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Драги учители,

Книгата за учителя е съставна част от комплекта по изобразително изкуство (учебник, електронни 
ресурси, методическо табло и книга за учителя). В нея ще намерите важна информация за възможност-
ите на учебника по изобразително изкуство и останалите учебни помагала за реализиране на учебната 
програма за 6. клас относно:

 ● целите, задачите и очаквани резултати от обучението по изобразително изкуство в 6. клас
 ● методи и форми за оценяване на резултатите от обучението
 ● примерно годишно разпределение на учебното съдържание
 ● примерно годишно тематично разпределение на учебния материал по месеци, седмици и методиче-

ски указания.
Книгата за учителя дава възможност всеки учител да ползва нейното съдържание с оглед на 

по-ефективното организиране и провеждане на учебно-възпитателния процес, без да ограничава мето-
дическото му творчество. Какво е важно да знаете за учебника по изобразително изкуство?

Учебникът е разработен по принципно нов, съвременен модел. Характерен е с това, че учебното 
съдържание е представено в уроци, подредени в логическа последователност за постепенно усвояване и 
разширяване знанията и уменията на учениците. На този основа е съставено приложеното в книгата за 
учителя примерно годишно разпределение на учебния материал. Всеки урок за нови знания условно е 
разделен на две части:

– теоретична част, в която се дава определен от учебната програма и ДОС обем от знания по от-
делни въпроси на изобразителното изкуство. В тази част са включени рубриките „Речник“, „Помислете 
и отговорете“ и „Да знаем повече“.

– практическа част, която дава важна информация за осъществяване на конкретен вид изобразител-
на дейност. В тази част е обособена рубриката „Изобразителна задача“. След нея се предлагат конкретни 
указания как да се изпълни задачата – начин на изграждане като последователност, материали и пособия 
за работа, техники на изпълнение, композиционни, цветови и обемно-пластични изисквания и др.

Уроци за упражнения и практически дейности, наречени Художествена практика – на брой 8, 
са предназначени за обогатяване на знанията и усъвършенстване на изобразителните умения и техники 
на работа, за развиване на творческите способности и въображение на учениците. В тях са обособени 
рубриките „Практическа задача“, „Съвет“, „Разгледайте и обсъдете“. Всеки урок се представя на фолио 
и се реализира в 2 учебни часа.

Уроци за преговор и обобщение. Те са предназначени за преглед на усвоените художествени позна-
ния, за формиране на умения за възприемане, за анализиране и оценяване на подходящи произведения 
на изящните изкуства, на използваните от авторите материали, техники и изразни средства, за решаване 
на специфични въпроси и задачи по глобалните теми.

Уроците за контрол и оценка са четвъртият вид уроци. Те имат за цел да се диагностицират худо-
жествените познания и нивото на изобразителна подготовка на учениците в началото, по средата и в края 
на учебната година с помощта на визуални тестове, въпросници и изпълнение на практически задачи. 
Оценяването на резултатите се извършва въз основа на художествено-естетически и дидактически кри-
терии и показатели. За осъществяване на тези уроци са предвидени 6 учебни часа.



6

Учебникът е богато илюстриран с творби на изобразителното изкуство от различни видове и жанро-
ве, фотоси на архитектурни обекти, както и ученически творби, изпълнени с различни изобразителни 
материали и техники. Учебникът позволява да се използват съвременни методи на обучение и подходи 
на педагогическо взаимодействие. Той дава възможност за реализиране на междупредметни връзки с ос-
таналите учебни предмети и усвояване на включените в програмата ключови компетентности. Осигурява 
условия за осъществяване на художествено-естетически дейности извън училището чрез организиране 
посещения на художествени галерии и изложби, музеи, ателиета на художници, работи на открито и др.

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

Методическото табло съдържа богат визуален материал, разработено е тематично и е надеждна 
опора на учителя за провеждане на обучението.

Драги учители,

Надяваме се, че комплектът учебни помагала ще ви подпомогне и улесни във вашата благородна ми-
сия – да формирате нужните знания, умения и компетентности у ученика в сферата на изкуството. За да 
може чрез обучението по изобразително изкуство той да развие изобразителните си способности и да 
обогати художествената си култура.

Авторите
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УЧЕБНИКЪТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 
ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНАТА 
ПРОГРАМА ЗА 6. КЛАС

Съдържанието на учебника на първо място е 
съобразено с Държавните образователни стан-
дарти (ДОС) и с учебната програма за 6. клас.

Цели, задачи и очаквани резултати 
от обучението 
по изобразително изкуство
1. Учебното съдържание осигурява възмож-

ности на ученика в шести клас да:
 ● наблюдава и разграничава различни обекти в 

природната и архитектурна среда и да анали-
зира визуалните им особености: форма, голе-
мина, структура, пропорции и цвят

 ● създава графични скици и рисунки по натура 
и по памет на предмети, природни и архите-
ктурни обекти и др.

 ● създава различни по съдържание и изразни 
средства натюрморти, пейзажи и фигурални 
композиции с различни изобразителни мате-
риали и техники на изпълнение

 ● се запознае със светлосянката и обемното из-
граждане на живописната и графичната фор-
ма на предмети от натура чрез защриховане 
и нюансиране на локалния цвят на моделите

 ● се запознае с особеностите на визуалните 
символи и знаци и дигитални технологии, с 
дигитална фотография

 ● създава визуални проекти чрез интегриране 
на образи и текст

 ● придобие достъпни за възрастта визуална 
култура и познания за формите в природата 
и изкуството – обем, пространство и светло-
сянка

 ● обогати своите познания за основните ви-
дове декоративно-приложни изкуства и тех-
ните съществените особености и умее да ги 
разграничава

 ● се запознае с характерните за декоратив-
но-приложните изкуства изразни средства и 
видовете декоративни композиции

 ● се запознае с основните пропорции на чо-
вешката глава

 ● посещава етнографски и археологически му-
зеи, художествени галерии и изложби, атели-
ета на художници, работилници на занаятчии

 ● планира изобразителните действия съобраз-
но жанра, съдържанието и качествата на 
изобразителния материал

 ● възприема, анализира и оценява ученически-
те творби, като ги съпоставя по съдържание 
и изразни средства – композиция, начин на 
изграждане на формата, цветово и графично 
решение.

2. Учебникът осигурява възможност на 
шестокласника да:

 ● използва разнообразни материали (живопис-
ни, графични и обемно-пластични), пособия 
и техники на работа по рисуване, апликиране 
и моделиране

 ● създава вариантни композиционни решения 
чрез комбиниране на подходящи декоратив-
ни мотиви и образи

 ● разработва проекти за различни видове деко-
ративни композиции; като стилизира обекти 
от на натурата

 ● използва различни материали, пособия и из-
разни средства за изграждане на графичната, 
живописната и обемно-пластичната форма

 ● избира самостоятелно в творческия процес 
изразните средства с оглед на своя замисъл, 
качествата на изобразителния материал и 
жанр

 ● разкрива връзката между видове, жанрове и 
епохи със значими имена от българското и 
световното изкуство

 ● развива познавателните психични процеси: 
асоциативно, визуално, вариативно и ком-
бинативно мислене; репродуктивно и проду-
ктивно въображение; образна памет и чув-
ствата.

3. Възможности на учебника за обогатяване 
на художествените познания на учениците

В ДОС и в учебната програма по изобразител-
но изкуство в 6. клас е предвидено учениците:

 ● да разширят своите познания за основните 
видове декоративно-приложните изкуства, 
за специфичните изобразителни материали и 
изразни средства, да се запознаят с имена и 
творби на известни творци, да изразяват емо-
ционалното и оценъчното си отношение към 
разглежданите произведения

 ● да обогатят познанията си за видове декора-
тивни композиции и основните принципи на 
изграждане – симетрия, асиметрия, ритъм и 
контраст

 ● да разглеждат репродуцирани и в оригинал 
произведения на изобразителното и на деко-
ративно-приложни изкуства, като разкриват 



8

тяхното съдържание и изразяват своите впе-
чатления устно, писмено или в скици

 ● най-общо да се запознаят с особеностите на 
изкуство и архитектурата на Европейското 
средновековие и Ренесанс и изкуството и ар-
хитектурата на Българското средновековие 
и Възраждане и да се научат да разпознават 
творбите на изобразителното изкуство и ар-
хитектурата от различни периоди от тяхното 
развитие.

В 6. клас са предвидени шест теми от исто-
рия на изкуството и архитектурата – „Изкуство 
на Византия“, „Романско и готическо изкуство“, 
„Изкуство на България през Средновековието“, 
„Изкуство на Ренесанса в Италия“, „Ренесанса в 
Северна Европа“ и „Изкуството на Българското 
възраждане“. Всяка от тях е богато онагледена в 
учебника с подходящи творби на живописта, гра-
фиката, скулптурата от различни жанрове и све-
товноизвестни автори

В учебника се предлагат различни форми на 
възприемане на достъпни за възрастовите въз-
можности на учениците художествени произ-
ведения. Една от възможностите, осигуряваща 
възприемането и анализирането на 2 – 3 и повече 
творби в уводната част на урока, е пряко свърза-
на с онагледяване на съдържанието на основния 
текст и поставените на учениците изисквания – 
композиционни, цветови, начин на изграждане 
на формата, материали и техники на изпълнение 
и др. Най-добър образователно-възпитателен 
резултат се получава, когато възприемането им 
и изпълнението на конкретната практическа за-
дача се предхожда от съответно преднамерено 
наблюдение. Например: преди рисуването на 
природен или архитектурен пейзаж е желателно 
учителят да проведе с учениците наблюдение на 
подходящ пейзажен мотив, след което да разгле-
да в уводната част на урока няколко творби от 
пейзажния жанр от различни автори, с помощта 
на които ще онагледи конкретно поставените из-
исквания и т.н.

Друга ефективна форма, предлагана в учебни-
ка, за общуване с художествените творби пред-
ставляват посещенията на художествени изложби, 
музеи, галерии, занаятчийски работилници, атели-
ета на художници – живописци, скулптори, графи-
ци, приложници. За съжаление, в много селища на 
страната няма условия за организиране на подобни 
посещения. Не е оправдано, когато съществуват 
благоприятни условия, да не се осъществява така 
желаното общуване с оригинални произведения на 
изобразителното изкуство.

Умелото и компетентно използване на произве-
денията на изобразителното изкуство в процеса на 
обучение и възпитание съдейства по непринуден 
начин за обогатяване и диференциране на образни-
те представи на учениците за обекти, явления и съ-
бития, за развитието на тяхното образно-пластично 
мислене и въображение, за обогатяване на худо-
жествено-естетическата им култура и на техните 
художествени познания. В този процес на възпри-
емане особено важна роля играе теоретичната, ху-
дожествената и методическа подготовка на учителя, 
умението му да организира разглеждането, осмис-
лянето и оценяването на художествените творби.

4. Възможности на учебника за развитие на 
изобразителните способности и въображение-
то на учениците

Една от основните цели на обучението по изоб-
разително изкуство в училище, тясно свързана 
с формирането на естетическо отношение към 
действителността, е развитието на изобразител-
но-творческите способности на учениците.

В специализираната литература по психология 
способностите се разделят на общи и специални. 
Общи се наричат способностите, които в една или 
друга степен се проявяват във всички видове дей-
ности на човека. Обикновено, когато се говори за 
способности, се имат предвид способностите да се 
извършва определен вид човешка дейност мак-
симално ефективно, за минимум време и с мини-
мални усилия, напрежение и разход на енергия.

Специалните способности се развиват под вли-
яние на обективно и субективно действащи фак-
тори, но за успешното им развитие към конкрет-
на дейност са необходими съответните заложби. 
Това са анатомо-физиологически предпоставки, 
с които човек се ражда, но те не бива винаги да 
се свързват с наследствеността. Само по себе си 
наличието на заложби още не решава проблема 
за развитие и изява на способностите. И най-ярко 
изразените заложби не могат да се развият по-на-
татък в способности, ако субектът не упражнява 
съответна дейност. С други думи, за да се прояви 
способността в определена област и вид дейност 
са нужни наклонности, които се изразяват в пред-
почитанието и желанието на индивида да се зани-
мава с дадена дейност.

Развитието на заложбите и способностите е 
възможно само в условията на усвояване на спе-
цифични за тях знания, умения и навици. В също-
то време наличните способности съдействат за 
по-бързото и сравнително по-лекото овладяване 
на нови знания и умения.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 
ЗА РАЗВИТИЕ НА 
ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ 
СПОСОБНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ

Развитието на изобразителните способности 
се определя от различни външни (обективни) и 
вътрешни (субективни) условия. Към външните 
условия спадат семейството, училището и обще-
ството. Към субективните предпоставки се отнасят 
личностните качества, мисленето (асоциативно, 
комбинативно, вариативно, визуално, креативно), 
въображението (репродуктивно, конструктивно и 
продуктивно), зрително-образната памет и чувства-
та. Въпреки че тези две предпоставки по принцип 
са равностойни, възможностите на субективния 
фактор са по-важни по отношение на развитието 
на творческото начало. Не са малко примерите от 
историята на изкуството (науката и техниката), 
когато наличието на добре развити субективни 
предпоставки е компенсирало до голяма степен 
или изцяло липсата на обективни условия. Редица 
именити творци са достигнали до високи творчески 
успехи благодарение на своята упоритост, воля и 
всеотдаен труд, независимо от трудните условия на 
работа и живот, въпреки че нито семействата им, 
нито обществото са ги подкрепяли. Също така не 
бива да се забравя, че осигуряването и на най-бла-
гоприятни обективни условия не е в състояние да 
компенсира отсъствието на субективните предпос-
тавки. Затова усилията на родителите, учителите и 
обществото е желателно да бъдат обединени и на-
сочени към развитието както на обективните, така 
и на субективните предпоставки.

Редица са обективните фактори, които опреде-
лят развитието на изобразителните способности 
на децата в условията на училището. Един от тях е 
учебната програма, образователните стандарти 
и учебното съдържание по изобразително изку-
ство. Предложеното в учебника учебно съдържа-
ние реално осигурява възможност за повишаване на 
зрително-познавателната способност на учениците, 
за натрупване на знания и опит в областта на видо-
вете изобразително изкуство, за усъвършенстване 
на изобразителните им умения, за развитието на по-
знавателните психични процеси и израстването им 
като самостоятелни творчески личности.

Вторият фактор е учителят и умението му да 
използва подходяща дидактическа технология 
в учебно-възпитателния процес по изобразително 
изкуство, като прилага разнообразни подходи на 
педагогическо взаимодействие.

Разработените в учебника уроци дават възмож-
ност да се използва рационално индивидуалният 
и диференцираният подход, съобразявайки се с 
типичните индивидуални различия на учениците по 
отношение на тяхната изобразителна подготовка и 
възможности. Той осигурява възможност на всеки 
ученик да направи самостоятелен избор на: темата 
или сюжета, модела от натура, композиционно и 
цветово (графично или обемно-пластично) реше-
ние, материала и техниката на изпълнение, начина 
на цветово изграждане на рисунката и апликацията, 
начина на изпълнение на формата и т.н. Този избор 
съдейства за създаване на интерес към поставената 
изобразителна задача и на желание за работа, стиму-
лира проявите на творческа активност и самостоя-
телност, на индивидуално творческо виждане и от-
ношение при изпълнение на тематичната задача.

В резултат на приложението на този подход 
всеки ученик изпълнява поставената изобразител-
на задача и изискванията, като влага максимално 
усилия и постига резултати, които отговарят реал-
но на изобразителната му подготовка и неговите 
личностни качества.

Проблемно-ситуационният подход е едно 
от най-ефективните средства за активизиране 
познавателната дейност на учениците, за раз-
витието на изобразително-творческите им спо-
собности, за повишаване качеството на техните 
творби. В учебника са включени редица теми и 
практически задачи, които поставят учениците 
в проблемна ситуация. Една от тях е тази, при 
която всеки ученик трябва да създаде нова тема-
тична или декоративна творба, съобразявайки се 
с по-сложни изисквания (композиционни, цвето-
ви, начин на изграждане на формата или техника 
на изпълнение) въз основа на по-рано усвоени 
знания и умения. Втори случай на създаване на 
проблемна ситуация е характерен с това, че всеки 
ученик е необходимо самостоятелно да определи 
съдържанието, изразните средства, материали-
те и техниките на изпълнение, разчитайки един-
ствено на своите знания и умения, впечатления и 
личностни качества. Третата възможност за въз-
никване на проблемна ситуация е тази, при която 
учениците, въпреки наличието на известен изоб-
разителен опит – знания и умения или визуална 
информация, се затрудняват как, в каква после-
дователност, с какви изразни средства да изпъл-
нят поставената практическа задача. Като се имат 
предвид конкретно поставените към учениците 
задължителни и избираеми задачи, изобразител-
ните им възможности и особеностите на изобра-
зителния материал, този подход е желателно да се 
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прилага в уводната, основната и заключителната 
част на урока с помощта на подходящи методи и 
похвати на обучение.

Интегралният подход намира широко прило-
жение при осъществяване на всички форми за ор-
ганизиране на художествено-естетическата дейност 
на учениците във и извън училището (пленер; посе-
щения на изложби, ателиета на художници, занаят-
чийски работилници, театър и др.). Осъществен на 
различни равнища, той съдейства за подобряване 
качеството на изобразителните резултати, за усвоя-
ване на необходимите практико-теоретични знания 
и изобразителни умения, за развитието на изобра-
зително-творческите способности на учениците, с 
цената на много по-малки усилия и напрежение.

От друга страна, развитието на креативните спо-
собности на учениците зависи пряко от умението на 
учителя да подбира и съчетава в определено отно-
шение подходящи методи и похвати на обучение, 
като има предвид целите и задачите на конкретния 
урок; формата на работа; възрастта на учениците 
и равнището на тяхната изобразителна подготовка, 
личностните качества и възможности; наличната ма-
териална база и условията за работа; силните и сла-
бите страни на различните методи и похвати и др.

Развитието на изобразителните способности на 
учениците, повишаванете на качеството на техни-
те рисунки, апликации, пластики и художествени 
конструкции, развитието на психическите проце-
си и на познавателно-творческите им интереси и 
активност зависят от няколко субективни фактора.

На първо място трябва да се посочи ролята на 
учебника за обогатяване, конкретизиране и дифе-
ренциране на образните представи и художестве-
ните възприятия на учениците при създаване на 
оригинални по замисъл и богати в композиционно и 
цветово (графично и обемно-пластично) отношение 
творби. Затова едно от предимствата на учебника е, 
че осигурява възможност на учителя да използва за 
тази цел разнообразни средства в учебния процес: 
наблюдения, разглеждане и анализиране произве-
дения на изобразителното изкуство, дидактически 
упражнения, нагледни методи и похвати и др.

Друг фактор, който способства за развитието на 
изобразителните възможности на учениците, е при-
тежаването на необходимия минимум от достъпни 
за възрастта им изобразителни умения и техники 
на работа по рисуване, моделиране и апликира-
не. От друга страна, е неоправдано изобразителните 
способности да се отъждествяват с усвоените изоб-
разителни умения. Но ако тези умения се утвърдят 
като трайно притежание на ученика, те може да се 
приемат като компонент на неговите способности.

Третата, особено важна предпоставка, от която 
зависи развитието на изобразителните способности 
на учениците, е възпитаването на положителни 
личностни качества, както и наличието и разви-
тието на познавателните психични процеси. В 
съвременното обучение по изобразително изкуство 
тя се определя от спецификата на учебното съдър-
жание и използваната дидактическа технология. Във 
всеки клас могат да се посочат дидактически игри 
и изобразителни задачи, които осигуряват възмож-
ност за развитие на: асоциативно, комбинативно, 
вариативно, визуално и креативно мислене; репро-
дуктивно, конструктивно и продуктивно въобра-
жение; зрително-образна памет и чувствата.

Във всеки клас има ученици с различни способ-
ности. Това поставя въпроса за ранното откриване 
и стимулиране на деца с изявени изобразителни 
способности. Какви критерии и показатели за 
определяне на творческия потенциал на дет-
ската личност може да се имат предвид?

Най-често креативността е критерият, по кой-
то един ученик може да се определи като изявен. Но 
без наличието на вътрешен порив за изобразителна 
дейност, без необходимата упоритост, воля и на-
стойчивост ученикът не може да се изяви като твор-
ческа личност. От това следва, че другият критерий 
може да бъде наличието на силна мотивация.

За целта могат да се използват следните пока-
затели:

1. Повишената склонност на ученика към изоб-
разителните дейности може да послужи като пока-
зател за пробуждащи се у него способности, като 
се има предвид, че връзката между склонност и 
способност е разнообразна и сложна:

 ● в едни от случаите ученикът проявява склон-
ност към изобразителните дейности, но му 
липсва заложба

 ● в други случай детето притежава заложба, 
но не проявява желание да рисува, моделира 
или апликира, или не притежава достатъчно 
воля, упоритост

 ● третата възможност е най-благоприятна – 
ученикът е способен и проявява склонност 
да се занимава с изобразителна дейност.

Често пъти склонността на детето да се занима-
ва с изобразителна дейност е съпроводена с про-
явата на интерес към всичко, което е свързано по 
един или друг начин с изобразителното изкуство, 
т.е. – разглеждане на репродукции, албуми, книжки 
с илюстрации; слушане на разкази, истории за из-
вестни художници; събиране на картички, марки с 
репродуцирани произведения на изобразителното 
изкуство и др.
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2. Важен показател може да бъде умението на 
детето да предаде в изображенията, според възрас-
товите си възможности и изобразителна подготов-
ка, по-голямо сходство с обектите от действител-
ността. Точното им възпроизвеждане се обуславя 
не толкова от количеството на изобразените детай-
ли, колкото от хармоничната цялост, структурата 
на съответното изображение, в което са предадени 
най-характерните особености на обекта от натура.

3. Съществен признак, свидетелстващ за нали-
чието на изобразителни способности, е бързото и 
леко усвояване на специфичните за този вид дей-
ност знания, умения и навици. Но в никакъв слу-
чай не бива да се отъждествяват способностите с 
наличието на знания и умения.

4. Друг показател за определяне степента на раз-
витие на изобразителните способности е умението на 
ученика бързо, уверено и с лекота да изгражда ори-
гинални по съдържание и изразителни по отношение 
на използваните изразни средства творби. Този пока-
зател за оценка е много тясно свързан с развитието 
на вече споменатите психически процеси.

5. Наблюдателността у ученика, т.е. умението 
му да наблюдава, анализира и сравнява, бързо да 
забелязва характерните особености на обекта или 
явлението, да отбелязва най-същественото, глав-
ното и да го отделя от второстепенните особе-
ности, също може да се използва като показател.

6. В изобразителното творчество особено ва-
жно условие е ученикът да забелязва, открива 
красотата, естетическите особености на образите, 
предметите, явленията и да ги оценява от опреде-
лени позиции.

7. Не на последно място като показател може да 
се приеме любовта на детето към изобразителната 
дейност, съпроводена с неизчерпаема енергия, ра-
ботоспособност, изразена в това, че всяка свободна 
минутка се използва за рисуване или моделиране.

За отчитане степента на развитие на изобра-
зителните способности на учениците може да се 
използват техните рисунки, апликации и пласти-
ки, като се имат предвид конкретни показатели за 
проявените от тях изобразителна грамотност и 
художествена изразителност. Докато проявената 
изобразителна грамотност е критерий за количест-
вена оценка, то по проявената от тях „художестве-
на“ деформация и изразителност може сравнител-
но обективно да се съди както за техните творчески 
възможности и изяви, така и за степента на разви-
тие на познавателните им психически процеси.

В учебно-възпитателния процес по изобрази-
телно изкуство за диагностициране на изобрази-
телните способности на учениците с успех може 

да се използват няколко взаимнодопълващи се ме-
тода – диагностично наблюдение, проективна ме-
тодика, тестове и др.

Независимо от качествата на учебните програ-
ми основният фактор, от който зависи развитието 
на изобразителните способности на учениците, е 
учителят с неговите личностни качества, творче-
ски дух, амбиции и способността му да организира 
и осъществява учебно-възпитателния процес по 
изобразително изкуство в съответствие със съвре-
менните изисквания, като се съобразява с индиви-
дуалните им възможности и системно се старае да 
стимулира творческата им активност и самостоя-
телност, техните оригинални виждания, нестан-
дартно мислене и продуктивно въображение.
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МЕТОДИ И ФОРМИ 
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ ОБУЧЕНИЕТО 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

За оценяването на резултатите от учебно-въз-
питателната работа по изобразително изкуство се 
използват специфични форми и методи през учеб-
ната година. Един от най-често използвани мето-
ди в процеса на обсъждане на детските творби е 
анализ и оценка на изобразителните резулта-
ти. Прилага се под формата на: текуща проверка 
и оценка на резултатите от изобразителната 
дейност на учениците.

