа.
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Как учебниците способстват
за оптимално развитие на детето

В доклада на Световната банка от м. януари 2016
г. основният акцент е поставен върху значението на
социално-емоционалните умения за трудовата реализация в България. За съжаление, отчита се, че
равнището на тези умения у възрасното население
е незадоволително. Затова е необходимо целенасочено да се работи за тяхното развитие още от детска
възраст. У учениците да бъдат изграждани умения
за (Д. Голман) идентификация и назоваване на чувствата, изразяване на чувствата, оценка на интензивността на чувствата, управление на чувствата,
осъзнаване на разликата между чувства и действия.
Учителите да помагат на децата правилно да
разчитат социални и емоционални сигнали, да ги
научат да изслушват, да приемат гледната точка на
другите и да разбират кое поведение е приемливо в
дадена ситуация; да контролират емоциите си; да
имат устойчивост и търпение за отлагане на възнаграждението; увереност, че могат да се сприятеляват и да запазват приятелствата си. Всяка сутрин
първата задача на учителя е да направи „емоционална снимка“ на класа, като използва различни техники – скали на настроението, емотикони, игра със
цветове (топли и студени) и др.

В учебниците преобладават текстове и картинки,
предизвикващи оптимистично, ведро настроение и
мобилизиращи учениците за учебен труд. Изключително внимание е отделено на емоционалния израз
на нарисуваните персонажи – да бъде в съответствие
с чувствата, породени от текста или темата. Това
важи с особена сила за учебника по музика, където едно изкуство (музиката) е представено/пресъздадено чрез изразните средства на друго изкуство
– рисунката, илюстрацията – и е постигнато великолепно. Но трябва да бъдем особено внимателни,
защото въздействието и начинът на възприемане на
едно произведение (музикално, картина или текст) са
твърде субективни и в различните хора предизвиква
различни емоции. Детето има право да изпитва противоположни чувства на тези, които произведението
обичайно поражда, и учителят е длъжен да уважи/
да приеме тези чувства и да реагира адекватно. Важно е подрастващият да бъде изслушан и учителят
да има готовност да даде подходящо обяснение. Обратното е изключително травмиращо за детето – за
самочувствието, самооценката му, за позицията му в
класа. Пример: В читанката при изучаването на стихотворението „Най-добрата люлка“ на Петя Йорданова има въпрос: „Как се почувства ти, докато чете
стихотворението?“ Да си представим как ще се почувстват децата от непълни семейства, децата, чиито
родители са далеч от тях, децата, отглеждани от баба
и дядо и неможещи да стиснат ръцете и на двамата
си родители. Ако в класа има такива деца, учителят
може да очаква и отговори: „Почувствах се тъжен,
мъчно ми е...“. Това е в сила не само за посоченото
стихотворение, но и за всички произведения, които
предполагат радостно, оптимистично настроение, а
някои деца ги приемат/преживяват по различен начин. Чувствата им трябва да бъдат уважени.

В тази възраст учителят е най-значимата фигура за детето и неговата оценка е много важна. Да
не се допуска етикетиране на учениците; да се оценява определено действие, постъпка, задача, а не
личността на детето. Да бъде подкрепен стремежът
към постижения, а не страхът от неуспех. Детето да
не се страхува, че може да сгреши; да му се обясни, че понятието „ученик“ произхожда от „уча се“,
а който се учи, има право, може и да сгреши. В това
няма нищо лошо. Лошо е, когато не правиш нищо.
Тогава няма да грешиш, но и няма да се научиш. Затова е важно учениците да бъдат активни.

Всички учебници са изпълнени с толерантни ситуации на взаимоотношения както между връстници, така и между деца и възрастни.
В учебника по околен свят има казуси за малчугани, попаднали в проблемни ситуации. Решаването
на такива казуси и ролевото проиграване на ситуациите е много важно за формиране на асертивно
поведение у подрастващите.
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9. Общуване, стил на общуване и сътрудничество

В началната училищна възраст започват да се
изграждат качества, които могат да се формират
само сред връстници – съдействие, съревнование,
съчувствие. Приятелствата са все още ситуативни –
по пол, съседство, но вече започва и изграждане на
приятелства по интереси – напр. даден спорт, изкуство или др. У подрастващите се формират умения
за сътрудничество, те могат да работят и да взаимодействат, като спазват определени правила. Характерно е, че в повечето случаи децата са по-критични
към връстниците си, отколкото към собственото
си поведение. Един от най-добрите подходи за изграждане на умения за сътрудничество е работата
по групи.

10. Усвояване на новата социална роля „ученик“

Стремежът към учене е типичен за целия период
1. – 4. клас. В началото той е свързан с външните атрибути на ролята и по-привлекателното положение на ученика в сравнение с детето в детската
градина. Много бързо обаче тази устременост към
външното, парадното изчезва и се замества от интерес към самото учене. Осъществява се смяна на
водещия тип дейност – от игра към учене, т.е. постепенно ученето се превръща в потребност и чрез
него се осъществява развитието на всички психични свойства и качества на личността.
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Въвеждането на правила, насочващи социалните
взаимодействия в класа, е важно да се случи още в
началото на учебната година. Да се наложи етикет
на общуване (припомняне и използване на „вълшебните думички“ „заповядай“, „благодаря“, „моля“...)
Необходимо е правилата да бъдат:
– съобразени и да произтичат от правилника за
вътрешния ред на училището и други нормативни
документи
– изработени съвместно от учителя и учениците
– конкретни, ясни и точни
– формулирни като утвърдителни съждения с
позитивно съдържание, напр. „Винаги вдигам ръка,
когато искам да кажа нещо“
– поставени на видно място в класната стая
При организиране на работа по групи е необходимо в началото учителят да структурира и направлява взаимодействията в тях. Да се намесва
по-активно, докато децата усвоят този начин на работа – да дава ясни и конкретни указания, да посочва точни времеви граници, да обясни какъв продукт
се очаква от груповата работа и как той ще бъде
представен пред класа. За да се случи всичко това, е
необходимо самият учител да притежава умения за
работа в група и екип, да не се страхува от нетрадиционни и оригинални решения, да бъде творец.

Учебниците и учебните тетрадки осигуряват
възможност за развитие потенциала на всяко дете
съобразно възможностите му чрез самостоятелна
работа, наблюдение, проучване, изследователска
дейност. Заложени са задачи и дейности, в които се
предвижда работа в група, изработване на общ продукт и представянето му, посредством което децата ще развият умения да се изслушват, да приемат
мнението на другия, да разработят обща идея и да я
реализират; а това поставя основата на работата в
екип, разпределение на ролите в екипа, отговорност
за довеждане докрай на започнатото.

Да знае, че има различни стилове на учене и те се
проявяват още в 1. клас. Хората се делят на няколко
групи в зависимост от преобладаващия анализатор
за приемане и преработка на информацията. Затова
е важно учителят да предлага разнообразни технологии за учене, които са гарант за оптимално развитие потенциала на всеки ученик. Но най-важното в
1. клас е не толкова какво децата ще научат, а да се
научат да учат – да изградят навици за учебен труд
и самостоятелно учене. Да се засили мотивацията и
увереността на децата и да укрепне самочувствието
им, че навлизат в един сложен, но много привлекателен свят – света на знанието, който те ще завладеят успешно.

Знанията се упражняват и затвърждават чрез
различни игри (учене чрез игра), подходящи за
възрастта и опита на децата. В учебниците всеки
първокласник може да немери себе си – тук има и
момичета, и момчета; има деца с различен етнически произход. Те са с имена на българчета, турчета,
ромчета и на други етноси. Те са с различен цвят
на кожата. Някои са със заболяване и затова са в
инвалидни колички, но са включени в дейностите
наравно с останалите. Това е реалният (или желаният?) свят на първокласника и той може да бъде
преоткрит в учебния комплект на издателството.
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Различният ученик
Всяко дете е различно, защото е уникално. Дори
и еднояйчните близнаци, колкото и да си приличат,
имат съществени различия. Нашият свят е красив, защото е многолик и разнообразен. Но сега ще стане
дума за тези „различни“ ученици, при които за жалост
все още действа стигмата на общественото неприемане, които трябва добре да познаваме и разбираме, за
да успеем реално да включим в живота на класа.
Кои ученици най-често определяме като различни:
● Деца с поведенчески проблеми – агресивни прояви, с хиперактивност и дефицит на внимание;
● Деца със специални образователни потребности – със задръжки в развитието, с хронични
заболявания, с двигателни разстройства и соматични увреждания, с аутизъм и смущения в
концентрацията на вниманието, със зрителни
разстройства, със слухови разстройства.
● Деца със сцецифични обучителни трудности – с
ранно езиково недоразвитие, което се проявява
в училищна възраст с нарушения при четене и
писане; с разстройства в училищните умения –
дислексия, дисграфия, дискалкулия (обективно
се диагностицират във възрастта 8 – 9 години).
● Надарените деца – „Често децата чудо имат
преимущества и недостатъци, които съпровождат изключителния им статут в живота – те
може да са в състояние да работят ефективно
с хора, много по-възрастни от тях, но може да
срещат трудности в общуването с връстниците
си“.
Уважаеми учители, вие не можете и не сте длъжни
да бъдете специалисти по всичко. Но много често вие
сте първите, които забелязват проблем в развитието
на даден ученик. Необходимо е своевременно да се
обърнете към специалистите във вашето училище –
педагогически съветник, психолог, логопед, ресурсен
учител, медицинските специалисти и не на последно
място – да уведомите родителите. Днес в голяма част
от българските училища за съжаление няма такива
специалисти, но новият закон за предучилищно и
училищно образование, който влeзe в сила от 2016/17
учебна година предвижда подобряване качеството на
този тип услуги в учебните заведения. Създадават се
условия за сформиране на екипи за работа с различните деца. Качеството на екипната работа на специалистите зависи както от професионалната им подготовка, така и от координацията между тях самите и
вас, учителите. Ако и родителите на тези деца бъдат
включени като партньори в работата, тогава шансът
за успех нараства многократно.
В учебниците на нашето издателство е спазен
принципът за подреждане на задачите от лесно към
трудно, което е в помощ както на учителите, така и на
другите специалисти и родителите при работа с „различни“ ученици.
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„Можем да оприличим децата на активни изследователи на всичко ново и затова е необходимо така
да се изгражда учебният процес, че да има характер
на пътешествие в неизвестна страна, където на всяка крачка ги очакват удивителни открития. Ученето
само трябва да носи награда за труда под формата на
получавани нови знания, а не оценки“ .

Работа с родителите
На практика нашата образователна система е изградена около модела на традиционното българско
семейство. Семейството на XXI век е много по-различно от това на XX век и вие като учители трябва
най-напред да отчетете този факт. В учебниците за
1. клас е развита идеята, че има различни семейства,
но важното е между членовете им да има обич, уважение, разбирателство и подкрепа.
От вас, учителите, и от училището като институция зависи дали ще успеете да привлечете родителите като партньори и да заработите по формулата „аз
печеля – ти печелш“ (в противовес на „аз печеля – ти
губиш“ или „аз губя – ти печелиш“). Противопоставянето на родители и учители води до проблеми в
развитието на детето. В 1. клас учителят се превръща
в най-значимия възрастен за детето, родителите като
правило остават на втори план. Противоречивите изисквания от страна на значимите възрастни объркват
подрастващия, пречат му да изгради собствена система от правила и ценности, пораждат етичен конфликт
у него и той може да „отговори“ както с изолация (затваряне в себе си), така и с реакции на другия полюс
– агресия. Реплики от рода на: „Остави я госпожата,
тя нищо не разбира от ...“ или „Ти нямаш ли родители, че отново си забравил/а за...“ са недопустими, но
за жалост присъстват в нашето ежедневие.
Често процесът на адаптация към класа и училището, а оттук и социализацията на малкия първокласник
се затруднява от самите родители, които очакват към
тяхното дете да се отнасят като към „специално“ и то
да се чувства такова. Затова е важно още на първата
среща родителите да бъдат запознати с правилата на
класа, препоръчително е съвместно да бъдат обсъдени и приети правила за взаимодействие между деца,
родители и учители, които да регламентират важни
неща – облеклото на децата в училище, спортните екипи, телефоните, джобните пари, своевременна обратна
връзка и др.
Откритото общуване и обсъждане на всички въпроси, свързани с децата, способстват за изграждане
на доверие и подкрепа от страна на повечето родители. Включването на родителите в общи празници,
спортни състезания, чествания, зелени училища и екскурзии, почистване и реновиране на класната стая
ги прави реална част от живота на класа.

Някои родители поставят нереалистични цели
пред децата си. А децата в стремежа си да отговорят на родителските изисквания (за да бъдат обичани) стават неспокойни и несигурни – непрекъснато
търсят подкрепата и одобрението на учителя. Това е
симптом за изграждане у подрастващия по-скоро на
страх от неуспеха, отколкото на стремеж към постижения. Немалко родители в стремежа си да помогнат
на сина/дъщеря си правят нещата вместо тях – пишат
домашни, рисуват, моделират, без да си дават сметка,
че по този начин изграждат у детето си т. нар. „научена безпомощност“. Това е много опасна тенденция
при част от децата с амбициозни родители, която учителите трябва да отчитат и доколкото е възможно, да
се опитат да балансират.
Нека не забравяме – децата са щастливи – усмихнати, спокойни, удовлетворени – когато са обичани
от всички нас – родители, учители, общество. Любовта е в състояние да направи това, което нищо друго
не може да направи.

Правила за позитивно възпитание
1. Изисквайте правилата на класа да бъдат спазвани от всички ученици.
2. Уеднаквете стратегиите на възпитание – в семейството; между семейството и училището.
3. Създайте лишена от напрежение обстановка,
където да цари взаимно разбирателство и уважение.
4. Бъдете внимателни към емоциите и чувствата
на детето, контролирайте собствените си емоции.
5. Дисциплинирайте позитивно – чрез послания
за нещата, които трябва да се вършат. Напр. „Внимателно разгледайте книжките и после ги подредете“
вместо „Не късайте книжките и не ги разхвърляйте“.
6. Възлагайте изпълними задачи и поощрявайте
вложените усилия.
7. Дозирайте забраните и ограниченията. Те имат
смисъл само когато предварително са добре премислени и наистина са необходими.
8. Привличайте вниманието на ученик, който нарушава дисциплината чрез поставяне на някаква задача, а не чрез забрани.
9. Изберете заедно с децата любими герои (литературни или реални), на които те ще се стремят да
подражават.
10. Поощрявайте детето за конкретни постъпки
веднага след като е направило нещо хубаво.
11. Прилагайте адекватни, справедливи санкции,
произтичащи от правилата на класа. Налагайте санкциите веднага, не с отлагане.
12. Не унижавайте подрастващия, не му се подигравайте, не се отнасяйте снизходително към него.
13. Физическите наказания са недопустими.
14. Научете подрастващите, че последствията са
за сметка на напрaвилия белята: „Който разхвърля,
той оправя“.

15. Не сравнявайте учениците помежду им, а оценявайте собствения им напредък.
16. Оценявайте конкретната постъпка (постижение или неуспех), а не личността на детето; не етикетирайте.
17. Мотивирайте учениците да се занимават със
спорт и/или изкуства.
Използвана литература:
1. Асоциация Родители, Добре дошли в 1 клас. Наръчник за родители, 2015.
2. Ауденховън, Нико ван, Вазир Р., Нововъзникващи потребности на децата. Изследване, Фондация „Свободна и демократична България“, С., 2007.
3. Баева, М., Педагогика на интегрирането, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“,
С., 2007.
4. Батоева, Д., Бижков Г. и др., Насоки за диагностика готовността на децата за училище, МОНТ, С.,
1996.
5. Бижков, Г., Стоянова Ф., Тест за диагностика на
готовността на децата за училище. Книга за учителя,
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 2004.
6. Врачовска, М., Изграждане на система за взаимодействие на деца, родители и учители в ОДЗ 8
„Таврия“ – София, сп. „Предучилищно възпитание“,
бр. 4/2011.
7. Вълова, В. и колектив, Устойчиво развитие.
Книга за учителя – начален етап, Център „Отворено
образование“, С. 2001.
8. Вълчев, Р. и колектив, Образование за демократично гражданство. Книга за учителя – начален курс,
Център „Отворено образование“, С., 2003.
9. Гарднър, Х. Нова теория за интелигентността.
Множествените интелигентности на 21. век, Сиела,
С., 2004.
10. Голман, Д. Емоционалната интелигентност,
Изток – Запад, 2011.
11. Значение на уменията за трудовата реализация
в България. Отношението между познавателните и
социално-емоционалните умения и реализацията на
пазара на труда, The World Bank, януари 2016.
12. Ключови компетентности. Европейска референтна рамка, МОН, С., 2007.
13. Манова, М., Хиперактивното дете. Практическо ръководство за разбиране и терапия на деца
със синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност, Университетско издателство „Св. Климент
Охридски“, С., 2011.
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2. СТРАТЕГИЧЕСКИ МОДЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО
СИСТЕМА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
В НАЧАЛЕН ЕТАП

Общообразователната подготовка в българското училище се осъществява чрез изучаване
на учебни предмети, групирани в културно-образователни области. Изкуството е представено
в училищното образование чрез културно-образователна област „Изкуства“, която включва
учебните предмети музика и изобразително изкуство. Освен в тези изкуството се коментира
и в други учебни предмети от другите културно-образователни области.
Учебният предмет изобразително изкуство се
изучава във всички етапи на средното образование – начален, прогимназиален и гимназиален
– от I до XII клас включително. Изобразително
изкуство се изучава под формата на задължителна (ЗП), задължителноизбираема (ЗИП) и
факултативна подготовка, а в гимназията – под
формата на профилираща подготовка (ПП). Като
задължителен учебен предмет изобразително изкуство се изучава от I до X клас включително.
Изучаването на изобразително изкуство в отделните образователни етапи е основано на съответните цели и задачи. В началния етап основната задача е ученикът да се въведе в света на
изкуството и изобразителната дейност. Рамките
на обучението по изобразително изкуство са заложени в Държавните образователни стандарти
за учебно съдържание (ДОС) и учебните програми за отделните класове.
Учебният предмет
изобразително изкуство
Според водещия си компонент предметът изобразително изкуство принадлежи към
областта на учебните предмети, чието основно
предназначение е да формират художественото
образование и естетическото развитие на личността. Като един от основните компоненти на
човешката култура изобразителното изкуство е
важен източник на знания за света и човека.
Изобразителното изкуство е неразделна част
от материалната и духовната култура на обществото и има хилядолетна история. Това определя (обяснява) потенциала на обучението по
изобразителното изкуство. Учебният предмет
изобразително изкуство включва в себе си педагогическо адаптирано съдържание от областта
на изобразителните изкуства. Отделните видове
и форми на изкуство се включват в учебното съ-
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държание като художествени дейности, на основа на които се усвояват елементите на теорията.
Учебният предмет изобразително изкуство в началния образователен етап изгражда художествената и естетическата култура на учениците и допринася за развитие на творческите им способности.
Неговите цели и задачи са пряко насочени към постигането на ключовата компетентност – културна
компетентност и изразяване чрез творчество. Едновременно с това изобразителното изкуство съдейства и за постигане на другите компетентности,
заложени в системата на образованието.
Две важни особености са характерни за учебния предмет изобразително изкуство.
Учебният предмет е интегративен и обединява в себе си знания за различни изкуства и
различни художествени дейности, които съдействат за образоването на ученика и развитието
на творческите му способности. Те са застъпени
по различен начин в обучението по предмета в
образователните етапи. В началния етап са приоритетни практическите знания.
Обучението по изобразително изкуство се
основава на изобразителната дейност на ученика. Чрез тази дейност се реализират повечето от образователните задачи. Изобразителната
дейност не само стои в основата на обучението, но и му придава своеобразие, тъй като по
своята същност тя е практическа и творческа.
Тя определя в голяма степен и начина на преподаване на предмета в началния образователен
етап, методите на обучение, формите на работа
и проблемите по оценяване на резултатите. В
I – IV клас рисуването е основна дейност в обучението по изобразително изкуство, около която
се структурират останалите дейности.
Ръководни принципи, на чиято основа се разработва учебното съдържание на предмета изобразително изкуство:
 основно значение в образованието по изкуство има формирането на ценностно отношение
към света и артефактите на културата;
 творческата дейност е ключов фактор за формиране на личността на ученика;
 обучението по изобразително изкуство е личностно ориентирано. Главна цел на личностно
ориентираното обучение е изявяване на индивидуалните способности и качества на личността,
създаване на условия за самоизразяване.

Обучението по изобразително изкуство
в начален етап
Ученикът започва обучение по изобразително
изкуство на основа на определен изобразителен
опит, придобит в детската градина. Постъпвайки
в I клас, ученикът започва да изучава различни
учебни предмети, между които и предметите за
изкуство. Изучаването на предмета изобразително изкуство в първи клас поставя основите
на цяла система на обучение през следващите
образователни етапи и класове. В първи клас се
поставят основите на изобразителната култура,
която ще се развива през следващите години на
обучение.
Специфика на обучението

Обучението по изобразително изкуство притежава общи черти с други видове обучение. Същевременно то има и своя специфика, която му
придава своеобразен облик и динамика.
Спецификата на обучението по изобразително изкуство се проявява в различни аспекти: на
учебното съдържание – на знанията и уменията,
които се придобиват; на дейностите и формите
на работа; на методите на обучение; на мотивите
на обучавания за дейност; на очакваните резултати; на преподаването.
Трябва да се отбележи, че съдържанието на
обучението по изобразително изкуство се отличава принципно от съдържанието на учебни
предмети, чиято основа е усвояване на понятия
и придобиване на знания. В обучението по изобразително изкуство в началния образователен
етап акцент е придобиването на приложни знания
(знания КАК) и на практически умения. Учениците усвояват различни способи за действие чрез
практиката. Те се научават да рисуват, да моделират, да създават художествени проекти с различни
материали. В процеса на изобразителната дейност
те овладяват различни технически операции: очертаване, рязане, лепене, гравиране и др., които
развиват техните сръчности.
Невинаги практическите знания имат вербален израз. Ученикът невинаги може да разкаже
за това, което е създал, или да разкаже как го е
направил, тъй като тези знания в много случаи
са имплицитни, неявни. Във връзка с осъзнаване на опита обаче е важно определени аспекти
на дейността да се коментират. За учениците е
важно да разказват какво и как са направили по
изпълнението на задачите, да осъзнават и споделят своя опит. По този начин те развиват и комуникативните си умения.