В заключителната част на всеки урок е необхо-
димо да се организира и проведе обсъждане на по-
лучените изобразителни резултати, което включва 
разглеждане, анализиране и вербално (цифрово) 
оценяване на изложените ученически творби – ри-
сунки, апликации и пластики. Целта е да се устано-
ви качеството на получените изобразителни резул-
тати и степента на усвоените от учениците знания 
и изобразителни умения, както и ефективността 
на използваната от учителя дидактическа техноло-
гия. По време на обсъждане на творбите въпроси-
те трябва да бъдат кратки, ясни и съобразени, от 
една страна, с поставените в уводната част задачи 
(определени с оглед на възрастовите възможнос-
ти на учениците и равнището на изобразителната 
им подготовка), а от друга, да се имат предвид ка-
чествата на изложените детски работи като съдър-
жание и използваните според вида изобразителна 
дейност и жанр изразни средства.

Системното осъществяване на входяща и из-
ходяща диагностика по отношение на качеството 
на получените изобразителни резултати е не само 
оправдана, но дори е задължителна при премества-
не на учениците в друг клас или смяна на учителя.  

Една от функциите на текущата проверка е диаг-
ностична – да се определи равнището на изобрази-
телната подготовка на учениците в началото и края 
на учебната година въз основа на конкретно поставе-
ните в урока задължителни и избираеми задачи, съ-
образени с държавните образователни изисквания.

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

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

За да бъде диагностиката по-обективна и 
по-пълна, желателно е учителят да се съобразява 
с известни условия. На първо място проверката 
трябва да се осъществява в няколко уроци с раз-
лични изобразителни материали (живописни, гра-
фични, обемно-пластични, цветни хартии и др.) и 
техники на изпълнение, като се използват различ-
ни форми на работа (по натура, по представа, по 
впечатление и преживяване, по асоциация и др.). 
Второто условие е всички ученици да работят на-
пълно самостоятелно по една и съща тема, жанр 
(пейзаж, натюрморт, фигурална композиция) и 
изобразителен материал – темперни или акварел-
ни бои; флумастери, пастели; глина или пластилин, 
цветни хартии и др. Учителят не бива да коригира, 
да дава съвети и насоки в процеса на изобразява-
не. Другото изискване е да се съберат и оценят ра-
ботите на всички ученици по конкретни критерии 
и показатели, като се използва и съответен измер-
вателен инструментариум за диференцирана оцен-
ка, съобразно вида на урока, формата на работа и 
образователния стандарт.

Един от по-достъпните начини за обработка и 
оценка на получените резултати е точков по фор-
мулата К = А/В, в която К представлява число-
вият коефициент, А означава броят на получените 
от ученика точки, а В – максималният брой точки. 
Характерен е с това, че за оценка на творбите се из-
ползват конкретни показатели (въз основа на поста-
вените в урока задължителни и избираеми задачи).

За определяне на входящото равнище на изоб-
разителната подготовка на постъпилите в 6. клас 
ученици е предвидено да се реализира по же-
лание на учителя в уроци от различни жанрове 
(натюрморт, пейзаж и фигурална композиция) с 
живописни, графични и обемно-пластични матери-
али, като се използват различни форми на работа.

Например в един от уроците – рисуването на 
тема „Есенен пейзаж“, на шестокласниците могат 
да се поставят следните конкретни изисквания, 
които да се използват като показател за отчитане 
до каква степен те са изпълнени от отделните уче-
ници в процеса на изобразяване:

 ● задължителни: 1. Разпръснато разполагане на 
различните по вид дървета в плоскостта на лис-
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та. 2. Цялостно цветово изграждане на рисун-
ката с темперни (акварелни) бои. 3. Използване 
на подходящи цветови съчетания за изразяване 
на характерното за сезона настроение.

 ● избираеми: 1. Цветово решение. 2. Матери-
али и техники на изпълнение – разреждане, 
наслояване, мозаечно, печатане и др. 3. Обо-
гатяване на рисунката с допълнителни об-
рази – тревичка, цветя, гъбки; животни или 
птици; фигури на деца и др.

Показателите за точково оценяване на рисунки-
те на тема „Есенен пейзаж“ по формулата К= А/В 
могат да бъдат следните:

 ● рисунките, в които различните по вид дърве-
та са разположени разпръснато, се оценяват 
с 1 т.

 ● предаването на есенното настроение и обста-
новка с помощта на цветовете – 1 т.

 ● цялостното цветово изграждане – 1 т.
 ● използване на три и повече техники на рабо-

та (разреждане, наслояване, мозаично, печа-
тане, пастьозно и др.) – 1 т.

 ● обогатяване на рисунката с допълнителни 
образи – 1 т.

Максималният брой точки (В) е 5. При поло-
жение че един ученик е изпълнил 4 от поставените 
задачи, числовият коефициент К = 4/5 = 0,80. Ци-
фровата оценка по скалата на Ю. Венделер е мн. 
добър (5), което означава, че той притежава богати 
образни представи, композиционен и цветови усет 
и изобразителни умения.

Среден числов 
коефициент (К)

Степени на цифрова 
оценка

 К = 1 – 0,90 Отличен (6)
 К = 0,89 – 0,67 Много добър (5)
 К = 0,66 – 0,33 Добър (4)
 К = 0,32 – 0,09 Среден (3)
 К = 0,08 и по-малко Слаб (2)

Фиг. 1

При анализиране на приложените във фиг. 1 
схематични графични рисунки може да се конста-
тира, че авторът на рисунка № 3 се е съобразил 
и изпълнил всички задължителни и избираеми из-
исквания. Рисунка № 4 отговаря на поставените 
изисквания, с изключение на цялостното цветово 
изграждане. Рисунка № 7 се отличава с това, че 
дърветата са разположени разпръснато, но са от 
един вид, т.е. композиционното изискване е из-
пълнено частично. Не е осъществено и третото 
избираемо изискване – включване на допълнител-
ни изображения. Рисунка № 8 може да се посочи 
като пример, в който изобразителният резултат 
малко съответства на поставените изисквания – 
детето е използвало характерни за сезона цветове 
при изобразяване короните на двата вида дървета. 
Съдържанието на рисунка № 5 не отговаря както 
на поставената тема, така и на формулираните от 
учителя изисквания.

Резултатите от рисуването на тема „Есен в пар-
ка“ може да бъдат отразени в таблица 1 и да бъдат 
оценени диференцирано, като се има предвид 
доколко рисунките съответстват на планира-
ните и поставените от учителя задължителни 
и избираеми изисквания.
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Таблица „Отчитане на изобразителните резултати по конкретно поставените 
на учениците изисквания на тема „Есен в парка“

ИЗИСКВАНИЯ
Рисунки

1 2 3 4 5 6 7 8
Задължителни изисквания

1. Разпръсната композиция – – + + – – + –

2. Различни видове дървета – + + + – + – –
3. Цялостно цветово. изграждане – – + – – – + –
4. Цветовете – изр. средство – + + + – + + +
Избираеми изисквания
1. Съдържание + + + + – + + +
2. Техники на работа – – + + – – + –
3. Допълнителни образи – – + + + + – –
Брой изпълнени изисквания 1 3 7 6 1 4 5 2
Класиране на рисунките 7 5 1 2 1 4 3 6
Цифрова оценка 3 4 6 6 3 5 5 4

Ето примерни въпроси с познавателно-пробле-
мен характер, които може да се поставят на уче-
ниците в този случай. В коя рисунка есенното на-
строение е предадено най-сполучливо с помощта 
на цветовете? Има ли рисунка, която не отговаря 
на сезона есен? В коя творба забелязвате, че раз-
личните по вид дървета са разположени разпръс-
нато така, както вчера ги наблюдавахме в парка? 
В кои работи не е изпълнено тава изискване? Кои 
рисунки са изградени цялостно в цветово отноше-
ние? Кои работи са обогатени в композиционно от-
ношение чрез включване на допълнителни образи?

В урока рисуване на натюрморт от натура на 
тема „Цветя във ваза“ или „Есенни плодове“ и 
други учителят може да прецени равнището на 
изобразителните възможности на учениците по 
живопис в началото на учебната година. За цел-
та може да използва точково оценяване на по-
лучените изобразителни резултати по формулата 
К=А/В, като има предвид следните показатели: за 
цялостно цветово изграждане на рисунката – 1 точ-
ка; за използване на 3 и повече техники на работа 
(разреждане, наслояване, печатане, мозаично, пас-
тьозно и др.) – 1 т.; за предаване на характерната 
форма и пропорции на моделите от натура – 1 т.; 
за композиционно решение, съобразено с гледната 
точка – 1 т.; за предаване на характерния локален 
цвят на моделите – 1 т. В конкретният случай мак-
сималният брой точки В е 5.

При положение, че един ученик е постигнал 
5 т., неговият К = 5/5 = 1. Това означава, че негова-
та подготовка по живопис са на високо ниво. Ако 
точките са 4, то К = 4/5 = 0,80 или оценката е мн. 
добра. При условие, че точките са 3, тогава К = 3/5 
= 0,60, а оценката по отношение на живописните 
възможности на даден ученик е добра и т.н.

Ако една от целите на урока е да се установи 
изобразителната подготовка на учениците по мо-
делиране по средата на учебната година, е жела-
телно учителят да използва точково оценяване на 
получените пластични резултати по формулата 
К=А/В, като има предвид следните показатели за:

 ● устойчиво изграждане на фигурката всеки 
ученик получава по 1 точка; 

 ● използване на 4 и повече техники на работа 
по моделиране (разточване, овалване при-
лепване, разрязване, изостряне, извиване, 
отнемане и др.) – 1 т.

 ● най-общо предаване на характерната кон-
струкция, форма и пропорции на пластичния 
образ на конкретното животно – 1 т.

 ● леко раздвижване на фигурката и за преда-
ване на характерна поза или движение – 1 т.

В конкретният случай максималният брой точки 
В е 4. При положение, че един ученик е постигнал 
4 т., неговият К = 4/4 = 1. Това означава, че негова-
та подготовка по моделиране е на високо равнище. 
Ако точките са 3, то К = 3/4 = 0,75, а оценката е мн. 
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добра. При условие че точките са 2, тогава К = 2/4 
= 0,50, а оценката на пластичните възможности на 
даден ученик е добра и т.н.

Установяването на изходящото равнище на 
изобразителната подготовка на учениците е пред-
видено да се осъществи в няколко урока, като тех-
ният брой и вид, жанр, форма на работа и изоб-
разителен материал се определят по преценка на 
учителя.

Например през май е планиран урок на тема 
„Възрожденски архитектурен пейзаж“ с графи-
чен материал. Ако учителят реши да го използва 
за определяне на графичните умения на учениците 
в края на учебната година, може да приложи точ-
ковата оценка на графичните рисунки по следните 
показатели:

 ● за предаване на пространството в пейзажа 
чрез застъпване на архитектурните и природ-
ни обекти рисунката получава 1 т.

 ● за предаване на материалността на сградите и 
обстановката с графични изразни средства – 
различни видове линии, щрихи и петна – 1 т.

 ● за постигане на равновесие в асиметричното 
композиционно решение – 1 т.

 ● за включване на допълнителни образи и обо-
гатяване на композицията – 1 т.

В конкретния случай максималният брой точки 
В е 4. При положение че един ученик е постигнал 
4 т., неговият К = 4/4 = 1. Това означава, че него-
вата подготовка по раздела графика е на високо 
равнище. Ако точките са 3, то К = 3/4 = 0,75, а 
оценката е мн. добра. При условие че точките са 2, 
тогава К = 2/4 = 0,50, а оценката по отношение на 
графичните умения на даден ученик е, че те са на 
добро ниво.

При обсъждане и оценяване на ученическите 
творби учителят трябва да се съобразява с инди-
видуалните възможности и качествата на децата, 
с равнището на изобразителната им подготовка, 
прилагайки диференцирания подход. Има ученици, 
чието художествено развитие е нужно да се следи 
и поощрява, като се насърчават и най-скромните 
им постижения. Други се нуждаят от възлагане на 
по-сложни задачи и творчески изяви – участие в 
конкурси, изложби, пленери и др. Във всички слу-
чаи учителят трябва да вижда, оценява и стимули-
ра своеобразното, нестандартното в изобразител-
ните изяви на своите възпитаници.

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО 
ПЛАНИРАНЕ НА УЧЕБНОТО 
СЪДЪРЖАНИЕ В 6. КЛАС

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

Видове годишно планиране: стандартно – 
приложеното в книгата за учителя примерно го-
дишно планиране на учебния материал, разрабо-
тено въз основа на ДОС и на учебната програма; 
нестандартно – изработено от учителя, но съо-
бразено с утвърдената държавна учебна програма 
и стандарти по изобразително изкуство; смесено 
планиране – комбинация от стандартни и нестан-
дартни части. Не бива да се забравя, че за профе-
сионалната компетентност на учителя се съди не по 
изработеното от него годишно тематично разпре-
деление, а по реалните резултати от обучението. 
Освен това понякога се налага, когато се проме-
нят условията за работа или възникнат конкретни 
проблеми, планът да претърпи известни промени. 
Важното е планирането да съдейства за ритмична, 
спокойна и плодотворна изобразително-творческа 
дейност на учениците.

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

Кои са особеностите и предимствата на на-
стоящия учебник по изобразително изкуство 
по отношение на планирането на учебния ма-
териал в шести клас?

1. За първи път учебното съдържание е подре-
дено по уроци в последователност, която отговаря 
на примерното годишно разпределение на учебния 
материал – по месеци и седмици, като постепен-
но се надграждат знанията и уменията по разде-
ли. Това допринася да се избегне монотонността, 
скуката и еднообразието в учебно-възпитателния 
процес, засилва интереса към предмета.

2. Уроците за усвояване на нови знания би-
ват два вида като съдържание и структура. Към 
първия вид се отнасят уроците, посветени на изоб-
разителното изкуство и архитектурата на Евро-
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пейското средновековие и Ренесанса. Останалите 
14 урока за нови знания са разделени условно от 
две части. Първата е теоретично-познавателна 
част, която е представена на две последователни 
страници в учебника (т.нар. фолио). Тя позволява 
учениците в уводната му част да усвоят определен 
обем учебно съдържание, заложено в учебната 
програма и онагледено с репродуцирани творби на 
известни художници. В тази част освен основния 
текст са включени подходящи въпроси и задачи, 
както и речник на нови или малко познати на уче-
ниците термини и понятия. Новата рубрика „Да 
знаем повече“ предлага допълнителни за усвоява-
не знания в определена сфера, които не са задъл-
жителни, но допринасят за мотивиране на децата 
за учебна дейност и за разширяване на техните 
познания. Втората част е предназначена за усвоя-
ване на нови знания чрез практическа дейност. Тя 
също е представена на едно фолио. Характерна е 
с това, че учениците изпълняват съответна изоб-
разителна задача с определен материал и техника 
на изпълнение. В тази част е обособена рубриката 
„Изобразителна задача“. Урокът дава възможност 
на учениците по лично предпочитание да изберат 
с какъв материал и техника на работа да изпълнят 
тематичната задача, да определят композиционно-
то, цветовото или обемно-пластичното решение.. 
Затова е онагледен с репродуцирани ученически 
творби – рисунки, апликации и пластики.

Друг вид уроци са за упражнения и практи-
чески дейности. Този вид уроци, под формата 
на художествена практика – на брой осем, са 
предназначени за обогатяване на знания и усъвър-
шенстване на изобразителните умения и техники 
на работа, за развиване на творческите способ-
ности и въображение на учениците. Всеки урок 
се представя на фолио и се реализира в два учеб-
ни часа, което позволява на учителя да поставя 
по-високи изисквания към учениците – например 
да изпълнят практическата задача на по-голям 
размер лист (35×50 см), да използват по-сложна и 
прецизна техника на изпълнение, по-детайлно да 
изпълнят изображенията, да създадат 2 – 3 ком-
позиционни варианта на рисунката или да се осъ-
ществи предварително наблюдение и скициране на 
подходящ обект, ако темата позволява това.

Уроците за преговор и обобщение. Те са 
предназначени за преговор, систематизиране и об-
общение на усвоените художествени и теоретични 
знания, за формиране на умения за възприемане, 
анализиране и оценяване на подходящи произве-
дения на изящните, монументалните и декоратив-
но-приложните изкуства, на използваните от ав-

торите материали, техники и изразни средства, за 
решаване на специфични въпроси и задачи по фи-
гуриращите в учебната програма глобални теми.

Уроците за контрол и оценка са четвъртият 
вид. Те имат за цел да се диагностицират худо-
жествените познания и нивото на изобразителна 
подготовка на учениците в началото, по средата и 
в края на учебната година с помощта на визуални 
тестове и въпросници и чрез оценяване на резул-
татите от изобразителната дейност по определени 
критерии и показатели.

3. Друго предимство на съдържанието на учеб-
ника и на представеното годишно планиране е, че 
някои от уроците могат да бъдат реализирани по 
два-три начина, т.е. предложени са две или три 
възможности за изпълнение на конкретен учебен 
проблем, степенувани по сложност с оглед на раз-
личната изобразителна подготовка на шестоклас-
ниците, техните личностни качества, интереси и 
предпочитания.
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Училище  Град 
 
 Утвърдил
 Директор: 
  (име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 6. КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПРЕЗ УЧЕБНАТА /  г.

Уроци за нови знания НЗ 40 часа
Уроци за систематизиране 
и обобщаване на знания СОЗ 6 часа

Практически дейности 
(упражнения, лабораторни занятия и др.) ПД 16 часа

Уроци за контрол и оценка КО 6 часа

Годишен хорариум: 68 часа
I срок: 36 часа
II срок: 32 часа

 Изготвил: 
  (име и фамилия)
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срок
Тема на 

урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати
(компетентности) на ниво учебна програма Нови понятия

м
ес

ец

се
дм

иц
а

1 2 3 4
ІХ 3 1. Преговор 

Визуален тест 
„Вече знам“

КО Да се установи нивото на художествените познания 
на учениците.

4. 2. Натюрморт от 
натура 

ПД Предава характерните особености на моделите 
от натура по форма, големина, общи пропорции и 
локален цвят.
Помества правилно групата предмети в блоковия 
лист.

натюрморт
локален цвят

Х. 1. 3. Видове 
декоративно-
приложни 
изкуства

НЗ Разграничава творбите различните видове 
декоративно-приложни изкуства.
Описва и коментира творбите по съдържание и 
изобразителен материал.

декоративно-
приложни изкуства

2. 4. Изкуството на 
Византия

НЗ Познава най-общо изкуството и архитектурата на 
Византия.

базилика 
кръстокуполна 
църква

3. 5. Есенен пейзаж ПД Пресъздава собствените си представи и 
впечатления за природата през есента
с живописни изразни средства.

природен пейзаж

4. 6. Народни 
художествени 
занаяти

НЗ Разграничава творбите на художествените 
занаяти по вид според материалите и техниката на 
изпълнение.
Осмисля приложно-декоративния им характер. 

народни 
художествени 
занаяти

ХІ. 1 7. Формите в 
изкуството

НЗ Познава елементите на светлосянка и ги прилага 
при обемно изграждане на формата на предметите. 

светлосянка

2. 8. Стилизацията 
като творчески 
процес

НЗ Преработва изображения от натурата с 
декоративна цел, като осмисля ролята на 
стилизацията в този процес. Разграничава видовете 
декоративни композиции.

стилизация
отворена 
декоративна 
композиция

3. 9.  Романско 
и готическо 
изкуство

НЗ Различава етапите в развитието на средновековното 
изкуство и коментира особеностите на 
архитектурата, скулптурата и приложните изкуства 
и витража.

романско и 
готическо изкуство
катедрала, витраж

4. 10. Изразни 
средства в 
декоративно- 
приложните 
изкуства

 НЗ Познава основните изразни средства и ги прилага 
при изпълнение на различни декоративни задачи.
Разграничава видовете декоративни композиции. 

ритъм, симетрия
асиметрия, контраст
стъклопис

5. 11. Предмети с 
конусообразна 
и кълбовидна 
форма

ПД Познава елементите на светлосянката и ги прилага 
при обемното изграждане на формата на предмети 
от натурата. 

светлосянка
елементи на 
светлосянката
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Контекст и дейности
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели

За
бе

ле
ж

ка

на ученика по целите на 
урока (ресурси)

на ученика за МПВ
(ресурси) Методи и инструментариум форми

5 6 7 8 9
Определя самостоятелно 
отговорите на въпросите във 
визуалния тест.

визуален тест
анализ и цифрова оценка на 
резултатите

писмена
индивидуална
цифрова

Разглежда ученически 
рисунки и определя по какво 
се различават.
Създава натюрморт с 
живописни материали.

БЕЛ анализ и оценка на резултатите 
по живопис в началото на 
учебната година

текуща оценка;
индивидуална,
цифрова

Създава проект за 
декоративен фриз. 
Определя композиционното и 
цветовото решение.

история и 
цивилизации
литература
технологии и пр.

конферанс
беседа, анализ на 
изобразителните резултати

устна
индивидуална
качествена

Съпоставя творбите, 
приложени в учебника и ги 
разграничава по вид.

БЕЛ, география и 
икономика, история и 
цивилизации

беседа, анализ на художествените 
примери

 

Създава пейзаж с природен 
мотив, като определя 
композиционното и 
цветовото решение и техники 
по избор.

география и 
икономика
БЕЛ

конферанс
анализ и оценка на 
изобразителните резултати

индивидуална, 
устна,
качествена

Изпълнява цветен проект 
за украса на халище със 
средствата на апликацията 
или смесена техника.

БЕЛ
география и 
икономика, история и 
цивилизации

конферанс
анализ и оценка на 
изобразителните резултати

индивидуална, 
устна,
качествена

Създава натюрморт на 
предмети с ръбеста и 
цилиндрична форма с 
графичен материал.

БЕЛ беседа
конферанс

индивидуална, 
устна

Изпълнява декоративен 
проект за отворена 
композиция с материали по 
избор.

БЕЛ
география и 
икономика
история и 
цивилизации

конферанс,
анализ и оценка на 
изобразителните резултати

устна
индивидуална
качествена

Сравнява приложените 
творби в учебника и ги 
разграничава по вид и 
материали.

БЕЛ,
история и 
цивилизации
география и 
икономика

беседа, анализ на художествените 
примери

устна
индивидуална

Създава проект за 
декоративен стъклопис –
„Цветя във ваза“.
Използва живописни и 
графични материали и 
техники по избор.

БЕЛ
математика

конферанс
беседа
анализ и оценка на резултатите

устна
индивидуална
качествена 

Създава натюрморт от 
натура на предмети с овална 
и конусообразна форма с 
графичен материал.

БЕЛ беседа, конферанс, анализ и 
оценка на резултатите

устна 
индивидуална, 
качествена
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срок
Тема на 

урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати
(компетентности) на ниво учебна програма Нови понятия

м
ес

ец

се
дм

иц
а

1 2 3 4
ХІІ 1. 12. Визуални 

проекти чрез 
интегриране на 
образ и знак

НЗ Познава предназначението на плаката и неговите 
особености.
Разпознава различните видове плакат и тяхната 
комуникативна роля.

плакат

 
2. 13. 

Поздравителна
картичка

ПД
 

Подбира и преработва изображения, свързани 
символично с характера на определен празник или 
народен обичай.

декоративен образ
мотив

3 14. Формите в 
изкуството
Форми и цвят в 
живописта

НЗ Разбира ролята на цветовете като средство 
за изграждане на живописната форма и на 
пространството.

елементи на 
светлосянката
локален цвят 

І 1. 15. Изкуство на 
България през 
Средновековието

НЗ Познава най-общо изкуството и архитектурата на 
България през Средновековието.
Разпознава и описва творбите от тази епоха.

монументална 
скулптура
глазирана керамика
мозайка
икона
 

2 16. Моделиране 
фигура на 
животно

ПД Разкрива и пресъздава характерните особености на 
познати животни.

пластичен образ
анималистичен жанр

3 17. Преговор 
и обобщение 
– изкуство и 
архитектура на 
Средновековието

СОЗ Систематизира и обобщава знанията в писмена 
форма или устно за забележителни творби на 
изобразителното изкуство и архитектурата от тази 
епоха.

базилика
катедрала
витраж
мозайка
икони
монументална 
скулптура

ІІ 1 18. Междинна 
диагностика

КО Целта на процедурата е да се установи степента 
на усвоените през първия учебен срок теоретико-
художествените познания на учениците.