Специфика на учебните дейности

В обучението по изобразително изкуство учениците осъществяват различни учебни дейности.
От ключово значение са изобразителните дейности. Педагогически адаптирани, те реализират
основните дидактически задачи на обучението.
В началния етап обучението по изобразително
изкуство се осъществява изключително чрез изобразителни дейности. Новите знания се въвеждат
чрез практиката и се осмислят от ученика на практическа основа. Чрез изобразителната дейност
учениците усвояват съответните знания, формират или усъвършенстват уменията си, развиват
своето въображение, обогатяват емоционалната
си сфера, обогатяват естетическия си опит.
Основна изобразителна дейност е рисуването. То осигурява възможност учениците да работят с различни материали и техники, с които
материализират своите идеи върху хартия или
друга основа.
Друг вид изобразителна дейност е моделирането, за което учениците използват пластичен материал, основно – пластилин или глина.
С тези материали учениците усвояват умения за
моделиране и създават малоформатни пластични
фигурки и релефи.
Освен тези две основни изобразителни дейности учениците апликират, конструират и украсяват. Те прилагат различни изобразителни
техники, в резултат на което разширяват своите
изобразителни умения.
Изобразителните дейности се реализират
чрез изобразителните задачи, които учениците
изпълняват.
Обучението по изобразително изкуство се
осъществява на основа на изобразителни задачи, които се изпълняват индивидуално от всеки
ученик. Освен тези задачи учениците работят
по групи, както и по общи проекти. По време
на работа над задачите развиват своето мислене
и въображение, изразяват емоции. Общуват помежду си, споделят идеи и коментират различни
въпроси.
Особености на очакваните резултати

Резултатите от обучението по изобразително
изкуство се проявяват в два плана:
 в плана на личностното развитие на учениците, което означава какви компетенции (знания,
умения и отношения) са придобили
 като материални продукти – ученическите
творби
Важно е да се уточни, че в ученическите творби са опредметени усвоените знания и умения.
Те показват какво е постигнал обучаваният. В
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тях се отразяват и отношенията на ученика към
света, към неговото обкръжение и към себе си.
Това означава, че в частност рисунките невинаги се поддават на лесна и еднозначна оценка. Те
много често изискват задълбочено разглеждане
и тълкуване на образите.
Мотивите на обучавания

Както е известно, важно значение за учебната
дейност на учениците има тяхната вътрешна мотивация. Учебният предмет изобразително изкуство е много интересен за ученика поради спецификата на учебното му съдържание и творческите
дейности, които той включва. Учениците посещават учебните часове по изобразително изкуство с
удоволствие и работят мотивирано. Изобразителната дейност в училище е свързана с естетически
преживявания и различни усещания. Детето обича
да рисува и рисувайки, изразява себе си. То има
потребност от изразяване чрез образи. За учителя
е важно да задържи и задълбочи интереса на учениците към изобразителното изкуство.
За уроците по изобразително изкуство
и тяхното разпределение
Обучението по изобразително изкуство в първи
клас се осъществява чрез система от уроци, в които се проектират заложените образователни цели.
В учебния план учебният предмет изобразително
изкуство е заложен с 64 ч годишен хорариум и 2 ч
седмичен. По учебна програма от годишния брой
часове за изучаване на предмета 30 ч. са отделени
за нови знания, 30 – за упражнения и практически
дейности и 6 – за диагностика (вж. табл.).

Разпределение
на учебни часове по дейности
Вид на урока
за нови знания
за упражнения
и практически дейности
за диагностика
на входно ниво
на междинно ниво
на изходно ниво
Общо

Хорариум
30 ч 47%
30 ч 47%
4 ч 6%
1ч
1ч
2ч
64 ч

В часовете по изобразително изкуство новите
знания и понятия се изясняват и формират чрез
практическа дейност. Те се усвояват на практическо ниво чрез непосредствено участие на учениците в изобразителни дейности. В останалите
часове за упражнения и практически дейности се
изпълняват допълнителни задачи. Те осигуряват
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възможност за активна творческа изява на учениците, които работят индивидуално и групово.
Знанията, уменията и отношенията са свързани
основно с постигане на културна компетентност и
изразяване чрез творчество (ЗПУО, чл. 77). Те се
усвояват на емпирико-описателно равнище. Учениците придобиват умения за самостоятелност,
инициативност и творчество, способности да работят в екип, да реализират творчески своите знания и умения в търсените резултати.
На основата на рамковите изисквания на
учебната програма се оформят два типа уроци:
комбиниран урок и урок за диагностика.
Комбинираните уроци осигуряват възможност за преподаване на нови знания, провеждане
на упражнения и практически дейности. В тях
компонентите нови знания, упражнения и практически дейности са в голяма степен условни и
невинаги имат категорични граници.
Уроците за диагностика имат за цел да установят нивото на постижения на учениците в резултат на обучението. Чрез тях се установяват
входното, междинното и изходното ниво на знанията и уменията на учениците по изобразително изкуство.
Уроците през учебната година се провеждат
един път седмично в два учебни часа. В първата част на урока обикновено се въвежда темата.
Учебният материал се поднася с кратък разказ,
беседа, демонстрация или друг тип интерактивни
методи. Съгласно изискванията на учебната програма във всеки урок се прилагат изобразителни
дейности: рисуване, моделиране, апликиране или
друг тип изобразителна дейност. Учениците работят индивидуално или в екип. В уроците по изобразително изкуство се осъществяват разнообразни
други дейности. Учениците разглеждат произведения и репродукции, наблюдават обекти, обсъждат
и коментират, участват в дидактически игри.
Изобразителната дейност на ученика се основава на изпълнение на учебни изобразителни задачи, които поставя основно учителят. Те могат
да бъдат от различен тип и ниво на сложност и
се изпълняват с различни материали и чрез разнообразни техники. Тези задачи, поради класно-урочната форма, са предимно общи – отнасят
се за всички ученици в класа. Учителят може да
прилага диференциран подход, като поставя допълнителни изисквания или ограничения към изпълнението на задачите на отделните ученици.
Ако ученикът е на по-високо равнище на изобразителни способности – задачите се усложняват,
ако е на по-ниско – се опростяват.

3. ОБЩИ МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ
ЗА РАБОТА С УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ

Учебникът
по изобразително изкуство
Комплектът по ИИ представлява система от дидактически средства, предназначени за комплексна и ефективна реализация на целите на обучението. Той има определена специфика, произтичаща
от особеностите на визуалните изкуства и от преобладаването на художествената практика в обучението по ИИ.
Комплектът съдържа:
 учебна програма
 учебник с блок (свободно вложени осем картона, неразделна част от учебника)
 електронен вариант на учебника
УЧЕБНИК
Учебно съдържание
Темите са изписани като заглавия и са развити
като отделни уроци. За всеки урок се предвиждат
по 2 или по 4 страници.
Уроците биват: уроци за нови знания; уроци за
упражнения; практически уроци; уроци за контрол
и оценка. Това разделяне на уроците е условно. То
е според основния акцент в урока.
Уроци за нови знания – 30 ч
Светът в образи – 8 ч
Форми и цветове – 8 ч
Изкуството около нас – 6 ч
Общуване с образи – 2 ч
Материали и пособия – 6 ч
Уроци за упражнения – 10 ч
Светът в образи – 1 ч
Форми и цветове – 1 ч
Общуване с образи – 2 ч
Материали и пособия – 4 ч
Практически уроци – 20 ч
Светът в образи – 2 ч
Форми и цветове – 2 ч
Изкуството около нас – 2 ч
Общуване с образи – 4 ч
Материали и пособия – 10 ч
Урок за контрол и оценка
за входно ниво – 1 ч
за изходно ниво – 2 ч
за междинно ниво – 1 ч
Структура на учебника
Апарат за ориентиране (рубрики и означения)

Обръщение към ученици, родители и учители
Съдържание: раздели и теми, като всеки раздел с
неговите теми са в различен цвят.
Входяща диагностика
Учебен материал: темите, представени като уроци, са разположени в логическа последователност.
Изходяща диагностика
Общ обем – 80 стр., и отделен блок – 8 работни
листа.
Основният учебен материал в учебника е
представен визуално. Количествено текстът е относително малък и насочва към темата ситуативно съобразно визуалния материал.
Обособени са рубрики, представени чрез икони.
Те съответстват на основните дейности на ученика
(наблюдава, измисля, рисува, моделира, изрязва и
лепи, мисли и отговоря, работи в екип).
Справочният апарат на учебника е минимален.
Пиктограмите са оригинални, но ясни и разбираеми. Цветовете за подложки допълват замисъла на
задачата.
Илюстративният материал има важно значение в учебника. Теоретичните знания, които се усвояват на практическа основа, се въвеждат чрез изображения. Това са фотографии на обекти, образци, репродукции на художествени произведения и
на детско творчество. Важна част от илюстративния материал онагледява способи за действие.
Образците са примери, служещи за онагледяване.
Те мотивират ученика и му подсказват идеи.
Особен тип илюстрации са рисунките за довършване. Те подсказват модел за работа и са ценни при формиране на правила за работа, последователност на дейности в изобразяването на различни
обекти.
Апаратът за контрол включва входяща, междинна и изходяща диагностика, разположени в началото, средата и в края на учебника.
В края на учебника е разположен албум, включващ произведения на майстори и рисунки на деца.
Учебни задачи. Учебните задачи са представени
в стъпки, илюстрирани са със снимки и илюстрации,
в тях са онагледени и характеристиките на материалите.
Специфичното в организирането на учебната работа е, че в учебника са отделени пространства за
рисуване на страниците. За ориентиране на ученика
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работните полета са маркирани по размер. Задачите
по време на предбуквения период се поставят от учителя. Дейностите и изискванията се обясняват и по
възможност се онагледяват.
Изобразителните задачи се изпълняват в учебника със сухи материали – моливни бои, пастели, флумастери, а в блока с акварел и темпера.
В мого от задачите са заложени междупредметни
връзки – подпомагане на обучението по български
език. Учебникът съдейства за подготовката на ученика по роден език в предбуквения период по отношение на:
 подготовката за писане: за усъвършенстване на
движенията на ръката за писане чрез упражнения и
задачи за изпълнение на дъги, криви, окръжности и
елементи на буквата, включени като подзадачи на
изобразителни задачи.
 подготовката за четене: разпознаването на буквата като фигура чрез упражнения за разпознаване на
буквата в мрежа и разгадаване в скрита картинка.
 математика – форми и образи, фигури и др.
 безопасност на движението – знаци и символи
Блок за ученика – обезпечава практическата художествено-творческа дейност на ученика в
практическите уроци. В блока се изпълняват изобразителни задачи и упражнения. Чрез специална
пиктограма изобразителната дейност се насочва
към блока, защото се използват водни или темперни бои. Това са темите, в които се формират умения за работа с тези материали.
ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКИ КОМПЛЕКТ
НА Е-НОСИТЕЛ С ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК
Основни подходи и методи на преподаване
на учебния предмет изобразително изкуство
Обучението по изобразително изкуство в средното общообразователно училище не само позволява,
но и изисква творческо отношение и преподаване
чрез модерни подходи и методи независимо от възрастта и образователната степен.
В процеса на обучение в началния образователен
етап учителят изпълнява различни функции и роли –
преподава, организира, осъществява контрол и оценява.
Спецификата на преподаване по учебния предмет
изобразително изкуство се проявява особено силно
по отношение на ръководството на изобразителната дейност. Учителят ръководи тази дейност, като
прилага диференциран и индивидуален подход. От
една страна, той ръководи класа като цяло, а от друга, дейността на всеки отделен ученик, като насочва,
коригира, консултира, обяснява, съветва, оценява.
Много важно в тази възраст е ученикът да бъде стимулиран, поощряван, да му се помага, да се показват
модели, да се дава навременна обратна връзка и т.н.
В определени случаи учителят става и съавтор в дейността на детето. Накратко, преподаването на пред-

20

мета изобразително изкуство изисква да се владеят
и прилагат модерни, интерактивни подходи и разнообразни методи на обучение, съчетани с подходящи
учебни ресурси.

Основни подходи
В начален етап, особено в първи клас, времето, в
което се полагат основите на много знания и умения,
е важно да се прилагат индивидуалният, диференцираният и игровият подход.
Индивидуалният подход се основава на отчитане на индивидуалните особености на всеки един ученик. Този подход е важно да се прилага при поставяне на учебните изобразителни задачи на учениците.
Диференцираният подход дава възможност задачите да се диференцират по ниво на сложност, така
че да станат валидни за отделни групи вътре в класа.
Много важно значение за поддържане на интереса на учениците към предмета има игровият подход. Този подход е особено ефективен не само в
първи клас. Той може да се прилага през целия курс
на обучение в средното училище. Учениците в първи клас преминават от игрова към учебна дейност.
Игровият подход осъществява плавното преминаване, но от друга страна, той е много подходящ за
мотивирането на учениците. Играта като форма на
дейност не е необходимо да се прилага във всеки
урок. За ефективното протичане на определени уроци обаче тя е много важна. В такива случаи играта
се включва като елемент в урока или съпътства основната дейност.

Богатството от методи
Както беше отбелязано, обучението по изобразително изкуство в началния образователен етап
предполага да се прилагат разнообразни методи на
преподаване. Прилагат се общодидактически методи от типа диалогови, онагледяване, работа с учебни нагледни материали, методи за стимулиране на
учебната дейност, методи на контрол и оценяване.
Важно значение имат частнопредметните методи,
специфичните за обучението по изобразително изкуство: описание на художествени произведения,
конферанс, различни форми на демонстрация и др.

Словесни методи
От словесните методи в начален етап се прилагат
основно училищен разказ, интерактивни методи като
беседа и обсъждане и др.
Училищният разказ се прилага в различните му
разновидности: повествователен, описателен, обяснителен, разказ характеристика или най-често като
комбинация от тези разновидности. Той се прилага

основно в началото на урока за представяне на основния материал.
Обяснението като метод се прилага в различните
му варианти: фронтално, групово и индивидуално.
То най-често се съчетава с демонстрация.
Инструктирането е важно да се прави във връзка с безопасността на работа с материалите или с
последователността на изпълнение на определени
действия.

Специфични методи
Специфичен метод в обучението по изобразително изкуство е описанието. То може да бъде насочено към описание на обект на изобразяване или
описание на художествено произведение. Описанието като метод съдейства учениците да възприемат по-пълноценно обекта на наблюдение: вещи,
природни форми, произведения на изкуството.
Кога се прилага описание на обект?
Този метод се прилага, когато учениците трябва
да изобразят даден обект. За да може той да бъде нарисуван или изобразен, ученикът трябва да има ясна
представа за особеностите му. Словесното описание
насочва вниманието на ученика към определни страни на обекта. Описват се основно характерни видими
особености.
Описанието на художествено произведение се
прилага основно чрез репродукции. Описанието е
ефективно за творби с подчертан изобразителен
характер (основно сюжетни творби). Словесното
описание интерпретира изобразеното. То включва
описание на образите, предметите и обстановката.
Може да включва описание на разположението на
елементите на изображение (композицията).

Интерактивни методи
Много голямо значение за обучението по изобразително изкуство има приложението на интерактивни методи. Такъв метод е беседата. Тя се прилага
във всеки урок в различните Ӝ варианти: съобщаваща, обобщаваща, евристична, контролна, уводна и
заключителна. Обикновено тя се комбинира с други
методи.
Обсъждането, като друг интерактивен метод,
има голямо приложение в обучението по изобразително изкуство и може да бъде свързано с разглеждане и решаване на различни въпроси: на теми, на начин на работа, на разпределение на задачите в екипната работа. Особено значение обсъждането има при
провеждане на конферанси.
В обучението по изобразително изкуство се
прилагат различни методи за стимулиране на въображението и за споделяне на идеи като споделяне на представа, различни варианти на асоциативния метод (по словесен, звуков или музикален
стимул).

Специфичен метод на обсъждане и оценяване на
ученическите творби, същевременно и форма на организация, е т.нар. конферанс. Според мястото му и
функциите му в учебния процес могат да се разграничат: текущ, срочен и годишен конферанс. Според
мястото в учебното занятие или по отношение на
учебната задача конферансът може да бъде междинен и заключителен.
Много важно е да се знае как се подготвя и организира конферанс, къде и как се подреждат ученическите творби. Също така как се провежда обсъждането на тези творби. В начален етап ученическите
творби подрежда учителят, който и ръководи обсъждането им. При приключване на обсъждането учителят трябва да направи обобщения и да даде оценка
на работата на учениците и качествата на техните
творби.

Методи на онагледяване
Особено голяма роля в обучението по изобразително изкуство в начален етап имат различните методи на онагледяване.
Демонстрацията в различните Ӝ разновидности
непрекъснато се прилага в часовете по изобразително изкуство.
Може да се демонстрира пред целия клас (фронтално), пред определена група ученици и индивидуално. Могат да се демонстрират натурални обекти,
модели, репродукции, ученически творби, материали. Може да се провежда демонстрация на начини
на работа с материали, инструменти и пособия, на
изобразителна техника, на изобразителни и технически похвати, на последователност от действия.
Учителят може да демонстрира изображения, презентации и филми с помощта на апаратура. С цел
стимулиране на интереса и развитието на въображението и мисленето се провеждат други типове
демонстрация (игрова демонстрация, провокираща
демонстрация и др.).
Рисуването на учебната дъска е вид динамична
демонстрация. Учениците проявяват подчертан интерес към всяко рисуване, което учителят демонстрира
пред тях. Ето защо в обучението по изобразително
изкуство този метод следва да се прилага по различни поводи и с различна цел. Рисуването на учебната
дъска може да се съчетае с беседа или с други словесни похвати, да има характер на провокираща демонстрация или да протече под формата на игра.

Работа с нагледни материали
В обучението по изобразително изкуство в начален етап учебникът има особено важна роля, тъй
като е основен източник на знание. Освен него обаче в обучението по изобразително изкуство могат да
се използват албуми, репродукции и други материали за различни дидактически нужди.
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Блокът за рисуване има важно значение за изобразителната дейност на ученика. Той дава възможност да се изпълняват изобразителни задачи на отделни листове хартия, подходящи за работа с бои на
водна основа, както и за прилагане на комбинирани
техники, батик и др.

Упражнения
В обучението по изобразително изкуство упражнението има важно значение. То е елемент към урока
или относително обособена единица. Упражнението
има различни форми.
Упражненията за начално усвояване на знания
и умения осигуряват запознаването на учениците
с нова информация чрез действие: например със
свойствата и изобразителните възможности на материалите и начините на действие с тях, разновидности щрихи и начини на щриховане и т.н. Когато
тези упражнения са недостатъчни, се провеждат
упражнения за затвърждаване на тези знания и
умения.
Развиващите упражнения могат да бъдат твърде
разнообразни: упражнения за развиване на наблюдателността, упражнения за развиване на визуалното
мислене и др.
Автономните упражнения са тренировъчни и
не са пряко свързани с изобразителните задачи в
занятието или урока. Например учениците могат да
изпълняват упражнения за работа с четки с цел припомняне или усъвършенстване на действието с този
инструмент.
Упражненията, предшестващи основната задача, могат да се прилагат с цел мотивиране на учениците или с цел усвояване на знания и умения, необходими за предстоящата задача.
Упражненията, съпровождащи изпълнението
на практическата задача (съпътстващи упражнения), се прилагат с цел. Те могат да бъдат провеждани в различни етапи от изпълнението на основната задача, ако се прецени, че е необходимо. Например учениците работят с акварелна техника по
живописна задача, но работят с недостатъчно вода
и цветът става неподходящ.
Учителят припомня как се работи с акварел, а
учениците на отделен лист упражняват техниката
на полагане на цвета в съответното пропорционално отношение на боя с вода.
Упражнения за усвояване на материали и техники се прилагат с цел ученикът да бъде запознат със
съответните материали и да усвои начина на работа
с тях, преди да се пристъпи към изпълнение на практически задачи. Тези упражнения имат технически
характер.
Относно методите за организиране
и стимулиране на учебната дейност
Една от важните задачи на учителя е да стимулира
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интереса на учениците към учебния материал и към
изобразителната дейност. За целта могат да се прилагат различни стимулиращи методи. Учителят стимулира ученика чрез вниманието, което му отделя,
одобрението, подкрепата и признанието на неговите
успехи. Ученикът разбира какво е отношението на
учителя към него и се влияе от това.
В обучението по изобразително изкуство е важно
да се прилагат различни методи за стимулиране като:
одобрение, насърчаване, поощрение, похвала, създаване на ситуация на успех, диференцирана помощ,
използване на игрови форми и др. Ключова роля в
стимулиращите методи имат отношенията между
учителя и учениците. Важно е да се спечели доверието на учениците, тъй като тези методи са много
ефективни при взаимно доверие.
За методите на контрол и оценяване на учебната дейност
Методите за контрол и оценяване на постиженията осигуряват информация за ефективността на
обучението, а от друга страна – за състоянието на
постиженията на всеки ученик поотделно. В обучението се прилагат различни методи като наблюдение, проверовъчна беседа, изпълнение на задачи и
тестове.
Наблюдението има широко приложение в обучението по изобразително изкуство. То е най-достъпният метод за контрол. Учителят наблюдава учениците в различни ситуации по време на учебния
процес, като по този начин съди за тяхната успеваемост и поведенчески прояви.
За проверка на постиженията на учениците се
прилага основно практическо изпитване под формата на изпълнение на изобразителни задачи. Сведения
за постиженията на ученика учителят получава и
чрез наблюдение на дейността му, на активността по
време на урока, на неговите отговори при провеждане на беседи, както и чрез тестове.
Текущото оценяване се извършва на основа
оценка на качествата на ученическите творби, като се
вземат под внимание и факторите, описани по-горе.
Входящото и изходящото равнище се оценяват
чрез резултата от изпълнение на изобразителна задача и чрез визуален тест.
Ученическите творби се оценяват на основата на
дидактически и естетически показатели. Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените учебни задачи. Естетическите показатели
отразяват качествените характеристики на индивидуалните творчески прояви на ученика.

4. ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище

Град

Утвърждавам:
Директор:

(име и фамилия)

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ПО ДЕЙНОСТИ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Вид на урока

Хорариум

нови знания
за упражнения и практически дейности
за диагностика

НЗ

30 часа

УПД

30 часа

Д

4 часа

Годишен хорариум: 64 часа

Изготвил:
(име и фамилия)
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Тема на урочната единица

седмица

месец

Срок

1
ІХ

1.

2.

Х

3.

Познавам различни
материали за рисуване

Д
НЗ

Формите около нас

НЗ

Рисувам и оцветявам

УПД

Богатството на образите

Моят свят в картини

Рисувам и оцветявам цифри

6.

УПД

НЗ

Цветовете през есента

УПД

Материали и пособия
НЗ
УПД

Общуване и знаци
Цветни букви
Рисувам, изрязвам
и оцветявам букви
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НЗ

Палитрата на цветовете

Рисувам с четка и бои
7.

УПД

Образи и цветове

Вълшебната четка

ХІ

НЗ

Образи и знаци
Весели цифри

5.

2

Какво знам и мога?

Моето училище

4.