визуален тест
въпросник
диагностика

2 19. Пластичната 
форма в 
скулптурата

НЗ Разграничава скулптурните творби според начина 
на изграждане на тяхната форма.

пластична форма

3 20. Визуални 
знаци и символи 
и дигитални 
технологии

НЗ Познава различните видове визуални знаци 
и техните функции. Обяснява ролята им в 
дигиталните технологии.

иконичен знак
лого
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Контекст и дейности
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели

За
бе

ле
ж

ка

на ученика по целите на 
урока (ресурси)

на ученика за МПВ
(ресурси) Методи и инструментариум форми

5 6 7 8 9
Създава проект за плакат 
на екологична тема чрез 
интегриране на текст и образ.

БЕЛ
история и 
цивилизации
география и 
икономика

конферанс
беседа
анализ и оценка на резултатите

устна
индивидуална
качествена

Изработва проект за 
поздравителна картичка в 
определена последователност 
с материали по избор.

география и 
икономика
математика, история и 
цивилизации

конферанс
анализ и оценка на 
изобразителните резултати

индивидуална и 
групова
устна

Изпълнява натюрморт 
от натура, като изгражда 
формата на моделите чрез 
нюансиране на локалния им 
цвят.

БЕЛ,
география и 
икономика

конферанс
беседа
анализ и оценка на резултатите

устна
индивидуална
качествена

Съпоставя приложените 
в учебника творби и ги 
разграничава по вид.

БЕЛ,
история и 
цивилизации
география и 
икономика

конферанс
беседа
анализ на художествените 
примери

устна
индивидуална
качествена

Изгражда пластичен образ 
на животно в определена 
последователност.

БЕЛ, география и 
икономика

беседа
анализ и оценка на резултатите

индивидуална
цифрова оценка

Сравнява приложените 
творби в учебника по 
епохи и ти разграничава по 
вид, съдържание, изразни 
средства и материали.

история и 
цивилизации
БЕЛ
география и 
икономика

конферанс
беседа
анализ на приложените худ. 
творби

текуща 
проверка и 
оценка

Отговаря самостоятелно на 
въпросите.

визуален тест; въпросник с три 
възможни отговора

индивидуална,
цифрова оценка

Изпълнява фигурална 
композиция на историческа 
тема – статична или 
динамична.

БЕЛ
история и 
цивилизации

конферанс
анализ и оценка на пластичните 
резултати

устна
индивидуална
качествена

Прилага знанията при 
създаване на визуални знаци 
с компютърна програма и 
оформяне на страници с 
текст.

БЕЛ училищна лекция, мултимедия
беседа, наблюдение

текуща 
проверка и 
оценка на 
резултатите 
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срок
Тема на 

урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати
(компетентности) на ниво учебна програма Нови понятия

м
ес

ец

се
дм

иц
а

1 2 3 4
4. 21. 

Композицията 
в декоративно-
приложните 
изкуства

НЗ Познава основните принципи за изграждане на 
композицията.
Разграничава видовете декоративни композиции – 
фриз, отворена и затворена.

модулен елемент,
затворена 
декоративна 
композиция

ІІІ 1. 22. Преговор 
и обобщение 
– Видове 
декоративно-
приложните 
изкуства

СОЗ Разграничава изразните средства в творбите на 
декоративно-приложните изкуства по вид.
Обсъжда и коментира приложените в учебника 
произведения.

художествен текстил
витраж 
мозайка
дърворезба
рисувана керамика

2. 23. Изкуство 
на Ренесанса в 
Италия

НЗ Познава най-общо развитието на изкуството и 
архитектурата на Ренесанса и обновлението на 
принципите в Италия.
Разпознава забележителни творби и техниките 
автори от тази епоха.

 

3. 24. Изкуство 
и архитектура 
на Ренесанса в 
Северна Европа

НЗ Познава и коментира особеностите на живописта 
и графиката в тези страни – Германия, Франция и 
Нидерландия.
Разпознава – творбите на известни художници от 
този период.

4. 25. Дигитален 
проект по 
избрана тема

НЗ Познава различни компютърни програми да 
създава проекти, за да изразява отношението си 
към различни проблеми.

дигитален проект

ІV 1. 26. Човешка 
глава – форми и 
пропорции

НЗ Разпознава разновидностите на портретния жанр.
Познава основните пропорции на човешката глава.

пластичната форма 
в скулптурата
пропорции на 
главата

 2. 27. Изкуство 
на българското 
Възраждане

НЗ Притежава познания за особеностите на 
архитектурата, жанровете в живописта и четирите 
възрожденски школи.

възрожденски 
художествени школи

3. 28. Преговор 
и обобщение – 
изкуството и 
архитектурата 
на Ренесанса

СОЗ Систематизира и обобщава знанията в писмена 
форма или устно за забележителни творби на 
изобразителното изкуство и архитектурата от тази 
епоха.

изкуство и 
архитектура на 
ренесанса 

V 1. 29. Фигурална 
композиция

ПД Разграничава жанровете в изобразителното 
изкуство.
Изобразява пространството в рисунките, като 
комбинира различни способи.

многофигурна 
композиция
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Контекст и дейности
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели

За
бе

ле
ж

ка

на ученика по целите на 
урока (ресурси)

на ученика за МПВ
(ресурси) Методи и инструментариум форми

5 6 7 8 9
Създава проект за затворена 
декоративна композиция 
с материали и техники по 
избор

история и 
цивилизации
география и 
икономика
БЕЛ

конферанс
беседа
анализ и оценка на резултатите

текуща 
проверка и 
оценка

Съпоставя репродуцираните 
творби по предназначени, 
съдържание, материали и 
техники на изпълнение

история и 
цивилизации
география и 
икономика
БЕЛ

систематизиране, обобщаване на 
знанията 

устна или 
писмена, 
индивидуална 
или групова 
форма

Сравнява поместените в 
учебника творби по вид, 
тематично съдържание и 
изразни средства

история и 
цивилизации
география и 
икономика
БЕЛ

учебна лекция
беседа
анализ и оценка репродуцираните 
произведения

устна
индивидуална
качествена

Сравнява живописните 
творби по жанр, сюжет и 
изразни средства.

БЕЛ
история и 
цивилизации
география и 
икономика

учебна лекция
беседа
анализ на репродуцираните 
произведения

устна
индивидуална
качествена

Изготвя проект с инсталирана 
програма PowerPoint

БЕЛ беседа, демонстрация мултимедия устна
индивидуална и 
групова

 

Създава смешно-забавен 
образ чрез пластично 
деформиране на части 
на главата и основните Ӝ 
пропорции

БЕЛ
история и 
цивилизации
география и 
икономика

конферанс
беседа

анализ и оценка 
на пластичните 
резултати

Разглежда, и коментира 
най-известните творби на 
светското изкуството от края 
Възраждането

история и 
цивилизации
география и 
икономика
БЕЛ

учебна лекция
беседа

устна
индивидуална
качествена

Сравнява приложените 
творби в учебника и ги 
разграничава по вид, жанр, 
съдържание и изразни 
средства

история и 
цивилизации
география и 
икономика
БЕЛ

онагледяване
беседа

устна и писмена 
форма, 
индивидуално 
или групова
портфолио

Създава фигурална 
композиция на историческа 
тема, като подчертава 
композиционния център с 
подходящ способ

история и 
цивилизации
география и 
икономика

онагледяване
демонстрация
беседа

текуща проверка 
и оценка на 
изобразителните 
резултати
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срок
Тема на 

урочната 
единица

Ви
д 

на
 у

ро
ка

Очаквани резултати
(компетентности) на ниво учебна програма Нови понятия

м
ес

ец

се
дм

иц
а

1 2 3 4
2. 30  Шрифт и 

художествено 
оформление на 
страница с текст

НЗ Познава възможностите на компютърните 
технология за работа с текст.
Притежава знания за шрифта и неговата роля при 
художествено оформяне на страница.

шрифт

3. 31. 
Възрожденски 
архитектурен 
пейзаж

ПД Предава пространството в пейзажа чрез застъпва-
не на архитектурните и природните обекти.

Архитектурен мотив, 
фактура

  4. 32. Рисуване на 
тема

ПД Сравнява портретни изображения като съдържание 
и композиционни решения от една или повече 
фигури в обстановка, облекло и атрибути.

Разновидности на 
портретния жанр

VІ
 

1. 33. Дигитална 
фотография

НЗ Познава особеностите на дигиталната фотография. 
Коментира съдържанието на дигитални 
фотографии. Извършва настройка на цифров 
фотоапарат.

Дигитална 
фотография

2. 34. Изходяща 
диагностика

КО Целта на процедурата е да се установи степента 
на усвоените през учебната година теоретико-
художествени познания на ученика.

визуален тест 
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Контекст и дейности
(за всеки урок) Оценяване по теми и/или раздели

За
бе

ле
ж

ка

на ученика по целите на 
урока (ресурси)

на ученика за МПВ
(ресурси) Методи и инструментариум форми

5 6 7 8 9
Прилага знания и умения за 
художествено оформяне на 
текст с компютърна програма 
Word.

история и 
цивилизации
география и 
икономика
БЕЛ

онагледяване
учебна лекция
беседа, мултимедия

устна
индивидуална
качествена

Създава възрожденски 
архитектурен пейзаж по 
представа с графични изразни 
средства.

история и 
цивилизации
география и 
икономика
БЕЛ

онагледяване
беседа, конферанс

текуща 
диагностика 
на графичните 
умения

Изпълнява живо-писна или 
графична рисунка на тема 
„Моята любима професия“

история и 
цивилизации
БЕЛ

онагледяване
беседа, конферанс

текуща проверка 
и оценка на 
изобразителните 
резултати

Умее да борави с цифров 
фотоапарат. Създава снимки 
като определя обекта, 
гледната точка, дистанция и 
композиция на кадъра.

география и 
икономика
математика

лекция
онагледяване
демонстрация
беседа, мултимедия

устна
индивидуална
качествена

Отговаря на въпросите, като 
намира верния отговор. 

комплексна оценка индивидуална
цифрова
оценка
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МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА 
РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИЯ 
МАТЕРИАЛ ПО ВИДОВЕ УРОЦИ

1. СЕДМИЦА

Входяща диагностика на усвоените 
в пети клас художествени познания
Указания за работа в началото на учебната 

година
В първия урок по изобразително изкуство уче-

ниците не носят необходимите материали и по-
собия за изобразителна дейност. Затова в първия 
учебен час учителят трябва да ги запознае най-об-
що с характера на изобразителните задачи през 
учебната година, с какви материали и пособия ще 
бъдат изпълнявани, с какви негови изисквания ще 
трябва да се съобразяват.

Диагностика на усвоените от учениците ху-
дожествени познания

Една от съществените особености на новата 
учебна документация по изобразително изкуство 
в средния курс е изискването за системно осъ-
ществяване на входяща, междинна и изходяща ди-
агностика за определяне равнището на усвоените 
знания и изобразителни умения, на притежавани-
те от децата личностни качества, за определяне 
на тяхното емоционално, оценъчно и естетическо 
отношение към обектите и явленията от действи-
телността, детското изобразително творчество и 
произведенията на изобразителното изкуство. В 
основата на диагностичните процедури се поста-
вят учебното съдържание и държавните образо-
вателни изисквания по изобразително изкуство в 
6. клас.

Получените данни от диагностика на входното 
равнище се анализират, сравняват и дават основа-
ние да се направят съответните изводи за харак-
тера на бъдещата изобразителна дейност. Не бива 
да се забравя, че изобразителната подготовка, въз-
можностите и личностните качества на шестоклас-
ниците в началото на учебната година са на раз-
лично равнище, особено на учениците.

Цел на входящата диагностика. Постъпвай-
ки в 6. клас, всеки ученик трябва да притежава 
известни познания (на основата на сетивен и из-
вестен теоретичен опит) за видовете и жанрове-
те изобразително изкуство, за някои специфични 
изразни средства, материали и техники на изпъл-
нение по живопис, скулптура и графика. Целта на 
тази проверка е да се установи степента на усвое-

ните от учениците художествени познания с оглед 
на решаване на по-сложни теоретични проблеми в 
6. клас.

Материали. За диагностициране на усвоени-
те в 5. клас художествени познания и умения да 
възприемат творби на изобразителното изкуство 
учителят може да използва визуалния тест. Той 
се състои от 10 въпроса с по три репродуцирани 
творби на изобразителното изкуство от различни 
видове и жанрове.

Инструкции (указания) към учениците. 
Всеки ученик трябва самостоятелно да определи 
кое от трите произведения – А, Б или В, отговаря 
на съдържанието на конкретно поставените въ-
проси и да обозначи избора си с „х“ в бланка 1. 
Учителят пояснява, че ако някой от учениците пре-
цени, че е сгрешил, защрихова грешния отговор и 
нанася „х“ на друга буква (отговор).

6

Въпроси и задачи
�

А
�

Б
�

В
�

1. Жанрове в изящ-
ните изкуства

Коя от творбите 
е портрет?

2. Видове компо-
зиции в изящните 
изкуства

Кое от произведени-
ята е с асиметрично 
композиционно реше-
ние? 

3. Нефигуралната 
композиция в аб-
страктното изкуство

Коя творба може да 
бъде отнесена към аб-
страктното изкуство?

4. Композиционният 
център в изящните 
изкуства

Посочете творбата, в 
която композиционни-
ят център е подчертан с 
контрастни цветове. 

5. Видове компо-
зиции в кръглата 
скулптура

Определете творба-
та, в която авторът е 
използвал компактна 
композиция?

ВЕЧЕ ЗНАЕМ
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Бланка 1
Ученик                                            клас          №
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Брой въпроси

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

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

В В В В В В В В В В Цифрова 
оценка

Процедура: Всички ученици работят са-
мостоятелно. Получените данни се отразяват в 
бланка 1. Верните отговори най-лесно и бързо се 
установяват с помощта на „ключ“, който предста-
влява бланка 1 с изрязани „прозорчета“ на верни-
те отговори. „Ключът“ се поставя върху учениче-
ската бланка и веднага може да се установи колко 
са правилните отговори. Учителят е в състояние 
за кратко време да се ориентира кои въпроси са 
затруднили най-много учениците и в следващите 
уроци да коригира и да задълбочи повърхностно 
усвоената художествена информация.
Ключ за определяне на верните отговори
Ученик                                            клас          №
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Брой въпроси
А А А А А А А Брой верни 

отговори
Б Б Б Б Б Б Числов 

коефициент (К)
В В В В В В В Цифрова 

оценка
Оценката е точкова по формулата К = А/В, 

в която А означава броя на верните отговори, а В 
– броя на въпросите (в случая В = 10). За тран-
сформиране на числовия коефициент (К) в цифро-
ва оценка може да се осъществи по петстепенната 
скала на Ю. Венделер:

Среден числов 
коефициент (К)

Степени 
на цифрова оценка

К = 1 – 0,90 Отличен (6)
К = 0,89 – 0,67 Много добър (5)
К = 0,66 – 0,33 Добър (4)
К = 0,32 – 0,09 Среден (3)

К = 0,08 и по-малко Слаб (2)
Например, ако един ученик отговори правил-

но на 10 въпроса, то неговият числов коефициент 
К = 10/10 = 1, а цифровата му оценка е отличен (6). 
Ако броят на верните отговори е 7, то К = 7/10 = 
0,70, а цифровата оценка е мн. добър (5).

2. СЕДМИЦА

Художествена практика
Натюрморт от натура
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Разкриване и изобразяване 

на характерните особености на поставените моде-
ли в постановката. Установяване на уменията за 
работа с различни живописни материали, пособия 
и техники в началото на учебната година. Форми-
ране на качествата наблюдателност и устойчивост 
на вниманието. Изразяване на емоционално и оце-
нъчно отношение към резултатите от изобразител-
ната дейност и удовлетворение от постиженията.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
 ● разграничава произведенията на изящната 

живопис по жанр
 ● съпоставя натюрмортите, изпълнени с живо-

писни материали по съдържание, компози-
ционно и цветово решение

 ● предава характерните особености на все-
ки модел от натурата по форма, големина, 
най-общи пропорции и локален цвят

 ● помества правилно групата от предмети в 
плоскостта на листа и определя взаимното 
им разположение с оглед на гледната точка.

2. Задачи за постигане на целите при изпъл-
нение на художествено-практическата част на 
урока:

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

Задължителни задачи: Всеки ученик трябва: 1. 
Да изпълни изобразителната задача с живописни 
средства в определена последователност; 2. Да се 
съобрази с броя и съотношението на предметите, 
с разположението им в изобразителната плоскост 
и да предаде характерната им форма, пропорции и 
цвят; 3. Да предаде формата на моделите плоскост-
но с локалния им цвят.

Избираеми задачи: желателно е да се предоста-
ви на ученика възможност да определи самостоя-
телно: 1. Да изпълни рисунката, като се съобразява 
с гледната точка, т.е. мястото, от което наблюдава 
постановката; 2. Начина на цветово изграждане на 
натюрморта – цялостно или частично (със или без 
фон); 3. Живописният материал и техниката на по-
лагане на боите – акварелен или темперен.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, де-

монстрация, анализ на получените резултати, сло-
весни похвати – обяснения, указания, корекции и др.
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Средства: репродуцирани живописни творби, 
методически табла, ученически творби и електро-
нен ресурс.

Нови понятия: натюрморт, локален цвят
4. Методически насоки за реализиране на 

целите и задачите на урока
В уводната част на урока, с помощта на емо-

ционална беседа, онагледена с репродуцирани жи-
вописни натюрморти, се припомнят характерните 
особености на този жанр в живописта – най-често 
срещаните теми, видове композиционни решения 
(моделите са изобразени едро, на първи план; пред-
метите са композирани върху обект от интериора 
– маса, стол и др.; в трети случаи натюрмортът е 
разположен в интериорна или пейзажна обстанов-
ка), цветови съчетания, начин на изграждане на 
формата на изображенията – плоскостно и обем-
но-пространствено и др.

В художествено-практическата част на уро-
ка, преди учениците да започнат самостоятелната 
изобразителна дейност, е необходимо да се по-
стави изобразителната задача и да се анализира 
постановката по отношение на броя, вида и съот-
ношението на предметите, начина на тяхното вза-
имно разположение в пространството и тяхната 
характерна форма и пропорции. След това трябва 
да им се дадат конкретни указания относно после-
дователността на изграждане на натюрморта със 
средствата на живописта, цветовото решение и 
композиционното построяване на натюрморта в 
зависимост от гледната точка.

При обсъждане на получените резултати трябва 
да се вземе предвид, че при тази форма на работа 
– рисуване от натура, доминират задължителните 
изисквания. В този урок учителят може, за да пре-
цени равнището на изобразителните възможности 
на учениците по живопис в началото на учебната 
година, да използва точково оценяване на по-
лучените изобразителни резултати по формулата 
К=А/В.

5. Междупредметни връзки и ключови ком-
петентности. БЕЛ – използва знания за художест-
вените творби при описание, сравнение и анализ 
на конкретни репродуцирани произведения на 
живописта и ученически рисунки. Културна ком-
петентност и умения за изразяване чрез твор-
чество – обогатяване на познанията за художест-
вените творби и творческите дейности.

3. СЕДМИЦА

Видове декоративно-приложни 
изкуства 
Проект за декоративен фриз
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Обогатяване на познания-

та за видовете декоративно-приложни изкуства 
и техните характерни особености. Запознаване с 
видове декоративни композиции. Формиране на 
декоративен усет, развиване на усет за ритъм и 
симетрия, на комбинативно и вариативно мислене.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
 ● разграничава произведенията на различните 

видове декоративно-приложни изкуства въз 
основа на материалите, от които са израбо-
тени, и специфичната техника на изпълнение

 ● осмисля зависимостта между декорацията на 
предмета и неговото предназначение, форма, 
големина, материала и начина на обработка-
та му

 ● подбира и комбинира подходящи украсител-
ни елементи и цветови съчетания при изпъл-
нение на декоративни проекти.

2. Задачи за постигане на поставените цели 
на урока

Задачи за реализиране целите в теоретичната 
част на урока

Конкретизиране и диференциране на образни-
те представи за видовете декоративно-приложни 
изкуства и техните специфични особености чрез 
разглеждане на приложените в учебника репроду-
цирани творби и чрез посещение на художествени 
изложби, етнографски музеи, ателиета на прилож-
ници и др.

Задачи за постигане на поставените цели при 
изпълнение на художествено-практическата част 
на урока

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

Задължителни задачи: Всеки ученик трябва: 
1. Да изпълни декоративната задача – проект за де-
коративен фриз в определена последователност; 2. 
Да използва познати декоративни елементи, като 
ги редува ритмично.

Избираеми задачи: На ученика е желателно 
да му се предостави възможност да определи са-
мостоятелно: 1. Обекта за декориране – раздели-
тел за книга или керамичен съд – кръгла керамич-
на чиния, ваза, стомна и др.; 2. Композиционното 
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решение – брой и вид на декоративните елементи 
и начин на комбинирането им; 3. Цветовото реше-
ние; 4. Материалите и техниките на изпълнение – 
темперни бои, флумастери, цветни хартии; смесе-
ни техники.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, де-

монстрация, анализ на получените резултати, сло-
весни похвати – обяснения, указания, корекции и 
др. Средства: оригинални и репродуцирани твор-
би от различни видове декоративно-приложни из-
куства, методически табла, ученически декоратив-
ни проекти, посещение на изложба на приложните 
изкуства, етнографски музей, ателие на художник 
приложник и електронен ресурс.

Нови понятия: декоративен елемент, декора-
тивен фриз

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

В теоретичната част на урока с помощта на бе-
седа, онагледена с оригинални и репродуцирани 
творби на различни видове декоративно-приложни 
изкуства – керамика, художествен текстил, дърво-

резба, мозайка, стъклопис (витраж), ковано желя-
зо и др., се изясняват характерните им особености. 
Желателно е на учениците да се обясни, че този 
вид изкуства възникват и се развиват в условията 
на праисторическото общество в процеса на изра-
ботване на оръдия на труда, оръжия, съдове и на-
кити, като са удовлетворявали житейски нужди и 
породилите се естетически изисквания и чувства. 
По своя произход и развитие те са тясно свърза-
ни с домашното производство, занаятчийството и 
народното приложно изкуство – грънчарство, ки-
лимарство, медникарство, ковано желязо, каменна 
пластика, дърворезба накити и др. Творбите на де-
коративно-приложните изкуства намират широко 
приложение в бита на хората, в тяхната трудова 
дейност, при художествено-естетическо оформле-
ние на жизнената среда. Те са израз на дълбоката и 
непосредствена връзка на изкуството с природата 
и условията за живот, съхраняват и развиват на-
ционалните и стиловите особености и традиции на 
народното приложно изкуство.

Според социално-битовото предназначение 
творбите на декоративно-приложните изкуства 
се разделят на два основни вида. Част от тях имат 
чисто утилитарен характер – това са битови съ-
дове, мебели, облекло и др. В тях преобладава 
функционално-конструктивното начало, на което 
е подчинена естетическата стойност – красота на 
формата, пропорции и декорация. Други произ-
ведения се отличават предимно с декоративната 
си функция – декоративни пана (текстилни, кера-
мични, мозаечни, дървени и др.), ювелирни изде-
лия, витражи и др. Художествената им стойност 
се определя от ролята им на художествен акцент 
в конкретна архитектурно–пространствена среда. 
Красотата и функционалността в тях хармонично 
се допълват и уравновесяват – условие за постига-
не на необходимата художествена изразителност.

Преди да се предложи на учениците да прис-
тъпят към самостоятелна изобразителна дейност 
е необходимо да се запознаят с особеностите на 
една от най-често използваните декоративни ком-
позиции – декоративен фриз, за който е харак-
терно, че декоративните елементи и мотиви се 
редуват последователно на определен интервал 
в една лента или цветна ивица в две посоки – 
вляво и вдясно. Следващата стъпка е да се постави 
ясно декоративната задача – да се създаде цветен 
проект за украса на познат предмет, като се ком-
бинират различни видове графично-декоративни 
елементи във формата на фриз. Възможностите за 
избор на обект за декориране от страна на учите-
ля са две. Първата възможност е да определи една 
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ВИДОВЕ ДЕКОРАТИВНО-ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

Ще научите:
 ●кои произведения принадлежат към основните видове 
декоративно-приложни изкуства
 ●как да ги групирате според предназначението, материала 
и техниката на изработване

Декоративно-приложните изкуства възникват още в праисторичес-
кото общество в процеса на изработване на оръдия на труда и въз-
никващите житейски нужди. По своя произход те са тясно свързани 
с домашното производство, занаятчийството и народното приложно 
изкуство, но много често освен практическото си приложение имат и 
чисто декоративен характер.