Вид на урока

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В 1. КЛАС

НЗ
УПД

Очаквани резултати
(компетентности)
на ниво учебна програма

Нови
понятия

3

4

Организира работното си място с
изобразителни материали

рисунка;
изобразителни
материали
и пособия

Разпознава и назовава характерни
особености на плоски и обемни
форми; отразява визуалните
особености на формите в
изобразителната дейност

форма

Наблюдава и изобразява
обекти от света на детето
и на възрастните;
комбинира материали и техники

изображение

Открива значението
на визуални образи и знаци;
използва образи и знаци
в изобразителната дейност

образ и знак

Разпознава различни цветове – жълт, цвят
червен, оранжев, виолетов, син, зелен,
кафяв, черен, бял; получава различни
цветове чрез смесване на бои; създава
изображения по впечатления и
въображение, като смесва различни
видове цветове
Разпознава основни изобразителни
материали и пособия за рисуване;
използва възможностите на различни
видове изобразителни материали и
пособия в изобразителната дейност
Открива значението на визуални
образи и знаци; използва образи
и знаци в изобразителната дейност

Оценяване по теми
и/или раздели

Контекст и дейности
(за всеки урок)
на ученика по целите
на урока (ресурси)
5

на ученика
за МПВ
(ресурси)
6

Различава основни
изобразителни
материали и пособия
за рисуване

Методи и
инструментариум

форми

7

8

Беседа
Изобразителни
дейности

общокласна,
индивидуална,
устна,
качествена оценка
на практическата
дейност
общокласна,
индивидуална,
устна,
качествена оценка
на практическата
дейност
общокласна,
индивидуална,
устна,
качествена оценка
на практическата
дейност
общокласна,
индивидуална,
устна,
качествена оценка
на практическата
дейност
общокласна,
индивидуална,
устна,
качествена оценка
на практическата
дейност

Наблюдава, рисува
с цветни моливи,
разпознава
и групира различни
форми

математика

Беседа
Разказ
Работа с различни
изобразителни
материали

Наблюдава, рисува;
цветни моливи, маслен
пастел, флумастери

околен свят

Разказ
Беседа
Наблюдение

Открива цифри, скрити математика;
в рисунка, довършва
околен свят
и оцветява, създава
образ по дадена цифра,
цветни моливи, маслен
пастел, пластилин
Разпознава и смесва
бои, рисува в цвят;
използва акварел,
различни четки

Рисува
и оцветява, акварелни
бои, акварелни
техники, разпознава
следите от различни
четки
Открива букви, скрити
в рисунка, довършва
и оцветява, създава
образ по дадена буква;
цветни моливи, маслен
пастел, флумастери

Изобразителни
дейности
Разказ
Беседа
Наблюдение
Обяснителноилюстративен

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

общокласна,
индивидуална,
устна,
качествена оценка
на практическата
дейност

БЕЛ –
(моторика
на ръката)

Разказ

общокласна,
индивидуална,
устна,
качествена оценка
на практическата
дейност
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8.

1
Образи и форми

2

Игра на силуети

НЗ

Рисувам, създавам силуети

9.

Моделирам фигура
на животно

ХІІ

11.

НЗ

Моите любими герои
от приказки

УПД

Творби на изобразителното
изкуство

НЗ
УПД

Образи и форми
Празнична украса
Моята коледна и
новогодишна украса

НЗ

Кукерска маска

Очаквани резултати
(компетентности)
на ниво учебна програма

3
Разпознава визуалните особености
на форми и силуети
Отразява визуалните особености
на формите и силуетите
в изобразителната дейност

НЗ
УПД

Нови
понятия

4
силует

Различава основни изобразителни
материали за моделиране –
глина, пластилин
Използва възможностите на различни
видове изобразителни материали и
пособия
в изобразителната дейност
Различава изображения на реални
герои от приказки
Създава изображения на приказни
герои; коментира отличителни черти
на образи и действия
на добри и лоши реални и фентъзи
герои

илюстрация

Разглежда произведения
по репродукция, коментира
и обсъжда
Различава видове творби
на изобразителното изкуство

изобразително
изкуство;
картина

Използва основни изобразителни
материали за апликиране
и художествено конструиране

УПД

Реални и фантазни герои
Празници и обичаи. Кукери
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УПД

Илюстрации и герои

Български художници
и техните творби

13.

НЗ

Илюстрации в книги за деца

В ателието на художника

12.

УПД

Материали и пособия
Гъвкавият пластилин

10.

Вид на урока

Тема на урочната единица

седмица

месец

Срок

Назовава, разпознава и отразява
характерните визуални особености,
свързани с фолклор
и обичаи, отразява ги и създава
образи от различни материали

Оценяване по теми
и/или раздели

Контекст и дейности
(за всеки урок)
на ученика по целите
на урока (ресурси)
5
Съотнася силует
към форма, рисува
и изрязва силуети;
цветни хартии, бяла
основа, флумастери

на ученика
за МПВ
(ресурси)
6
БЕЛ
околен свят

Методи и
инструментариум
7
Беседа
Наблюдение

форми
8
Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност

Моделира с пластилин, математика
Използва пособия за
моделиране

Беседа
Наблюдение

Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност

Разглежда, обсъжда,
рисува герои
от приказки

БЕЛ

Беседа
Наблюдение

Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност

Формира понятията:
изобразителното
изкуство и картина
чрез творби на
български художници

БЕЛ

Беседа
Наблюдение

Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност

Апликира, рисува
форми за украса;
работи с цветни
моливи, пастели,
флумастери; цветни
хартии

Апликира и рисува,
комбинира техники;
цветни моливи,
пастели, флумастери;
хартия, цветна хартия,
текстил

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

Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност

БЕЛ
музика,
околен свят

Разказ
Беседа
Наблюдение

Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност

27

месец
І

14.

1
Материали и пособия
Морско дъно
Апликирам морско дъно

15.

Откривам и дорисувам

ІІ

НЗ
УПД

НЗ

Създава илюстрация, свързана
със зимата
Изразява емоционално отношение

УПД

17.

Междинна диагностика
Игра с фигури и форми

Д

17.

Скрити образи
Разпознавам и оцветявам

18.

Богатството на образите

НЗ

Рисувам човешка фигура
Общуване и знаци

ІІІ.

20.

Нашата улица – колективен
проект
Творби на изобразителното
изкуство
Художникът и неговите
произведения
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Диагностика на наученото
до момента
Открива значението на визуални
образи и знаци
Използва образи и знаци в
изобразителната дейност
Изобразява човешки фигури
по памет и наблюдение
Изразява емоционално-естетическо
отношение

Човешката фигура

Знаците около нас

3
Използва основни изобразителни
материали за апликиране
Подбира изобразителни материали
и пособия за рисуване, комбинира
различни материали и техники

УПД

НЗ

Рисувам зимна приказка

19.

Очаквани резултати
(компетентности)
на ниво учебна програма

Разпознава и назовава визуалните
особености на различните форми
Отразява визуалните особености на
различни (геометрични) форми
в изобразителната дейност

Богатството на образите
Зимна приказка

ІІ

2

Образи и форми
Образи от форми

16.

Вид на урока

Тема на урочната единица

седмица

Срок

НЗ
УПД

НЗ

Открива, коментира значението на
образи и знаци в конкретна среда –
обществени сгради, улици, пътни
знаци, спортни, културни и търговски
обекти
Изразява устно свои впечатления от
творби на изобразителното изкуство
Виртуално посещение на галерия
Представя в рисунки свои
впечатления от творби на
изобразителното изкуство
Разпознава имена на български
художници

Нови
понятия

4

Контекст и дейности
(за всеки урок)
на ученика по целите
на урока (ресурси)
5
Апликира, оцветява;
хартия, цветни хартии,
пособия, флумастери

на ученика
за МПВ
(ресурси)
6

Оценяване по теми
и/или раздели
Методи и
инструментариум
7
Изобразителни
дейности
Разказ

8
Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност
Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност
Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност
Индивидуална

В картина открива
липсващ елемент,
довършва го
и го оцветява

математика

Наблюдение
Изобразителни
дейности

Рисува със смесена
техника – батик,
хартия, маслен пастел,
акварел, описва
снежинки, слуша
музика
Изобразителни задачи
за диагностициране на
усвоеното до момента
Рзпознава обекти
и оцветява

околен свят

Беседа
Изобразителни
дейности

Рисува човешки
фигури в сцена –
на спортна тема; с
различни материали
– моливи, флумастери,
пастели
Разпознава, рисува
указателни, пътни,
информативни знаци,
работи в екип

околен свят

Разглежда и обсъжда
произведения на
български художници
(разходка в
художествена галерия)

Диагностика
Беседа
Изобразителни
дейности

околен свят
БДП

форми

Беседа
Наблюдение
Изобразителни
дейности
Беседа
Наблюдение
Изобразителни
дейности

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

Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност
Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност
Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност
Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност
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21.

1
Реални и фантазни герои
Художникът вълшебник
Измислям и рисувам герои

22.

2
НЗ
УПД

Образи и цветове
Цвят и музика
Слушам, представям си,
рисувам

23.

Вид на урока

Тема на урочната единица

седмица

месец

Срок

НЗ
УПД

Материали и пособия

Необичайни образи и форми
Творби на изобразителното
изкуство
Картинките разказват

VІ

25.

26.

УПД

Рисувам замък от приказките

УПД

НЗ
УПД

Материали и пособия
Пеперуда
Отпечатвам пеперуда
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НЗ

Образи и цветове

Рисувам пролетна картина
27.

НЗ

Рисувам една моя история
в картинки
Илюстрации в книги за деца
Илюстрацията в детската
книга

Цветовете на природата

3
Различава изображения на реални от
фантазни герои
Създава изображения на реални и
фантазни герои
Описва връзки между обекти и среда
в изображения на реални и фантазни
герои
Създава изображения по впечатление
и въображение, като използва видове
цветове
Създава образи по асоциации от
музикално произведение
Използва възможностите на
различните видове изобразителни
материали и пособия в
изобразителната дейност, комбинира
форми

Чуден отпечатък

24.

Очаквани резултати
(компетентности)
на ниво учебна програма

НЗ
УПД

Различава различните видове творби
на изобразителното изкуство
Представя в рисунки свои
впечатления от творби на
изобразителното изкуство
Създава илюстрация на литературна
творба за деца
Изразява емоционално отношение
към герои от приказки
Представя в изложба, разглежда и
обсъжда творби на деца
Създава изображения по впечатление
и въображение, като използва
различни видове цветове
Проявява емоционално-естетическо
отношение към различните
видове цветове чрез описания и
изобразителна дейност
Използва възможностите на
различните видове изобразителни
материали и пособия в
изобразителната дейност
Комбинира различни материали и
техники за създаване на образи

Нови
понятия

4

Оценяване по теми
и/или раздели

Контекст и дейности
(за всеки урок)
на ученика
за МПВ
(ресурси)
5
6
Рисува фантазни герои, БЕЛ
изразява мнение,
използва
смесена техника

беседа
наблюдение
изобразителни
дейности

Рисува по асоциация
от музикално
произведение;
смесена техника

музика
околен свят
математика

беседа
наблюдение
изобразителни
дейности

Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност

Отпечатва, като ползва
различни шаблони,
които прави сам,
използва готови
шаблони, създава
картини, като използва
различни отпечатаци
Избира позната
история
и я рисува
в очертани полета

математика

беседа
наблюдение
изобразителни
дейности

Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност

БЕЛ
околен свят

беседа
наблюдение
разказ
изобразителни
дейности

Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност

БЕЛ

беседа
наблюдение
разказ
изобразителни
дейности

околен свят
математика

беседа
наблюдение
разказ
изобразителни
дейности

Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност
Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност

на ученика по целите
на урока (ресурси)

Обсъжда литературни
герои, рисува образи
на литературни герои,
обсъжда детски
илюстрации; хартия,
моливи, флумастери
Описва цветовете през
пролетта и рисува
пролетни цветя;
смесена техника

Създава монотипен
отпечатък, като работи
с темперни бои

Методи и
инструментариум
7

беседа
наблюдение
разказ
изобразителни
дейности

форми
8
Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност

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

Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност
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V

28.

1
Образи и форми
Релефен образ
Моделирам релефен образ

29.

Реални и фантазни герои
Фантазен герой
Моят извънземен приятел

30.

работа по проект

НЗ
УПД
НЗ

Изработване на
маски за драматизация
Диагностика

Очаквани резултати
(компетентности)
на ниво учебна програма

Нови
понятия

3
Отразява визуалните особености на
формите
Използва основните изобразителни
материали за моделиране за релеф на
растение или горско животно

4

Описва и изобразява връзки между
обекти и среда в изображения на
реални и фантазни герои

УПД

НЗ

Използва основни изобразителни
материали за конструиране

УПД

Богатството на образите
Маски и образи

32.

2

Образи и цветове
Празнична класна стая –

31.

Вид на урока

Тема на урочната единица

седмица

месец

Срок

НЗ
УПД
Д

Изобразява обекти от света на децата
и възрастните
Изработва кукли и декори за
драматизация
Какво научих в 1. клас

Уроците в учебника са разпределени в 8 глобални теми
Тема 1. Богатството на образите
Тема 2. Реални и фантазни герои
Тема 3. Образи и форми. Тема
Тема 4. Образи и цветове
Тема 5. Творби на изобразителното изкуство
Тема 6. Илюстрации в книги за деца
Тема 7. Общуване и знаци
Тема 8. Материали и пособия
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Оценяване по теми
и/или раздели

Контекст и дейности
(за всеки урок)
на ученика по целите
на урока (ресурси)
5
Моделира релеф
на растение или
на животно в горска
среда; пластилин
или глина

на ученика
за МПВ
(ресурси)
6
околен свят

Рисува образи на герои
в сюжетна връзка;
смесена техника
– цветни моливи,
флумастери, пастели.

Изработва различни
форми от картон
Конструира и украсява
класната стая
Изработва маска
за карнавал
Комбинира
изучените способи
и различни материали
за работа

Методи и
инструментариум
7
беседа
наблюдение
разказ
изобразителни
дейности
беседа
наблюдение
разказ
изобразителни
дейности

математика,
БЕЛ,
околен свят

проектна работа

наблюдение
изобразителни
дейности

индивидуална

форми
8
Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност
Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност

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

Общокласна
Индивидуална
Устна
Качествена оценка
на практическата
дейност
Индивидуална
общокласна

Индивидуална
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Учебната програма по изобразително изкуство
за първи клас
Новите учебни програми по изобразително изкуство са разработени на основата на единен модел,
валиден за учебните програми по всички учебни
предмети в ОУ. В учебните програми по изобразително изкуство е зададен широк културнообразователен контекст, осигуряващ пълноценно обучение
и условия за развиване на богата художествена
култура у учениците. Учебните програми са отворени и дават възможност за реализиране на творчески инициативи на учителя в обучението.
Според учебната програма за 1. клас учебното
съдържание на предмета осигурява възможности
за:
• изразяване на идеи и преживявания с помощта на
изобразителни средства
• изграждане на естетически критерии при възприемане на обекти и явления от действителността и на
творби на изобразителното изкуство
• развиване на практически опит за работа с изобразителни материали и техники
• формиране на интерес към националната и световната художествена култура
В учебната програма са цитирани областите на
компетентност, определени в Държавните образователни стандарти за учебно съдържание. За всяка
област на компетентност са формулирани очаквани резултати – знания, умения и отношения, които ученикът трябва да постигне в края на учебната
година.
Учебното съдържание на учебния предмет изобразително изкуство е представено в осем глобални
теми: Богатството на образите, Реални и фантазни герои, Образи и форми, Образи и цветове,
Творби на изобразителното изкуство, Илюстрации в книги за деца, Общуване и знаци, Материали и пособия.
Към всяка глобална тема са описани компетентностите – знания, умения и отношения,
които трябва да бъдат постигнати. Представени са и новите понятия по темата.
Акцент в учебната програма по изобразително
изкуство са знанията, уменията и отношенията,
свързани със създаване на реални и фантазни образи на обекти чрез използване на разнообразни
материали и пособия, възприемане на произведения от изобразителното изкуство и илюстрации на
литературни творби, познаване и използване на визуални знаци в различни области на живота.
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Учебната програма за 1. клас включва следните
нови понятия: рисунка, изображение, форма, силует, цвят, изобразително изкуство, картина, илюстрация, образ и знак, изобразителни материали и
пособия, изобразителни техники. Наред с основните понятия в 1. клас се усвояват и понятия с интегрален и междудисциплинарен характер: природа,
обект, среда, творба, цвят, форма, образ, знак, въображение, творчество.
В учебната програма са регламентирани основните методи и форми на оценяване на постиженията на учениците – текущо оценяване и оценяване
на входящото и изходящото равнище на учениците
чрез визуален тест и изпълнение на изобразителни
задачи.
Накрая на програмата са описани дейностите за
придобиване на ключовите компетентности, както
и междупредметните връзки.
Учебната програма предоставя свобода при
подбора на методите и средствата за постигане на
очакваните резултати и при определяне на последователността на темите.
Задължителната подготовка на учениците по
изобразително изкуство в 1. клас може да се осъществява както в класната стая, така и извън училище в следните видове форми: посещения на музеи, галерии и художествени сбирки; организиране
на изложба.

5. МЕТОДИЧЕСКИ РАЗРАБОТКИ
Тема на урока КАКВО ЗНАМ И МОГА
Цели на урока
Първият час е предназначен за проверка на знанията и уменията на учениците по изобразително изкуство, които постъпват в 1. клас. Входното ниво се
проверява с визуален тест, публикуван на страници 6
и 7 на учебника.

КАКВО ЗНАМ И МОГА?
Познаваш ли материалите, с които работиш?
Огради с червен цвят водните бои, а с жълт цвят пастелите.

Какъв цвят са показаните предмети? Оцвети квадратчето под картинката с цвета на
предмета.

Оцвети квадратчето под всяка творба, както следва: живописната в синьо, графиката
в червено, а скулптурата в жълто.

6

Съдържание на теста
Тестът съдържа въпроси и задачи и съответните
към тях изображения на предмети, на изобразителни
материали, на произведения на изкуството и на визуални символи. Приложени са 7 задачи.
Процедура
Учителят прочита условието на задачата, след
което учениците попълват съответните квадратчета
под илюстрациите или изпълняват задачата.
Резултатите от теста веднага могат да станат известни чрез електронния вариант на учебника. Учителят бързо може да се ориентира в нивото на отделните ученици и още същия час да коригира, усъвършенства или допълни знанията на ученика.
Диагностиката се провежда в рамките на един учебен час.

Оцвети квадратчето под всяка творба, както следва: пейзажа в червено, натюрморта
в синьо, предмета на декоративното изкуство в жълто.

Оцвети квадратчето до знака „Внимание преминават деца“

Оцвети квадратчето до рисунката, която е от книга за деца.

Довърши украсата на покривката, както е показано. В центъра направи композиция
по свой избор.

7
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Тема на урока
ПОЗНАВАМ РАЗЛИЧНИ
МАТЕРИАЛИ ЗА РИСУВАНЕ
Цели на урока
Усвояване на знания за изобразителните материали.
Формиране на умения за откриване на материалите в рисунки на деца и свързване с изобразителни
дейности.

ПОЗНАВАМ РАЗЛИЧНИ
МАТЕРИАЛИ ЗА РИСУВАНЕ
На тази картина виждаш различни материали и пособия.
С тях можеш да рисуваш и да моделираш. Посочи тези, с които вече си работил.

Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за изобразителните материали
и пособия
• разграничава различни изобразителни материали
• групира материали и пособия според предназначението им
• свързва изобразителни материали с изобразителни дейности
• разпознава материалите в рисунки и пластики
Нови понятия
рисунка, изобразителни материали и пособия
Материали и дидактически средства: учебник,
различни изобразителни материали и пособия, служещи за демонстрация.
Електронен ресурс
От електронния ресурс могат да се ползват: галерия, интерактивна задача – познаваш ли тези материали и пособия, презентация, видеоклип.
Подходи и основни методи на обучение
Разказ за материалите, демонстрация, беседа, наблюдение.
Оценяване
Оценяват се активността на ученика при разпознаване на материалите и знанията за тяхното използване в изобразителната дейност.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Урокът протича в един учебен час. В него времето се разпределя между разговор за изобразителните
материали и беседата за рисунките и начина на тяхното създаване.
Разработване на темата
Учителят демонстрира материали за рисуване, моделиране и апликиране. Той показва моливи, флумастери, бои, пластилин, гума, бяла и цветна хартия.
Под формата на кратка беседа учителят разказва
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че рисуването, както и други изобразителни дейности,
изисква да се работи с различи материали. За да се нарисува една рисунка, трябва да се използва молив или
друг инструмент за рисуване. За да се направи фигурка от пластилин, е необходимо наличие на пластилин,
заедно с дъска, ножчета, шпатула.
След този увод учителят насочва вниманието на
учениците към 8 страница на учебника, на която са
показани различни материали. Учениците отгатват
кои от тях са за рисуване и кои се използват за моделиране. Всеки ученик трябва да отговори с какви
материали е работил.
Друг важен въпрос, по който се беседва, е, как се
работи с различните материали. Учениците споделят
своя опит за работа с различни материали.

МОИТЕ РИСУНКИ

ки или апликации. Учителят напомня на учениците с
какви материали предстои да се работи в часовете по
изобразително изкуство. Учениците трябва да знаят,
че ако не разполагат с материалите, няма да могат да
работят в часовете по изобразително изкуство.

МОИТЕ РИСУНКИ
Разгледай рисунките. Кажи коя от тях с какви материали е създадена.

Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
През втория час е важно учениците да се освободят от напрежението и страха и свободно да споделят
своите знания и опит с различни материали както в
детската градина, така и вкъщи.

9

МОИТЕ РИСУНКИ
Поставяне на изобразителната задача
– детски рисунки, изпълнени с различни материали.
Учениците разпознават материала в ученическите работи. Важно е да обяснят по какво познават материала:
например по какво личи в съответната рисунка, че детето е рисувало с флумастери.
За по-ефективно протичане на урока се препоръчва учителят предварително да е подготвил рисунки на
деца, които да показва като оригинали. Комплектът
от оригинални творби е добре да съдържа рисунки,
изпълнени с различни материали и техники: моливни
рисунки, акварелни рисунки, рисунки с флумастер,
пастелни рисунки, апликации, творби на деца в комбинирана техника, рисунки и пластики от моделин или
пластилин.
Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се темата на урока за материалите и
тяхното значение за създаване на рисунки, пласти-
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Тема на урока
ФОРМИТЕ ОКОЛО НАС
Цели на урока
Усвояване на знания за формите и тяхното разнообразие.
Формиране на умения за разпознаване и асоцииране с предмети от познатия свят.

ФОРМИТЕ ОКОЛО НАС
Предметите и обектите около нас имат различни форми.
Разгледай изображенията и ги свържи с фигурите, на които ти приличат.

Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава общи знания за различни предмети,
които го заобикалят, и тяхната форма
• разграничава предмета от неговата форма
• групира предмети по форма
• свързва образа на предмета с очертанието му
• осъществява връзки между предмети със сходна
форма
• умее да очертава форма
• рисува обекти със заоблена, триъгълна, правоъгълна форма
• избира цветове за съответните форми и ги оцветява
Нови понятия
форма
Материали и дидактически средства
учебник; предмети с ясно изразена форма, служещи за демонстрация
Електронен ресурс
От електронния ресурс могат да се ползват: галерия от обекти, форми и образи, интерактивни дейности за свързване на формата на обекта с геометрична
форма, аудиозадачи.
Подходи и основни методи на обучение
Разказ за формите, демонстрация, беседа, наблюдение; методи за стимулиране на дейността.
Прилагане на индивидуален подход при изпълнение на рисувателните задачи.
Междупредметни връзки
математика БЕЛ, околен свят
Оценяване
Оценяват се активността на ученика, примерите,
които дава, и изпълнението на рисувателните задачи.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Темата се разполага в два учебни часа. В първия
час се поставя темата, дава се информация чрез съчетаване на разказ, беседа и обсъждане, игра. Интерактивните методи осигуряват възможност учениците
свободно да се включват в разговора и да коментират, да дават примери и сами да откриват знанието.
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Вторият учебен час е за практическата работа по
темата – да се стимулират да коментират и да рисуват
свободно с материали по избор.
Разработване на темата
Стимулиране на дейността и оценяване
В началото на първия час учителят стимулира активността на учениците чрез общи въпроси за въвеждане в темата.
Той показва различни предмети и дава примери за
обекти, които децата познават.
Организационна част
Представяне на темата
Под формата на кратка беседа, учителят запознава
учениците с предмети с позната форма. Насочва вниманието им към стр. 10. За учениците тези предмети
са познати. Следва лесно да ги разпознават. Под формата на игра учителят очертава примерни фигури, а
учениците назовават предмети с такава форма.
Децата изпълняват задачата на същата страница
(свързват предмет със съответната форма, оцветяват),
по този начин активно участват в усвояването на новото знание за форма, като рисуват, откриват, оцветяват.

РИСУВАМ И ОЦВЕТЯВАМ
Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се темата на урока и основното, което е
коментирано, какво са рисували. Добре е да се демонстрират работите на отделни ученици и да се обсъдят.
Дават се насоки за наблюдение на формите извън
училище.
Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
През първия час е важно да се стимулира мисловната дейност на учениците и да се поощрява участието им в беседата.
По време на практическата част на урока учителят
следи за изпълнението на рисувателните задачи. Ориентира учениците с какъв материал да работят и им
помага в случай на затруднение при работа с материалите. Той дава индивидуални съвети и насоки. Проверява отделните ученици как са разбрали задачата.
Оценяват се активността на ученика в провеждането на беседата и неговите отговори.
Оценява се дали са завършени рисувателните задачи и изпълнението на изискванията към тях.

РИСУВАМ И ОЦВЕТЯВАМ
Нарисувай картина
с красиви балони.
Нека балоните да имат
различна форма и цвят.

Художникът е започнал да рисува плодове. Помогни му да завърши картината.
Можеш да работиш с цветни моливи или с пастели.
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РИСУВАМ И ОЦВЕТЯВАМ
Поставяне на изобразителната задача
След общото запознаване с формите и тяхното
разнообразие вниманието на учениците се насочва
към лявата страница. Задачата е разработена с пример с балони.
Провежда се беседа за форма, цвят, размери на балоните, повод, по който са използвани, и т.н. Децата
могат да бъдат поставени в активна позиция, като дават различни примери от техния опит.
Учителят поставя първата рисувателна задача: в
горното поле на лявата страница ученикът рисува
красиви балони с различна форма, след което ги оцветява.
След изпълнението на задачата се поставя втората
рисувателна задача: ученикът трябва да довърши рисунката, започната от художника, като избира материала: цветни моливи или пастели.
На основа на преценка на нивото на учениците
по решение на учителя към двете задачи могат да се
дадат допълнителни задачи (общи или към отделни
ученици).
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Тема на урока
МОЕТО УЧИЛИЩЕ
Цели на урока
Усвояване на знания за училището и неговата роля.
Формиране на умения за изобразяване на основа
на наблюдение.
Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за училището
• разказва за своето училище и училищния живот
• описва разположение на стаи, на предмети в
класната стая и в училищния двор
• наблюдава училището като обект на изобразяване
• интерпретира свои впечатления от наблюдаваното в рисунка
• ориентира се в пространството и определя форми
на обекти

МОЕТО УЧИЛИЩЕ
Сградите, които ни заобикалят, са различни. Разгледай снимките и кажи какво
според теб е предназначението на всяка сграда.

Разкажи за своето училище. Как изглежда? Опиши своята класна стая.
Кои са любимите ти спортни игри в училищния двор?

Нови понятия
изображение
Материали и дидактически средства
учебник; цветни моливи, маслен пастел, флумастери, гума
Електронен ресурс
От електронния ресурс могат да се използват галерия от сгради, интерактивна задача с детски рисунки,
аудиозадача.
Подходи и основни методи на обучение
Описание на обект, демонстрация, беседа, наблюдение; методи за стимулиране на дейността.
Прилагане на индивидуален подход при изпълнение на рисувателните задачи.
Междупредметни връзки
околен свят
Оценяване
Оценяват се активността на ученика, наблюдателността му и изпълнението на изобразителната задача.
Методически насоки за разработване на темата
Урокът се реализира в два учебни часа. В първия
час се поставя темата, дава се информация чрез съчетаване на наблюдение, беседа и обсъждане, включително и игра.
Вторият учебен час е за практическата работа по
темата. Важно място в урока заема наблюдението на
училището и училищния двор.
Разработване на темата
Учениците се стимулират да наблюдават, споделят и обсъждат впечатленията от своите наблюдения
на обекти от заобикалящия ги свят.
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Организационна част
Учителят въвежда в темата, като разказва за различните сгради, в които хората живеят и работят.
Учениците разглеждат илюстрациите в учебника и
коментират фотографиите. Те разглеждат илюстрациите на стр. 12 в учебника и определят вида на сградите според предназначението им.
Под формата на кратка беседа се коментира защо
учениците трябва да учат и къде се осъществява това.
Те споделят впечатления от своето училище. След
това вниманието се насочва към долните два реда
илюстрации на стр. 12, като отделни ученици коментират изображенията.
В този урок е добре да се проведе наблюдение в
училищния двор. Така децата добиват представа за
обекта.
Учителят насочва вниманието на учениците към
елементи на училищната сграда: покрив, фасада,
вход, прозорци. Коментират се формата на сградата и
нейните етажи: висока, ниска, едноетажна, двуетажна
и др. Училищният двор е друг предмет на разглеждане. Вниманието се насочва към алеите, зелените площи, игрището и др.

МОЯТ СВЯТ
В КАРТИНИ
или определен ученик започва да очертава сградата на
училището в двора, след което друг ученик продължава и т.н.
Учениците рисуват своето училище, като избират
материалите за рисуване: пастели, цветни моливи,
флумастери. В процеса на изпълнение на задачата, в
зависимост от ситуацията, могат да се поставят допълнителни изисквания към изграждане на рисунката.

МОЯТ СВЯТ В КАРТИНИ
Нарисувай с какво обичаш да спортуваш.

Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се темата на урока и се коментира защо
е важно училището за всеки ученик. Показват се рисунките на отделни ученици.
Поставят се задачи и се дават насоки за наблюдение извън училище.

Нарисувай своето училище.

Използвай различни изобразителни материали за двете рисунки.

13

МОЯТ СВЯТ В КАРТИНИ
Поставяне на изобразителната задача
В този час задачите са две: 1) Нарисувай любимата си играчка. 2) Нарисувай своето училище.
По първата задача детето се провокира да нарисува обичан от него предмет, с който често играе. По
втората задача ще се рисува училището. Това става
след проведеното наблюдение. В класната стая учениците заемат своите места. Учителят поставя изобразителната задачата: в очертаното поле на стр.13
всеки ученик трябва да нарисува своето училище.
Преди да започне изпълнението на задачата, се провежда кратка беседа. Учениците споделят впечатления за училището: вход, ограда, двор, коридори,
учебни стаи. Те мислено преминават от входа през
коридора до стаята. Един ученик описва пътя до стаята, а друг – нея и т.н.

Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
По време на беседите е важно да се стимулира
мисловната дейност на учениците и да се поощрява
участието им в беседата.
По време на практическата част на урока учителят
наблюдава изпълнението на изобразителната задача.
Оценяват се активността на ученика по време на
наблюдението, обсъждането и изпълнението на изобразителната задача.
Оценява се дали в полето на страницата е нарисувано училището, как и какво е изобразено. Важно е
ученикът да е предал по-съществените особености на
училището.

Игра
Учителят провежда игрова демонстрация – рисува
училищния двор и предлага на учениците да поставят
в това очертание обектите, които са наблюдавали,
като си ги представят как изглеждат отгоре. Учителят
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Тема на урока
ВЕСЕЛИ ЦИФРИ
Цели на урока
Усвояване на знания за цифрите като символни
знаци.
Формиране на умения за рисуване на знаци.
Развиване на въображението.

ВЕСЕЛИ ЦИФРИ
ИФРИ
Ти знаеш, че с цифрите пишем числа. Разгледай забавните картинки. К
Кои цифри
ф
откри в тях? Защо сме ги нарекли весели цифри?

Очаквани резултати
Ученикът:
• прилага знания за цифри и техните форми
• открива цифри в картинки
• свързва елементи на цифра в общ знак
• рисува цифри
• умее да изрязва цифри от хартия
• изгражда цифри с пластичен материал
Нови понятия – образ и знак
Материали и дидактически средства
учебник; изрязани цифри от кадастрон или дебела хартия, служещи за демонстрация; цветни хартии,
ножица и лепило; пастели и флумастери
Електронен ресурс
Демонстрация – видео, изработване на цифри от
различни материали.

Тези цифри са направени от пластилин. Можеш ли да направиш свои весели цифри?
Какви материали ще използваш?
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Подходи и основни методи на обучение
Разказ за цифрите, демонстрация, беседа, наблюдение; методи за стимулиране на дейността
Игрови подход.
Междупредметни връзки
математика
Оценяване
Оценяват се активността на ученика, примерите,
които дава, и изпълнението на задачите.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Урокът протича в два учебни часа. В първия час
се поставя темата, дава се информация чрез съчетаване на разказ, беседа и обсъждане. Прилага се игрови
подход. Интерактивните методи осигуряват възможност учениците свободно да се включват в разговора
и да коментират, да дават примери и сами да откриват
знанието: какво са образ и знак.
Вторият учебен час е за практическата работа по
темата.
Разработване на темата
В началото на първия час учителят стимулира
активността на учениците чрез общи въпроси и въвежда темата.
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Организационна част
Учителят разказва за цифрите.
Под формата на кратка беседа, провокирайки мисленето, учителят запознава учениците и насочва
вниманието им към 14-а страница на учебника. Учениците разпознават цифрите. Те коментират какъв
характер имат отделните знаци.
Учителят разказва история за една цифра. Учениците трябва да измислят ситуации с отделни цифри
и да ги споделят с останалите. За целта се използват
похвати за стимулиране на въображението.
На учебната дъска учителят рисува няколко цифри, като се стреми да ги изобрази с различни размери и очертания. На един ред се рисуват две или
три цифри по различен начин, например цифрата 6.
Целта е учениците да разберат инвариантността на
изписване на знака. Те отгатват цифрата в нейните
различни образи. Независимо от това как е изписана
цифрата, значението Ӝ не се променя.
След това вниманието на учениците се насочва
към долната част на страницата. Те трябва да открият
материала, от който е изготвена цифрата, и да опишат
как е направена.

РИСУВАМ И ОЦВЕТЯВАМ

нето изисква повече време и по-голямо внимание към
дейността на учениците.
Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се темата на урока и основното, което
е коментирано. Учениците споделят какво са нарисували или апликирали. Показват се работи на отделни
ученици.

РИСУВАМ И ОЦВЕТЯВАМ
Открий цифрите и свържи частите им. Дорисувай.

Нарисувай или апликирай весели цифри.
Представи си, че те разговарят или играят.
Използвай различни материали и пособия.
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Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
През първия час е важно да се стимулира мисловната дейност на учениците и да се поощрява участието им в беседата за усвояване на нови знания.
По време на практическата част на урока учителят
следи за активността на учениците. Проверява отделните ученици как са разбрали задачата. Ориентира ги
при избора на материали и дава индивидуални съвети и насоки. За техника апликация учителят помага и
дава насоки по изрязването и апликирането на знаците.
Оценява се активността на ученика и неговите отговори по време на беседата, както и завършеността
на изобразителните задачи и изпълнението на изискванията към тях. Във втората задача се оценяват
нарисуваните цифри и начинът на изобразяването
им. Важни за оценката са проявеното въображение и
умелото разположение на знаците в полето.

РИСУВАМ И ОЦВЕТЯВАМ
Поставяне на изобразителните задачи
Те се поставят и изпълняват във втория час.
Първа задача. След разговора за цифрите и техните форми вниманието на учениците се насочва към
мястото за русуване. Ученикът открива цифрите в
частите и ги свързва в общ контур. Цифрите се довършат със запълване с цвят с помощта на цветни
моливи и/или флумастери.
Игра
След изпълнението на задачата се създава игрова
ситуация. Две деца, като държат изрязаните цифри,
приемат образа на нула и на единица. Те се запознават и застават едно до друго и образуват 01, след
което разменят местата си и образуват цифрата 10.
Другите отгатват цифрата.
След играта се пристъпва към втора задача. Ученикът избира материалите за работа. Той може да рисува цифрите с рисувателни инструменти, както и да
ги апликира на указаното място. За целта той изрязва
цифри от блокчето и ги апликира в полето. Апликира-
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Тема на урока
ПАЛИТРАТА НА ЦВЕТОВЕТЕ
Цели на урока
Усвояване на знания за цветовете.
Формиране на умения за работа с акварел.

ПАЛИТРАТА НА ЦВЕТОВЕТЕ
През есента природата е обагрена в различни цветове – жълто, кафяво, червено,
оранжево, виолетово, зелено. Открий тези цветове в картините.

Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за разнообразието на цветовете
в природата
• разграничава различни цветове и ги назовава
• свързва сезони с характерни за тях цветове
• избира цветове според техните качества
• съчетава и комбинира цветове в изображението
За да изобразиш багрите на есента,
е необходимо да получиш различни
цветове. Как ще го направиш?

Нови понятия
цвят
Материали и дидактически средства
учебник; материали за рисуване
Електронен ресурс
Демонстрация – изработване на есенни дървета от
различни материали, интерактивни задачи за смесване на цветове, есенна галерия, аудиозадача, музика за
настроение, допълнителни шаблони за оцветяване на
различни по форма дървета.
Подходи и основни методи на обучение
Разказ за цветовете в природата, демонстрация, беседа, наблюдение; методи за стимулиране на дейността.
Прилагане на индивидуален подход при изпълнение на рисувателните задачи.
Междупредметни връзки
БЕЛ, околен свят
Оценяване
Оценяват се активността на ученика;
как работи с цветове и целесъобразно ги съчетава.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Обща информация за урока
Темата се разполага в два учебни часа. В първия час се коментират основно цветовете и тяхното
разнообразие, като акцентът е върху цветовете през
есента. Този час е важно да премине основно в демонстрация и беседа. Трябва да се осигури възможност учениците свободно да се включат в разговора и
да коментират темата за цветовете.
Вторият час е предвиден за изпълнение на изобразителната задача.
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Разработване на темата
В началото на часа, за да се създаде подходяща
нагласа, се задават въпроси, свързани с цветовете и
тяхното разнообразие.
Организационна част
Представяне на темата
Темата за цветовете се развива на основа на демонстрация на предмети и репродукции, използване на снимки от е-ресурса. Важно е учениците да
осъзнаят, че всичко наоколо притежава цвят. Светът
е цветен. Цветовете не са видими само през тъмна
нощ. Светлината разкрива красотата на цветовете.
Когато се стъмва цветовете стават все по-неясни и
по-тъмни. Учениците беседват за връзката между
светлината и цветовете.
Всеки сезон се характеризира с типични цветове.
Чрез беседа учениците разговарят за цветовете през
есента. Те разглеждат есенния пейзаж от репродукцията на стр. 16. При възможност с мултимедия се
демонстрират фотографии на природни картини, в
които ясно личат багрите на есента. Учениците стигат
до обобщението, че есента има характерни цветове.

ЦВЕТОВЕТЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА

Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
През първия час е важно да се стимулира активността на учениците по въпроса за многообразието
на цветовете.
Оценяват се участията на учениците в беседата.
Оценява се как ученикът е използвал цветовете в
рисунката: сполучлив ли е изборът на цветове и тяхното съчетание; как е запълвал празното поле в очертанията на отделните дървета.

ЦВЕТОВЕТЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА
Оцвети дърветата с багрите на есента.
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ЦВЕТОВЕТЕ ПРЕЗ ЕСЕНТА
Поставяне на изобразителната задача
Изобразителната задача има за цел да даде възможност учениците да работят с типичните за есента
цветове. Учителят насочва вниманието на учениците
към изобразителната задача. Какви дървета са нарисувани в правоъгълното поле. Как с помощта на цветове може да се създаде есенна природна картина.
На основа на проведената беседа учениците избират подходящи цветове, с които оцветяват дърветата.
Препоръчва се да рисуват с цветни моливи и маслени
пастели. При рисуване с такъв материал е важно учителят да обясни как да полагат щрихите по-плътно.
Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се темата на урока и основните изводи, които са направени. Учениците споделят какво са
рисували и какви цветове са използвали за отделните
дървета в картината.

45

Тема на урока
ВЪЛШЕБНАТА ЧЕТКА
Цели на урока
Усвояване на знания за материали и техники за
рисуване.
Развиване на умения за работа с акварел.

ВЪЛШЕБНАТА ЧЕТКА
С различни четки и бои можеш да нарисуваш чудни картини.

Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за четките и начина на тяхната
употреба
• разграничава видове четки според тяхната форма
и големина
• разграничава акварелни техники
• прилага акварелни техники мокро в мокро и мокро върху сухо
НАЧИНИ НА РИСУВАНЕ С АКВАРЕЛНИ БОИ

Материали и дидактически средства
учебник, акварелни бои, четки, кръгли и плоски,
съд за вода
върху сух лист

Електронен ресурс
Интерактивна задача, демонстрация – четките и
техните следи
Подходи и основни методи на обучение
Беседа за цветовете, демонстрация, наблюдение;
методи за стимулиране на дейността.
Прилагане на индивидуален подход при изпълнение на рисувателните задачи.
Междупредметни връзки
БЕЛ, околен свят
Оценяване
Оценяват се активността на ученика, начинът на
работа с цветовете, резултатът от изпълнение на изобразителната задача.
Методически насоки за разработване на темата
Темата се разполага в два учебни часа. В първия
час се коментират основно материалите за рисуване:
акварелните бои и различен вид четки. Този час е важно учителят да демонстрира работа с четките и акварелните техники.
Вторият час е предвиден за практическата задача,
която се изпълнява в блока.
Разработване на темата
В началото на часа учителят припомня най-важното от предишния урок.
Темата за употребата на четката за рисуване е
тясно свързана с боите и цветовете, с които се работи.
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върху мокър лист

изсветляване

ПОЛАГАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ ЕДИН ДО ДРУГ

мокро до мокро

мокро до сухо

различни петна
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За по-прегледно представяне на въпроса се говори
поотделно първо за четките, след което за боите и за
работата с боите.
Започва се с разглеждане на четките за рисуване. Показват се няколко четки: кръгли (голяма и малка кръгла
четка) и плоски, като се обяснява основната разлика.
След това се демонстрират боите в комплекта. В
съд с вода учителят прави разтвор с необходимата
гъстота, след което рисува последователно с кръглата и плоската четка. Важно е на учениците да се
покаже техниката на работа с кръгла четка: изтегляне
на линии с еднакъв и различен натиск върху листа;
рисуване с върха на четката, странично, тампониране, със завъртане. Показва се и работа с плоска четка
и следите, които остават на листа. Учениците, на основа на сравнение, коментират разликите.
Полагането на цветовете също може да се демонстрира. Върху навлажнения лист учителят полага
цветове, които се разтичат и преливат. С добре разредена боя рисува върху сух лист хартия. Учениците
наблюдават разликата в следите, които остават върху навлажнения и върху сухия лист.

РИСУВАМ С ЧЕТКА И БОИ

работили и какво са постигнали. При възможност се
провежда кратък конферанс. Блокчетата с изпълнението на задачата се подреждат и се коментират резултатите.

РИСУВАМ С ЧЕТКА И БОИ
Свържи всяка четка със следата, която е оставила.

Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Работата с акварел изисква по-голямо внимание и
помощ от страна на учителя. Важно е да се следи работата на отделните ученици, особено на тези, които
нямат достатъчно опит с акварела.
Оценяват се активността на ученика в беседата и
неговите отговори.
Оценява се изпълнението на задачата в блока за
рисуване.

Нарисувай съчетание от цветни петна, като използваш възможностите
на четката и смесваш цветовете по свой избор.
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насочва към учебния блок
РИСУВАМ С ЧЕТКА И БОИ
Поставяне на изобразителната задача
Изобразителната задача има за цел да затвърди
знанията на учениците. Те трябва да работят с кръглата и с плоската четка и да осмислят връзката на
движенията с четката, контакта с листа, натиска върху него и следите, които оставят на повърхността.
Освен това те трябва да изпробват как се рисува
върху намокрена (навлажнена) и върху суха хартия.
Преди това разглеждат илюстрациите на стр. 19
и разпознават как са получени следите в отделните
правоъгълни полета.
В следващия етап учениците работят в блока. Учителят трябва да бъде подготвен да даде допълнително
кадастрон в същия или подобен формат, ако отделни
ученици приключат бързо работата си или желаят да
продължат.
Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се темата на урока за видовете четки и
следите, които оставят. Учениците споделят как са
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Тема на урока
ЦВЕТНИ БУКВИ
Цели на урока
Усвояване на знания за буквите като графични
знаци.
Формиране на умения за рисуване на букви.

ЦВЕТНИ БУКВИ
Ти вече пишеш букви. Но можеш и като истински художник да ги нарисуваш и да ги
украсиш по различен начин. Открий как и с какво са направени тези букви.

Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава общи знания за буквите като графични знаци
• открива букви в картинки
• разграничава украсата на буквата от нейната форма
• свързва елементи на буквата в цялостен знак
• рисува и украсява букви
• умее да изрязва букви от хартия
• създава букви с пластичен материал
Материали и дидактически средства
учебник; изрязани букви от картон, служещи за
демонстрация; цветни хартии, ножица и лепило; пастели и флумастери
Електронен ресурс
Демонстрация – изработване на букви от различни
материали, интерактивна задача – гатанка
Подходи и основни методи на обучение
Разказ за буквите, демонстрация, беседа, наблюдение; методи за стимулиране на дейността.
Прилагане на игрови подход.
Междупредметни връзки
БЕЛ
Оценяване
Оценяват се активността на ученика, примерите,
които дава, и изпълнението на практическите задачи.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Урокът се реализира в два учебни часа. В първия
час се дава информация по темата чрез беседа.
Вторият учебен час е за практическата работа.
Разработване на темата
В началото на първия час учителят стимулира
активността на учениците чрез общи въпроси: За какво служат буквите? При какви случаи ги използваме?
С какво е написан текстът в учебника?...
Организационна част
Учителят започва с мотивираща беседа. Припомня за връзката между буква и звук. Какви букви учениците могат да пишат?
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Игра
Учителят пише на дъската отделни части от букви.
Учениците отгатват коя е буквата. Отделни ученици
излизат на учебната дъска и свързват елементите на
буквата.
Учителят насочва вниманието на учениците към
20-а страница на учебника.
Учениците разпознават буквите и определят кои
от тях са обемни и кои не са и коментират от какви елементи са изградени. Кои букви са украсени и
какво представлява украсата. Основно внимание се
обръща на знаците А и Х. Какво човече е буквата Х
и какво изразява?
На учебната дъска учителят рисува няколко букви, като се стреми да ги изобрази с различни размери
и очертания. Учениците осмислят инвариантността
на изписване на буквените знаци.
Вниманието на учениците се насочва към долната
част на страницата. Те трябва да открият материала,
от който е изготвена цифрата, и да опишат как е направена.