Въз основа на материалите, от които са изработени, и специфични-
те техники на изпълнение към декоративно-приложните изкуства се 
отнасят произведенията на керамиката, дърворезбата, художест-
вения текстил, стъклописа (витража), мозайката, кованото же-
лязо, накита и др. Те са свързани с бита на човека и оформлението на 
средата, в която живее, работи, учи, почива, спортува или се весели.

Декорацията на произведението на декоративно приложното изку-
ство се определя от неговото предназначение, от формата, големина-
та, материала и начина на обработката му.

ДЕКОРАТИВНО-ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

Сун Куей. Декоративно пано
Антон Дончев. Плодородие
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от двете теми – „Да се създаде проект за украса 
на разделител на книга“ или „Проект за украса на 
керамичен съд“. Другата възможност е на учени-
ците да се предложат за избор и двете теми. При 
анализиране на подходящи декорирани предмети 
и ученически проекти се обръща последователно 
внимание на мястото, където е разположена укра-
сата – в една, две или повече цветни ивици; какви 
видове декоративни линии и допълнителни еле-
менти са използвани при изграждане на фризовата 
композиция; какви цветови съчетания са използва-
ни; с какви изобразителни материали е изпълнена 
декоративната задача. С помощта на демонстрация 
учителят може да конкретизира изискванията за 
осъществяване на декоративната задача в следната 
последователност.

 ● Избор на предмета за декориране и уточня-
ване на мястото за разполагане на декоратив-
ния фриз

 ● Определяне броя и вида на декоративните ли-
нии – вълнообразна, начупена, дъгообразна 
и др. и мястото, където ще бъдат нанесени с 
графичен материал

 ● Обогатяване на украсата, като декоративните 
линии се комбинират с допълнителни декора-
тивни елементи – точки, кръгчета, дъгички, 
триъгълничета и др.

Обръща се внимание, че всеки ученик може да 
използва материали и цветове по свои избор. При 
обсъждане и оценяване на резултатите от декора-
тивната дейност е необходима да се имат предвид 
конкретно поставените задължителни и избираеми 
задачи и качеството на ученическите творби.

5. Междупредметни връзки и ключови ком-
петентности. БЕЛ – използва знания за декора-
тивните творби при описание, сравнение и анализ 
на конкретни репродуцирани произведения и уче-
нически рисунки. Културна компетентност и 
умения за изразяване чрез творчество – обога-
тяване на познанията за декоративно-приложните 
творби и за творческите дейности. Умения за уче-
не – умения за планиране на самостоятелна изоб-
разителна дейност и увереност за творческа изява 
и личностна реализация.

4. СЕДМИЦА

Изкуството и архитектурата 
на европейското средновековие 
и Ренесанса 
Изкуството на Византия
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Запознаване на учениците с 

изкуството на Византия през епохата на Среднове-
ковието, с характерните особености в развитието 
на архитектурата, стенната мозайка, иконата и ми-
ниатюрата и с прочути творби на средновековното 
изкуство и архитектура.

Чрез изобразителната задача учениците ще 
усъвършенстват уменията си за:

 ● избор на подходящи изразни средства според 
замисъла и вида изобразителна дейност

 ● развитие на визуалното мислене и продук-
тивното въображение.

Очаквани резултати. Учениците ще придоби-
ят умения:

 ● да разбират ролята на изкуството в среднове-
ковното общество като част от християнска-
та култура

 ● да разпознават и коментират творби на ар-
хитектурата, скулптурата, монументалната 
живопис, мозайката, иконата и миниатюрата

 ● планират изобразителните си действия съо-
бразно качествата на изобразителния материал

 ● обясняват словесно съдържанието на собст-
вените си рисунки и пластики.

2. Задачи за постигане на поставените цели
2.1. Задачи за постигане на цели в теоретич-

ната част на урока
Учениците трябва да се запознаят със забеле-

жителни произведения на средновековната ар-
хитектура, скулптурата, декоративната живопис, 
мозайката, иконата, миниатюрата и техните худо-
жествени качества.

2.2. Задачи за постигане на поставените цели 
в художествено-практическа част на урока

Изобразителната задача – изобразяване на фи-
гура или сцена в стила на византийското изкуство 
с живописни или графични материали по избор на 
всеки ученик. Тъй като изобразителната подготов-
ка и възможностите на учениците са на различно 
равнище, необходимо е задачите да се диференци-
рат, като се имат предвид качествата на предложе-
ните за работа изобразителни материали.

Какви задачи могат да се поставят на уче-
ниците, избрали живописен или графичен ма-
териал:



31

Задължителни: Всеки ученик трябва: 1. Да 
нарисува фигура, фигурна или декоративна ком-
позиция, като използва характерните за византий-
ското изкуство принципите на стилизация – пло-
скостност, линеарност, ярка цветност, обобщени 
форми; 2. Да предаде сюжетно-смисловите връзки 
между фигурите чрез облекло, среда, подходящи 
пози, движения и атрибути и др.

Избираеми: Желателно е на всеки ученик да 
се предостави възможност да определи по лич-
но предпочитание: 1. Образа, темата, мотива или 
сюжета; 2. Материала за работа – живописен или 
графичен, пособията и техниките за изпълнение; 3. 
Композиционното и цветовото решение.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа върху проблема-

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

Средства: репродукции или диапозитиви на 
творби на архитектурата, скулптурата, живописта, 
мозайката, иконата, приложните изкуства и др., ал-
буми и методически табла, ученически рисунки и 
пластики по темата и др.

Нови понятия: базилика, кръстокуполен храм, 
икона, миниатюра, емайл

4. Методически насоки за реализация на це-
лите и задачите на урока

През първия учебен час учениците трябва да се 
запознаят най-общо с изобразителното изкуство 
и архитектурата на Византия. С узаконяването на 
християнството в цялата Римска държава от импе-
ратор Константин започва формирането на една 
нова култура. Решаващо значение за самостоятел-
ното Ӝ развитие има преместването на столицата 
в малкия гръцки град Византион, преименуван в 
Константинопол (днес Истанбул). Още след раз-
делянето на Римската държава, Константин неза-
бавно започва изграждането на крепостните стени, 
храмовете и дворците на новата си столица, която 
трябвало да превъзхожда Рим по големина и бля-
сък. На територията на империята се изграждат 
множество християнски храмове по подобие на 
старите римски базилики. Те представляват пра-
воъгълни здания, разделени по дължина от колони 
на т.нар. кораби. На източната страна се разпола-
га полукръгла ниша с олтар. Наред с базиликите 
се появяват и кръглите или многоъгълни сгради, 
покрити с купол. По-късно се разпространяват и 
кръстокуполните храмове в различни варианти. 
Повечето християнски църкви имат сравнител-
но скромен външен вид с открита тухлена или 
каменна фасада, докато интериорът им се отли-

чава с пищна цветност и декоративно богатство. 
Най-значимата постройка, издигната по време на 
империята, е църквата „Св. София“ в Константи-
нопол. С огромните си размери и необикновена 
конструкция – базилика, увенчана с купол, „Св. 
София“ се превръща в архитектурен шедьовър 
на епохата. За вътрешната декорация на храма са 
използвани разноцветни породи мрамори и камък, 
блестящи мозайки и позлата върху капителите на 
колоните. Стенната мозайка възниква именно във 
връзка с разцвета на архитектурата във Визан-
тия, тъй като големите повърхности по стените на 
църквите трябва да бъдат украсени с християнски 
образи и сцени. Художниците използват за напра-
вата Ӝ кубчета от стъкло, които притежават ярки 
цветове, в това число и златен, и отразяват свет-
лината със силен блясък. С богатата си цветност 
и сияние, мозайките създават чувство за празнич-
ност и нереална атмосфера в църковното прос-
транство. Наред с мозайката бързо се развива и 
живописта – икони, стенописи и миниатюри. Пър-
вите християни наричат икона всяко изображение 
на светец. Постепенно се появява едно по-сложно 
разбиране за свещената същност на иконата, която 
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ИЗКУСТВОТО И АРХИТЕКТУРАТА 
НА ЕВРОПЕЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ И РЕНЕСАНСА

ИЗКУСТВОТО НА ВИЗАНТИЯ

Когато император Константин узаконява християнството в Римската 
империя, започва формирането на нова култура. Решаващо значение 
за самостоятелното Ӝ развитие има преместването на столицата в мал-
кия гръцки град Византион, преименуван в Константинопол (днес 
Истанбул). И докато старият Рим е завладян от варварските племена, 
Византийската империя се превръща за повече от 1000 години в бла-
годенстващ център на християнското изкуство и архитектура.

Още след разделянето на Римската държава Константин започва 
изграждането на крепостни стени, храмове и дворци в новата си сто-
лица, която трябвало да превъзхожда Рим по големина и блясък. На 
територията на империята се построяват множество християнски хра-
мове по подобие на старите римски базилики. Те представляват пра-
воъгълни здания, разделени по дължина от колони на т.нар. кораби. 
На източната страна се разполага полукръгла ниша с олтар. По-късно 
се разпространяват и кръстокуполните храмове в различни вариан-
ти. Повечето християнски църкви имат сравнително скромен външен 
вид с открита тухлена или каменна фасада, докато интериорът им се 
отличава с пищна цветност и декоративно богатство. Най-значимата 
постройка, издигната по време на империята, е църквата „Св. София“ 
в Константинопол. С огромните си размери и необикновена конструк-
ция – базилика, увенчана с купол, „Св. София“ се превръща в архи-
тектурен шедьовър на епохата. За вътрешната декорация на храма са 

Църквата „Св. София“ 
в Константинопол 
външен изглед
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напътства и вдъхновява поклонниците. Тъй като 
целта на художниците е да представят предимно 
духовната красота, те не се стремят към реали-
зъм, а си изработват специфичен символичен език. 
Фигурите на Христос, Богородица и светците са 
композирани фронтално срещу зрителя в спокой-
ни и величествени пози, телата са лишени от обем 
и материалност. При изобразяването на лицата – с 
големи очи, издължени носове и малки устни, ху-
дожниците се стремят към абсолютна красота, а 
не към портретна точност. Съотношението между 
фигурите и пространството е нарушено, златният 
фон придава на сцените тържествен, нереален ха-
рактер.

Същите принципи определят развитието на 
книжната миниатюра, стенописите и мозайките. 
Връзката между трите вида изкуство е определена 
още през Средновековието от общото им предназ-
начение – да служат като Библия в образи за негра-
мотните. През този период се появяват и първите 
подвързани книги с листове от пергамент, в които 
ръкописните текстове са съпътствани от рисунки, 
наречени миниатюри. Миниатюрите са изпълнява-
ни върху цели страници или успоредно на текста, 
с темперни бои и наситени цветове, съчетани със 
злато.

Кръглата скулптура изчезва почти напълно във 
Византия, тъй като представата за нея се свързва 
със старите езически идоли. Голямо разпростра-
нение обаче получава декоративният релеф, за 
украса на капители, олтарни плочи, тронове и др. 
Византийските майстори създават и великолепни 
произведения на златарското изкуство, като из-
ползват различни сложни техники, емайл, скъпо-
ценни камъни и др. Принципите на византийската 
култура се пренасят и в изкуството на останали-
те източноправославни държави. Едновременно с 
това съществуващите традиции дават отражение 
върху развитието на архитектурата и живописта и 
довеждат до формирането на местното изкуство. 
Така например в Русия църквите се отличават с 
усложнените си планове и многобройни куполи с 
формата на луковици, които не се срещат във Ви-
зантия.

Анализ на творба
Император Юстиниан със свитата си. Мо-

зайка, църквата „Сан Витале“, Равена
В центъра на мозайката са изобразени импе-

ратор Юстиниан и епископ Максимиан, заедно с 
воини и духовници. Императорът държи в ръцете 
си съд със златни монети – знак, че той е ктитор на 
църквата. Лицето му е портретно, но в рамките на 
типа – изобразени са само най-характерните физи-

ономични черти, облеклото и знаците на импера-
торското достойнство. Фигурите са представени в 
голям мащаб и почти запълват пространството на 
стаята. Гредите на тавана са представени в обратна 
перспектива – те се събират в точка над главата на 
Юстиниян и се разделечават навътре в простран-
ството. Така първостепенната роля на императора 
е подчертана още веднъж в композицията.

През втория учебен час, по време на художест-
вената практика на учениците може да се постави 
изобразителна задача, пряко свързана с византий-
ското изкуство, която може да бъде изпълнена с 
живописни или графични материали. Темата поз-
волява всеки ученик да се насочи към избор на 
подходящ сюжет или декоративен мотив с оглед 
на качествата на изобразителния материал, лични-
те си предпочитания и равнище на изобразителна 
подготовка.

В заключителната част на урока при обсъждане 
на изобразителните резултати е желателно да се 
съпоставят ученическите творби по съдържание 
и по отношение на използваните средства, като 
авторите словесно обяснят своята идея и до каква 
степен съдържанието на творбата отговаря на тази 
идея.

5. Междупредметни връзки. История и ци-
вилизации, география и икономика. Ученикът 
добива умения да се ориентират в развитието на 
видовете и жанровете в изобразителното изкуство 
на Средновековието, да коментира изразните им 
средства, да разбира функциите на изкуството в 
живота на обществото. Придобива ключови ком-
петентности в областта на българския език при 
описание и анализ на художествени творби, кул-
турна компетентност и умения зя изразяване 
чрез творчество.
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5. СЕДМИЦА

Художествена практика 
Есенен пейзаж 
Рисуване на есенен пейзаж по памет 
и представа – живопис
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Практическо разширяване 

на познанията за пейзажния жанр в живописта. 
Разкриване на характерните особености на при-
родните обекти. Осмисляне ролята на цветовете 
като средство за предаване на есенно настроение 
в пейзажа. Усъвършенстване на уменията за рабо-
та с различни пособия. Развиване на асоциативно 
мислене и репродуктивно въображение. Възпита-
ване на емоционално и екологично отношение към 
природната среда.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
 ● разграничава есенните дървета, различни по 

вид, големина, конструкция и цвят
 ● пресъздава собствените си представи и впе-

чатления за природата през този сезон, като 
използва различни техники и пособия за по-
лагане на темперните и акварелните бои

 ● използва цветовете за характеризиране на 
есенната картина и за предаване на опреде-
лено настроение.

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

Задължителни задачи: Всеки ученик трябва: 
1. Да нарисува есенния пейзаж, като разположи 
различните по вид дървета в три плана или раз-
пръснато; 2. Да отрази настроението с типични за 
сезона цветови съчетания; 3. Короните на дърве-
тата да изпълни плоскостно-декоративно и струк-
турно чрез печатане с различни пособия; 4. Да 
прояви стремеж към цялостно цветово изграждане 
на рисунката с темперни (акварелни) бои, като из-
ползва подходящи техники на работа: разреждане, 
мозаично, наслояване и др.

Избираеми задачи: Желателно е на всеки уче-
ник да се предостави възможност да определи са-
мостоятелно: 1. Композиционното решение – брой 
и вид на изобразителните елементи и начин на 
разположение; 2. Цветови съчетания – топли, ха-
рактерни за един слънчев есенен ден или студени, 
ако денят е студен, дъждовен; 3. Акварелни или 
темперни бои, и пособия за полагането им – чет-
ка, дунапрен, тампон, филтър, направо с тубата и 

др.; 4. Обогатяване на пейзажната рисунка в ком-
позиционно и цветово отношение с допълнителни 
образи на цветя, гъбки, животни или деца.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, преднамерено 

наблюдение и скициране, онагледяване, демон-
страция, анализ на получените резултати, словес-
ни похвати – обяснения, указания, корекции и др. 
Средства: оригинални и репродуцирани творби 
от пейзажния жанр на живописта, методически 
табла, ученически живописни рисунки, посещение 
на художествена галерия или изложба, ателие на 
художник живописец.

Нови понятия: природен пейзаж
4. Методически насоки за реализиране на 

целите и задачите на урока
Желателно е преди да се рисува пейзаж да се 

осъществи организирано или самостоятелно пред-
намерено наблюдение на подходящ природен мо-
тив, като на учениците се обърне внимание на 
различни по вид, големина, конструкция и цвят 
дървета, на разпръснатото им разположение в 
пространството, както и на типичните за сезона 
цветови съчетания. В уводната част на урока е не-
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ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА

ЕСЕНЕН ПЕЙЗАЖ

Рисуване на есенен пейзаж по памет 
и по представа – живопис

Есенният пейзаж може да се нарисува по памет след проведено на-
блюдение или по представа след разглеждане на творби от пейзажния 
жанр. За целта е подходящо да се направят бързи скици. От една стра-
на, при избора на есенен мотив е необходимо да се обърне внимание 
на характерните за сезона цветови съчетания на различни по големина, 
конструкция и цвят на стъблата, по форма и цвят на короните дървета. 
От друга – темата позволява да се усъвършенстват уменията за работа 
с различни пособия и техники на живописване.

Нарисувайте есенен пейзаж по памет или след предварително 
проведено наблюдение.

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

Различни видове дървета и пособия за полагане
на боите (обла четка, дунапрен, филтър, тампон, туба)
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обходимо да се активизират образните представи 
на учениците, на техните впечатления и преживя-
вания с помощта на беседа, придружена с разглеж-
дане на няколко репродуцирани живописни творби 
от пейзажния жанр на тема „Есен“. В процеса на 
възприемането им по достъпен начин ще убедите 
учениците, че във всеки пейзаж есенните дървета 
са разположени разпръснато, че всяка творба е 
изградена цялостно в цветово отношение с харак-
терни за есента цветове с една или друга техника. 
По този начин децата по-добре ще се ориентират, 
осмислят и изпълнят планираните задължителни и 
избираеми задачи. При обсъждане на получените 
изобразителни резултати трябва да се имат пред-
вид съдържанието на рисунките и използваните 
изразни средства – композиция, цветово решение, 
начин на изграждане на формата, техниките на 
работа и др. Текущата проверка и оценка се осъ-
ществява по следните най-общи показатели:

 ● Отговаря ли съдържанието на изложената 
ученическа рисунка на поставената тема.

 ● Изпълнени ли са и до каква степен задължи-
телните задачи.

 ● Проявено ли е индивидуално творческо виж-
дане, отношение при реализиране на изобра-
зителната задача, което е свързано с поставе-
ните избираеми задачи.

Така например, ако се обсъждат и оценяват 
две пейзажни рисунки в композиционно отноше-
ние, по-висока оценка ще получи творбата, в която 
обектите са разположени разпръснато, а не тази с 
трипланово композиционно решение. Ако се срав-
нят две рисунки с разпръснато разположени есенни 
дървета, като в едната творба композицията е асиме-
трична, но уравновесена, а в другата – асиметрична, 
но неуравновесена, по-висока оценка ще заслужи 
първата пейзажна рисунка. При обсъждане на живо-
писните рисунки по отношение на използването на 
цветовете като изразно средство на учениците се по-
ставя проблемната задача да посочат последовател-
но рисунките, в които цветовете напълно отговарят 
на есента; после онези, в които отговарят частично; 
в които отговарят малко и в които не отговарят. 
Този диференциран подход трябва да се приложи 
при оценяване на рисунките по отношение на:

 ● начина на цветовото им изграждане – цялост-
но, стремеж към цялостно, частично

 ● съдържанието, до каква степен е оригинално; 
репродуктивно; забелязва се влияние на съу-
ченик, илюстрация, живописна картина и др.; 
не отговаря на темата

 ● използвани техники на изпълнение и посо-
бия, и включване на допълнителни образи.

6. СЕДМИЦА

Народни художествени занаяти 
Проект за украса на халище
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Обогатяване на усвоените 

познания за видовете народни художествени зана-
яти. Възпитаване на декоративен усет. Развиване 
на усет за ритъм и симетрия, за хармонично съче-
таване на цветовете. Развиване на комбинативно и 
вариативно мислене.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
 ● разграничава произведенията на художестве-

ните занаяти от тези на видовете декоратив-
но-приложните изкуства

 ● осмисля приложно-декоративния характер на 
творбите на художествените занаяти и проя-
вява интерес и емоционално отношение към 
народното приложно изкуство

 ● подбира, комбинира и ритмично редува ха-
рактерни за народното творчество и тъка-
чеството декоративни елементи и мотиви.

2. Задачи за осъществяване на поставените 
в урока цели

2.1. Задачи за реализиране на теоретични-
те цели на урока. Диференциране на образните 
представи за видовете художествени занаяти въз 
основа на материалите и техниките, от които са 
изработени, чрез разглеждане и анализиране на 
подходящи произведения в зависимост от услови-
ята за работа – репродукции и оригинални творби 
при посещение на етнографски музей, занаячийска 
работилница и др.

2.2. Задачи за постигане на целите на худо-
жествено-практическата част на урока

Задължителни задачи: Всеки ученик трябва 
да: 1. Създаде цветен декоративен проект за ук-
раса на халище, като използва килименна компо-
зиция с централно поле и бордюр. 2. Комбинира 
познати геометрични декоративни елементи.

Избираеми задачи: На учениците е необходима 
да им се осигури възможност за самостоятелен из-
бор на: 1. Композиционно решение – брой, форма 
и големина на декоративните елементи и начина на 
ритмичното им редуване; 2. Цветово решение; 3. 
Материали за работа – темперни бои, флумастери, 
цветна хартия и др.; смесени техники на изпълне-
ние – темпера и флумастери; апликиране и цветни 
флумастери.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, 

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

Средства: оригинални и репродуцирани твор-
би на художествените занаяти, методически табла, 
ученически декоративни проекти, посещение на 
изложба, етнографски комплекс и електронен ре-
сурс.

Нови понятия: ритъм, симетрия, декоративен 
елемент

4. Методически насоки за реализиране на 
урока

В уводната част на урока е необходимо да се 
разгледат няколко репродукции или фотоси на ха-
лища, различаващи се в композиционно и цветово 
отношение и техническо изпълнение. По време на 
беседата да се насочи вниманието на учениците 
към използваните за украса декоративни елемен-
ти, като вид, брой, форма, големина и цвят, към 
мястото, където са разположени – по бордюра, в 
централното поле или по цялото халище и по какъв 
начин се редуват. Ако е необходимо, с помощта на 
частично показване учителят изяснява последова-
телността на изграждане на декоративния проект. 
Най-напред се оформя двуцветната основа на ха-
лището като бордюр и централно поле. След това 
се обмислят какви по форма декоративни елементи 
ще се използват за украса – триъгълник, квадрат, 
правоъгълник и ромб и как да се редуват във фор-
мата на фриз. Дават се указания за материалите, с 
които може да се изпълни декоративната задача.

5. Междупредметни връзки и ключови ком-
петентности. БЕЛ – ученикът използва знания за 
творби на художествените занаяти при описание, 
сравнение и анализ на конкретни репродуцирани 
произведения и ученически рисунки. Културна 
компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество –обогатяване на познанията за при-
ложните-функционалните възможности на твор-
бите и творческите дейности. Умения за учене 
– умения за планиране на самостоятелната изобра-
зителна дейност и увереност за творческа изява и 
личностна реализация.

7. СЕДМИЦА

Формите в изкуството – обем, 
пространство, светлина и сянка
Светлосянка и обемно изграждане 
на формата
Рисуване от натура на предмети 
с ръбеста и цилиндрична форма
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Запознаване с елементите 

на светлосянка на предметите с ръбеста и овална 
форма. Усъвършенстване на уменията за изграж-
дане на светло-сянката чрез защриховане с графи-
чен материал. Възпитаване на наблюдателност и 
устойчивост на вниманието.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
 ● правилно да разполага моделите от натура в 

плоскостта на листа с оглед на гледната точ-
ка (мястото от което наблюдава и изобразява 
постановката)

 ● предава характерната форма и пропорции на 
предметите, като използва подходящ по гъс-
тота и светлосила щрих

 ● изразява емоционално и оценъчно отноше-
ние към резултатите от изобразителната си 
дейност.

2. Задачи за реализиране целите на урока
2.1. Задачи за осъществяване теоретичната 

част на урока
Запознаване на учениците с понятието свет-

лосянка и факторите, които опре-делят нейните 
особености – формата, фактурата и цвета на пред-
метите, източника на светлина и разстоянието до 
предмета. Следващата задача е да се прецизират 
знанията за особеностите на светлосянката на 
предметите с ръбеста и с обла форма и нейните 
елементи.

2.2. Задачи за постигане целите при изпъл-
нение на художествено-практическата част на 
урока. Съобразявайки се с различната изобрази-
телна подготовка, възможности и качества на уче-
ниците е необходимо да се диференцират задачите 
за постигане целите на художествената практика:

Задължителни задачи. Ученикът трябва: 
1. Да нарисува поставените модели от натура, като 
се постарае да предаде характерната им ръбеста и 
цилиндрична форма, големина и взаимно разполо-
жение; 2. Да изпълни графичната задача чрез защ-
риховане с молив.