РИСУВАМ, ИЗРЯЗВАМ
И ОЦВЕТЯВАМ БУКВИ
след което ги комбинират и апликират на съответното място.
Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се темата на урока и основното, което
е коментирано. Учениците споделят работата си по
изпълнение на задачите. Демонстрират се изпълнени
задачи. Коментират се:
• цветовете на буквите и на фона
• от колко ленти са образувани апликираните букви в долния ред

РИСУВАМ, ИЗРЯЗВАМ
И ОЦВЕТЯВАМ БУКВИ
Нарисувай букви в квадратите, след това ги оцвети. Направи фон около тях.
Използвай цветни моливи и пастели.

Буквата А е направена от три лентички. Направи други букви от цветни ленти и ги
апликирай.
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РИСУВАМ, ИЗРЯЗВАМ
И ОЦВЕТЯВАМ БУКВИ
Поставяне на изобразителната задача
Първа задача след беседата за буквите и техните
форми вниманието на учениците се насочва към лявата страница.
Ученикът изобразява букви с контур и запълва с
цвят. След това оцветява и полето отстрани на буквата. Цветните моливи се препоръчват за изграждане
на контура на буквите, а пастелите – за запълване.
Ученикът трябва да ползва повече цветове, като ги
съчетава. Всеки квадрат трябва да бъде оцветен с
различен основен цвят. Цветът на буквата и на фона
не трябва да се сливат, а да са контрастни.

Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
През първия час е важно да се стимулира мисловната дейност на учениците и да се поощрява участието им в беседата.
По време на практическата част на урока учителят
следи за активността на учениците. Ориентира в задачата и избора на материали и начина на запълване.
По време на работата в техника апликация учителят следи за работата с ножиците, начина на изрязване и залепване на лентите. И при двете задачи е важно
да се провери как учениците са разбрали задачата.
Оценяват се активността на ученика в провеждането на беседата и неговите отговори.
Оценява се дали всички квадрати в карето са запълнени с букви и декорация. Акцентът е на начина
на запълване. Ученикът трябва да запълни прецизно
празните места.
В апликацията на буквите се оценява как са съчетани лентите и доколко ясно образуват знака.

Втората задача изисква цветна хартия, ножици и
лепило. Удобно за работа е восъчното лепило, което
позволява лесно отлепване и залепване на хартията.
Първо учениците разглеждат долните редове
на страниците, където са показани греди (ленти)
и букви, изградени от тях. Учениците разглеждат
илюстрациите, както и модела на буква А в полето
за апликиране. Те изрязват ленти от цветна хартия,
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Тема на урока
ИГРА НА СИЛУЕТИ
Цели на урока
Усвояване на знания за форма и силует.
Формиране на умения за рисуване на очертания и
силуети.
Развиване на въображението.

ИГРА НА СИЛУЕТИ
Понякога виждаме само очертанията на предметите.
Спомни си как изглежда собствената ти сянка. Тя е твоят силует.

Очаквани резултати
Ученикът:
притежава знания за формата на предмета и неговата граница
• разграничава очертание от силует
• открива силуети на обекти
• свързва предмет с негов силует
• рисува силуети
• развива фината моторика
• развива въображението
Нови понятия
силует

?

Материали и дидактически средства
учебник; изрязани силуети от хартия или кадастрон, моливи, черни флумастери и пастели; проектор
или друго осветително тяло
Електронен ресурс
Интерактивна задача – игра на силуети, галерия –
театър на сенките
Подходи и основни методи на обучение
Разказ за животните, демонстрация на силуети,
беседа, наблюдение; методи за стимулиране на дейността.
Прилагане на индивидуален подход при изпълнение на рисувателните задачи.
Междупредметни връзки
околен свят, БЕЛ
Оценяване
Оценяват се активността на ученика, примерите,
които дава, и изпълнението на рисувателните задачи.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Темата се реализира в два учебни часа. В първия
час чрез съчетаване на разказ, беседа и обсъждане в
условия на игра се дава основно информация по темата.
Вторият учебен час е основно за практическата
работа.
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Заедно с кученцето Рики помогни на животните да намерят своите силуети.
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Разработване на темата
В началото на първия час учителят стимулира
активността на учениците чрез въпроси за животните: Кои домашни и горски животни познават? Какво
е характерно за тях? Така учениците достигат сами
до изводи за формата на животното и неговия силует.
Организационна част
Учителят насочва вниманието им към стр. 22 на
учебника. Учениците разглеждат илюстрациите, разпознават животните, групират ги и коментират от коя
страна са снимани: отстрани, отпред. Какво е характерно за всяко от тях и по какво те се различават.
Учениците решават задачата на кученцето Рики,
като свързват животните с техните силуети.
Игра с контур
Учителят демонстрира предварително изрязан от
велпапе или дебела хартия силует на животно. Поставя го на дъската и очертава контур около силуета, като го завършва. Прави очертание на животното,
но само с точки през определен интервал. След това
обръща огледално силуета и отново очертава контур.
Учениците отгатват един и същ образ в двата контура.

РИСУВАМ,
СЪЗДАВАМ СИЛУЕТИ
Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се връзката между предмет и силует.
Учителят накратко коментира как е изпълнена задачата за довършване на силуети и показва как са се
справили със задачата отделни ученици.
Учителят дава насоки за играта със силуети вкъщи.

РИСУВАМ, СЪЗДАВАМ СИЛУЕТИ
Можеш да играеш на сенки с ръцете си.
Какви животни се появяват на стената?

Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
През първия час е важно да се стимулира мисловната дейност на учениците и да се поощрява участието в беседата.

Заекът търси приятелите си. Кои са те? Открий ги и довърши силуетите им.

По време на практическата част на урока учителят
следи за изпълнението на рисувателната задача.
Оценяват се активността на ученика в провеждането на беседата и неговите отговори.
Оценява се как е изпълнена задачата за довършване.
Допълнителни материали от електронната платформа.
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РИСУВАМ, СЪЗДАВАМ СИЛУЕТИ
Поставяне на изобразителната задача
Учителят разказва кратка история за заека, който
имал четирима приятели, но ги загубил. Дава думата
на учениците, които измислят други истории.
Учениците изпълняват задачата на стр. 23. Те
трябва да свържат пунктирите в един общ контур,
след което да запълнят контура с избрани от тях цветове. Силуета на всяко животно те могат да запълнят
с избран от тях цвят.
Играем на силуети
За целта се включва проектор (или лампа), който
свети към една от стените.
Учителят демонстрира и обяснява как се правят
фигури на животни с ръце.
Демонстрацията може да се извърши и от отделни
ученици. Учениците пробват сами.
Други ученици разпознават на кое животно е силуетът на стената.

51

Тема на урока
ГЪВКАВИЯТ ПЛАСТИЛИН
Цели на урока
Усвояване на знания за похвати за моделиране.
Формиране на умения за моделиране.
Очаквани резултати
Ученикът:
• познава материали за моделиране
• познава пластилина като материал за моделиране
• владее работа с пластилин
• прилага похвати за моделиране на форми
• умее да моделира фигурки на животни

ГЪВКАВИЯТ
ВКАВИЯТ ПЛ
ПЛАСТИЛИН
С пластилин можеш да направиш много интересни предмети,
малки фигурки на хора, животни и цветя.
Разгледай картинките и ще си припомниш как се работи с пластилин.
Обърни внимание на необходимите материали и пособия.

Материали и дидактически средства
учебник; фигурки от пластилин, служещи за демонстрация; пластилин; инструменти за моделиране
Електронен ресурс
Демонстрация – моделиране на слонче, галерия от
пластилинени фигури (ученическо творчество)
Подходи и основни методи на обучение
Беседа за моделирането, демонстрация, наблюдение; методи за стимулиране на дейността.
Прилагане на индивидуален подход при изпълнение на задачата по моделиране.
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Междупредметни връзки
околен свят
Оценяване
Оценяват се активността на ученика, примерите,
които дава, и моделираните фигурки.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Обща информация за урока
Урокът протича в два учебни часа. В първия час
се поставя темата, дава се информация чрез съчетаване на разказ, беседа, обсъждане, игра.
Вторият учебен час е за практическата работа по
моделиране.
Разработване на темата
Стимулиране на дейността и оценяване
В началото на първия час учителят стимулира
активността на учениците чрез общи въпроси за животните и формата на техните тела, крайници, характерни особености.
Той демонстира фигурки от пластилин, изработени от деца или подготвени за целта.
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Представяне на темата
Учениците споделят своя опит в моделирането.
Учителят обяснява как се работи с пластилин и основните операции на работа с този материал. Той демонстрира омесване, изтегляне, залепване и др., като
за целта използва едноцветен пластилин.

МОДЕЛИРАМ ФИГУРА
НА ЖИВОТНО
Демонстрират се фигурките на животните, моделирани от учениците, и се обсъждат накратко.

МОДЕЛИРАМ ФИГУРА НА ЖИВОТНО
Направи си малко весело слонче от пластилин или глина.

1

2

3

4

Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
През първия час е важно да се стимулира мисловната дейност на учениците и да се поощрява участието в беседата.
По време на практическата част на урока учителят
следи как учениците моделират и боравят с пособията. Особено важно е да се контролира работата по
основните операции като омесване, овалване, изтегляне на форми.
Проверява се какви проблеми имат отделните ученици, дават се индивидуални съвети и насоки.
Оценява се активността на ученика в провеждането на беседата.
Оценява се дали фигурата от пластилин е завършена, как е изпълнена, как са предадени основните
части на тялото на животното.

7
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МОДЕЛИРАМ ФИГУРА НА ЖИВОТНО
Поставяне на изобразителната задача
Учениците разглеждат илюстрациите. Трябва да
се сравни фотографията на слон (обекта), с фигурката, направена от пластилин (пластичното изображение).
Учителят и учениците коментират последователността на работа, показана на илюстрациите от
1 до 10.
Учителят поставя задачата за моделиране. Учениците могат да направят фигурка на слон или на друго
животно. Важно е да се определят животни с ясно изразени едри части, удобни за моделиране.
На основа на преценка на нивото на учениците по
решение на учителя към двете задачи могат да се дадат
допълнителни задачи (общи или към отделни ученици).
Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се темата на урока, основното, което е
коментирано, какви животни са моделирали учениците.
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Тема на урока
ИЛЮСТРАЦИИ И ГЕРОИ
Цели на урока
Усвояване на знания за илюстрацията и нейните
образи.
Формиране на умения за рисуване на илюстрации.
Развиване на въображението.

ИЛЮСТРАЦИИ И ГЕРОИ
Илюстрациите в детските книжки представят герои или интересни моменти от
разказаната история. Коя е твоята любима приказка? Кой е любимият ти герой?

Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава общи знания за илюстрацията
• разграничава образи на герои в илюстрации
• свързва образи на герои с приказки
• рисува образ по приказка
Нови понятия
илюстрация

Разгледай илюстрациите.
Познаваш ли тези герои?
От кои приказки са?
Как ги е нарисувал художникът?

Материали и дидактически средства
учебник, детски книжки с илюстрации, демонстрация, обикновен молив, цветни моливи, пастели, гума
Електронен ресурс
Аудиовизуално представяне на илюстрации от Работна мецана
Подходи и основни методи на обучение
Разказ за книгите за деца и техните илюстрации,
демонстрация, беседа, наблюдение; методи за стимулиране на дейността.
Прилагане на индивидуален подход при изпълнение на рисувателните задачи.
Междупредметни връзки
БЕЛ
Оценяване
Оценяват се активността на ученика, примерите,
които дава, и изпълнението на илюстрацията.
Методически насоки за разработване на темата
Урокът протича в два учебни часа. В първия час
се разглежда какво е илюстрация и образите, които
представя. Учениците се включват активно в разговора и дават примери с известни за тях приказки. Вторият учебен час е за практическата работа по темата.
Разработване на темата
Учителят въвежда в темата чрез демонстрация на
илюстрирани книжки за деца. Той поставя въпроси
към учениците: Обичат ли книжки с илюстрации?
Имат ли детски книжки вкъщи? Какви?
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Тази илюстрация е на големия
български художник и илюстратор
на детски книжки Вадим
Лазаркевич. Позна ли коя е
приказката? Разкажи какво е
нарисувано.
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Организационна част
Представяне на темата
Учителят разказва за книгата, след което следва беседа, в която учениците се включват активно.
Уточнява се какво е илюстрация и за какво служи.
Учениците споделят какви илюстрации познават и
кои герои харесват. Припомнят се познати приказки
и техните герои. Какви са тези герои: добри, лоши,
страшни, смешни...
Учениците разглеждат илюстрациите на стр. 26.
Всеки от тях трябва да определи коя илюстрация му
харесва най-много. Отделни ученици споделят пред
класа каква история представя илюстрацията и какво е изобразено. Вниманието се насочва към лицата
на изобразените персонажи и тяхната мимика: Какво
изразяват лицата на героите? Какво означава това за
художника?
Учителят говори за художника илюстратор и неговата отговорна работа по илюстрирането на книгите, един от които е Вадим Лазаркевич. Може да се
види цялата книжка.

МОИТЕ ЛЮБИМИ ГЕРОИ
ОТ ПРИКАЗКИ
Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се темата на урока и основното, което
е коментирано.
След изпълнението на задачата учениците споделят пред класа кой герой от праказка са нарисували и
защо са го нарисували по този начин.

МОИТЕ ЛЮБИМИ ГЕРОИ
ОТ ПРИКАЗКИ
Нарисувай своя любим приказен герой.

Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
По време на урока е важно да се стимулира въображението на учениците и да се поощрява участието
им в беседата.
По време на практическата част на урока учителят
следи за изпълнението на илюстрациите. Той помага
на отделни ученици, които се затрудняват с избора на
героя или с изпълнението на рисунката.
Оценява се активността на ученика в провеждането на беседата.
Оценява се дали са изобразени герои от приказка
и доколко са завършени в материал.
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МОИТЕ ЛЮБИМИ ГЕРОИ ОТ ПРИКАЗКИ
Поставяне на изобразителната задача
Първо се припомнят герои от приказки. Важно е
учениците да се стимулират да си представят героите:
как изглеждат, как са облечени, какво носят, в каква
поза или движение си ги представят.
Всеки ученик избира приказен герой, който му е
направил впечатление. Важно е да си представи как
изглежда героят. Да помисли в каква поза или движение ще го нарисува.
Ученикът избира материали за рисуване. Препоръчва се да се рисува с графични материали: обикновен молив, цветни моливи и пастели.
Първо рисунката се уточнява с молив, след което
се завършва по желание с цвят. Ученикът има избор
дали да рисува само с черен материал, или да нарисува цветна илюстрация.
В зависимост от нивото на ученика могат да се поставят допълнителни изисквания към изпълнението
на илюстрацията.
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Тема на урока
В АТЕЛИЕТО
НА ХУДОЖНИКА
Цели на урока
Усвояване на знания за художници и произведения.
Формиране на начални умения за описание на произведения на изкуството.

В АТЕЛИЕТО НА ХУДОЖНИКА
Как изглежда ателието на художника Ивайло Мирчев? Какво има в него??

Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за художника и неговата работа
• познава имена на български художници
• познава произведения на български художници
• открива образи на обекти в художествено произведение
• описва най-общо художествени произведения
• изразява лична оценка за естетическите качества
на художествените произведения
Нови понятия: изобразително изкуство, картина
Разгледай творбите. Разкажи какво ти прави впечатление в тях.

Материали и дидактически средства
учебник, фотографии на български художници
Електронен ресурс
Видеоклип – в ателието на художника
Подходи и основни методи на обучение
Разказ за художника и неговата дейност, демонстрация, беседа, наблюдение, описание; методи за активиране на възприятието.
Игрови подход при разглеждане на картините.
Междупредметни връзки
БЕЛ, околен свят, музика
Оценяване
Оценяват се активността на ученика, проявеният
интерес към произведения на изкуството и начинът
на тяхното описание.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Обща информация за урока
Темата въвежда учениците в българското изкуство. В първия час на основа на репродукциите в
учебника и на друг нагледен материал се беседва за
художниците и тяхната дейност.
Вторият учебен час е предназначен основно за разговор върху произведения на български художници.

56

28
28

Разработване на темата
Учителят разказва за художника и неговата работа. Насочва вниманието към картини и скулптури,
които учениците могат да видят в тяхното или близкото селище. Чрез въпроси учениците се включват в
беседата: познават ли някой художник?
Те разглеждат илюстрациите на стр. 28. Фотографията представя ателието на художника Ивайло
Мирчев. Около него се виждат материали и пособия,
които използва. Учениците разпознават пастели, акварели, четки и коментират как се работи с тях. Те
коментират какво прави художникът.
Учителят насочва вниманието на учениците към
долните две репродукции. Коя репродукция е на картина и коя – на скулптура.
Какво е нарисувано на картината? Прави се кратко описание на картината.
На какво животно е изработена скулптура? Каква
е позата на животното: лежи, стои, движи се, бяга.

БЪЛГАРСКИ
ХУДОЖНИЦИ
И ТЕХНИТЕ ТВОРБИ
Друг начин на работа е чрез конкретни въпроси по
какво е изобразил на картината художникът. Учениците трябва да разпознаят обекта. Важно е да се даде
възможност на повече ученици да вземат участие в
общото описание на картината.

БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ
И ТЕХНИТЕ ТВОРБИ
Това е картина на големия български художник Златю Бояджиев.
Разкажи какво виждаш на нея.

Картината на Златьо Бояджиев може да се разглежда чрез мултимедийна презентация. Така се осигурява голям формат на изображението.
Поставяне на изобразителната задача
Учителят прочита текста на задачата и дава разяснения.
Учениците рисуват в очертаното поле с материали
по избор. Всеки ученик трябва да нарисува някои от
животните, показани над полето: едно, две или повече.

Тези животни искат да участват
в пейзажа, който ти ще нарисуваш.
Може да работиш с материали
по избор.

Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Учителят прави обобщение на урока.
Учениците споделят интересна ли е картината, която са разгледали, и какво им е направило
най-силно впечатление. След това се коментира накратко какво са нарисували в полето на страницата
на учебника.
29

БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ И ТЕХНИТЕ
ТВОРБИ
Поставяне на изобразителната задача
Работи се по две задачи: описание на картината и
изпълнение на рисунка по мотиви от картината.
Игра – открий какво е нарисувал художникът
Първата задача е насочена към разглеждане и
описание на картина под формата на игра. Учениците разглеждат репродукцията на картината на Златьо
Бояджиев. Те разказват какво виждат в нея. Важно е
да открият какво е нарисувано в предния, в средния и
в задния план. Какви са фигурите, изобразени отпред.
Какви животни са изобразени в картината.
В началото учениците разкриват видимото за тях
при първата среща с творбата. След това учителят
насочва вниманието към детайли, които остават незабелязани. Въпросите могат да бъдат от типа: Къде
в картината е нарисувана къща? Къде са нарисувани
къщи, заобиколени с двор. Колко дървета могат да се
изброят на картината? Какво прави кучето?

Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
В този урок е важно да се стимулира възприятието
на ученика. Учителят насочва пряко или косвено вниманието на учениците към елементите на картината.
Те трябва да се поощряват да говорят и да описват.
Оценяват се активността на ученика в провеждането на беседата, както и участието му в обсъждането на репродукциите, особено на картината на Златьо
Бояджиев.
Оценява се рисунката на пейзажа в полето: какви
животни са изобразени и как са разположени на картината.
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Тема на урока
ПРАЗНИЧНА УКРАСА
Цели на урока
Усвояване на знания за празниците и тяхната украса.
Формиране на умения за декориране на предмети
за украса.
Развиване на въображението.

ПРАЗНИЧНА УКРАСА
Всеки празник може да стане още по-весел, ако има украса.
Опиши коледната украса, която виждаш.

Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за Коледа и Нова година
• познава персонажи и техните отличителни черти
• измисля ситуации, свързани с празниците
• коментира коледната украса и нейните елементи
• рисува елементи на коледна украса
Материали и дидактически средства
учебник; служещи за демонстрация коледна
украса, коледни играчки, гирлянди и др., сурвачка;
цветни моливи, пастели и флумастери
Електронен ресурс
Демонстрация – изработване на празнична украса,
галерия и видеоклип с аудиозадача
Подходи и основни методи на обучение
Разказ за празника, демонстрация, беседа, наблюдение; методи за стимулиране на дейността.
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Междупредметни връзки
музика, БЕЛ, английски език
Оценяване
Оценяват се активността на ученика в беседата и
показаните знания; украсата на елхата на страницата
в учебника.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Урокът се разполага в два учебни часа. В първия
час се коментира основно темата за празника. През
целия час учениците беседват с учителя, който разказва и демонстрира различни предмети, свързани с
празниците.
Вторият час е предвиден за работа по декорацията
в страницата на учебника.
Разработване на темата
Темата за празниците е много вълнуваща за учениците. Те с нетърпение очакват Коледа и Нова година. Учителят въвежда темата, като задава въпроси за
предстоящите празници.
Първо се коментира Коледа: коледни песни, ко-
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ледно дръвче, коледна трапеза, празнично настроение, кой очакваме да пристигне. След това се беседва
за Коледа и Нова година.
Учениците разглеждат илюстративния материал
на стр. 30. Те разпознават образите кукли.
Разговорът се насочва към снежния човек и Дядо
Коледа. Учениците коментират Дядо Коледа. Какви подаръци очакват. С какво пътува Дядо Коледа? Как е облечен? Какви животни теглят шейната и как изглеждат.
Беседата се пренасочва към снежния човек. Учениците коментират как се прави снежен човек и какви
атрибути се поставят.
Учениците трябва да разкажат една ситуация с
Дядо Коледа или снежния човек.

МОЯТА КОЛЕДНА
И НОВОГОДИШНА УКРАСА
Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се най-важното за празниците и украсата. Учениците споделят как са украсили коледните
играчки на страницата на учебника. Те споделят каква украса ще направят вкъщи.

МОЯТА КОЛЕДНА
И НОВОГОДИШНА УКРАСА
Подготви се за празниците.
Рисувай, оцветявай, апликирай.

Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
През първия час е важно да се стимулира активността на учениците по въпроса за празниците и
празничната украса.
По време на практическата част на урока учителят
следи дейността на отделните ученици.
Оценяват се активността на ученика в провеждането на беседата, неговите отговори.
Оценява се дали е завършена украсата на елхата
на страницата на учебника и как е изпълнена.
Допълнителни материали от електронния ресурс –
идея за 3D коледни дърво.
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МОЯТА КОЛЕДНА И НОВОГОДИШНА
УКРАСА
Поставяне на изобразителната задача
Задачата изисква ученикът да довърши фигурите,
така че коледното дърво да бъде украсено.
Беседва се за коледното дърво и неговата украса.
Защо коледното дърво се украсява и с какво?
Ученикът избира подходящи цветове и форми, с
които украсява новогодишните играчки: звезда, топки и др. По-подробно трябва да разработи Дядо Коледа и елените.
Украсява текста „Честита нова година“ и Merry
Christmas, като запълва буквите с различен цвят.
Украсява текста на английски и симетрично от
другата страна на елхата изписва и украсява текста
на български.
Отляво на звездата трябва да се напише Честита
Коледа. По желание на ученика надписът може да се
украси.
Препоръчителни материали за рисуване: цветни
моливи, пастели и флумастери.
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Тема на урока
ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ. КУКЕРИ
Цели на урока
Усвояване на знания за български фолклорни обичаи, кукерските празници и техните особености.
Формиране на умения за изготвяне на проект.
Развиване на умения за прилагане на техника
апликация.

ПРАЗНИЦИ И ОБИЧАИ. КУКЕРИ
В България има много стари и интересни обичаи.
Едни от тях са зимните кукерски игри.

Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за кукерските игри
• познава специфичното облекло на кукерите и
техните маски
• описва особеностите на кукерските костюми и
маски
• създава проект за кукерска маска
• прилага различни операции при изготвянето на
маската
• комбинира и съчетава материали от различен вид
в общ образ
• изготвя кукерска маска чрез апликация
Материали и дидактически средства
учебник, моливи, флумастери, гума, цветни хартии, парчета плат, кожа, вълна, въженца, конци, ножици, лепило и др.

Кукерите се обличат със страховити костюми
и маски. Te вдигат много шум, докато танцуват с
огромни звънци на кръста си.
Според обичая колкото по-страшни са маските и
шумни танците им, толкова по-далеч прогонват
студа и злите сили.

Опиши облеклото на кукерите.
Как изглеждат техните маски?
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Електронен ресурс
Демонстрация – изработване на кукерска маска,
презентация на кукери
Подходи и основни методи на обучение
Разказ за българските обичаи и кукерските игри,
демонстрация, беседа, наблюдение; методи за стимулиране на дейността.
Прилагане на индивидуален подход при изпълнение на рисувателните задачи.
Междупредметни връзки
БЕЛ, околен свят, музика
Оценяване
Оценяват се активността на ученика в беседата за
празниците и обичаите, проектът за кукерска маска
в страницата на учебника, апликацията на кукерска
маска, изпълнена в блока.
Методически насоки за разработване на темата
Темата е интегрална. В първия час се коментират
празниците и обичаите чрез съчетаване на разказ, беседа. Чрез интерактивните методи учениците свободно се включват в разговора и коментират.
Вторият учебен час е за практическата работа по
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проекта в страницата на учебника и изработване на
апликацията на маската в блока.
Разработване на темата
Учителят въвежда в темата чрез беседа и демонстрация.
Той разказва за българските фолклорни обичаи,
един от които са зимните кукерски игри. Тези игри са
много атрактивни и се провеждат в различни селища
в България.
Учениците разглеждат илюстрациите на стр. 32.
Учителят насочва вниманието на учениците към
облеклото на кукерите, техния страшен вид. Той
обяснява защо те трябва да изглеждат страшни и как
това се постига. Специално внимание се отделя на кукерските маски: как са направени, от какви материали, какъв израз имат.
Учителят говори за звънците и хлопатарите, които кукерите имат. При възможност демонстрира или
пуска запис.
Отделни ученици описват кукерите и тяхното
облекло.

КУКЕРСКА
МАСКА
Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Стимулира се мисловната дейност на учениците и
се поощрява участието им в беседата.
Учителят следи работата на учениците както на
ниво проект на страницата в учебника, така и по нейното изпълнение в блока. Особено внимание трябва
да се отделя при операциите, свързани с изрязване
на хартиите, конците и другите материали, както и
върху тяхното прикрепване и залепване на блоковия
лист. На ученици, които имат затруднения, се дават
специални насоки и съвети, както и друга необходима
помощ.
Оценяват се активността на ученика в провеждането на беседата и неговите отговори.
Оценяват се проектът за кукерска маска в страницата на учебника и изпълнението на маската в блока.
Оценката е обща.

КУКЕРСКА МАСКА
Кукерите се маскират като зверове или хора.
Маските им са изработени от различни материали – кожи,
разноцветни платове, конци, вълна, рога и др.
Нарисувай проект за кукерска маска.

Направи кукерска маска по проекта. Използвай материали по избор –
парче кожа, плат, конци, вълна, картон и др.
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КУКЕРСКА МАСКА
Поставяне на изобразителната задача
Показани са три маски, учениците ги разглеждат
и обясняват от какво са направени. Описват техните
елементи: шапка, рога, отворена уста, коса, брада.
Учителят поставя изобразителната задача – учениците рисуват с молив или друг графичен материал проект на кукерска маска в определеното за целта
поле.
След проекта се преминава към изпълнение на
апликацията на кукерска маска в блока. Ако ученикът не може да завърши маската, той я завършва като
домашна работа.
Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се най-важното за кукерите, тяхното
облекло и маски.
Учениците споделят какви проекти са направили и
докъде са стигнали с апликацията на маската в блока.
Учителят дава обща оценка на работата и препоръчва
довършване на недовършените задачи вкъщи.
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Тема на урока
МОРСКО ДЪНО
Цели на урока
Усвояване на знания за морските обитатели и техния външен вид.
Формиране на умения за съчетаване на различни
форми в един образ.
Развиване на умения за прилагане на техника
апликация.

МОРСКО ДЪНО
В морето живеят много риби, миди, рачета, медузи, водорасли.
Те имат интересни форми и са обагрени в различни цветове.
Разгледай тази рисунка и назови морските обитатели, които познаваш.

Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за морските обитатели
• разграничава формите на телата на различни
морски обитатели
• съчетава различни форми за създаване на образи
на морските обитатели
• създава образи на морски обитатели в техника
апликация
От цветна хартия можеш да апликираш различни морски обитатели.

Материали и дидактически средства
учебник, моливи, флумастери, гума, цветни хартии, ножици, лепило и др.
Електронен ресурс
Видеоклип – морско дъно, галерия морски обитатели
Подходи и основни методи на обучение
Разказ за морето и неговите обитатели, демонстрация, беседа, наблюдение; методи за стимулиране
на въображението.
Прилагане на индивидуален подход при изпълнение на апликацията.
Междупредметни връзки
околен свят, математика
Оценяване
Оценяват се: активността на ученика в беседата,
съчетанието от форми в апликацията, начинът на изпълнение на апликацията.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Обща информация за урока
Урокът се реализира в два часа.
В първия час учителят разказва и беседва с учениците за морския свят и неговите обитатели.
Вторият учебен час е за работата над апликацията
и нейното изпълнение.
Разработване на темата
Учителят започва темата с беседа.
Какво живее в морето?
Учениците разказват за риби, медузи, раци и дру-
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ги морски обитатели. По дъното на морето има различни водорасли и миди.
Темата се насочва към формата на тялото. В морето има различни риби с различни форми на тялото.
Другите морски същества пък се отличават с друга
форма на телата си. Октоподът има особена форма.
Каква е връзката на формата на тялото с движението
му във водата? Как плуват рибите?
На учебната дъска учителят скицира риба най-общо. След това – медуза или октопод.
След демонстрацията и беседата учителят насочва
вниманието на учениците към стр. 34 на учебника и
поставя задачата: учениците разглеждат морските обитатели и ги назовават. Беседват върху изпълнението
на апликацията. Как се прави апликация? Какви цветове хартия са използвани за морето, водораслите, рибите и медузата. Как са изрязани елементите от хартия.
Вниманието се насочва към долната илюстрация,
в която са показани примерни модели за изграждане на апликация с геометрични елементи. Учениците
разпознават морските обитатели, след което – геометричните фигури, от които са образувани.

АПЛИКИРАМ
МОРСКО ДЪНО
Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се по-важното по темата: морските
обитатели, разнообразието на формата на телата им,
разнообразните цветове.
Учениците споделят какви морски обитатели са
направили с техниката апликация.
Учителят дава обща оценка на работата и препоръчва довършване на недовършените задачи вкъщи.

АПЛИКИРАМ МОРСКО ДЪНО
Направи интересно морско дъно, като рисуваш и апликираш.
Използвай цветни моливи, пастели и гланцова хартия.

Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Стимулира се активността на учениците и се поощрява участието им в беседата.
Учителят следи работата на учениците: как е разбрана практическата задача, каква е идеята на ученика, колко големи форми ще изрязва и др. Особено
внимание трябва да се отделя при операциите по изрязване на хартиите, тяхното монтиране и залепване
на листа в учебника. На ученици, които имат затруднения, се дават специални насоки и съвети, както и
друга необходима помощ.
Оценяват се активността на ученика в провеждането на беседата и неговите отговори.
Оценява се цялостното изпълнение на апликацията.
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АПЛИКИРАМ МОРСКО ДЪНО
Поставяне на изобразителната задача
Вниманието на учениците се насочва към илюстрацията, онагледяваща елементите на апликация на
риба.
Учителят припомня как се работи с цветната хартия, като демонстрира и обяснява начина на работа по
изготвяне на апликацията, след което поставя практическата задача. Важно е да се припомнят етапите на
работа: уточняване на образа, който ще се апликира;
изрязване на формите от хартия; поставяне и композиране на формите в полето; залепване; довършване
на детайли.
Не всичко е задължително да се апликира. Някои
детайли могат да бъдат нарисувани.
Важно е учителят да помогне на отделни ученици
да вземат решение по различни въпроси, например за
размера на формите, които изрязват от хартия, тъй
като някои деца изрязват тръде малки, а други – твърде големи форми.
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Тема на урока
ОБРАЗИ ОТ ФОРМИ
Цели на урока
Усвояване на знания за формите и тяхното съчетание в образа.
Формиране на умения за съчетаване на различни
форми в един образ.
Развиване на наблюдателност.

ОБРАЗИ ОТ ФOРМИ
В показаните изображения има различни форми – триъгълни, квадратни,
кръгли, плоски и обемни. Открий ги.

Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за формите
• разграничава плоски и обемни форми
• разграничава формата от нейния цвят
• разпознава форми в изображения и ги назовава
• открива липсващи части и цветове в изображение
и ги довършва
Материали и дидактически средства
учебник, топка и изрязан кръг в размера и с цвета
на топката, флумастери, цветни моливи
Електронен ресурс
Интерактивна задача – откриване на образи от фигури, галерия – скрити образи, аудиозадача
Подходи и основни методи на обучение
Беседа за формите в природата и в картините, демонстрация, наблюдение.
Междупредметни връзки
околен свят, математика
Оценяване
Оценяват се активността на ученика в беседата,
съответствието на изпълнената рисунка с модела.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Обща информация за урока
Този урок продължава темата за формите и е свързан с урока „Формите около нас“.
Урокът се реализира в два учебни часа.
В първия час учителят припомня наученото за
многообразието на формите в природата. Беседва се
за формите, от които са изградени образите.
Вторият учебен час се изпълнява задачата за довършване.
Разработване на темата
В първия час учителят припомня наученото за
многообразието на формите в природата. След това
вниманието се насочва към съчетанието от форми, от
които са изградени образите.
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Формите могат да бъдат различни: триъгълни, квадратни, кръгли. Какви геометрични фигури учениците познават?
Формите могат да бъдат също плоски и обемни.
Учителят изяснява разликата между плоска и обемна
форма. Ако има възможност, се показват едноцветна топка и кръг, изрязан от цветна хартия със същия
цвят. Беседва се върху това каква е разликата. Той
завърта топката. Поставя кръга в различни положения: фронтално, наклонено и странично. Учениците
стигат до извода, че кръгът се възприема като кръг,
като елипса и като линия.
Вниманието се насочва към стр 36. Учениците разглеждат показаните изображения. Първо се коментира средният ред. Те трябва да разграничат обемни от
плоски форми. Коя от обемните форми е изобразена
като плоска?
Следващата задача е да се открие какви форми се
крият в картинките. Учениците посочват различни
форми, като ги назовават. Те откриват и назовават и
животните, които са изобразени на картинките.

ОТКРИВАМ
И ДОРИСУВАМ
Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Стимулира се активността на учениците и се поощрява участието им в беседата.
Учителят изяснява задачата и следи за нейното индивидуално изпълнение в учебника.
Оценява се активността на ученика в беседата и
по време на работа над рисувателната задача, както
и степента на съответствие на изпълнената рисунка
с модела.

ОТКРИВАМ И ДОРИСУВАМ
Открий какво липсва в започнатата
рисунка и го дорисувай.
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ОТКРИВАМ И ДОРИСУВАМ
Поставяне на изобразителната задача
Целта на задачата е ориентиране във формите и
цветовете.
Ученикът трябва внимателно да разгледа репродукцията, която служи като модел. Отдолу е поместено
същото изображение с изпуснати елементи и цветове.
Ученикът трябва да открие какво липсва и да дорисува липсващите части с контур, след което да запълни
формите със съответстващите на модела цветове.
Завършването на контура е лесна задача. Запълването с цвят на формите изисква правилно ориентиране в цветовете и наличие на комплект от флумастери
или пастели с много цветове.
Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се по-важното по темата, разликата
между плоска и обемна форма.
Коментира се изпълнението на задачата.
Учителят дава обща оценка на работата на учениците.
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Тема на урока
ЗИМНА ПРИКАЗКА
Цели на урока
Усвояване на знания за сезоните.
Формиране на умения за съчетаване на различни
форми в един образ.
Развиване на умения за прилагане на акварелна
техника.
Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за зимата и нейните особености
• съчетава различни форми за създаване на образи
на морските обитатели
• създава зимен пейзаж с акварелна техника

ЗИМНА ПРИКАЗКА
Когато завали сняг, всичко става приказно бяло и красиво.
Разгледай и опиши зимните картини.

Виж как можеш да направиш зимна картина с маслен пастел.

Материали и дидактически средства
учебник, бял маслен пастел, моливи и гума,
акварелни или темперни бои
Електронен ресурс
Музика за настроение, демонстрация – техниката
батик, видеоклип – снежинки, галерия – зимни пейзажи
Подходи и основни методи на обучение
Разказ за красотата на зимата, демонстрация, беседа,
наблюдение; методи за стимулиране на въображението.
Прилагане на индивидуален подход при изпълнение на зимния пейзаж.
Междупредметни връзки
околен свят
Оценяване
Оценяват се активността на ученика в беседата,
изпълнението на рисувателните задачи в учебника, рисунката на зимния пейзаж в блока
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Урокът се реализира в два часа.
Първият час протича в беседа за сезоните и зимата. Основната информация се представя чрез кратък
разказ и демонстрация.
Вторият учебен час е за работа над рисувателните задачи в учебника и блока. Трябва да се предвиди
достатъчно време за изпълнението на задачата с акварел в блока.
Разработване на темата
Учителят започва темата с беседа за сезоните. Беседата продължава в кратък разказ за красотата на
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зимата. Следва беседа за особеностите на зимата и
нейните изненади: как изглежда един зимен ден, какви цветове са характерни за зимата, какво образува
падащият сняг.
Учениците споделят своя опит. Вниманието се
насочва към илюстрациите на стр. 38. Следва кратко
описание на репродукциите. По-специално внимание
се отделя на илюстрациите, демонстриращи рисуване
с маслен пастел и акварел. Учителят обяснява начина
на работа с техниката и резултата от него.

РИСУВАМ
ЗИМНА ПРИКАЗКА
Изпълнението на рисунката в блока е основна задача на ученика. Тя изисква значително повече време
от предходните задачи. Ученикът трябва да нарисува
на един лист зимна приказка.
Ако се работи с акварелни бои, учителят дава пояснение на акварелната техника: размиване на боята
във вода, начина на полагане на боята върху листа,
работата с кръгли четки и др. Препоръчва се работата с акварел да се онагледи: на лист бяла хартия учителят полага цветни петна, като демонстрира как се
получава и изменя акварелният тон при разтварянето
на боята във вода при различно съотношение.

РИСУВАМ ЗИМНА ПРИКАЗКА
Всяка зима от небето валят снежинки. Сред тях никога няма две еднакви.
Нарисувай снежинки с различни форми.

Използвай бял маслен пастел и нарисувай зимна картина.

Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Съвсем накратко се припомня най-важното по темата и какви задачи са изпълнени в час. Ако остане
достатъчно време, блокчетата с рисунките се подреждат на подходящо място и се прави обсъждане на направените рисунки.

Нарисувай своята зимна приказка.
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РИСУВАМ ЗИМНА ПРИКАЗКА
Поставяне на изобразителната задача
Наблюдавал ли си снежинките? Опиши една снежинка? Снежинките могат да имат различна форма.
Учениците разглеждат изображенията на снежинки.
Те са различни, но има нещо общо. Какво е то? Учителят рисува снежинка, като обяснява нейната структура. Ако е необходимо, рисува други с различна форма.
След това учителят формулира задачата на учениците – да нарисуват снежинки на съответното място на
страницата. Когато рисуват снежинки в очертаното
поле, е важно да не повтарят една и съща форма. След
това се изпълнява следващата практическа задача от
стр. 39.
За да се стимулира въображението на учениците,
те трябва да си представят зимни картини. „Ученици,
представете си как изглежда един зимен ден. А сега
си представете един друг зимен ден“. След това всеки
ученик преминава към изпълнението на рисунката с
бял пастел в указаното място в учебника.
По преценка на учителя тази задача може да се изпълни и през първия час, за да остане повече време за
рисуване в блока.

Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Стимулира се активността на учениците и се поощрява участието им в беседата.
Учителят следи работата на учениците. Особено
внимание трябва да се отделя на работата с акварел.
На ученици, които имат затруднения, се дават повече насоки и съвети, а ако е необходимо, се оказва и
друга помощ.
Оценяват се активността на ученика в провеждането на беседата и неговите отговори.
Оценяват се резултатите от изпълнението на рисувателните задачи в учебника.
Ключова е оценката на изпълнението на изобразителната задача в блока.
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Тема на урока
СКРИТИ ОБРАЗИ
Цели на урока
Усвояване на знания за форма и очертание като
елемент на образа.
Формиране на умения за откриване на отсъстващи
елементи в образи.
Развиване на наблюдателността и въображението.

СКРИТИ ОБРАЗИ
Дорисувай образите. Оцвети ги.

Очаквани резултати
Ученикът:
• познава форми и очертания на предмети
• открива отсъстващ образ в картинка
• довършва непълен образ в цвят
• довършва образи, като комбинира цветове и форми
Материали и дидактически средства
учебник, цветни флумастери, цветни моливи или
пастели; материали за раздаване

Кои образи откри в рисунката?
Очертай всеки образ с различен цвят.

Проследи линиите, които оставят
моливите, и оцвети панделките.

Електронен ресурс
Интерактивна задача, галерия, шаблони за рисуване на пеперуда
Подходи и основни методи на обучение
Демонстрация, беседа, наблюдение; методи за
стимулиране на въображението

40
40

Междупредметни връзки
околен свят, математика
Оценяване
Оценяват се активността на ученика в беседата,
начинът на съчетаване на форми и цветове, завършеността на изображенията.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Обща информация за урока
Урокът се реализира в два часа.
В първия час учителят разказва и беседва с учениците.
Вторият учебен час е за практическата задача.
Разработване на темата
Темата за скритите образи е изключително интересна на учениците, тъй като е свързана с откриване и
отгатване. Децата най-често вече имат опит с подобни задачи. Учителят може да провери кои ученици са
разглеждали скрити картинки. Може да демонстрира
скрити образи чрез мултимедийна презентация или
чрез печатни материали.
След емоционалното встъпление в темата внима-
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нието на учениците се насочва към изображенията в
карето. Учениците избират съответния цвят и запълват празните полета на образа.
Повече време изискват следващите две задачи,
визуализирани в изображенията долу на страницата.
Тези задачи изискват по-сложна ориентация и визуално проследяване.
След приключване на задачите в учебника учителят може да раздаде други материали на подобни изображения, отпечатани на А4.

РАЗПОЗНАВАМ
И ОЦВЕТЯВАМ
Учителят дава обща оценка на работата и препоръчва довършване на недовършените задачи вкъщи.

РАЗПОЗНАВАМ И ОЦВЕТЯВАМ
На листа са кацнали пеперуди. Разгледай красивите цветове по техните крила.
Дорисувай и оцвети тези, които са останали без украса.

Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Стимулира се активността на учениците и се поощрява участието им в беседата.
Учителят следи работата на учениците по задачите.
Оценяват се активността на ученика в провеждането на беседата, съчетанието от форми и цветове при
украсата на крилете на пеперудите.
За учениците, които по-бързо работят, от електронната платформа учителят може да разпечати
шаблони за оцветяване на други различни по форма
пеперуди. По желание на децата те могат да се изрежат, да се прикрепят към сламка така, че да имитират
пеперуда в полет.
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РАЗПОЗНАВАМ И ОЦВЕТЯВАМ
Поставяне на изобразителната задача
Часът започва с кратка беседа за пеперудите и
техните красиви криле.
Учениците разглеждат изображенията на пеперудите на страницата на учебника. Формата на крилете
на пеперудите е много сходна. Разликата е в украсата.
Учениците сравняват украсата на пеперудите в
илюстрациите. Отделни ученици описват каква е украсата на пеперудите, какви са формите и цветовете,
с които природата ги е украсила.
Следва изпълнението на задачата: на една от пеперудите трябва да се дорисува контурът на украсата, а
на трите – цветовете. Учителят обяснява, че украсата
на двете крила е една и съща, но обърната огледално.
Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се по-важното по темата.
Учениците споделят какви красиви пеперуди са
нарисували в техния учебник.
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Тема на урока
ЧОВЕШКАТА ФИГУРА
Цели на урока
Усвояване на знания за човешката фигура.
Формиране на умения за рисуване на човешка фигура в различни положения.

ЧОВЕШКАТА ФИГУРА
Разгледай изображенията.
Групирай ги според това какви движения извършват децата – играят, танцуват, почиват.

Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за човешката фигура
• свързва действие с движения на човешкото тяло
• коментира връзката на човешките действия с
движенията на тялото и крайниците
• рисува човешки фигури в действие
• предава в рисунки различни движения на човешката фигура
Материали и дидактически средства
учебник, цветни флумастери, цветни моливи или
пастели
Електронен ресурс
Интерактивна задача – разпознаване на човешка
фигура в различни пози, галерия с избражение на
хора, които извършват различни дейности
Подходи и основни методи на обучение
Демонстрация, беседа, наблюдение, методи за
стимулиране на въображението
Междупредметни връзки
околен свят, математика
Оценяване
Оценяват се активността на ученика в беседата,
съчетанието на човешки фигури в рисунка на основа
на общо действие, предаването на движения при изобразяване на човешки фигури.
Методически насоки за разработване на темата
Урокът се реализира в два часа.
В първия час учителят беседва с учениците за човешкото тяло и неговите движения.
Вторият учебен час е за работата над учебните
изобразителни задачи.
Разработване на темата
Учителят започва темата с беседа за човешкото
тяло. Учениците познават ли човешкото тяло и неговите части? Каква е ролята на крайниците? Какви
движения може да извършва човекът?
Темата за човешката фигура живо интересува учениците. Учителят разказва за човека и неговите възрасти. Акцентира върху детето, което става ученик.
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Децата израстват. Как се отразява това на тяхната
физика? Какво се променя във външния вид на детето? Различават ли се външният вид на детето и на
възрастния? По какво основно се различават?
Учителят насочва вниманието към темата за движението на човешката фигура. Тялото може да стои
неподвижно в различни пози: право, седнало, легнало. Човекът извършва най-различни движения: скача, бяга, ходи. Човешките движения се разпознават
по положението на тялото, крайниците и главата.
Игра
Учителят насочва вниманието на учениците към
стр. 44. На фотографии са показани деца, които извършват различни движения. Учениците трябва да
познаят какво е движението, което се извършва, и
какво изразява лицето на детето от снимката.
На някои от фотографиите с пунктир схематично
са показани движенията. На учебната дъска учителят
рисува схема на някои от фотографиите.

РИСУВАМ ЧОВЕШКА
ФИГУРА
Изобразили ли са как спортуват със семейството си,
или са нарисували друг сюжет?
Учителят оценява работата на класа и на отделни
ученици. Препоръчва довършване на недовършените
рисунки вкъщи.

РИСУВАМ ЧОВЕШКА ФИГУРА

Рисувай на тема: „Спортувам с моето семейство“. Работи с подходящи материали.

Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Темата за човешката фигура е интересна за учениците. Важно е да се стимулират да разговарят за
своето семейство, за приятелите, за себе си.
На ученици, които не желаят да споделят за своето
семейство, се поставя подобна задача, свързана със
спорта или друго любимо занимание у дома.
Оценяват се участието на ученика в беседата,
връзката между фигурите в рисунката съобразно изобразения сюжет, как са изобразени човешките фигури и техните пропорции, облекло, среда.
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СПОРТУВАМ С МОЕТО СЕМЕЙСТВО
Поставяне на изобразителната задача
Часът започва с кратка беседа за спорта и семейството.
Децата разказват за семейството си. Кои са членовете на семейството? Обичат ли спорта? Спортуват ли те заедно? Какво спортуват, когато са заедно?
Поставя се изобразителната задача: ученикът
трябва да нарисува как спортува със своето семейство. В случай че семейството не обича да спортува,
детето трябва да може да нарисува какво би искало да
спортуват заедно.
Рисувателната задача се изпълнява в празното
поле на учебника с графичен материал. Същността на
задачата е в изобразяването на човешката фигура и
нейните пропорции. Връзката между фигурите и тяхното разположение.
Урочно затвърдяване
Припомня се по-важното по темата: кои са членовете на семейството. На какво те обичат да играят?
Учениците споделят какви рисунки са направили.

71

Тема на урока
ЗНАЦИТЕ ОКОЛО НАС. НАШАТА УЛИЦА
Цели на урока
Усвояване на знания за знаци и символи.
Формиране на умения за разпознаване на знаци и
символи според тяхното предназначение.
Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава общи знания за знаците и символите и
тяхното предназначение
• познава по-важни знаци и символи
• ориентира се в знаците и символите според тяхното предназначение
• умее да работи в екип при изпълнение на колективна задача

ЗНАЦИТЕ ОКОЛО НАС.
НАШАТА УЛИЦА
За какво служат знаците, които виждаш всеки ден –
на улицата, в училището, в обществени сгради?

Огради тези знаци, които познаваш, със зелен
цвят, а тези, които научи днес, със син цвят.

Материали и дидактически средства
учебник, цветни флумастери, цветни моливи или
пастели, големи листове хартия, цветна хартия, лепило, тиксо, ножици, кабари.
Електронен ресурс
Интерактивна задача – нашата улица
Подходи и основни методи на обучение
Демонстрация, беседа, наблюдение, методи за
стимулиране на мисленето
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Междупредметни връзки
околен свят, математика
Оценяване
Оценяват се активността на ученика в беседата,
познанията за основни пиктограми и пътни знаци, активността при участието в общ проект.
Методически насоки за разработване на темата
Обща информация
Теоретична част на урока
Темата е много актуална. Урокът се реализира в
два учебни часа.
В първия час учителят беседва с учениците за
знаците и символите, които ни заобикалят. Разглеждат учебника и коментират знаците и символите в
него. Коментират се знаци и символи в близкото
обкръжение. Изпълнява се изобразителната задача
в учебника, след което се изпълнява колективната
задача.
Разработване на темата
Урокът започва с беседа за знаците. Какви улични
знаци учениците познават. Защо са поставени на улицата. За какво служат отделните знаци. В магазина,
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в метрото, в други обществени сгради и места също
има различни знаци. Учениците дават примери. Какви знаци учениците са виждали?
Учителят насочва вниманието на учениците към
илюстративния материал на стр. 46. Учениците
трябва да разпознаят най-важните знаци за улично
движение.
Учителят рисува на дъската формата на популярни знаци (кръг, правоъгълник, триъгълник), а отделни ученици попълват знаците в тези форми.

НАШАТА УЛИЦА –
РАБОТА ПО ПРОЕКТ
Учениците рисуват сгради на съответните места.
След като рисунката на улицата е подготвена, се
коментира какви знаци трябва да се поставят и на кои
места.
Върху предварително изготвени форми учениците
рисуват или поставят съответните елементи, които
рисуват или апликират, като ги изрязват от хартия.
По-лесен вариант на работа е проектът да се изпълни чрез рисуване на учебната дъска. За целта рисунката на улицата се изпълнява направо на дъската,
след което се рисуват пътните знаци.
Важен въпрос, от който зависи протичането на
работата по проекта, е организацията на учениците
и разпределението на задачите, които ще изпълняват
по общия проект, който може да продължи в следващи часове или в извънучебно време.

НАШАТА УЛИЦА – РАБОТА
ПО ПРОЕКТ
Нарисувай твоята улица. Не забравяй да поставиш и пътните знаци.

Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се по-важното по темата: уличните знаци са важни и трябва да се познават и да се спазват.
Учениците споделят какво е участието им в проекта и
какво са нарисували.
Учителят дава обща оценка на учениците по работата им в проекта.

Заедно в класа участвайте в проект „Нашата улица“. За да стане
улицата по-дълга, залепете няколко по-големи листа хартия.
Използвайте различни техники и материали.
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НАШАТА УЛИЦА – РАБОТА ПО ПРОЕКТ
Поставяне на изобразителната задача
В този урок се изпълняват две учебни изобразителни задачи. Едната е индивидуална и се изпълнява
на стр. 47 в учебника. Другата е екипна.
На учениците се поставя първата задача – да нарисуват улицата, на която живеят, или просто улица,
като поставят пътните знаци на техните места. Рисунката се изпълнява в учебника с графичен материал –
моливи или флумастери. Тя трябва да се завърши бързо и да се премине към работата по общия проект. (По
преценка на учителя тази задача може да се изпълни
след проектната задача или да се остави за домашна
работа.)
Основната задача в урока е изпълнението на проекта. Тази задача изисква специална организация и
много време, което учителят е важно да предвиди. Тя
може да се изпълни по различен начин.
Няколко листа кадастрон се съединяват един с друг
с тиксо или с лепило. Поставят се на място, удобно за
работа. Образува се дълго поле за рисуване.
Учителят обозначава с дебели линии улица или
кръстовище в план.

Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Стимулира се активността на учениците и се поощрява участието им в беседата.
Работата по общия проект изисква засилен контрол от учителя по координацията на действията на
учениците.
Особено внимание трябва да се отделя при възникнали конфликти.
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Тема на урока
ХУДОЖНИКЪТ И НЕГОВИТЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Цели на урока
Усвояване на знания за български художници и
техни произведения.
Развиване на умения за възприемане и описание
на произведения на изкуството.
Развиване на въображението.

ХУДОЖНИКЪТ И НЕГОВИТЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за български художници
• назовава имена на български художници
• познава произведения на български художници
• открива образи на обекти в художествени произведения на български художници
• описва най-общо художествено произведение на
български художник
• съставя кратък разказ по елемент от картина
• изразява лична оценка за естетическите качества
на художествените произведения
Материали и дидактически средства
учебник, репродукции на произведения на български художници
Електронен ресурс
Галерия

Владимир Димитров
– Майстора
Девойка
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Подходи и основни методи на обучение
Демонстрация, беседа, наблюдение, описание; методи за активиране на възприятието и въображението.
Игрови подход при разглеждане на картините.
Междупредметни връзки
БЕЛ, околен свят, музика
Оценяване
Оценяват се активността на ученика, проявеният
интерес към произведения на изкуството и начинът
на тяхното описание.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Темата задълбочава знанията на учениците за българското изкуство. Урокът се провежда в два учебни
часа, в които на основа на репродукциите в учебника, както и на друг нагледен материал, се разговаря за
произведения на изкуството на български художници.
Разработване на темата
Учителят беседва с учениците за художниците и
тяхната дейност. Поставя темата и насочва внима-
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нието на учениците към стр. 47 – 48 на учебника.
Учениците разглеждат репродукциите, на които са
показани картини на български художници. Двете
картини представят различни жанрове. Картината на
Владимир Димитров – Майстора представлява портрет на момиче, докато картината на Никола Танев е
пейзаж.
Учениците назовават имената на авторите на картините, като прочитат техните имена под репродукциите.
Двете картини се сравняват. Целта е учениците да
разграничат картините жанрово. Каква е разликата
между протрет и пейзаж?
Следващата стъпка в урока изисква вниманието на
учениците да се насочи към всяка една картина поотделно.
1. Насоки за разглеждане на картината „Девойка“
на Владимир Димитров – Майстора.
В картината е изобразена фигура на момиче, разположена централно, държащо ябълки, на фона на
ябълкова градина. Картината е разработена в богат

Никола Танев. Пейзаж

Разгледай двете картини.
От кои художници са нарисувани?
Избери една от тях и разкажи какво виждаш на нея.
Коя от двете картини ти хареса повече? Защо?
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колорит, съдържа ярки цветове, силни контрасти, загатващи за ярко слънчево осветление, с преобладаващи студени тонове. Подходящи за обсъждане са:
колоритът; изобразените обекти; настроението, което поражда картината.
Фигурата на момичето: обръща се внимание на
позата, на положението на главата и на лицеизраза
(очите гледат към зрителя, леката усмивка).
Учениците разпознават ябълките във фона и елементи по човешката фигура.
Цветовете: учениците коментират с какви цветове
е работил художникът и какво е нарисувал с тях. Важно е те да назовават цветовете.
2. Насоки за разглеждане на картината на Никола
Танев „Пейзаж“.
Картината на Н.Танев изобразява пейзаж, който
може да се определи и като селищен, доколкото изобразява път към село.
В пейзажа е изобразен ясен слънчев ден. Тъмните
сенки на дърветата се открояват на осветените от яркото слънце поляни.

Пространството в картината е предадено в три
плана, като далечният завършва в категоричните
очертания на планините. Между дърветата просветват формите на сградите. На първи план под големите
дървета се виждат човешки фигури, пътуващи към
селото.
Подходящи за обсъждане са: цветовете; изобразените обекти; настроението, слънчевият ден, изобразен в картината.
Изобразените обекти: учениците разпознават планина, къщи, поля, ниви, дървета, небе. Вниманието
се насочва към дърветата, нарисувани на различни
места в картината, изобразени с различна форма и
големина.
Цветовете: учениците коментират какви цветове
виждат в картината и какво е нарисувал с тях художникът.
Вниманието се насочва към малките фигури до
дърветата. Учениците трябва да съставят кратка история за тях и да я разкажат.
Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Учениците споделят какви картини са разгледали
и какво им е направило впечатление. Каква е разликата между двете картини? Коя от тях им харесва повече и защо.
Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
В този урок е важно да се стимулират възприятието и въображението на ученика. Учителят ръководи възприемането на картините на учениците, като
насочва пряко или косвено тяхното внимание към
съществени елементи на картината и ако е необходимо – обяснява. Учениците трябва да се поощряват да
разпознават, описват и разказват.
Оценяват се активността на ученика в провеждането на беседата, коментирането на произведенията,
съчиняването на разказа.
Ако е необходимо, за стимулиране на дейността на
учениците се прилага играта „Открий какво е нарисувал художникът? (Вж.: В ателието на художника).
Може да се използват и галериите от стр. 76 до 79.
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Тема на урока
ЧУДЕН ОТПЕЧАТЪК
Цели на урока
Усвояване на знания за печатането като изобразителна техника.
Формиране на умения за печатане на форми.
Развиване на уменията за комбиниране на форми.
Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за печатането като изобразителна техника
• познава шаблона като средство за размножаване
на образ
• комбинира форми и създава образ, получен чрез
отпечатъци
• създава образи, получени чрез печатане на форми

ЧУДЕН ОТПЕЧАТЪК
С помощта на различни шаблони можеш да създадеш невероятни образи на герои,
предмети или обекти.

Виж как можеш да направиш печат от различни материали – гума, хляб, листо,
картоф, ябълка, тампон и др.

Материали и дидактически средства
учебник, хартия от блок, темпера, кърпа, четки,
гъба, зеленчуци – картофи или ябълка, листа, цветни
моливи или флумастери за дорисуване на детайли.
Електронен ресурс
Демонстрация – изработване на печати от различни материали, видеоклип
Подходи и основни методи на обучение
Демонстрация, беседа, наблюдение; методи за
стимулиране на въображението.
Междупредметни връзки
околен свят, математика
Оценяване
Оценяват се комбинацията от форми в отпечатъка,
полученият чрез отпечатъци образ.
Методически насоки за разработване на темата
Урокът се реализира в два часа.
Учителят разказва и беседва с учениците за печатането и отпечатъците. Следва изпълнение на практическите задачи чрез печатане.
Разработване на темата
Стимулиране на дейността и оценяване
Представяне на темата
Учителят започва темата с беседа за печатането.
Можете ли да отпечатате пръста си? А дланта? Как
можете да ги отпечатате? Учениците проявяват голям
интерес към темата.
Учителят разказва къде могат да се видят отпечатъци. Буквите в този учебник и илюстрациите също
са отпечатани.
Учителят показва шаблони. Какво прави шабло-
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Направи си шаблон. Създай с него картина.
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нът? С него можем да направим едни и същи отпечатъци или изображения.
Демонстрира се готов шаблон или се разглеждат
фотографиите на шаблони на стр. 54. Учителят обяснява какво представляват шаблонът и принципът на
работа с него. В плексигласовата плочка са изрязани
форми: на птица, на коледна шапка и др. Учителят
обяснява как се работи с шаблона.
Избираме желаната форма. Шаблонът се поставя
на хартия, плътно се прилепва към нея и с молив се
очертава по края на формата. След това формата се
изрязва по контура. Друг вариант е формата да се запълни с туш или с боя с помощта на тампон или с
четка – така се получава силует.

НЕОБИЧАЙНИ
ОБРАЗИ И ФОРМИ
чатане могат да се ползват също подходящи копчета,
гъба, четка, малки предмети и др.
За получаване на ярък и добър отпечатък трябва
да се ползва гъста водоразтворима боя. Подходящи
за целта са темпера и гваш.

НЕОБИЧАЙНИ ОБРАЗИ И ФОРМИ
Създай изображения на растение, животно или човек чрез отпечатване
на една и съща форма или комбинация от форми.

Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се по-важното по темата за печатането
и по-важните стъпки.
Учениците споделят как са изпълнили задачата и
какви затруднения са имали.
Дава се обща оценка на работата.
Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Стимулира се активността на учениците.
Учителят помага за получаването на гъста боя, подходяща за печат и за получаване на ясен отпечатък.
Оценяват се активността на ученика в беседата,
комбинацията от форми в отпечатъка, полученият
чрез отпечатъци образ.
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НЕОБИЧАЙНИ ОБРАЗИ И ФОРМИ
Поставяне на изобразителната задача
Задачата е ученикът да създаде изображение на
растение, животно или човек чрез отпечатване на
една и съща форма.
Съществуват различни техники на печатане.
Лесен вариант е да се отпечатват природни форми, както и малки предмети.
Друг вариант на печатане е да се печата с предварително изработена печатна форма. Тази техника е по-трудна поради необходимостта печатната
форма да се изработи от различни материали – природни (картоф, ябълка, листо) битови – гума, плат,
пластмасова капачка и др. Подходящи за печатане
са листата на клена, дъба, тополата. Те имат интересна форма на краищата си и подчертан мрежест
рисунък на жилките.
Предишния час на учениците се поставя задача
да съберат подходащи листа или учителят осигурява
листа за отпечатване. Лесен вариант е листата да се
съберат в двора на училището.
Освен листа за отпечатване могат да се съберат
подходящи клонки, камъчета или други форми. За пе-
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Тема на урока
ИЛЮСТРАЦИЯТА
В ДЕТСКАТА КНИГА
Цели на урока
Усвояване на знания за илюстрацията.
Формиране на умения за рисуване на персонажи
по литературен текст.
Развиване на въображението.
Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за илюстрацията в книгата
• познава герои в илюстрации на детски книжки
• коментира образи на герои и техния външен вид
• създава рисунка на литературен герой от приказка

ИЛЮСТРАЦИЯТА
В ДЕТСКАТА КНИГА
Детските книжки ни пренасят в чудния свят
на приказките не само с историите, които
разказват, но и с вълнуващите илюстрации
към тях.
Познай от кои приказки са тези илюстрации.
Опиши ги.

Материали и дидактически средства
учебник, цветни флумастери, цветни моливи или
пастели
Електронен ресурс
Галерия – замъци
Подходи и основни методи на обучение
Демонстрация, беседа, наблюдение; методи за
стимулиране на въображението.
Междупредметни връзки
околен свят, математика
Оценяване
Оценяват се активността на ученика, как описва
литературни герои, рисунката на замъка в учебника,
изпълнението на илюстрацията в блока.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Обща информация за урока
Урокът се реализира в два часа.
В първия час учителят разказва и беседва с учениците за книгите за деца и илюстрациите в тях.
Вторият учебен час се изпълнява илюстрацията.
Разработване на темата
Темата е изключително интересна на учениците.
Учителят започва урока с беседа.
Учениците познават различни приказки. Какви
приказки знаят?
Учителят говори най-общо за детските книжки, за
историите, разказани в тях, и за литературните герои.
Той показва някои книжки, разгръща техните страници, показва илюстрации в тях. Детските книжки са
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богато илюстрирани. Те са много интересни за четене. Учениците имат любими герои. Те споделят кои
герои познават и кои от тях са любими.
Учителят насочва вниманието на учениците към
илюстрациите на стр. 58.
Учениците разпознават приказките по изобразените сцени и герои. Те коментират отделните илюстрации. Важно е да разпознават изобразените персонажи и да коментират техния външен вид: какви
действия извършват, с какво са облечени, какво изразяват лицата, в каква обстановка се намират.

РИСУВАМ ЗАМЪК
ОТ ПРИКАЗКИТЕ

Илюстрация по любима приказка
Основната задача в този урок е рисуване на илюстрация по любима приказка. Тя се изпълнява през
втория час.
Часът започва с много кратка беседа, в която учениците споделят коя е любимата им приказка. Учителят дава насоки за работа. Учениците изпълняват
илюстрацията в блока.

РИСУВАМ ЗАМЪК ОТ ПРИКАЗКИТЕ
От коя приказка е тази илюстрация? Позна ли героя?
Разкажи какво знаеш за него. Дорисувай замъка.

Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се по-важното по темата. Учениците
споделят какви замъци са нарисували.
Рисунките в блока се подреждат на подходящо
място и се обсъждат.
Учителят дава обща оценка на работата и препоръчва довършване на недовършените илюстрации
вкъщи.

Нарисувай илюстрация към любима твоя приказка.
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Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Стимулира се активността на учениците в урока.
Учителят следи работата на учениците и дава необходимите пояснения и насоки. Той прилага индивидуален подход при изпълнението на илюстрацията в блока.
Оценяват се активността на ученика в урока, рисунката на замъка в учебника, изпълнението на илюстрацията в блока.

РИСУВАМ ЗАМЪК ОТ ПРИКАЗКИТЕ
Поставяне на изобразителната задача
Часът започва с кратка беседа за приказката „Котаракът в чизми“.
Учениците познават героя от илюстрацията. Те коментират какво знаят за него, как е облечен и къде се
намира в момента. Каква поза е заел и какво издава тя?
Учителят обяснява, че пътят води към замък, но
този замък е останал ненарисуван от художника,
може би защото е вълшебен и е невидим. Ученикът
трябва да развали магията. Тогава замъкът ще стане
видим и котаракът ще отиде в него. Магията ще се
развали, ако замъкът се нарисува.
Как обаче изглежда един замък? Какво е характерно за него? Учителят показва изображения на замъци. Учениците коментират какво има един замък:
кули, постройки с прозорци, крепостна стена, порта...
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Тема на урока
ЦВЕТОВЕТЕ НА ПРИРОДАТА
Цели на урока
Разширяване на знанията за цветовете.
Развиване на умения за работа с цвят.
Развиване на въображението.

ЦВЕТОВЕТЕ НА ПРИРОДАТА
Разгледай пролетните цветя на снимките. Какви форми и цветове виждаш??

Очаквани резултати
Ученикът:
• разширява знанията си за цветовете
• разграничава изобразителни техники
• коментира сезони с характерни за тях цветове
• съчетава и комбинира цветове в изображението
• аргументира избора на цветове в рисунката си
Материали и дидактически средства
учебник, цветни флумастери, цветни моливи или
пастели
Електронен ресурс
Галерия – пролетни цветя, музика за настроение,
видеоклип, демонстрация, боядисване на яйца, матероали за разпечатване
Подходи и основни методи на обучение
Разказ за цветовете през пролетта, демонстрация,
беседа, наблюдение; методи за стимулиране на дейността.
Прилагане на индивидуален подход при изпълнение на изобразителната задача.
Междупредметни връзки
околен свят, математика
Оценяване
Оценяват се активността на ученика в беседата,
рисунката на пролетната картина в учебника, как коментира и се аргументира.
Методически насоки за разработване на темата
Обща информация за урока
Темата се разполага в два учебни часа. В първия
час се коментират основно цветовете и сезоните. Основно се беседва за цветовете през пролетта.
Вторият час е предвиден за изпълнението на изобразителната задача.
Разработване на темата
Часът започва с беседа за цветовете и сезоните.
Темата е позната на децата и е благодатна за работа.
Накратко се припомнят сезоните и характерните за тях цветове, особено цветовете, характерни за
есента и зимата. В тази връзка се припомня какви задачи са изпълнявали учениците в предишните уроци.
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Цветовете на пролетта могат да оживеят и в твоя картина.
Виж как можеш да комбинираш различни изобразителни материали и техники.
Апликиране

Рисуване с флумастер

Рисуване с маслен пастел

Оцветяване с флумастер

Запълване с флумастер

Оцветяване с пастел
или акварел
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Учителят накратко се връща към темите Палитрата на цветовете (Цветовете през есента, стр.17) и
Зимна приказка (стр. 38). Учениците си спомнят за
рисунките, които са направили.
Преминава се към новата тема.
Учениците разглеждат илюстрациите на стр. 60 и
ги коментират. Те насочват вниманието си към цветята, които са различни, с различни стълба и цветчета,
с различни цветове. Красотата на природата е многообразна.
Учителят може да разшири въпроса, като демонстрира мултимедийна презентация на тема „Цветя и
цветове“ или да представи саксия с живи пролетни
цветя.
Ако в училищния двор е оформена цветна градина
с цветя, се провеждат наблюдение и беседа на открито.
След беседата за цветовете и пролеттта се преминава към практическата част на урока. Практическата
задача е на тема „Пролетна картина“.