Избираеми задачи: На ученика трябва да се 
даде възможност самостоятелно да определи: 1. Да 
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изпълни рисунката, като се съобразява с гледната 
точка; 2. Да използва подходящ вид шрих с оглед 
формата на предметите; 3. Да постави по желание 
подходящ по светлосила фон.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, де-

монстрация, анализ на получените резултати, сло-
весни похвати – обяснения, указания, корекции и 
др. Средства: репродуцирани учебни и учениче-
ски графични рисунки на натюрморти, методиче-
ски табла и електронен ресурс.

Нови понятия: светлосянка
4. Методически насоки за реализиране на 

целите и задачите на урока
Теоретичната част на урока е посветена на ро-

лята на светлосянката за изграждане на обемната 
форма на обекти от натурата. С помощта на бе-
седа и чрез онагледяване учениците се запознават 
последователно със светлосянката на предмети с 
ръбеста форма, а след това с нейните елементи при 
изобразяване на предмети с обла форма, независи-
мо дали са с цилиндрична, конусообразна или къл-
бовидна форма: полутон, светла част (блясък), 
полутон (полусянка), собствена сянка (колонна 
сянка), рефлекс и хвърлена сянка. Практически, 
чрез демонстрация се уточняват факторите, от 
които зависи светлосянката – източник на осветле-
нието и неговата сила, разстояние на предмета от 
него; цвят на предмета и неговата фактура – глад-
ка, грапава, гланцирана и др.

По преценка на учителя, с оглед на различните 
изобразителната подготовка на учениците и при-
ложението на диференцирания подход, може да 
им предложи за избор две постановки с различна 
сложност. Едната възможност е да диференцира 
моделите по брой или по тяхната форма – по-еле-
ментарна или по-сложна. Другата възможност за-
виси от условията за работа в училището (класна 
стая или кабинет по рисуване, брой ученици, чи-
нове или стативи за рисуване и др.). Изисквания-
та може да се степенуват по сложност, ако едната 
постановка бъде подредена над перспективния хо-
ризонт на класа, а втората – под хоризонта. Тре-
тият вариант за приложение на диференцирания 
подход е моделите да се поставят на бял, неутра-
лен фон, като се обясни на учениците, че могат по 
желание да поставят контрастен на предметите по 
светлосила фон.

При изграждане на рисунките с молив на учени-
ците е необходимо на първо място да се припомни 
по какъв начин да поместят и построят групата от 
предмети в изобразителната плоскост, като имат 
предвид гледната точка. На второ място – да се 

изтъкне значението на различните видове щрих и 
начините на защриховане в зависимост от формата 
на предмета. На трето – да им се напомни, че еле-
ментите на светлосянката при предметите с обла 
форма трябва плавно да се преливат един в друг.

При обсъждане на резултатите от изобразител-
ната дейност е необходимо рисунките да се подре-
дят на класната дъска около постановката, за да се 
направи по-обективен сравнителен анализ, като се 
отчетат постиженията и допуснатите грешки.
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ФОРМИТЕ В ИЗКУСТВОТО 
ОБЕМ, ПРОСТРАНСТВО, СВЕТЛИНА И СЯНКА

СВЕТЛОСЯНКА И ОБЕМНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОРМАТА

Ще научите:
 ●какво е светлосянка и кои са нейните елементи
 ●основните разлики между светлосянката на предмети с 
ръбеста и с обла форма 

Виждаме предметите и тяхната форма – ръбеста или овална, благода-
рение на обстоятелството, че части от тях са повече или по-малко осве-
тени. Други части са засенчени, тъй като върху тях светлината не пада 
пряко. Степенуването на осветеността и засенчеността на пред-
метите в зависимост от тяхната форма се нарича светлосянка. 

Светлосянката зависи от светлинния източник – естествен или из-
куствен (свещ, лампа, огън и др.), от неговата сила, както и от раз-
стоянието до предмета. Колкото предметът е по-близо до източника 
на светлина, толкова контрастът между осветената и засенчената част 
е по-голям, и обратното – с отдалечаването разликата намалява.

Светлосянката зависи и от цвета на предмета. Светлосянката на 
тъмните по цвят предмети е по-тъмна, а на светлите – по-светла.

Друг фактор, определящ светлосянката, е фактурата на предмета 
– гладка, грапава, гланцирана, глазирана, полирана и др. При грапава 
фактура светлинните лъчи се поглъщат в по-голяма степен и разлика-
та между осветената и засенчената част намалява.

При предмети с ръбеста форма всяка страна е осветена по различен 
начин. Характерно за светлосянката им е, че осветената част се отде-
ля категорично от засенчената. Осветената страна е най-светла при 
ръба, който я отделя от тъмната страна на предмета. Тъмната страна 
постепенно изсветлява в по-отдалечената си част. Това се дължи на 
отразените от околната среда лъчи. 

Елементи на светлосянката на предмети с обла форма (цилин-
дрична, конусообразна, кълбовидна)

Характерното за светлосянката на предмети с обла форма е, че еле-
ментите Ӝ преливат плавно един в друг. Осветената част започва с лек 
полутон – по-тъмен от нея и по-светъл от сянката. Следва най-светла-
та част (или блясък при гланцираните предмети), тъй като светлинните 
лъчи падат перпендикулярно върху предмета. Постепенно осветеността 
намалява, тъй като лъчите вече падат косо, под ъгъл. Преходът между 
осветените и неосветените части се нарича полусянка. Полусянката по-
тъмнява, докато премине в засенчената част на предмета, или в т. нар. 
собствена сянка. Обикновено след нея се получава известно изсветлява-
не, наречено рефлекс. Той зависи от цвета на околните предмети, които 
отразяват светлинните лъчи. Последният елемент е хвърлената сянка. Тя 
е по-тъмна от собствената сянка на предмета и постепенно изсветлява.
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8. СЕДМИЦА

Декоративно-приложни изкуства
Стилизацията като творчески 
процес
Създаване на отворена декоративна 
композиция
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Запознаване с понятието 

стилизация на натурата в процеса на проекти-
ране и изпълнение на всяко произведение на де-
коративно-приложните изкуства. Разширяване на 
познанията и уменията за основните изразни сред-
ства при изграждане на декоративните проекти. 
Развиване на комбинативно и вариативно мислене 
и репродуктивно въображение.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
 ● преработва изображения на растения, птици, 

животни, човешка фигура и други с опреде-
лена декоративна цел, като осмисля ролята 
на стилизацията в този процес

 ● разграничава видовете декоративни компо-
зиции според начина на подреждане на деко-
ративните елементи и мотиви

 ● изгражда определен вид отворена декоратив-
но композиция, като подбира и ритмично ре-
дува украсителните елементи.

2. Задачи за постигане на поставените цели 
на урока

2.1. Задачи за реализиране целите в теоре-
тичната част на урока

 ● конкретизиране на познанията за степените 
на стилизиране, на обобщаване на формите и 
цветовете в зависимост от предназначението 
на предмета, който предстои да се декорира и 
материала и техниката на изпълнение

 ● обогатяване на образните представи за основ-
ните видове изразни средства при изграждане 
на декоративните мотиви и видовете декора-
тивни композиции – линии, форми и цветове

 ● третата задача е свързана с диференцира-
не на представите за видовете декоративни 
мотиви според тяхното съдържание и ком-
позиционно решение – симетрични и асиме-
трични, за видовете декоративно-приложни 
изкуства и техните специфични особености 
чрез разглеждане на приложените в учебни-
ка репродуцирани творби и в оригинал при 
посещение на художествени изложби, етног-
рафски музеи, ателиета на приложници и др.

2.2. Задачи за постигане поставените цели 
при изпълнение на художествено-практиче-

ската част на урока. Съобразявайки се с раз-
личната изобразителна подготовка, възможности 
и качества на учениците, е необходимо да се ди-
ференцират задачите за постигане целите на худо-
жествената практика:

Задължителни задачи: Всеки ученик трябва: 
1. Да изпълни декоративната задача – проект за 
отворена декоративна композиция в определена 
последователност. 2. Да използва познати декора-
тивни елементи, като ги редува ритмично.

Избираеми задачи: желателно е на ученика да 
се предостави възможност да определи самостоя-
телно: 1. Обекта за декориране – цветен проект за 
украса на десен за плат, тапет, мокет или хартия за 
опаковка на подаръци; 2. Композиционно решение 
– брой и вид на декоративните елементи и мотиви, 
както и начина на комбинирането им; 3. Цветовото 
решение; 4. Материалите и техниките на изпълне-
ние – темперни бои, флумастери, цветни хартии, 
смесени техники.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, де-

монстрация, анализ на получените резултати, сло-
весни похвати – обяснения, указания, корекции и др.
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

СЪЗДАВАНЕ НА ОТВОРЕНА ДЕКОРАТИВНА КОМПОЗИЦИЯ 

Ще можете:
 ●да разполагате стилизирани елементи

За създаването на цветен проект за десен на плат, тапет, мокет или 
хартия за опаковка на подаръци е най-подходящо да се използва от-
ворена (безкрайна) декоративна композиция. При нея украсителните 
елементи се разполагат по определен начин в четири посоки – нагоре, 
надолу, вдясно и вляво. За да се изгради този вид декоративна компо-
зиция, не е нужно да се проектира изцяло композицията, а само част 
от повтарящите се мотиви.

Според начина на подреждане на декоративните елементи и мотиви 
в художествената практика се използват следните видове отворени ком-
позиции: хоризонтална, вертикална, диагонална, шахматна и свободна. 

Как да декорирате
Уточнете вида отворена декоративна композиция – хоризонтална, 

шахматна, диагонална и др.
Определете украсителните елементи като вид, брой, големина и на-

чин на ритмичното им редуване; за улеснение може да разчертаете 
мрежа от квадрати или правоъгълници.

Решете какви цветове и какви материали ще използвате – темперни 
бои, флумастери, цветни хартии и др.

Уточнете техниката на работа: смесена техника, двуслойна и мно-
гослойна техника на апликиране и др.

Декоративния проект можете да изпълните по лично предпочита-
ние чрез апликиране или с помощта на темперни бои.

Създайте проект на отворена декоративна композиция за десен 
на плат или хартия за опаковка на подаръци.

ИЗОБРАЗИТЕЛНА ЗАДАЧА

Видове отворени 
композиции

хоризонтална вертикална

свободна

диагонална шахматна
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Средства: оригинални и репродуцирани твор-
би от различни видове декоративно-приложни из-
куства, методически табла, ученически декоратив-
ни проекти, посещение на изложба на приложните 
изкуства, етнографски музей, ателие на художник 
приложник и електронен ресурс.

Нови понятия: декоративен елемент, декора-
тивен мотив, отворена декоративна композиция

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

В уводната част на урока с помощта на беседа 
и онагледяване учениците трябва да се запознаят 
с понятието стилизация на натурата и степени-
те на обобщаване на формите и цветовете. В едни 
от случаите стилизираният образ е резултат от 
незначителни промени. В друг – претворяването 
на натурата води до нейното геометризиране, при 
което декоративният образ се превръща в декора-
тивен знак, това най-ярко се проявява в килимар-
ството и текстилното творчество. От друга страна, 
е необходимо учениците да добият представа, че 
всяко произведение на декоративно-приложните 
изкуства преминава през два етапа – проектиране 
и изпълнение в съответен материал, като се прила-
гат подходящи изразни средства – линия, форма и 
цвят. В тази теоретична част на урока е желателно 
да се обърне внимание на видовете декоративни 
мотиви (образи), които според съдържанието би-
ват геометрични, растителни, с фигури на животно 
и с човешка фигура, а според композиционното 
решение – симетрични и асиметрични. Акцентът 
в урока трябва да падне върху особеностите на 
отворената декоративна композиция, за която е 
характерно, че украсителните елементи се разпо-
лагат в четирите посоки, и видовете отворени ком-
позиции – хоризонтална, вертикална, диагонална, 
шахматна и свободна. Преди учениците да прис-
тъпят към изпълнението на декоративната задача, 
е необходимо да се дадат указания с какъв изобра-
зителен материал и техника на работа може да се 
осъществи проектът и в каква последователност.

5. Междупредметни връзки и ключови ком-
петентности. БЕЛ – ученикът използва знания за 
творби на декоративно-приложните изкуства при 
описание, сравнение и анализ на конкретни репро-
дуцирани произведения и ученически декоративни 
проекти. Културна компетентност и умения за 
изразяване чрез творчество – обогатяване на 
познанията за приложните-функционалните въз-
можности на творбите и творческите дейности. 
Умения за учене – умения за планиране на са-
мостоятелната изобразителна дейност и увереност 
за творческа изява и личностна реализация.

9. СЕДМИЦА

Изкуство и архитектура 
на европейското средновековие 
и Ренесанса
Романско и готическо изкуство
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Запознаване с влиянието на 

варварското изкуство върху формирането на сред-
новековната култура на Западна Европа. Разбира-
не на особеностите на романското и готическото 
изкуство и на функциите на изкуството в средно-
вековното общество. Развиване на визуалното ми-
слене и продуктивното въображение.

Очаквани резултати. Учениците придобиват 
умения да:

 ● различават етапите в развитието на средно-
вековното изкуство

 ● разпознават и коментират особеностите на 
архитектурата, скулптурата, миниатюрата и 
витража

 ● подбират подходящи изразни средства спо-
ред замисъла и вида изобразителна дейност

 ● планират изобразителните си действия съо-
бразно качествата на изобразителния мате-
риал

 ● обясняват словесно съдържанието на собст-
вените си рисунки и пластики.

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

в теоретичната част
 ● възприемане на забележителни произведения 

на архитектурата, скулптурата и витража от 
периода и описване на художествените им 
качества.

2.2. Задачи за постигане на поставените 
цели на урока при изпълнение на художестве-
но-практическата част

Изобразителната задача „Рисуване и моде-
лиране на фантазен образ в стила на романското 
изкуство“ ще се осъществи с графичен, живопи-
сен или обемно-пластичен материал – глина или 
пластилин. Какви задачи могат да се поставят на 
учениците:

Задължителни: Ученикът трябва: 1. Да моде-
лира или да нарисува фантазен образ, като ком-
бинира части от реални обекти; 2. Да определи 
начина на създаването му, неговата големина, 
композиционно, обемно-пластично, цветово или 
графично решение.

Избираеми: Ученикът може да определи по 
собствено предпочитание: 1. Да нарисува някол-
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ко познати образа на птици, животни, човешки 
фигури и др. След това да изгради фантазния об-
раз, като комбинира части от нарисуваните обекти 
чрез моделиране или рисуване; 2. Вида на фигура-
та и частите, които може да използва; 3. Позата, 
движенията, евентуално атрибутите, съобразно 
на избраната тема; 4. Да използва при моделира-
нето подръчни материали – хартия, клечки, тел, а 
при рисуването – да включи образа в подходяща 
обстановка или сюжет.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, 

демонстрация, анализ и оценка на получените ре-
зултати, словесни похвати – обяснения, указания, 
корекции, стимулиране на творческите изяви и др.

Средства: репродукции или диапозитиви на 
творби на архитектурата, скулптурата, живописта, 
витража и приложните изкуства, албуми и мето-
дически табла, ученически рисунки и пластики по 
темата и др.

Нови понятия: романски стил, готика, кате-
драла, витраж

4. Методически насоки за реализация на це-
лите и задачите на урока

През първия учебен час учениците трябва да 
се запознаят най-общо с изобразителното изку-
ство и архитектурата на Западна Европа през 
Средновековието. Завладяването на Западната 
Римска империя от варварските племена довежда 
до залеза на античната епоха. Варварите дона-
сят със себе си разнообразни форми на прилож-
но-декоративно изкуство. Техните многобройни 
произведения от метал, украсени със скъпоценни 
и полускъпоценни камъни и стъкло, се отличават 
с умела стилизация на животински фигури и ор-
наменти.

Характерът на културата през романския пе-
риод се определя от важното място, което заемат 
църквата и религията в живота на обществото. В 
църковната архитектура преобладават каменните 
базилики, покрити с тежки полуцилиндрични сво-
дове. Външният вид на романските катедрали се 
отличава с масивност и подчертана геометричност 
на формите, въпреки че в архитектурата на отдел-
ните страни съществуват редица различия.

Изключителен разцвет преживява скулптур-
ният релеф, който покрива фасадите, огромните 
портали и дори капителите на колоните в хра-
мовете. Ролята на романското изкуство вече не 
се състои само в това, да представи Библията в 
изображения, но и да застрашава грешниците. 
Поради това за скулптурата е характерен ин-
тересът към всичко необичайно, фантастично, 

приказно-чудовищно. Всевъзможни същества 
и демони, известни от фолклора и старите при-
казки, са представени най-често в сцените, свър-
зани с края на света и съда над грешниците. В 
желанието си да подчертаят чувството за силно 
духовно преживяване майсторите прибягват до 
разнообразни отклонения от реалността: фигу-
рите са причудливо огънати, телата се лишават 
от материалност, дрехите се спускат в произвол-
ни гънки.

През този период Франция се превръща в цен-
тър на производството на изделия от позлатена 
мед, покрити с емайл. В средновековна Европа 
почти няма катедрала, която да не притежава по-
добно произведение – многоцветни кръстове, об-
кови за книги, кутии за съхраняване на реликви и 
др. Романският период има различна продължи-
телност в отделните страни и постепенно отстъпва 
място на готиката.

Периодът на готиката е свързан с бързото 
развитие на градовете, където се утвърждава една 
различна, по-светска култура. Родина на готиката 
е Франция. Благодарение на въвеждането на нова 
техника в архитектурата става възможно издига-
нето на величествени катедрали, превъзхождащи 
по височина и най-големите романски храмове. В 
основата на архитектурната конструкция стои сис-
тема от островърхи арки, които поддържат свода. 
Стените в готическата катедрала не изпълняват 
почти никаква носеща роля и това позволява го-
леми повърхности да бъдат заменени с прозорци. 
Там се разполагат огромни витражи с разнообраз-
ни религиозни сюжети. Почти безцветни отвън, в 
интериора витражите притежават блестяща и ярка 
цветност и изпълват пространството с потоци от 
светлина.

Голямо значение има скулптурната декорация 
на катедралите: фасадите са украсени с много-
бройни статуи и релефи, навсякъде, където е въз-
можно, е въведена каменна резба с декоративни и 
растителни елементи. В скулптурата постепенно 
нараства интересът към реалността, свързан с ха-
рактерните за времето рицарски идеали и стремеж 
към елегантност. Те се проявяват в ярката индиви-
дуалност на лицата, реалистичните пропорции на 
фигурите, съвременните костюми, оръжие, накити 
и др. Подобни промени протичат и при книжната 
миниатюра. Форматът на книгата става по-малък, 
декорацията Ӝ се отличава с изисканост и богат-
ство на елементите. С постоянно нарастващия 
интерес към отразяване на реалния живот, изку-
ството на късната готика подготвя появата на Ре-
несанса в Италия.
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Анализ на творба
Страшният съд. Релеф, катедралата „Сен 

Лазар“ в Отьон
Обикновено в тимпаните над западния, центра-

лен вход на романските катедрали се изобразява 
Апокалипсисът – Второто пришествие на Хрис-
тос и Страшният съд. Релефът на катедралата в 
Отьон е създаден от скулптора Жилбер, оставил 
своя подпис върху свитък под краката на Христос. 
В центъра на композицията се намира фигурата 
на Христос в сияние, обкръжен от четири анге-
ла. Мястото на ада и рая се определя от жестове-
те на лявата и дясната ръка на Христос. Вляво са 
представени ангел и дявол, които премерват върху 
везни делата на душите. Изобразителният език е 
конкретен и ярък, с много живи и изразителни де-
тайли. Фигурата на дявола е съставена от човешки 
и животински части и напомня на древните народ-
ни предания. Той умишлено се опитва да наклони 
везните към себе си, за което му помага увита око-
ло краката му змия. Натежават обаче добрите дела 
и душата е спасена. Ангелът спокойно придържа 
везната, докато в гънките на дългата му дреха се 
укриват малките фигурки на хора, очакващи своя 
ред за Страшния съд.

През втория учебен час на учениците може да 
се постави изобразителна задача за създаване на 
фантазен образ, свързана с романското изкуство. 
Основен проблем е съчетаването на разнородни 
части в един нов фантазен обект.

В заключителната част на урока, при обсъж-
дане на резултатите е желателно да се съпоставят 
ученическите творби и да се оценят различните ре-
шения и резултати.

5. Междупредметни връзки. История и ци-
вилизации, география и икономика. Умение да се 
ориентират в развитието на видовете и жанровете 
в изобразителното изкуство на Средновековието. 
Придобиване на ключови компетентности в об-
ластта на българския език при описание и анализ 
на художествени творби, културна компетент-
ност и умения зя изразяване чрез творчество.

10. СЕДМИЦА

Декоративно-приложни изкуства
Изразни средства в декоративно-
приложните изкуства
Проект за декоративен стъклопис
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Разширяване на познанията 

за особеностите на изразните средства в декора-
тивно-приложните изкуства. Обогатяване на по-
знанията и уменията за прилагане на основните 
принципи при изграждане на декоративните про-
екти. Формиране на декоративен усет и развиване 
на комбинативно и вариативно мислене, на репро-
дуктивно въображение.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
 ● разграничава основните изразни средства и 

да ги прилага при изпълнение на различни 
декоративни задачи

 ● разграничава видовете декоративни компо-
зиции според начина на подреждане на деко-
ративните елементи и мотиви – симетрични и 
асиметрични

 ● създава проект за декоративно пано, като 
стилизира подходящи обекти от натура и ги 
композира, съобразявайки се с основните 
принципи за изграждане на декоративните 
проекти.

2. Задачи за постигане на поставените цели-
те на урока

2.1. Задачи за реализиране целите в теоре-
тичната част на урока

 ● конкретизиране на познанията за характер-
ните в декоративно-приложните изкуства 
изразни средства: композиционно решение, 
начин на изграждане на формата – плоско-
стно-декоративен и обемно-пространствен, 
цветови съчетания

 ● обогатяване на образните представи за основ-
ните принципи на изграждане на декоратив-
ните мотиви и видовете декоративни компози-
ции – ритъм, симетрия, асиметрия и контраст.

2.2. Задачи за постигане поставените цели 
при изпълнение на художествено-практиче-
ската част на урока. Съобразявайки се с раз-
личната изобразителна подготовка, възможности 
и качества на учениците, е необходимо да се ди-
ференцират задачите за постигане целите на худо-
жествената практика:

Задължителни задачи: Всеки ученик трябва: 
1. Да изпълни декоративната задача – проект за 
декоративно пано в определена последователност. 



41

2. Да стилизира познати обекти от натурата и ги 
разположи в определено пространство.

Избираеми задачи: Желателно е на ученика да 
се предостави възможност да определи самостоя-
телно: 1. Композиционното решение – брой и 
вид на декоративните образи и начина на тяхното 
комбинирането в паното – симетрично или асиме-
трично; 2. Начин на стилизиране и изграждане на 
формата; 3. Цветовото решение; 4. Материалите и 
техниките на изпълнение – темперни или акварелни 
бои, флумастери, маслен пастел; смесени техники.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, де-

монстрация, анализ на получените резултати, сло-
весни похвати – обяснения, указания, корекции и др.

Средства: оригинални и репродуцирани твор-
би от различни видове декоративно-приложни из-
куства, методически табла, ученически декоратив-
ни проекти, посещение на изложба на приложните 
изкуства, обществени сгради с витражи, ателие на 
художник приложник и електронен ресурс.

Нови понятия: декоративно пано, основни 
принципи на изграждане на декоративните компо-
зиции, изразни средства в декоративно-приложни-
те изкуства ритъм, симетрия, асиметрия и контраст

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

В теоретичната част на урока най-напред е не-
обходима учениците да се запознаят с помощта на 
беседа, възприемане и съпоставяне на репродуци-
рани образци на декоративно-приложното изку-
ство (художествен текстил, дърворезба, мозайка, 
керамика, ковано желязо и др.), с характерните за 
този вид изкуство изразни средства: композиция 
(симетрична и асиметрична), начини на изграж-
дане на формата в зависимост от материала и 
техниката на изпълнение (плоскостно-декора-
тивно и обемно-пространствено) и хармонично 
съчетаване на цветовете (реални и условни). На 
второ място учениците трябва да осмислят четири-
те основни принципа на изграждане на различ-
ните видове декоративни композиции: симетрия, 
асиметрия , ритъм и контраст, които се прила-
гат самостоятелно или като се комбинират.

При реализиране на практическата част на 
урока – създаване на проект за декоративно пано 
на тема „Цветя във ваза“, стъклопис, е желателно 
учениците да придобият зрителна представа каква 
представлява декоративното пано като форма на 
трайно пространствено-естетическо оформление 
на съвременния жилищен и обществен интериор и 
екстериор. Разглеждайки приложените в учебника 
репродуцирани творби на декоративно-приложните 
изкуства, учениците ще разберат, че по съдържа-
ние, композиционно и цветово решение, размер и 
формат паната биват твърде разнообразни, тъй като 
са свързани до голяма степен или изцяло с конкрет-
на пространствено-архитектурна среда. Според ма-
териала и техниката на изпълнение те биват: кера-
мични, текстилни, мозаечни, витражи, дървени и др.

Преди учениците да пристъпят към самостоя-
телната изобразителна дейност е необходимо да 
им се дадат конкретни указания за етапите на ра-
бота, съдържание и формат на паното, компози-
ционното и цветовото решение, материал и техни-
ка на изпълнение.

5. Междупредметни връзки и ключови ком-
петентности. БЕЛ – ученикът използва знания за 
творби на декоративно-приложните изкуства при 
описание, сравнение и анализ на конкретни репро-
дуцирани произведения и ученически декоративни 
проекти. Културна компетентност и умения за 
изразяване чрез творчество – обогатяване на 
познанията за приложните-функционалните въз-
можности на творбите и творческите дейности. 
Умения за учене – умения за планиране на са-
мостоятелната изобразителна дейност и увереност 
за творческа изява и личностна реализация.

36

ДЕКОРАТИВНО-ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА В ДЕКОРАТИВНО-ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА 

Ще научите:
 ●за особеностите на изразните средства 
в декоративно-приложните изкуства

В процеса на проектиране и при осъществяването на проект за украса 
на конкретен предмет се използват специфични за декоративно-при-
ложните изкуства изразни средства. Едно от тях е композицията. 
Два са начините за композиране на украсителните елементи и на сти-
лизираните образи на цветя, птици, човешки фигури и др. Асиметрич-
ната композиция се прилага обикновено при по-голяма част от деко-
ративните пана и при някои орнаменти, независимо с какъв материал 
и с какви техники са изпълнени. За други творби е характерно симе-
тричното композиране на декоративните мотиви и изображения.

Независимо от вида на декоративната композиция се използват че-
тири основни принципа на изграждане. Един от най-често използ-
ваните е ритъмът. Изразява се в повторение на украсителните еле-
менти в определен интервал. Симетрията е друг принцип, при който 
декоративните елементи, мотиви и образи се композират огледално 
спрямо една, две или повече оси. Асиметрията е принцип, при който 
декоративните образи се разполагат така, че да се постигне равно-
весие в композиционното и цветовото решение, без да се използват 
оси на симетрията. Контрастът е четвъртият принцип. Изразява се в 
противопоставяне на различни по форма, големина, цвят и светлосила 
декоративни изображения.

При изграждане на декоративните композиции в керамиката, 
текстила, дърворезбите, мозайките и др. много често се комбинират 
два или повече от разгледаните принципи.

Димитър Киров
Родопска песен, мозайка

Нева Тузсузова. Пролетен празник
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11. СЕДМИЦА

Художествена практика
Рисуване на предмети 
с конусообразна и овална форма
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Затвърдяване на познания-

та за елементите на светлосянката при предметите 
с ръбеста и овална форма. Усъвършенстване на 
уменията за изграждане на светлосянка на пред-
мети с овална форма чрез защриховане с графи-
чен материал. Възпитаване на наблюдателност и 
устойчивост на вниманието.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
 ● композира правилно предметите от натура 

в плоскостта на листа с оглед на мястото, от 
което ги наблюдава и изобразява

 ● предава характерната форма и пропорции на 
предметите, като използва подходящ по гъс-
тота и светлосила щрих

 ● изразява емоционално и оценъчно отноше-
ние към резултатите от изобразителната си 
дейност.

2. Задачи за реализиране целите на урока
Съобразявайки се с различната изобразителна 

подготовка, възможности и качества на ученици-
те, е необходимо да се диференцират задачите за 
постигане целите на художествената практика:

Задължителни задачи. Ученикът трябва: 1. Да 
нарисува поста-вените модели от натура, като се 
постарае да предаде характерната им конусообраз-
на и овална форма, големина и взаимно разполо-
жение; 2. Да изпълни графичната задача чрез защ-
риховане с молив.

Избираеми задачи: На ученика трябва да се 
даде възможност самостоятелно да определи; 1. Да 
изпълни графичната рисунката, като се съобразя-
ва с гледната точка; 2. Да използва подходящ вид 
шрих с оглед формата на предметите; 3. Да поста-
ви по желание подходящ по светлосила фон.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, 

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

Средства: репродуцирани учебни и учениче-
ски графични рисунки на натюрморти, методиче-
ски табла и електронен ресурс.

Нови понятия: светлосянка, елементи на свет-
лосянката па предмети с обла форма.

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

В уводната част на урока е желателно да се при-
помни ролята на светлосянката за изграждане на 
обемната форма на обекти от натура и да се зат-
върдят знанията за особеностите на светлосянката 
на предметите с ръбеста и обла форма, като се ак-
центира върху различията по отношение на техни-
те елементи.

С помощта на беседа и чрез онагледяване и 
демонстрация учениците се запознават последо-
вателно със светлосянката на предмети с конусо-
образна и кълбовидна форма: полутон, светла 
част (блясък), полутон (полусянка), собствена 
сянка (колонна сянка), рефлекс и хвърлена сянка. 
Обръща се внимание на зависимостта на колонна-
та сянка от формата на предмета, която при осно-
вата на конуса е по-широка и по-тъмна и се стесня-
ва и леко изсветлява към върха. При предметите с 
кълбовидна форма колонната сянка изглежда като 
полумесец. Тя е най-широка и най-тъмна в средна-
та част, където формата на предмета е най-широка.

По преценка на учителя, с оглед на различните 
изобразителната подготовка на учениците и при-
ложението на диференцирания подход, може да им 
се предложи за избор две постановки с различна 
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ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА

РИСУВАНЕ НА ПРЕДМЕТИ С КОНУСООБРАЗНА 
И КЪЛБОВИДНА ФОРМА

При конусообразните по форма предмети елементите на светлосян-
ката са същите, както при цилиндричните. Разликата е, че ивиците се 
стесняват и разширяват съобразно формата на конусообразния предмет.р р р ф р у р р

Собствената сянка, т.нар. колонна сянка, е по-широка и по-тъмна 
при основата на конуса, при чашката е обратното.

При кълбовидните по форма предмети елементите на светлосян-
ката се определят от характерната им овална форма. При тях най-из-
пъкналата част, която е обърната към източника на светлината, е 
най-светла, а при гланцираните предмети се образува блясък. Затъм-
нената част изглежда като полумесец. Тя е най-широка и най-тъмна в 
средната си част, където формата на предмета е най-широка.
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сложност. Едната възможност е да се диферен-
цират моделите по брой или по тяхната форма – 
по-елементарна или по-сложна. Другата възмож-
ност зависи от условията за работа в училището 
(класна стая или кабинет по рисуване, брой уче-
ници, чинове или стативи за рисуване и др.). Из-
искванията може да се степенуват по сложност, 
ако едната постановка бъде подредена над перс-
пективния хоризонт на класа, а втората – под хо-
ризонта. Третият вариант за приложение на дифе-
ренцирания подход е моделите да се поставят на 
бял, неутрален фон, като се обясни на учениците, 
че могат по желание да поставят контрастен на 
предметите по светлосила фон.

При изграждане на рисунките с молив на уче-
ниците е необходимо на първо място да се при-
помни изискването да поместят и построят група-
та от предмети в изобразителната плоскост, като 
имат предвид гледната точка. На второ място – да 
предадат характерната форма и пропорции на мо-
делите, като се изтъкне значението на различните 
видове щрих и начините на защриховане в зави-
симост от формата на предмета. На трето – да им 
се напомни, че елементите на светлосянката при 
предметите с обла форма трябва плавно да се пре-
ливат един в друг, като я степенуват с оглед цвета 
на предметите.

При обсъждане на резултатите от изобразител-
ната дейност е необходимо рисунките да се подре-
дят на класната дъска около постановката, за да се 
направи по-обективен сравнителен анализ, като се 
отчетат постиженията и допуснатите грешки.

12. СЕДМИЦА

Визуални проекти 
чрез интегриране на образ и текст
Плакат
Проект за плакат 
на екологична тема
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Усвояване на знания за пла-

ката и приложението му. Формиране на умения за 
създаване на проект за плакат.

Очаквани резултати. Ученикът:
 ● познава особеностите на плаката и неговата 

роля
 ● разграничава видовете плакат
 ● коментира комуникативните аспекти на пла-

ката
 ● създава проект за плакат на определена тема.

2. Педагогическа технология
Методи на обучение: училищна лекция, мулти-

медия, демонстрация, беседа, наблюдение, практи-
чески методи.

Средства: учебник, кадастрон, материали 
за изработка на плакат, изрезки от списания или 
вестници, ножица, лепило, флумастери и др.

Нови понятия: плакат
3. Обща информация за урока
Урокът съдейства за осмисляне на синтеза на 

образ и текст. Чрез този урок ученикът получава 
знания за едно от най-важните средства за комуни-
кация – плаката в неговите разновидности. Осмис-
лянето на ролята на плаката се осъществява и чрез 
проектиране на плакат на тема „Екология“. За из-
работката на проекта могат да се ползват различни 
материали. Важно е репродукциите по темата на 
плаката да бъдат осигурени предварително.

4. Методически насоки. Разработване на те-
оретичната част на урока

В началото на урока учителят коментира прило-
жение на плаката в съвремието. Учениците се включ-
ват активно в беседата, като споделят къде може да 
се разглеждат плакати и с каква цел са поставени.

Следва обсъждане на същността и предназначе-
нието на плаката. Учителят изяснява какво е пла-
кат: по правило голямоформатно изображение, съ-
проводено с кратък текст, направено във връзка с 
агитационни, рекламни, информационни или учеб-
ни цели. Плакатът е елемент от комуникативната 
верига и има важна роля в убеждаването на адре-
сата. Може да се вмъкне информация за първите 
плакати – театралните афиши от XIX век и тяхното 
предназначение. Учителят накратко коментира как 
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през следващия век се появяват и различните видо-
ве плакати: политически и пропаганден, рекламен, 
информационен, образователен, мотивационен и 
различни техни разновидности. Особено важно 
е да се обясни какво представлява съвременният 
плакат и как се разпространява. Той се отпечатва в 
различни размери и в голям тираж. С навлизането 
на компютърните технологии плакатът се създава 
чрез компютърни програми.

При разглеждане на темата е важно да се под-
чертае комуникативната функция на плаката, от 
която произтичат неговите особености. За разлика 
от картината плакатът е предназначен да бъде въз-
приеман бързо. Той трябва да привлече внимание-
то на зрителя, да му предостави информация, да 
го убеди в дадена идея. Плакатът трябва да бъде 
видим от голямо разстояние, да се откроява сред 
другите източници на информация, да е понятен, 
за да се възприема добре от зрителя. Важно е да 
се коментират някои от основните изразни сред-
ства и похвати на плаката, като категорични и ярки 
цветове, контраст, стилизация на формата. Роля-
та на текста и образа в плаката е най-добре да се 
коментират на основа на демонстрация. За целта 
могат да се разглеждат плакатите на страниците на 
учебника или от електронния ресурс.

Разработване на практическата част на 
урока. Проект за плакат на тема „Екология“

Плакати се проектират и по различни теми. Те-
мата за екологията е особено важна. Учителят на-
бляга на значимостта на тази тема: днес всеки от 
нас трябва да се замисли за състоянието на нашата 
планета. Какви могат да бъдат последствията от 
екологичната катастрофа?

Тази тема е важно да се разгледа на основата на 
снимков материал от учебника или от електронния 
ресурс. Така учениците ще имат необходимата мо-
тивация и ще осъзнаят по-добре ролята на плаката.

При работата по проекта е важно снимковият 
материал да бъде предварително подготвен. Фо-
тографиите могат да бъдат изрязани от различни 
списания или да бъдат изтеглени от интернет.

Изпълнение на плаката се осъществява на два 
етапа:

 ● Уточняване на текста, изобразителния мате-
риал и композицията.

 − уточняване на текста, който трябва да бъде 
кратък и ясен

 − избор на подходящи изображения от пред-
варително подготвения материал

 − изготвяне на идейни скици за плаката за 
уточняване на композицията (разположе-
нието на текста и изображенията).

 ● Изпълнение на плаката на голям лист кадас-
трон. Обикновено той включва:

 − изписване на текста на мястото, опреде-
лено за него, или апликиране на отделни 
думи и букви, изрязани от вестници и спи-
сания

 − монтиране на фотографиите или рисунки-
те с лепило.

Може да се започне с монтажа на илюстрации-
те, а след това – с изписване на текста.

Към това трябва да се добави, че изобразител-
ният материал може да включва самостоятелно из-
пълнени рисунки.

Текстът можете да се подготви, като се набере в 
текстообработваща програма и се отпечата на хар-
тия на принтер. Изрязаните редове се монтират на 
определените места.

Плакатът може да бъде изпълнен изцяло чрез 
компютърни технологии.

5. Възможности за междупредметни връз-
ки. География и икономика, БЕЛ.
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ВИЗУАЛНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕ 
НА ОБРАЗ И ЗНАК

ПЛАКАТ

Ще научите:
 ●какво е плакат и какво е неговото предназначение
 ●какви са видовете плакати

Плакатът е лаконично, по правило голямоформатно изображение, 
съпроводено с кратък текст, направено във връзка с агитационни, ре-
кламни, информационни или учебни цели. Плакатът играе важна роля 
като визуална комуникация в убеждаването на адресата.

Неговата информационна функция и неговото въздействие се дъл-
жат и на голямото му разпространение на общес твени места.

Съвременният плакат е полиграфско възпроизвеждане на създаден 
от художника оригинал. С навлизането на компютърните технологии 
плакатът често се създава чрез компютърни програми, без да се при-
бягва до създаване на оригинал в буквалния смисъл на думата.

Плакатите най-често се отпечатват в размери, удобни за разпрос-
транение и монтиране върху различни повърхности. Освен в тради-
ционни размери се създават и голямоформатни плакати, които се мон-
тират по фасади на сгради и на различни обществени места.

Съвременният плакат се осмисля като съобщение, което трябва да 
бъде ясно и разбираемо и което е адресирано до зрителя, за да породи 
у него определени изводи и действия.

Плакатът е предназначен да бъде бързо възприет. Той трябва да при-
влече вниманието на зрителя и да го насочи в определена посока, да му 
предостави информация, да го убеди в дадена идея. Плакатът трябва да 
бъде видим от голямо разстояние, да се откроява сред другите източни-
ци на информация и да е понятен.

За да се привлече вниманието на зрителя към плаката, се използ-
ват различни изразни средства и похвати: категорични и ярки цветове, 
контраст, стилизация на формата, разномащабни фигури и изображе-
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13. СЕДМИЦА

Художествена практика
Поздравителна картичка
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Разширяване на познанията 

за предназначението на една празнична картичка. 
Усъвършенстване на уменията за симетрично или 
свободно подреждане на декоративните образи и 
мотиви в определено пространство. Развиване на 
декоративен усет и репродуктивно въображение.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
 ● подбира и преработва изображения, свърза-

ни с определен празник или народен обичай
 ● проявява умения за постигане на компози-

ционно и цветово равновесие в картичката, 
като използва подходящи материали и техни-
ки на изпълнение

 ● изразява емоционално и оценъчно отноше-
ние към резултатите от декоративната дей-
ност.

2. Задачи за постигане на поставените цели-
те на урока.

 ● разглеждане и анализиране на подходящи ху-
дожествени образци и ученически проекти 
по отношение на тяхното съдържание, ком-
позиционно и цветово решение, материали и 
техники на работа.

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

Задължителни задачи: Всеки ученик трябва: 1. 
Да изпълни декоративната задача – поздравителна 
картичка в определена последователност. 2. Да из-
ползва познати декоративни образи и мотиви.

Избираеми задачи: На ученика е желател-
но да му се предостави възможност да определи 
самостоятелно: 1. Основата на картичката като 
формат, размер и конструкция; 2. Композиционно 
решение – брой и вид на декоративните образи и 
мотиви (сурвачка, снежен човек, снежинка, елха, 
сурвакар, коледар зимна картина и др.), както и на-
чина на подреждането им върху избраната от него 
цветна основа; 3. Цветовото решение; 4. Матери-
алите и техниките на изпълнение – темперни бои, 
флумастери, цветни хартии; смесени техники.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, де-

монстрация, анализ на получените резултати, сло-
весни похвати – указания, корекции и др.

Средства: оригинални и репродуцирани об-

разци на поздравителни картички, методически 
табла, ученически декоративни проекти и електро-
нен ресурс.

Нови понятия: декоративен образ, декорати-
вен мотив

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

Този вид декоративна задача, която е планира-
на да се осъществи в навечерието на така очаква-
ните и свързани с подаръци коледни и новогодиш-
ни празници, е любима на учениците. В началото 
на първия учебен час с помощта на кратка и емо-
ционална беседа се цели, от една страна, да се 
възпитава у учениците умението да уважават, да 
изразяват чувството на обич и признателност към 
конкретни личности – родители, учители, близки 
и познати и др. От друга страна, чрез анализа на 
художествените образци (представени в учебника 
и подбрани от учителя) да се разширят знанията 
им за художествено-естетическите изисквания, ха-
рактерни при изпълнението на поздравителна кар-
тичка. Въз основа на тези изисквания е желателно 
учителят да конкретизира задачите за индивидуал-
но изпълнение на декоративната задача.

46

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА

ПОЗДРАВИТЕЛНА КАРТИЧКА

Изработването на поздравителна картичка е свързано с желанието ви 
да зарадвате близки и приятели, да изразите чувство на обич, уважение 
или на признателност към тях. При създаването на картичка е необ-
ходимо да подберете декоративни елементи и мотиви, символизиращи 
празника. Например при изработване на картичка за Коледа или Нова 
година е подходящо да използвате образ на сурвачки и сурвакари, на 
Дядо Коледа и на коледари, на зимна картина, снежинки, елхи и др.

Художественото въздействие на картичката зависи не толкова от 
броя на включените в нея декоративни мотиви и образи, колкото от 
умението да ги подберете и разположите така, че да постигнете ком-
позиционно и цветово равновесие.

Създайте проект на поздравителна картичка за Коледа или за 
Нова година.

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

 ● решете каква щ е бъде конструкцията на картичката – единична 
или прегъната на две, вертикална или хоризонтална, с примерни 
размери: 20×10; 18×10; 15×10 см

 ● уточнете какви декоративни мотиви и образи ще подберете като 
брой, вид, големина и как ще ги комбинирате

 ● изберете материал за работа: цветна хартия, темпера, флумасте-
ри и др., както и съответната техника на изпълнение

СЪВЕТ
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14. СЕДМИЦА

Формите в изкуството – обем, 
пространство, светлина и сянка
Форма и цвят в живописта
Рисуване на натюрморт
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Обогатяване на знанията 

на учениците за ролята на цветовете като изразно 
средство в живописта за изграждане на формата 
и пространството. Затвърдяване на познанията за 
елементи на светлосянката. Усъвършенстване на 
уменията за изграждане на светлосянката на пред-
метите чрез нюансиране на формата с помощта на 
акварелна или темперна техника. Формиране на 
наблюдателност и устойчивост на вниманието.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
 ● разграничава живописните произведения по 

начин на изграждане на формата – плоско-
стно-декоративно, обемно-пространствено, 
чрез нюансиране, с плътен графичен контур 
и др.

 ● помества правилно и да изобразява предме-
тите от натура в плоскостта на листа с оглед 
на гледната точка

 ● предава характерната форма и пропорции 
на предметите, като използва нюансирането 
като средство за предаване на обемната им 
форма.

2. Задачи за реализиране целите на урока.
2.1. Задачи за осъществяване теоретичната 

част на урока
Първата задача е разглеждане и съпоставяне 

на приложените в учебника репродуцирани живо-
писни творби. Целта е разширяване на знанията 
на учениците за цветовете като основно изразно 
средство в живописта и различните начини на из-
граждане на живописната форма. Следващата за-
дача е да се прецизират знанията за особеностите 
на светлосянката на предметите с обла форма и 
нейните елементи и да се усъвършенства умението 
за предаване на обемната форма чрез нюансиране 
на локалния цвят на всеки модел от натурата.

2.2. Задачи за постигане целите при изпъл-
нение на художествено-практическата част на 
урока. Съобразявайки се с различната изобрази-
телна подготовка, възможности и качества на уче-
ниците, е необходимо да се диференцират задачите 
за постигане целите на художествената практика:

Задължителни задачи. Ученикът трябва: 1. Да 
нарисува поставените модели от натура, като се 
постарае да предаде характерната им форма, голе-

мина и взаимно разположение. 2. Да изпълни живо-
писната задача чрез нюансиране на тяхната форми.

Избираеми задачи. На ученика трябва да се 
даде възможност самостоятелно да определи: 1. Да 
изпълни рисунката, като се съобразява с гледната 
точка; 2. Да използва подходяща техника на нюан-
сиране на локалния цвят на моделите с оглед тяхна-
та форма – акварелна или темперна; 3. Да постави 
по желание подходящ по цвят и светлосила фон.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, де-

монстрация, анализ на получените резултати, сло-
весни похвати – обяснения, указания, корекции и 
др. Средства: репродуцирани творби и учениче-
ски живописни рисунки на натюрморти, методиче-
ски табла и електронен ресурс.

Нови понятия: светлосянка, елементи на свет-
лосянката

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

Теоретичната част на урока с помощта на беседа 
и чрез онагледяване запознава учениците с цвето-
вете и живописната форма като изразно средство, 
а след това със светлосянката и нейните елементи 
при изобразяване на предмети с обла форма, неза-
висимо дали са с цилиндрична, конусообразна или 
с кълбовидна форма. След това учителят ги запоз-
нава с двата начина на нюансиране на един цвят, 
като демонстрира акварелния и темперния способ. 
По негова преценка, с оглед на различните изобра-
зителната подготовка на учениците и приложение-
то на диференцирания подход, може да пристъпи 
към анализиране на постановката по един от двата 
начина. Първият е характерен с това, че групата от 
предмети се обсъжда съвместно с учениците като 
брой, големина, форма и локален цвят, по взаим-
ното им разположение. Вторият начин е интересен 
с това, че всеки ученик самостоятелно извършва 
анализирането на постановката. Преди учениците 
да пристъпят към самостоятелната изобразителна 
дейност учителят е длъжен да им постави конкрет-
ните задача – задължителни и избираеми.

При обсъждане на резултатите от изобразител-
ната дейност е необходимо рисунките да се подре-
дят на класната дъска около постановката, за да се 
направи по-обективен сравнителен анализ, като се 
отчетат постиженията и допуснатите грешки.
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15. СЕДМИЦА

Изкуство и архитектура 
на българското средновековие 
и Възраждане
Изкуството на България 
през средновековието
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Запознаване на учениците с:
 ● особеностите на изкуството на България 

през периода на Средновековието
 ● развитието на архитектурата, градоустрой-

ството, скулптурата, живописта, керамиката, 
приложните изкуства

 ● отделните етапи на средновековната българ-
ска култура с тяхната специфика и характер-
ни паметници.

Очаквани резултати. Учениците ще придоби-
ят умението да:

 ● разпознават и коментират особеностите на 
архитектурата, скулптурата и живописта.

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

в теоретичната част
 ● възприемане на забележителни произведения 

на архитектурата, скулптурата, керамиката, 
стенописта, миниатюрата, иконата и дърво-
резбата и описване на художествените им 
особености.

2.2. Задачи за постигане на поставените 
цели на урока при изпълнение на художестве-
но-практическа част

Учениците могат да посетят исторически или 
археологически музей, сбирки от икони, архите-
ктурни паметници от периода или да се запознаят 
с тях чрез интернет.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: учебна лекция, беседа, 

онагледяване, анализ и оценка на художествените 
примери.

Средства: репродукции на творби на архитек-
турата, скулптурата, живописта и керамиката, ал-
буми и методически табла и др.