РИСУВАМ ПРОЛЕТНА
КАРТИНА
Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
През първия час е важно да се стимулира активността на учениците по въпроса за цветовете.
Оценяват се участието на учениците в беседата,
рисунките на цветя и начинът на тяхното изпълнение,
както и пролетната картина като цяло.
Допълнителни материали за разпечатване от електронната платформа.

РИСУВАМ ПРОЛЕТНА КАРТИНА
Нарисувай пролетна картина с цветя.
Избери подходящи цветове, материали и техники.
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ПРОЛЕТНА КАРТИНА
Поставяне на изобразителната задача
Учениците трябва да нарисуват пролетна картина,
като в нея включат цветя. Те сами трябва да изберат с
какви материали, техника и цветове да работят.
Преди да се постави изобразителната задача, се
разглеждат долните два реда репродукции на стр. 60.
Учениците коментират различни изобразителни материали и техники. Сега е важно въз основа на разглеждане на репродукциите да се прави сравнение
между апликиране, рисуване с флумастер и рисуване
с маслен пастел.
Много добре е учителят да представи оригинални
ученически рисунки в тези техники или галерията от
електронния учебник, които да демонстрира на дъската и на основата им да се прави сравнение.
Урочно затвърдяване
Припомня се темата на урока и основните изводи,
които са направени. Учениците споделят какво са рисували и какви цветове са използвали за рисуването на
цветята. Ако могат, те назовават какви цветя са нарисували и аргументират избора на цветове в рисунките си.
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Тема на урока
ПЕПЕРУДА
Цели на урока
Усвояване на знания за техниката монотипия.
Формиране на умения за прилагане на техниката
монотипия.

ПЕПЕРУДА
С темперни бои можеш да работиш по няколко начина.

Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за различни начини на работа
с темперни бои
• довършва непълен образ в цвят
• работи с дебели пластове боя
• създава образи на пеперуда в техника монотипия
• владее, познава техниката отпечатване

Полагане

Преливане
– мокро до мокро

Материали и дидактически средства
учебник, моливи, блок, темперни бои в различни
цветове, кръгли и плоски четки
Електронен ресурс
Демонстрация – изработване на отпечатък Пеперуда, шаблони за други отпечатъци– цвят на лале и
мече.
Подходи и основни методи на обучение
Демонстрация, беседа, наблюдение, методи за
стимулиране на въображението.

Наслояване

Без разреждане

Смесено полагане
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Междупредметни връзки
околен свят, математика
Оценяване
Оценяват се активността на ученика в беседата,
умението да съчетава цветове, начинът на изпълнение на монотипията.
Методически насоки за разработване на темата
Теоретична част на урока
Урокът се реализира в два часа.
В първия час учителят беседва за температа и техниките на работа с тези бои. Следва беседа за пеперудата.
Вторият учебен час е за работата над монотипията.
Разработване на темата
Темата e озаглавена „Пеперуда“, но същността на
урока е в усвояване на монотипията.
Децата познават работата с акварелна техника.
Сега те ще се запознаят с темперните бои и начина
на работа с тях.
Учителят въвежда учениците в темата. Кои ученици са работили с темперни бои?
Темперните бои обикновено са в тубички, поста-
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вени в кутия. Учителят показва кутия с темперни
бои. Той изстисква боя от една от тубите върху хартия и размазва. Боята излиза като гъста паста и след
размазването оставя върху листа дебела и плътна
следа. След време боята изсъхва и леко изсветлява.
Ако пластът е много дебел – се пука и начупва.
С темперна боя може да се рисува с обли и плоски
четки. Особено подходящи са плоските, защото с тях
боята може да се полага на дебели пластове и да се
образува равен цвят.
Учителят показва как с плоска четка полага дебел
пласт боя, след което до него от същата боя добавя
друг пласт и по този начин покрива част от листа с
равен тон. Той демонстрира как върху засъхващия
пласт може да се положи друг пласт боя.
След това вниманието на учениците се насочва
към стр. 62. Показаните начини на полагане на бои
се демонстрират пред учениците. Акцентира се как
се получава преливане при техника мокро в мокро.

ОТПЕЧАТВАМ
ПЕПЕРУДА
Учителят дава обща оценка на работата и препоръчва учениците да покажат своите монотипии вкъщи.

ОТПЕЧАТВАМ ПЕПЕРУДА
Създай образ на пеперуда. Работи на лист хартия и следвай стъпките.

Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Стимулира се активността на учениците и се поощрява участието им в беседата.
Учителят следи последователността на операциите при изпълнение на монотипията. Особено внимание трябва да се отделя на рисуването на крилото на
пеперудата с темпера, на полагането на достатъчно
дебел слой боя. След като крилото е нарисувано, с
отпечатването трябва да се действа бързо, за да не
засъхне боята.
На ученици, които имат затруднения, се дава необходимата помощ.
Оценяват се активността на ученика в урока, цветовите съчетания в украсата на пеперудата, начинът
на изпълнение на монотипията.
Учителят има възможност да разпечата от електронните ресурси и други шаблони, с които да подпомогне децата при овладяване на техниката монотипия.

1. Прегъни рисувателен лист на две.
2. Нарисувай половината от пеперудата,
както е показано.
3. Сгъни листа и го притисни с длан.
4. Получи отпечатък.
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ОТПЕЧАТВАМ ПЕПЕРУДА
Поставяне на изобразителната задача
Учителят припомня какво е характерно за пеперудите – красиви криле, изпъстрени с шарки и цветове.
Има различни пеперуди, които имат различна украса.
Учениците разглеждат подготвени за целта образци,
както и илюстрациите на стр. 41.
Учителят поставя задачата. Ученикът трябва да
създаде образ на пеперуда.
Учениците се ръководят от образеца на стр. 63 и
изпълняват задачата в блока.
Учителят демонстрира и обяснява последователността на работа:
• сгъваме лист хартия по средата;
• от едната страна рисуваме крило на пеперуда с
темпера.
Върху нарисуваната страна слагаме другата страна на листа и притискаме отгоре с длан. Разгъваме
листа и пеперудата е готова.
Урочно затвърдяване
Учителят обобщава как се работи с температа.
Учениците споделят какви монотипии са направили.
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Тема на урока
РЕЛЕФЕН ОБРАЗ
Цели на урока
Усвояване на знания за релефа като пластична
форма.
Развиване на умения за моделиране на релеф от
пластичен материал.
Развитие на моториката на ръката.

РЕЛЕФЕН ОБРАЗ
Разгледай как с пластилин или с глина можеш
да направиш интересни фигури и релефни изображения.
Последователност при изграждане на релеф.

Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за релефна форма
• проектира релеф в рисунка
• моделира релеф от пластилин
• коментира етапи на изготвяне на релеф
Материали и дидактически средства
учебник, глина или комплект пластилин, ножче за
пластилин, молив, пластмасова подложка, кърпички
Налепване на предварително разточени шнурове.

Електронен ресурс
Демонстрация – моделиране на релеф (видеоклип)
Подходи и основни методи на обучение
Демонстрация, беседа, наблюдение; методи за
стимулиране на въображението.
Междупредметни връзки
околен свят, математика
Оценяване
Оценяват се активността на ученика в урока, изпълнението на рисунката в учебника, изпълнението
на релеф в пластичен материал.
Методически насоки за разработване на темата
Урокът се реализира в два часа.
В първия час учителят беседва с учениците за моделирането на релеф и неговите особености.
Вторият учебен час е за работата над рисунката и
над изпълнението на релефа в материал.
Разработване на темата
Учителят започва с беседа за работа с пластилин.
Обяснява, че от пластилин могат да се изработват
обемни фигури и релеф. Показва какво е релеф и го
обяснява. Сравнява го с кръглата пластика. Учениците получават по-ясна представа за релефа, като разглеждат репродукциите на стр. 64, където са показани
методи на изработване на релеф. Много ефективно е
да се покажат фигурка и релеф, направени от пластилин или глина.
В зависимост от материала релеф може да се изработва по различен начин. Учителят коментира два
начина, онагледени чрез репродукции на стр. 64.
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I. Моделиране на релеф от глина
1. От глина се изработва и оформя плочката.
2. Образът се очертава или гравира с подходящ
инструмент.
3. Излишната глина се отнема с помощта на подходящ инструмент, така че да се образуват двете нива
на релефа: на образа, който е изпъкнал, и на фона.
4. По образа (или по фона) с остър инструмент се
рисуват или гравират детайли.
II. Моделиране на релеф от пластилин
1.Пластилинът се омесва много добре.
2.Подготвя се плочката за фона. На картон или
на гетинаксова плочка се нанася тънък и равен слой
пластилин. Той се нанася плътно, като се размазва и
приглажда. Получава се равна пластилинова основа.
3. Подготвят се детайлите на образа. За целта от
парчета пластилин се овалват дълги шнурчета или се
изготвят други форми.
4. Изготвените детайли се поставят и прилепват на
основата.
5. Върху изготвения образ с натискане с върха на молива се нанасят различни шарки или детайли. С пластмасово ножче се гравират и оформят подробности.

МОДЕЛИРАНЕ
НА РЕЛЕФЕН ОБРАЗ
При работа с пластилин са необходими влажни
салфетки за изтриване. Децата трябва да се учат да
работят чисто, без да цапат дрехите или пода на класната стая.
Оценява се активността на ученика в урока, изпълнението на рисунката в учебника, изпълнението
на релефа в пластичен материал.
За тази тема учителят може да подготви шаблони
на животни и растения, с които да подпомогне работата на учениците. Ето някоилко идеи. Направете
връзка с електронния учебник, за да ги разпечатите.

МОДЕЛИРАМ РЕЛЕФЕН ОБРАЗ
Създай рисунка на образа, който ще моделираш.
Използвай показаните модели или предложи свой.
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МОДЕЛИРАНЕ НА РЕЛЕФЕН ОБРАЗ
Поставяне на изобразителната задача
Задачата за моделиране се изпълнява в два етапа:
Първо ученикът изготвя контурна рисунка на животното в полето на стр. 65.
Следващият етап е изпълнението на релефа от
пластилин.
Учителят припомня как се работи с пластилин.
Учениците разглеждат репродукциите на стр. 65.
Учениците, които са готови с рисунката, преминават към изпълнението на релефа, като спазват стъпките, описани по-горе.
Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се по-важното по темата за релефа.
Учениците споделят какво са нарисували в учебника и как са изработили релефа.
Учителят обобщава техниката на работа по релефа и дава обща оценка за изпълнението на задачите.
Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Стимулира се активността на учениците и се поощрява участието им в беседата.
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Тема на урока
ФАНТАЗНИ ГЕРОИ
Цели на урока
Усвояване на знания за образи на фантазията.
Развиване на умения за рисуване на фантазни образи.
Развиване на въображението.
Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за фантазни герои
• коментира фантазни образи по картина
• измисля истории с извънземни
• описва извънземните и техния външен вид
• създава образи на извънземни

ФАНТАЗНИ ГЕРОИ
Представи си, че имаш среща с жител на друга планета.
Как изглежда той? Какво искаш да го попиташ?
Разкажи на своите съученици за новия си приятел.

Материали и дидактически средства
учебник, цветни флумастери, цветни моливи или
пастели
Електронен ресурс
Видеоклип – как изглежда Космосът отблизо, галерия с космически снимки
Подходи и основни методи на обучение
Разказ, демонстрация, беседа, наблюдение; методи за стимулиране на въображението.
Междупредметни връзки
околен свят, математика
Оценяване
Оценяват се активността на ученика в урока, как
той коментира фантазни образи в картини, рисунката
с фантазен образ.
Методически насоки за разработване на темата
Урокът се реализира в два часа. Той е много интересен за учениците.
В първия час учителят разказва и беседва с учениците за Космоса, другите планети, извънземните
обитатели и техния външен вид.
Вторият учебен час е за работата над фантазния
образ.
Разработване на темата
Учителят започва темата с беседа за Космоса.
Ние живеем на Земята. Нека си представим, че на
други планети живеят други същества. Те пътуват с
интересни кораби и ни посещават. Срещите на хората
с извънземните могат да станат на нашата планета,
както и на други места.
Работа с малки групи
Учителят разпределя учениците в малки групи. Вни-
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манието на учениците се насочва към илюстрациите на
стр. 66 и се обсъждат по групи. Учениците описват рисунките – в кои от тях са изобразени космонавти, в кои
– извънземни? Какво друго е нарисувано? Подробно се
описват извънземните в рисунките. Темата дава големи възможности за демонстрация на илюстративен
материал. Могат да бъдат показани книжки с илюстрации на извънземни. Много подходяща за урока е
мултимедийната презентация, която дава възможност
за голямоформатна картина.
Игра: Фантазирам на тема „Извънземни“
Тази игра е много стимулираща, развива въображението и е преход към изпълнението на практическата задача.
На учениците се предлага да играят на една интересна игра.
Всеки ученик трябва да си представи своя извънземен приятел така, сякаш е пред него.
Сега пред класа ученикът трябва да разкаже какво
представлява извънземният му приятел, как изглежда, какво е особено интересно във външния му вид.

МОЯТ ИЗВЪНЗЕМЕН
ПРИЯТЕЛ
Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Стимулира се активността на учениците и се поощрява участието им в беседата и в играта.
Оценяват се:
• активността на ученика в урока
• как коментира фантазни образи в картини
• рисунката на извънземното

МОЯТ ИЗВЪНЗЕМЕН ПРИЯТЕЛ
Нарисувай новия си приятел от друга планета. Изобрази какво се случи, когато се
видяхте. На какво играхте? Използвай пастели, флумастери или цветни моливи.

От електронния ресурс може да разпечатате допълнителни материали за работа по темата.
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МОЯТ ИЗВЪНЗЕМЕН ПРИЯТЕЛ
Поставяне на изобразителната задача
Темата е изключително интересна за учениците.
Учителят започва часа с беседа децата обичат ли
приятелите си и какво знаят за извънземните. Желаят
ли да имат извънземен приятел. Нека си представим
своя извънземен приятел. Нека помислим как изглежда и на коя планета живее.
А сега нека си представим, че се срещаме с новия
ни извънземен приятел. Какво се случва, когато се
срещаме?
Следва изпълнението на задачата: учениците рисуват с пастели, флумастери и цветни моливи в полето на страницата.
Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се по-важното по темата.
Учениците споделят какви фантазни образи са
нарисували.
Учителят дава обща оценка на работата.
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Тема на урока
МАСКИ И ОБРАЗИ
Цели на урока
Усвояване на знания за маската и нейната роля.
Формиране на умения за изработване и украса на
маски.

МАСКИ И ОБРАЗИ
Краят на учебната година наближава.
Подготви се за весел карнавал. Но какво е карнавал без маски?

Очаквани резултати
Ученикът:
• притежава знания за маската и нейната функция
• разграничава различни маски
• изработва маска, като я украсява с различни материали, форми и цветове
Материали и дидактически средства
учебник, карнавална маска, блок, флумастери,
пастели, цветна хартия, лепило за хартия, ножица,
копчета и др.
Електронен ресурс
Музика за настроение, галерия – маски за куклен
театър

Ето как можеш да направиш интересни маски.

Подходи и основни методи на обучение
Демонстрация, беседа, наблюдение, методи за
стимулиране на въображението.
Междупредметни връзки
околен свят, математика
Оценяване
Оценяват се активността на ученика в беседата,
изпълнението на задачата за подготовка на покана и
съобщение, изработената маска и нейната украса.
Методически насоки за разработване на темата
Урокът се реализира в два часа. Той е много интересен за учениците.
В първия час учителят разказва и беседва с учениците за карнавала, карнавалния костюм и маската.
Вторият учебен час е за изработване на маската и
нейната украса.
Разработване на темата
Учителят започва урока с беседа. Темата за карнавала е много вълнуваща за учениците. Какво е карнавал? Децата обичат ли карнавал?
Учителят разказва за карнавалното облекло и маскирането. Децата също ходят на карнавал и обличат
карнавални костюми. Чрез мултимедия се демонстрират карнавални костюми за деца. Акцентира се върху
маските, които се носят.
Можем да сложим маска или да се гримираме така,
че другите трудно могат да ни познаят.
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70
70

Учениците насочват вниманието си към стр. 70.
Беседва се върху грима върху лицето на мима.
Вниманието се насочва към фотографията на деца
с маски, след което учениците разглеждат различните
маски.
Учителят показва истинска маска. Отделни ученици поставят маската на лицето си и споделят какво
усещат, когато си сложат маската.
Всеки ученик може да изработи маска блока, като
използва различни материали. Изработените от децата маски могат да се използват за училищното тържество в края на учебната година. Тук учителят може
да заснеме класа си и да съхрани снимката в професионалното си портфолио, както и в порфолиото
на класа си.

ПОДГОТОВКА
НА КАРНАВАЛ
трябва да изработи карнавална маска. За целта ползва съответния лист в блока, където рисува проект за
маска, като се ръководи от образците в блока и в учебника. С молив или тънък флумастер се очертават формата на маската и очите.
След като графичната рисунка е готова, маската се
изрязва внимателно с ножица по контура.
Следва етапът на украса на маската. Тя може да се
декорира по различен начин: с флумастери, пастели,
бои, както и с апликация на цветни хартии или други
материали като копчета и маниста.
С помощта на ножичка или с пробиване се правят
дупчици за шнур, ластик. Учителят обяснява и помага учениците да прикрепят въженца към маските.
Маските са готови.

ПОДГОТОВКА ЗА КАРНАВАЛ
Направи съобщение и покана за карнавала.

Покана
за

СЪОБЩЕНИЕ
НА

Направи маска с различни материали и се забавлявай.
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ПОДГОТОВКА ЗА КАРНАВАЛ
Поставяне на изобразителната задача
Учителят прави съобщение за предстоящ карнавал. Как да съобщим за този карнавал и да поканим
учениците на него? Трябва да се подготвят съобщение и покана. Учениците трябва да отворят стр. 71
и там в очертаните полета да довършат поканата и
съобщението за карнавала.
Какъв да бъде текстът на поканата и на съобщението?
Единият вариант е учениците сами да измислят
текста, а другият е учителят да напише текста на
учебната дъска.
Учениците решават с какви цветове ще напишат
текстовете и как да украсят поканата и съобщението,
след което преминават към изпълнението на задачата.
Учениците споделят какви покани и съобщения са
подготвили.
Тази задача трябва да се завърши относително
бързо, за да остане достатъчно време за изпълнение
на основната задача.
Преминава се към основната задача – ученикът

Урочно затвърдяване
Обсъждане на практическата работа
Припомня се по-важното по темата и се коментира какви задачи са изпълнявани.
Учениците поставят маските. Всеки от тях споделя каква маска е направил.
Всеки ученик поставя своята маска на главата си.
Учениците разменят маските си. Те коментират какво
усещат.
Учителят дава обща оценка на работата по подготовка на карнавала.
Контрол, стимулиране на дейността и оценяване
Стимулира се активността на учениците и се поощрява участието им в беседата.
Учителят следи работата на учениците.
Учителят оказва помощ при изрязване на маските.
Оценяват се активността на ученика в урока и изпълнението на задачата за подготовка на покана и съобщение. Тежестта на оценката е върху изпълнението на маската и нейната украса.
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Тема на урока
КАКВО НАУЧИХ
В 1. КЛАС
Цели на урока
Последните два часа са предназначени, за да се
установи нивото на знания и умения на учениците по
изобразително изкуство след приключването на обучението.

КАКВО НАУЧИХ В 1. КЛАС
Сравни картините. Запиши сезона, който изобразява всяка от тях.

Изходно ниво
То се определя на основа на визуален тест и
изпълнение на изобразителна задача. Оценката е
обща.

Отбележи с

Съдържание на теста
Тестът, разработен в две стр. (72 – 73), съдържа
въпроси и задачи и свързаните с тях изображения. В
него са обхванати основните знания и интелектуални
умения, които ученикът трябва да владее в края на
1. клас.

 фантазния образ.

Коя от двете творби е илюстрация на приказка. Отбележи я с



При коя от картинките е използвана техниката апликиране. Отбележи я с

Процедура
Учителят прочита условието на задачата, след
което учениците попълват съответните квадратчета
под илюстрациите или изпълняват задачата.
Резултатите от теста веднага могат да станат
известни чрез електронния вариант на учебника.
Учителят бързо може да се ориентира в нивото на
отделните ученици и още същия час да коригира,
усъвършенства или допълни знанията на ученика.
Изпълнение на изобразителна задача
Изпълнението на изобразителната задача показва
нивото на изобразителните умения на учениците в
края на 1. клас. Всички ученици изпълняват изобразителна задача по една тема. Темата се определя от
учителя.
Материали
Хартия, флумастери, цветни моливи, пастели, акварел, четки.
Електронен ресурс
Интерактивен видеотест, който дава възможност
задачите от учебника да бъдат изпълнени в електронната платформа.
Процедура
На учениците се предоставя свобода за избор на
материали за работа.
Учениците изпълняват задачата, като всеки ученик след приключване на работата си предава своята
рисунка. Рисунките не се коментират пред учениците
и се оценяват след приключване на часа.
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Какво е значението на всеки знак?
Отбележи с:
– пешеходна пътека
– велоалея
{ стоп

9
8

Отбележи с
рисунката,
получена чрез отпечатване.

9

Огради силуетите на животните.

Разкажи какво виждаш на картината
– предмети, растения, животни или
хора? Кои цветове преобладват в
картината?

73

ГАЛЕРИИ

ТВОРБИТЕ НА МОИТЕ ПРИЯТЕЛИ

76

77

ТВОРБИТЕ НА МАЙСТОРИТЕ

Георги Данчов
Портрет на Васил Левски
Владимир Димитров
– Майстора
Селско момиче сред макове

Иван Гецов
Църквата „Света Неделя“
Иван Мърквичка. Ръченица

78
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В края на учебника са разположени ученически творби и произведения на български художници. Те могат да се използват от учителя за обогатяване на визуалния материал и надграждане на знанията и уменията
на учениците.
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