4. Методически насоки за реализация на це-
лите и задачите на урока

През първия учебен час учениците трябва да се 
запознаят най-общо с изобразителното изкуство 
и архитектурата на България през Средновеко-
вието. С идването си на Балканския полуостров, 
древните българи донасят своите културни тра-
диции, свързани с едно предимно орнаментално 
приложно изкуство. Столиците на Първото бъл-

гарско царство – Плиска и Преслав са изградени 
като добре укрепени и планирани градове. След 
приемането на християнството езическите храмо-
ве били заменени от църкви, най-внушителната 
сред които е Голямата базилика в Плиска. Също 
толкова представително е и първото произведе-
ние на монументалната скулптура, създадено от 
българите – Мадарският конник. Изсечен върху 
отвесните скали над езическо светилище близо 
до Шумен, този релеф включва изображение на 
конник (вероятно хан Тервел), с куче и повален 
от копие лъв.

След преместването на столицата във Велики 
Преслав се издигат множество църкви с богата 
декорация. За градежа на стените са използвани 
каменни блокове, а за украсата им – цветна глази-
рана керамика и мозайки. Преславската керамика 
включва голямо разнообразие от форми, предназ-
начени за архитектурата – облицовъчни и подови 
плочи, елементи за стенни фризове, капители и др., 
както и трапезни съдове. В керамична техника е 
създадена и известната икона на Св. Теодор Стра-
тилат, която силно въздейства с изчистените си 
пропорции и цветност.

По време на византийското владичество над 
България е издигнат един от най-значимите мана-
стири у нас – Бачковският манастир. Най-ранните 
стенописи са създадени от грузински художници 
и се отличават със забележителни живописни ка-
чества. С течение на вековете стенописният цикъл 
се е разширявал с великолепни творби на българ-
ски майстори, в това число портрета на цар Иван 
Александър.

По време на Второто българско царство осно-
вен център на културата става столицата Търно-
во, където се създава представителна школа. Към 
този период се отнасят едни от най-внушителните 
паметници на архитектурата и живописта в Търно-
во, църквите в Бояна и Земен, скалните манастири 
край с. Иваново на река Русенски Лом, църквите 
в Несебър и др. Забележителното художествено 
майсторство е характерно и за развитието на сте-
нописта. Стенописите от Боянската църква се от-
личават с богата цветност и подчертана жизненост 
на образите. Портретите на ктиторските двойки: 
цар Константин и царица Ирина и местният владе-
тел Калоян и съпругата му Десислава, притежават 
изключителна за времето си портретна прилика и 
одухотвореност. Многобройните декорирани ръ-
кописи, икони, майсторски изработените образци 
на дърворезбата и керамиката допълват предста-
вата за високите постижения на средновековната 
ни култура.
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След завладяването на България от османските 
турци, изкуството се свързва със стремежа за по-
литическа и религиозна независимост. Средища на 
художествения живот остават манастирите в Бъл-
гария и на Атон, където се съхранява национална-
та култура. Новопостроените църкви имат сравни-
телно малки размери, но се отличават с високото 
художествено ниво на стенописите. Живописта от 
Драгалевския, Кремиковския и Погановския мана-
стири, църквите в Търново, Несебър и Арбанаси, 
продължават обогатяването на старите образци с 
множество реални детайли и определят високото 
ниво на балканската живопис през периода.

Анализ на творба
Мадарският конник
Изображенията на конници и коне са били мно-

го разпространени в старата българска култура. 
Релефът върху Мадарските скали край Шумен 
обаче е най-значителния паметник на старобъл-
гарската скулптура. Той представлява сцена с изо-
бражение на конник, куче и поразен от копие лъв, 
изсечена на 23 метра над земята. Въпреки че има 
различни мнения за личността на конника, облек-
лото и прическата му, стремето и седлото на коня 
са характерни за източните народи. Предполага 
се, че е изобразена представителна сцена, в която 
поваленият лъв символизира победения неприя-
тел. При изработването на релефа са приложени 
две техники – врязване в скалата и висок релеф, 
характерни за средновековното изкуство. Скалата 
не е била изравнена и една естествена издатина е 
включена в моделацията на едрото тяло на коня. 
Изображенията и надписите, днес силно повре-
дени, са били покрити с червена мазилка, за да се 
откроят по-добре върху повърхността. Надписите 
произлизат от три различни епохи и разказват за 
събития от времето на трима владетели.

През втория учебен час учениците могат да по-
сетят исторически или археологичен музей, икона 
или етнографска сбирка, архитектурен паметник 
в своя град или да направят виртуална разходка в 
интернет.

4. Междупредметни връзки. История и ци-
вилизации, география и икономика. Умение да се 
ориентират в развитието на видовете и жанровете 
в изобразителното изкуство на Средновековието. 
Придобиване на ключови компетентности в 
областта на българския език при описание и анализ 
на художествени творби, културна компетент-
ност и умения зя изразяване чрез творчество – 
обогатяване на познанията за художествени твор-
би и творчески дейности.

16. СЕДМИЦА

Художествена практика
Моделиране на животинска фигура
Проверка на уменията 
по моделиране
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Разкриване и изобразяване 

на характерните особености на познато животно. 
Усъвършенстване на уменията по моделиране. Из-
следване нивото на изобразителните възможности 
на учениците по моделиране в средата на учебната 
година.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
 ● разграничава образно-пластичните си пред-

стави за любими животни и да предава харак-
терната им конструкция и специфични беле-
зи; открива прилики и разлики между тях

 ● изгражда пластичния образ в определена по-
следователност, като използва подходящи 
похвати по моделиран

 ● проявява самостоятелност и творческа ак-
тивност, пластично виждане и репродуктив-
но въображение в процеса на изобразяване.

2. Задачи за постигане целите на урока
Съобразявайки се с различната изобразителна 

подготовка, възможности и качества на ученици-
те е необходимо да се диференцират задачите за 
постигане целите на художествената практика: 

Задължителни задачи: Всеки ученик трябва: 
1. Да изпълни пластичната задача в определена 
последователност; 2. Да предаде характерните му 
особености/формата на тялото, главата и край-
ниците, най-общите му пропорции/специфични 
белези – уши, опашка, рога и др.; 3. Да моделира 
фигурката в устойчиво положение от глина (плас-
тилин), като използва подходящи похвати за рабо-
та – овалване, разточване, налепване и др.

Избираеми задачи: На ученика е желателно 
да му се предостави възможност да определи са-
мостоятелно: 1. Сюжет – какъв образ да моде-
лира диво или домашно животно – зайче, слон, 
лисица, куче и др. 2. Композиционно решение 
– големина на фигурката, поза или движение. 3. 
Начин на изграждане на образа – чрез слепване 
на моделираните части или моделиране от цяло 
парче глина с цилиндрична форма чрез разрязва-
не и изтегляне.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, де-

монстрация, анализ на получените резултати, сло-
весни похвати – обяснения, указания, корекции и др.
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56

ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА

МОДЕЛИРАНЕ НА ЖИВОТИНСКА ФИГУРА

Проверка на уменията по моделиране

Една от разпространените разновидности на фигуралната компози-
ция като жанр е свързана с изобразяването на животни. В скулптурата 
фигурите на животни се възприемат като кръгла или релефна пласти-
ка. Моделирането на животни е увлекателна творческа задача.

 ● изберете образ на познато домашно или диво животно – кон, ка-
теричка, мечка, лъв, слон и др.

 ● моделирайте общата форма на тялото на животното, а след това 
прилепете към тялото отделните му части – глава и крайници

 ● следващият етап е да оформите характерните му белези – хобот, 
бивни, уши, опашка, рога, гърбица и др.

 ● има и друг начин на работа – моделирайте тялото и крайниците 
на избрания образ от парче глина с приблизително цилиндрична 
форма чрез разрязване, изтегляне и извиване

 ● отделно оформете главата и другите части (опашка, рога, уши 
др.) и ги прилепете към тялото

 ● и при двата начина е необходимо да предадете най-общо обемни-
те съотношения между частите на фигурата и конструктивните Ӝ 
особености

СЪВЕТ

Моделирайте устойчиво образа на избрано животно като кръгла 
скулптура, висока до 10 см, без да използвате арматура.

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

Средства: фотоси и пластични творби, мето-
дически табла, ученически творби, провеждане на 
преднамерено наблюдение и електронен ресурс.

Нови понятия: фигурална композиция, анима-
листичен жанр

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

В уводна част на урока е необходимо мотиви-
рано и емоционално да се постави темата; да се 
активизират образните представи, впечатления и 
преживявания на учениците с помощта на кратка и 
заинтригуваща беседа, придружена със съответен 
нагледен похват – онагледяване, а по преценка на 
учителя – демонстрация; поставяне на конкретни из-
исквания към децата. В основната част на урока, в 
която се осъществява самостоятелната изобразител-
но-творческа дейност от страна на децата, учителят 
дава конкретни насоки относно избора на живот-
но. Обяснява, че всеки ученик е необходимо да се 
съобразява с пластичните възможности на глината 
(пластилина) и конструкцията и пропорциите на жи-
вотното. Животни с дълги и тънки крака или шия 
не са подходящи за моделиране, без да се използва 
телена конструкция. Припомня, че при изграждане 
на фигурката всеки може да избере един от двата 

начина на работа – единият е характерен с това, че 
частите на фигурата се моделират поотделно, след 
което се слепват. Прилага се при изпълнение на 
по-дребни животни с закръглени форми – катерица, 
зайче, коте, лисица и др. Вторият начин е по-кон-
структивен. Различава се от първия по това, че тя-
лото и крайниците се оформят от цяло парче глина 
с приблизително цилиндрична форма чрез разрязва-
не, изтегляне и извиване, а главата и другите части 
(опашка, хобот, бивни, рога, уши и др.) се прилепват 
допълнително Този начин на работа е подходящ при 
моделиране на животни с едри форми на тялото и 
краката – слон, мечка, носорог и др. Друга препоръ-
ка за по-устойчиво изграждане на пластиката е да се 
запълни пространството между краката под форма-
та на скала, пън или по друг начин. Прави корекции, 
стимулира творческите изяви на учениците, но не 
поощрява заглаждането на моделираните фигури с 
пръсти, парцалче или друго пособие. В заключител-
на част на урока учителят организира обсъждането 
на получените пластични резултати, като на първо 
място отбелязва, че всички ученици са изпълнили 
общо поставената тематична задача. След това на-
сочва вниманието им към фигурките, в които най-
добре са предадени характерните конструктивни 
особености, поза или движение, постигнато е устой-
чивост и равновесие. Поощрява тези, които са проя-
вили творческо виждане в процеса на изобразяване.

Ако една от целите на урока е да се установи 
изобразителната подготовка на учениците по мо-
делиране в средата на учебната година, е желател-
но да се използва точково оценяване на получени-
те изобразителни резултати по формулата К=А/В, 
като има предвид следните показатели за:

 ● устойчиво изграждане на фигурката всеки 
ученик получава по 1 точка; - използване на 4 
и повече техники на работа по моделиране 
(разточване, овалване, прилепване, разрязва-
не, изостряне, извиване, отнемане, и др.) – 1 т.;

 ● най-общо предаване на характерната 
конструкция, форма и пропорции на плас-
тичния образ на конкретното животно – 1 т.;

 ● леко раздвижване на фигурката и за пре-
даване на характерна поза или движение 
– 1 точка.

В конкретният случай максималният брой точки 
В е 4. При положение, че един ученик е постигнал 
4 т., неговият К = 4/4 = 1. Това означава, че негова-
та подготовка по моделиране е на високо равнище. 
Ако точките са 3, то К = 3/4 = 0,75, а оценката е мн. 
добра. При условие че точките са 2, тогава К = 2/4 
= 0,50, а оценката по отношение на пластичните 
възможности на даден ученик е добра и т.н.
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17. СЕДМИЦА

Изкуството и архитектурата 
на средновековието 
Преговор и обобщение

Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Затвърдяване и системати-

зиране на познанията на учениците за видовете 
изобразителни изкуства и характерни паметници 
на архитектура на Европейското средновековие. 
Формиране на умение за емоционално оценяване и 
обобщаване на техните особености по съдържание 
и използваните изразни средства.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
 ● разграничава произведенията на византий-

ското, романското, готическото и българско-
то изкуство и архитектура през Средновеко-
вието;

 ● разпознава и коментира етапите в развитие 
на архитектурата, живописта, скулптурата и 
приложните изкуства и техните особености;.

 ● осмисля ролята на изкуството и архитектурата 
в социалния живот на човешкото общество.

2. Задачи за постигане на поставени цели
 ● запознаване на учениците със съдържанието 

на основния текст за преговор и обобщение 
в учебника;

 ● съпоставяне на показаните творби по отно-
шение на тяхното съдържание, използваните 
изобразителни материали и изразни средства 
– цветове, форма на изображенията и компо-
зиция. При разглеждането и анализирането 
художествените примери в учебника и под-
готвените от учителя дидактически табла е 
желателно да се използват придобитите зна-
нията в уроците по история изобразителното 
изкуство и посещенията на исторически, ет-
нографски музей.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: основни методи са бесе-

дата и сравнителния анализ, онагледяването, сло-
весните похвати – обяснения, указания и др.

Средства: репродукции на произведения от 
различни видове изкуства, дидактически табла, 
електронен ресурс и др.

Нови понятия: базилика, катедрала, икона, ви-
траж, миниатюра, релефна скулптура

4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока за преговор и обоб-
щение на усвоените знания и умения

В уводната част на урока е необходимо с по-

мощта на беседа и онагледяване да се припомни 
на учениците наученото за изобразителното изку-
ство и архитектура на Средновековието, като по-
сочат вида на приложените репродуцирани творби 
в учебника или в изготвените от учителя дидакти-
чески табла. Обикновено анализирането на една 
творба е необходимо да започне с изясняване на 
следните въпроси по време на беседата:

 ● към кой вид изобразително изкуство принад-
лежи разглежданата творба – на стенописа, 
стенната мозайка, релефната скулптурата, 
витража, миниатюрата или на приложното 
изкуство?

 ● какво е изобразено в творбата? Каква тема 
или съжет е развълнувала художника – рели-
гиозен, исторически или битов мотив и др.

Най-често анализирането продължава с въпро-
си за уточняване на композицинното решение, 
имащи за цел да се разкрие художествената идея 
на автора. За решаването на този проблем всеки 
ученик трябва да разчита на усвоените през учеб-
ната година знания за основните принципи на из-
граждане на композицията, видове композиции, 
композиционен център и способите за неговото 
изтъкване:

 ● как са разположени образите и декоратив-
ните мотиви в мозайките, иконите или ми-
ниатюрите? (Симетрично или асиметрично, 
асиметрично, но уравновесено; по диагонал, 
фризово и пр.)

 ● Ако творбата е произведение на скулптурата 
– човешките фигури може да бъдат компози-
рани разчленено или компактно, в статични 
или динамични пози.

 ● кой е главният герой (фигура, образ) във фи-
гуралната композиция? По каква се разбира? 
Какъв способ е използвал художникът, за да 
подчертае най-значимия образ? Възможно е 
да е използван един способ, но може и да е 
комбинирал два и повече способа. Най-зна-
чимият изобразителен елемент: се поставя 
в геометричния център на композицията; се 
изобразява на първи план, по-едро; изпъква 
с помощта на контрастни цветове (светли – 
тъмни; топли – студени) и др.

В скулптурните творби се отчита, оценява уме-
нието на твореца да постигне равновесие на обем-
ните форми в пространството, устойчивост в ком-
позицията, четлив силует.

При разглеждане и оценяване на произведени-
ята на различните видове изобразително изкуство 
трябва да се обърне внимание на изобразителни-
те материали и техники на изпълнение.
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Не на последно място по време на беседата е 
желателно да се обсъдят и изтъкнат особеностите 
на църковната архитектура през различните пе-
риоди.

Византийците създават художествена система, 
свързана с христянската религия, в която реали-
змът на античното изкуство е заместен с религиоз-
ни норми и канони. В началото храмовете се строят 
по подобие на старите римски базилики. Базилика-
та е сграда с правоъгълен план, разделен отвътре на 
три или пет кораба (части) с редове от колони, арки 
или стълбове. Предната част (кораб) е по-висока 
от останалите и е прорязана с прозорци. По-късно 
започват да се строят кръстокуполни църкви. Пла-
нът на този вид строеж представлява равнобедрен 
кръст с купол в средата. Тези църкви се отличават 
със скромния си външен вид с открит тухлен или 
каменен строеж, докато интериьорът им е наситен 
с пищна цветност и декоративно богатство.

В романския период водещо изкуство е архи-
тектурата, която се отличава с масивни стени, арки 
върху тежки стълбове, двойни тесни прозорци с 
полукръгъл завършек, тежки архитектурни фор-
ми и детайли. Пряко свързани с архитектурата са 
монументалната и особено релефната скулптура, в 
които формата на образите е изградена обобщено, 
съчетано с наивен реализъм.

Готиката е художествен стил в последния етап 
на средновековното изкуство на Западна Евро-
па. Характерен е със строителството на вели-
чествени катедрали, отличаващи се с високите си 
сводове, стрелковидни арки и сложна система от 
усъвършенствана сводеста конструкция, която 
освобождава стените от носещите им функции. В 
свободните пространства са разположени витра-
жите – монументална живопис от цветни стъкла. 
Другата особеност на готическата архитектура е 
връзката с релефната пластика и декоративно-при-
ложните изкуства.

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

18. СЕДМИЦА

Междинна диагностика
Контрол и оценка на усвоените знания
Цел на диагностиката. В края на първия срок 

е необходимо да се осъществи диагностика на ус-
воените от учениците художествени познания и 
уменията на учениците да разграничават видове-
те декоративно-приложни изкуства, стилизацията 
на натурата, видове декоративни композиции, да 
коментират техните характерни особености: пред-
назначение, размер, материали, пособия и техники 
на изпълнение, основни изразни средства.

Материали. Едната възможност за реализира-
не на диагностичната цел е да се предложи на вни-
манието на учениците визуален тест, състоящ се от 
10 въпроса с по три репродуцирани произведения 
на изящните и декоративно-приложните изкуства.

Инструкции (указания) към учениците: 
Всеки ученик трябва самостоятелно да определи 
кое от трите произведения – А, Б или В, е верният 
отговор конкретно поставените въпроси и да обо-
значи избора си с „х“ в бланка 1. Учителят поясня-
ва, че ако някои от учениците прецени, че е сгре-
шил, защрихова грешния отговор и нанася „х“ на 
друга буква (отговор).
Бланка 1
Ученик                                            клас          №
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Брой въпроси

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

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

В В В В В В В В В В Цифрова 
оценка

Процедура: Основното изискване е всички 
ученици едновременно и самостоятелно да реша-
ват проблемната диагностична задача. Получени-
те данни се нанасят в бланка 1. Верните отговори 
лесно се преброяват с помощта на „ключ“.
Бланка 1 – ключ с верните отговори
Ученик                                            клас          №
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Брой въпроси

А А А А А А Брой верни 
отговори

Б Б Б Б Б Б Б Числов 
коефициент (К)

В В В В В В В Цифрова 
оценка

Оценката е точкова по формулата К=А/В, в 
която А означава броят на верните отговори, а В – 
брой на всички въпроси, т.е. – 10.
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За да се трансформира числовият коефициент 
(К) в цифрова оценка, може за се използва петсте-
пенната таблица на Ю. Венделер. Например, ако 
един ученик отговори правилно на 8 от всички 10 
въпроса, то неговият числов коефициент е К = 8/10 
= 0,80, а цифровата му оценка е мн. добър (5). Ако 
броят на верните отговори 6, то К= 6/10 = 0,60, а 
цифровата оценка е добър (4).

Таблица на Ю. Венделер
Среден числов 
коефициент (К)

Степени 
на цифрова оценка

К = 1 – 0,90 Отличен (6)
К = 0,89 – 0,67 Много добър (5)
К = 0,66 – 0,33 Добър (4)
К = 0,32 – 0,09 Среден (3)

К = 0,08 и по-малко Слаб (2)

Въпросник с три изборни отговора
Вторият начин за поставяне на по-обективна 

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

Не бива да се забравя, че с решаването на въ-
просника се цели основно да се затвърдят знания-
та, а от друга страна – да се установят какви неточ-
ности и грешки допускат учениците, кои въпроси 
най-много са ги затруднили. Целта е тези пропуски 
в знанията да се коригират през втория срок на 
учебната година в 6. клас.

Примерно съдържание на въпросника с три отговора
Въпроси към учениците Алтернативни отговори

1.Определете отговора, в който са изброени само 
видове декоративно-приложни изкуства:

А Грънчарство, килимарство, медникарство, дърворезба, 
везба, ковачество и др.

Б Живопис, скулптура, графика
В Керамика, художествен текстил, мозайка, стъклопис, 

дърворезба, ковано желязо и др.
2.Стилизация на натурат а представлява 
творчески процес, характерен с това, че:

А натурата се претворява с определена декоративна цел, 
като художникът се съобразява с предназначението на 
предмета, с неговата форма и части

Б не се изисква от художника да се съобразява с 
формата на предмета, който предстои да се украси

В задължително изисква художникът да схематизира 
натурата, без да се съобразява с формата, частите на 
определен предмет 

3. Най-простият по форма украсителен елемент 
се нарича декоративен елемент, който бива два 
вида:

А Симетричен и асиметричен
Б Геометричен и растителен
В Елементарен и сложен

4. Декоративният мотив е по-сложен 
украсителен елемент. Според съдържанието 
декоративните мотиви биват:

А Керамичен, текстилен, мозаечен 
Б Плосък и релефен
В Геометричен, растителен, с образ на животно и с 

човешка фигура
5. Основни изразни средства при изграждане на 
декоративен елемент и мотив са:

А пастел, темпера, цветна хартия, глина
Б Черно-бели и цветни линии (прави, извити и 

начупени), форма и цвят
В Молив, флумастер, четка, резци за линолеум

6. Според композиционното решение 
декоративните мотиви биват:

А Уравновесени и неуравновесени
Б Симетрични и асиметрични
В Динамични и статични
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Въпроси към учениците Алтернативни отговори
7. При оформяне на декоративен проект или при 
украса на предмет украсителните елементи се 
комбинират по различен начин. Според начина на 
подреждането им декоративните композиции 
биват няколко вида:

А Плоска и релефна
Б Еднофигурална и многофигурална
В Декоративен фриз, отворена (безкрайна) и затворена 

декоративна композиция

8. Според начина на редуване на декоративните 
елементи и мотиви отворената декоративна 
композиция бива няколко вида:

А Хоризонтална, вертикална, диагонална, свободна и 
шахматна

Б Рисувана, моделирана, гравирана, апликирана
В Фризова, килимена, разпръсната, ивична

9. Характерното за декоративния фриз е, че 
украсителните елементи се подреждат ритмично:

А около една точка, която служи за център
Б на равни интервали в лента (ивица)
В симетрично по една вертикална ос

10. Посочете кои са основните принципи при 
изграждане на декоративни мотиви (образи) и 
композиции?

А Цветови съчетания, стилизирана форма и техники на 
изпълнение

Б Симетрия, асиметрия, ритъм и контраст
В Различни видове линии, щрихи и цветни петна

Всеки ученик отбелязва с „х“ един от трите въз-
можни отговора (А, Б или В) на всеки въпрос в 
бланка 1.
Бланка 1
Ученик                                            клас          №
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Брой въпроси

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

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

В В В В В В В В В В Цифрова 
оценка

Бланка 1 – ключ с верните отговори
Ученик                                            клас          №
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Брой въпроси

А А А А А А А А Брой верни 
отговори

Б Б Б Б Б Числов 
коефициент (К)

В В В В В В В Цифрова 
оценка

Получените данни се отразяват в бланка 1. Ве-
рните отговори най-лесно и бързо се установяват 
с помощта на „ключ“, който представлява блан-
ка 1 с изрязани „прозорчета“ на верните отговори. 
„Ключът“ се поставя върху ученическата бланка 
и веднага може да се установи колко са правил-
ните отговори. Оценката е точкова по формулата 
К = А/В, в която А означава броят на верните от-
говори, а В – брой на въпросите (в случая В = 10). 

Трансформиране на числовия коефициент (К) в 
цифрова оценка може да се осъществи по петсте-
пенната скала на Ю. Венделер:

Например, ако един ученик отговори правилно 
на 9 въпроса, то неговият числов коефициент е К 
= 9/10 = 0,90, а цифровата му оценка е отличен (6). 
Ако броят на верните отговори е 7, то К = 7/10 = 
0,70, а цифровата оценка е мн. добър (5).

Предложеният въпросник може да се обогати 
с още въпроси и подходящи репродуцирани худо-
жествени примери по преценка на учителя. Съдър-
жанието му може да бъде поднесено на внимание-
то на учениците по няколко начина, като учителят:

 ● размножи на ксерокс въпросника според броя 
на учениците; като им обясни, че върху въ-
просника не се отбелязва верния отговор, за-
щото ще го използва в други класове и уроци

 ● изработи табло с въпросите и го постави на 
класната дъска

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

Предоставяйки бланките на учениците, 
учителят трябва да даде конкретни инструк-
ции за съдържанието на въпросника, начина 
на решаването на проблемната задача и начи-
на на оценяване. Трябва да ги предупреди, че 
върху въпросника не се отбелязват отговорите 
и не се задрасква.
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19. СЕДМИЦА

Формите в изкуството – обем, 
пространство, светлина и сянка
Пластичната форма в скулптурата
Фигурална композиция 
на историческа тема 
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Разширяване на познанията 

за особеностите на пластичната форма в скулпту-
рата като основно изразно средство. Запознаване с 
факторите, които определят начини на изграждане 
скулптурната форма в пространството. Усъвър-
шенстване на уменията за устойчиво моделиране 
на пластичните образи в определена последовател-
ност. Възпитаване на самостоятелност и творческа 
активност. Развиване на образно-конструктивно и 
пластично мислене и репродуктивно въображение.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
 ● прилага характерните за скулптурата израз-

ни средства – форма и композиция, при из-
пълнение на различни задачи по моделиране;

 ● разграничава произведенията на скулптурата 
според начина на изграждане на тяхната фор-
мата – обобщено или детайлизирано, чрез 
„преливане“ или „насичане“ и др.;

 ● използва подходящи похвати по моделира-
не на компактна или разчленена фигу-рална 
композиция.

2. Задачи за постигане на поставените цели-
те на урока

2.1. Задачи за реализиране целите в теоре-
тичната част на урока

 ● конкретизиране на познанията за характер-
ните в скулптурата начини на изграждане на 
формата чрез анализиране на приложените в 
учебника репродуцирани скулптурни компо-
зиции;

 ● обогатяване на образните представи за видо-
вете композиционни решения в скулптурата.

2.2.Задачи за постигане поставените цели 
при изпълнение на художествено-практиче-
ската част на урока. Съобразявайки се с раз-
личната изобразителна подготовка, възможности 
и качества на учениците, е необходимо да се ди-
ференцират задачите за постигане целите на худо-
жествената практика:

Задължителни задачи: Всеки ученик трябва: 
1. Да създаде фигурална композиция на истори-
ческа тематика в определена последователност; 2. 
Да предаде най-общо пропорциите и характерните 
конструктивни особености на фигурите; 3. Компо-

зицията да се моделира в устойчиво положение от 
глина (пластилин), като използва подходящи пох-
вати на работа – овалване, разточване, разрязване, 
изтегляне, налепване, отнемане и др.

Избираеми задачи: Желателно е на всеки уче-
ник да се предостави възможност да определи са-
мостоятелно: 1.Сюжета – „Боримечката“, “ Хай-
дутин“, „Бенковски на кон“, „Опълченците на 
Шипка“, „Райна княгина“ и др.; 2. Композицион-
но решение – брой и размер на фигурите – една, 
две или повече; пози – статични или динамични, 
и сюжетно-смисловата връзка между фигурите с 
помощта на подходящи атрибути – знаме, пушки, 
саби и др.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, де-

монстрация, анализ на получените резултати, сло-
весни похвати – обяснения, указания, корекции и др.

Средства: фотоси на скулптурни творби, пос-
ветени на сюжети от нашата история, ученически 
пластики, методически табла, посещение на исто-
рически музей, електронен ресурс и др.

Нови понятия: пластична форма
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ФОРМИТЕ В ИЗКУСТВОТО 
ОБЕМ, ПРОСТРАНСТВО, СВЕТЛИНА И СЯНКА

ПЛАСТИЧНАТА ФОРМА В СКУЛПТУРАТА

Ще научите:
 ●какви са начините за изграждане на пластичната форма 
в скулптурата
 ●как да сравнявате и изразявате мнение по отношение на 
различните начини за изграждане на скулптурната форма

Скулптурата е едно от най-древните изобразителни изкуства, отра-
зяващо действителността в обемно-пластични образи. Познати са две 
основни разновидности на този вид изкуство в зависимост от начина 
на изграждане на пластичната форма в пространството – кръгла 
и релефна скулптура. За разлика от живописта и графиката, основ-
ното изразно средство, с помощта на което се претворяват характер-
ни форми от натурата в кръглата и релефната пластика, е обемна-
та, триизмерна форма. Въпреки че по принцип е възможно точно 
възпроизвеждане на натурата в реалното пространство, скулптурната 
форма притежава известна условност. Възможни са няколко начина 
за изграждане на пластичната форма, които се определят от следните 
фактори. На първо място трябва да се отбележи идейното съдържа-
ние на творбата и нейното предназначение. След това трябва да се 
споменат размерът и видът скулптура (изящна или мо-
нументална, малка пластика и др.), пластичните 
качества на изобразителния материал (камък, 
метал, дърво и др.) и начинът на неговата фак-
турна обработка (гладка, грапава, полирана 
повърхнина). В художествената практика 
при изграждане на портретни образи, фигу-
рални композиции, образи на животни и др. 
се използват различни начини на изграж-
дане на тяхната форма: по-обобщено или 
по-детайлизирано, с категорично от-
деляне на една плоскост от друга или 
чрез „преливането им“, в някои случаи 
и с негативно изпълнение.

Детайлизирани форми

Обобщено 
изграден

образ

Джузепе Мацуоли
Смъртта на Адонис

Антонина Конзова 
Керамична пластика
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4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока

В теоретичната част на урока най-напред е не-
обходимо мотивирано и емоционално поставяне 
на темата, като учениците се запознаят с героични 
моменти от нашата история. За активизиране на 
образните им представи и впечатления е подходя-
що да се използва кратка и заинтригуваща беседа, 
придружена с възприемане и съпоставяне на ре-
продуцирани творби на изобразителното изкуство. 
Преди учениците да пристъпят към изпълнение на 
пластичната задача, учителят трябва да им постави 
конкретни указания за етапите на работа и компо-
зиционните изисквания, като има предвид разгле-
даните по-горе задължителни и избираеми задачи.

При реализиране на практическата част на уро-
ка, в която учениците осъществяват самостоятелна 
изобразително-творческа дейност, учителят актив-
но следи техните пластични изяви, като дава кон-
кретни съвети, насоки, корекции и ги стимулира.

В заключителната част на урока е необходимо 
да се организира обсъждането на получените плас-
тични резултати, като на първо място се отчете, 
че всички ученици са изпълнили общо поставената 
тематична задача. След това да насочи вниманието 
към фигуралните композиции, в които най-сполуч-
ливо са предадени характерните конструктивни 
особености, пози и движения, постигната е устой-
чивост и равновесие на обемните форма. Задължи-
телно той трябва да поощри учениците, проявили 
нестандартно, творческо-пластично виждане в 
процеса на изобразяване.

5. Междупредметни връзки и ключови ком-
петентности. БЕЛ – ученикът използва знания 
при описание, сравнение и анализ на конкретни 
репродуцирани произведения н ученически плас-
тики. Културна компетентност и умения за 
изразяване чрез творчество – обогатяване на 
познанията за приложно-функционалните възмож-
ности на творбите и творческите дейности. Уме-
ния за учене – умения за планиране на самостоя-
телната изобразителна дейност и увереност за 
творческа изява и личностна реализация.

20. СЕДМИЦА

Визуални символи и знаци 
и дигитални технологии
Ориентиране в устройства 
и програми
Пиктограма на животно
1. Цели на урока. Усвояване на знания за 

приложението на визуалните символи и знаци в 
дигиталните технологии. Усвояване на знания за 
художествено оформяне на текст. Формиране на 
умения за художествено оформяне на страница с 
текст с компютър.

Очаквани резултати. Ученикът:
 ● познава различни видове визуални знаци и 

техните функции
 ● обяснява ролята на визуалните знаци в диги-

талните технологии
 ● създава визуални знаци с компютърна про-

грама.
2. Педагогическа технология
Методи на обучение: училищна лекция, мулти-

медия, демонстрация, беседа, наблюдение
Средства: учебник, компютърна конфигура-

ция с инсталирана програма Microsoft Office
Нови понятия: иконичен знак, лого
3. Обща информация за урока
Урокът е теоретико-практически. Той изисква 

компютърно осигуряване и инсталирана текстооб-
работваща програма. Първият час протича като ин-
терактивна лекция, а вторият е практически урок.

Този урок задълбочава знанията на учениците 
за работа с текстообработваща програма Word във 
връзка с оформяне на текст. Акцент е художестве-
ният аспект на оформянето на страница с текст и 
образ.

4. Методически насоки за реализация на це-
лите и задачите на урока

Разработване на теоретическата част на 
урока

Урокът започва с беседа за значението на визу-
алните знаци и символи при различните човешки-
те дейности и обкръжението: уличното движение, 
спорт и др. Демонстрират се различни визуални 
знаци и се обяснява тяхната роля.

След уводната част се преминава към темата 
за приложението на визуалните знаци (иконки-
те) в дигиталните технологии. Къде могат да се 
видят иконки и за какво служат: в компютрите, 
таблетите, телефоните, цифровите телефони и др. 
Пиктограмите улесняват манипулациите с тези 
устройства и програмите в тях. Добър пример е 
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цифровият телефон с неговото меню с команди, 
представено на дисплея като поредица от икони. 
Този пример може да се онагледи чрез конкретен 
телефонен апарат, или със илюстрациите на съот-
ветната страница от учебника.

Учениците се приканват да разгледат дисплея 
на компютъра. За целта те отварят определена 
програма и разглеждат надписите и иконите в лен-
тите и менютата.

Може да се направи паралел между икона и 
дума. Иконите по-лесно се разпознават в сравне-
ние с надписите, които изискват да се прочетат.

След като се изясни въпроса за иконичните зна-
ци и тяхното приложение в дигиталните устрой-
ства, вниманието се насочва към коментиране на 
естетиката на иконичните знаци. Те представляват 
уточнени и естетически оформени образи, целена-
сочено опростени и стилизирани, за да бъдат лесно 
разпознаваеми. Иконките в компютъра или друга-
де е важно да ориентират бързо към действие, а не 
да бъдат продължително разглеждани. Естетиче-
ското оформяне на тези знаци е задача на дизайне-
ра. Тук е важно да се коментират някои от знаците, 
представени в учебника или в електронния ресурс. 
Коментират се: какво представлява иконата и как-
во изобразява, какво означава и на какъв цвят или 
форма е поставена. Много подходящи за целта са 
илюстрациите на спортни знаци, представени в 
учебника.

Разработване на практическата част на 
урока

След като учениците са запознати с особеноси-
тте на пиктограмата, се преминава към практиче-
ската задача. За целта се ползва програмата Paint. 
Чрез беседа се актуализират основните знания за 
програмата и нейните особености, инструментите 
на програмата и техните функции.

Учителят поставя практическата задача – да се 
изработи пиктограма на животно по изобор. Ва-
жно е животното да бъде с форма на тялото, удоб-
на за стилизация. Важно е също да се определи как 
ще бъде изобразено животното: анфас или в про-
фил, цялостно или чрез характерна негова част, 
например глава.

Учениците скицират очертанието на фигурата 
на избраното от тях животно.

Междувременно могат да се коментират илюс-
трациите от учебника или изображения от елек-
тронния ресурс. Тук въпросът е да се обърне вни-
мание на характерното за съответното животно и 
очертанието на формите.

В учебника са представени хумористични об-
рази на животни в два варианта: в контур и в цвят. 

При запълване с цвят е добре да опитат различни 
цветове за запълване с цел пиктограмата да се за-
върши с най-подходящия.

5. Възможности за междупредметни връз-
ки. География и икономика, математика
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ВИЗУАЛНИ СИМВОЛИ И ЗНАЦИ
И ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ОРИЕНТИРАНЕ В УСТРОЙСТВА И ПРОГРАМИ

Ще научите: 
 ●какво е приложението на визуалните символи и знаци 
в дигиталните технологии

В обществото се използва огромно разнообразие от визуални знаци 
и символи: за уличното движение, за различните видове спорт, за ори-
ентиране в магазина или в метрото. Тези визуални знаци улесняват 
ориентирането в пространството и опростяват комуникациите между 
хората. 

Приложението на дигиталните технологии в съвременното обще-
ство непрекъснато расте. Вече може да ги откриете в почти всяка об-
ласт. Вие самите ползвате компютри, таблети, цифрови мобилни теле-
фони, цифрови фотоапарати и други дигитални устройства.

За да се работи лесно с устройствата и програмите се използват 
иконични знаци. Те дават възможност бързо да се ориентираме в 
програмата и в нейните инструменти. 

Така например мобилните телефони съдържат много приложения, 
които са визуализирани на дисплея като икони: телефон, контакти, 
съоб щения, имейл, часовник, камера и др. Чрез натискате на съответ-
ния бутон влизате в съответното приложение и ползвате това, което 
ви е нужно. Например, натискайки иконата на календара, се появяват 
датата, месецът и годината. 
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21. СЕДМИЦА

Декоративно-приложни изкуства
Композицията в декоративно-
приложните изкуства
Проект за затворена декоративна 
композиция
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Обогатяване на познанията 

за особеностите на затворената декоративна ком-
позиция. Затвърдяване на знанията и уменията за 
прилагане на основните принципи на изграждане 
на декоративните композиции. Развиване на ком-
бинативно и вариативно мислене и репродуктивно 
въображение.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
 ● разграничава видовете декоративни компо-

зиции според начина на подреждане на деко-
ративните елементи и мотиви – декоративен 
фриз, отворена и затворена декоративна ком-
позиция

 ● изгражда затворена декоративно компози-
ция, като подбира и ритмично редува украси-
телните елементи, прилагайки един или като 
комбинира два-три от основните принципи 
на изграждане на декоративната композиция 
– ритъм, симетрия, асиметрия и контраст.

2. Задачи за постигане на поставените цели 
на урока

2.1. Задачи за реализиране целите в теоре-
тичната част на урока

 ● разширяване на познанията за степените на 
стилизиране, на обобщаване на формите и 
цветовете в зависимост от предназначението 
на предмета, който предстои да се декорира, 
от материала и техниката на изпълнение

 ● обогатяване на образните представи за ос-
новните принципи при изграждане на деко-
ративните мотиви (модулни елементи) и ви-
довете декоративни композиции

 ● разглеждане и анализиране на приложените 
в учебника репродуцирани творби и в ориги-
нал при посещение на художествени излож-
би, етнографски музеи, ателиета на прилож-
ници, занаятчийска работилница и др.

2.2. Задачи за постигане на поставените 
цели при изпълнение на художествено-прак-
тическата част на урока. Съобразявайки се с 
различната изобразителна подготовка, възмож-
ности и качества на учениците, е необходимо да 
се диференцират задачите за постигане целите на 
художествената практика.

Задължителни задачи: Всеки ученик трябва: 
1. Да изпълни декоративната задача – проект за 
затворена декоративна композиция в определена 
последователност; 2. Да използва познати декора-
тивни елементи и мотиви, като ги редува ритмично 
в определено пространство – бордюр и централно 
поле.

Избираеми задачи: На ученика е желателно 
да му се предостави възможност да определи са-
мостоятелно: 1. Обекта за декориране – цветен 
проект за украса на предмет с определена гео-
метрична форма – квадрат, кръг или правоъгълник; 
2. Композиционно решение – брой, вид, големина 
и цвят на декоративните елементи и мотиви, както 
и начина на тяхното комбинирането; 3. Цветовото 
решение; 4. Материали техники на изпълнение – 
темперни бои, флумастери, цветни хартии; смесе-
ни техники.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, 

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

70

ДЕКОРАТИВНО-ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

КОМПОЗИЦИЯТА В ДЕКОРАТИВНО-ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА

Ще научите:
 ●как се изгражда композицията в декоративно-приложните 
изкуства
 ●какви са видовете декоративни композиции

Изграждането на композиция в декоративно-приложните изкуства е 
пряко свързано с начина на стилизиране. Художникът приложник се съ-
образява с предназначението на предмета, който предстои да декорира, 
с големината му, формата, материала и техниката на изпълнение. Напри-
мер декоративният образ (мотив) на птица, изпълнен с мозаечна техника, 
се различава съществено от образите на птици в художествения текстил, 
дърворезбата, рисуваната керамика, кованото желязо или везбата.

При изграждането на различните видове декоративни композиции 
се прилагат вече споменатите основни принципи: ритъм, симетрия, 
асиметрия и контраст. Освен тях важно значение при създаването 
на композиции в декоративно-приложните изкуства имат и принци-
пите на отвореност и затвореност. Принципът на отвореност (без-
крайност) се характеризира с това, че към него могат да се добавят 
нови елементи, без да се наруши хармонията на цялото. Ето защо из-
градената по този начин декорация се нарича отворена декоративна 
композиция. Обратното – принципът на затвореност предполага, че 
към декорацията не могат да се добавят нови елементи, защото всеки 
от тях би нарушил нейната цялост и хармония – затворена декора-
тивна композиця. В декоративно-приложните изкуства често се из-
ползва и фризът, който е във вид на декоративна ивица. Симетрия по една ос

Симетрия по една ос

Ст. Райнов. Стенна чиния

Рангел Йосифов
Глухар, свещник

Веса Краваева
Птици, мозаечно пано

Атанас Василев
Птици, дърворезба
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Средства: оригинални и репродуцирани творби 
от различни видове декоративно-приложни изкуства, 
методически табла, ученически декоративни проек-
ти, посещение на изложба на приложните изкуства, 
етнографски музей, ателие на художник приложник 
занаятчийска работилница и електронен ресурс.

Нови понятия: модулен елемент, декоративен 
елемент, декоративен мотив, затворена декоратив-
на композиция

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

В уводната част на урока с помощта на бесе-
да и онагледяване учениците трябва да затвърдят 
понятието стилизация на натурата и факторите, 
които определят степените на обобщаване на фор-
мите и цветовете. В тази теоретична част на урок 
е желателно да се обърне внимание на различните 
видовете декоративни мотиви (образи), които спо-
ред материала и техниката на изпълнение са сти-
лизирани по специфичен начин. Акцентът в урока 
трябва да падне върху особеностите на затворена-
та декоративна композиция, за която е характерно, 
че украсителните елементи се разполагат в пред-
мети със симетрична геометрична форма. Преди 
учениците да пристъпят към изпълнението на де-
коративната задача, е необходимо да се дадат кон-
кретни указания с какъв изобразителен материал и 
техника на работа може да се осъществи проекта и 
в каква последователност, като е желателно те да 
нарисуват няколко варианта на своя проект с мо-
лив и да изберат най-сполучливия.

Декоративната задача може да се осъществи с 
компютърната програма Paint в определена по-
следователност, описана и онагледена в учебника. 
Всеки ученик може по лично предпочитание да 
определи: декоративните елементи и мотиви като 
брой, вид, форма, големина и цвят; вида затворе-
на композиция; начина на ритмичното редуване на 
украсителните елементи; да усъвършенства уме-
нията за работа с електронните инструменти, да 
усвои нови операции.

4. Междупредметни връзки и ключови ком-
петентности. БЕЛ – ученикът използва знания за 
творби на декоративно-приложните изкуства при 
описание, сравнение и анализ на конкретни репро-
дуцирани произведения и ученически декоративни 
проекти. Културна компетентност и умения 
за изразяване чрез творчество – обогатяване 
на познанията за приложно-функционалните въз-
можности на творбите и творческите дейности. 
Умения за учене – умения за планиране на са-
мостоятелната изобразителна дейност и увереност 
за творческа изява и личностна реализация.

22. СЕДМИЦА

Видове декоративно-приложни 
изкуства
Преговор и обобщение

Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Затвърдяване и разширяване 

познанията на учениците за видовете декоратив-
но-приложни изкуства и характерни за тях видове 
декоративни композиции. Усвояване на умението 
за емоционално възприемане и анализиране на 
техните произведенията по отношение на използ-
ваните изразни средства.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
 ● разграничава изразните средства в произве-

денията на декоративно-приложните изку-
ство по вид

 ● изразява мнение и отношение на ролята на 
декоративно-приложните изкуства и на ху-
дожествените занаяти за съхраняване на на-
ционалната културна идентичност

 ● обсъжда и коментира в група творби от един 
или от различни видове декоративно-при-
ложни изкуства

 ● представи творбите пред съучениците си по 
отношение на тяхното съдържание, специ-
фични материали и начин на изграждане на 
декоративните образи.

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

шение на тяхното съдържание, използваните 
от авторите изобразителни материали и из-
разни средства – цветове, начин на изгражда-
не на формата и композиция.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: основни методи са бесе-

дата и сравнителния анализ, онагледяването, сло-
весните похвати – обяснения, указания и др.

Средства: репродукции на произведения от 
различни видове декоративно-приложни изкуства, 
дидактически табла, електронен ресурс и др.

Нови понятия: ритъм, симетрия, асиметрия, 
контраст, декоративен фриз, отворена и затворена 
декоративна композиция, модул

4. Методически насоки за реализиране на 
целите и задачите на урока за преговор и обоб-
щение на усвоените знания и умения

В уводната част на урока е необходимо с 
помощ та на беседа и онагледяване да се припомни 
на учениците наученото за декоративно-прилож-
ните изкуства, като се посочи вида на репродук-
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циите в учебника или в изготвеното от учителя ди-
дактическо табло. Обикновено анализирането на 
една творба е необходимо да започне с изясняване 
на следните въпроси:

 ● към кой вид изкуство принадлежи тя – на 
дърворезбата, стъклописа, художествения 
текстил, кованото желязо, керамиката, мо-
зайката, металопластиката и др.

 ● какво е изобразено на нея и какво е предназ-
начението Ӝ? Чисто декоративна функция ли 
има, или се отличава с практическо-прилож-
ния си характер и предназначение?

За разкриване на предназначението на дадена 
творба и нейните художествено-естетически ка-
чества, на идейния замисъл на автора всеки уче-
ник трябва да разчита на усвоените през учебната 
година знания за: стилизацията на натурата, 
основните принципи на изграждане на компози-
цията и видовете композиции в декоративно-при-
ложните изкуства.

Желателно е анализирането да продължи с въ-
проси за осмисляне на използваните от авторите 
изразни средства. Обикновено най-напред се об-
ръща внимание на композиционното решение, 
което в декоративно-приложните изкуства може 
да бъде симетрично или асиметрично, но урав-
новесено. Ако в творбата има човешки фигури и 
тя е произведение на керамиката, дърворезбата 
или декоративната пластика, композиционното 
решение може да бъде разчленено или компактно, 
в статични или динамични пози, като се оценява 
умението на твореца да постигне равновесие на 
обемните форми в пространството.

Друго изразно средство, което подлежи на ана-
лиз, е начинът на изграждане на формата. В 
декоративно-приложните изкуства според матери-
ала и техниката на изпълнение формата на обра-
зите се изгражда по два начина, утвърдени в худо-
жествената практика:

 ● в повечето видове изкуства формата се из-
пълнява плоскостно-декоративно – чрез 
равномерно полагане на цветните петна едно 
до друго без светлосянка, със или без плътен 
графичен контур, като цветовете в някои от 
тях имат условен характер, т.е. не отговарят 
на действителния цвят на обекта;

 ● вторият начин е обемно-пространствен. Из-
ползва се за изграждане на формата на обра-
зите в керамичната пластика, дърворезбата, 
кованото желязо, маталопластиката, както и 
в някои текстилни декоративни пана.

 ● Следващите въпроси при анализирането са 
свързани с цветовото решение на произ-
ведението. При разглеждане и оценяване 
на произведенията на различните видове де-
коративно-приложни изкуство трябва да се 
обърне внимание на изобразителните ма-
териали и техниките на изпълнение.

След беседата с въпроси за преговор и обобще-
ние една от възможностите е учителят да постави 
задача на класа да се сформират няколко екипа по 
интереси и лично предпочитание с по един отго-
ворник, които да анализират и коментират предло-
жените в учебника и от учителя в табла художест-
вени примери. На всеки екип е необходимо да се 
постави определена задача и да се дадат конкретни 
указания. Екипите трябва да:

 ● определят творбите, по които ще работят, 
като посочат техния брой, вид декоратив-
но-приложно изкуство, название и автор

 ● открият използваните от твореца изразни 
средства във всяка творба.

Един от екипите може да предпочете да разгле-
да изразните средства в избраните произведения, 
като акцентира на композицията.

Друга група може да насочи своето вниманието 
и усилията си към анализиране начина на изграж-
дане на пластичната им форма.

Трети екип може да предпочете цветовете като 
изразно средство или материалите и техниките на 
изпълнение на творбите.

Другата възможност е всеки ученик или екип да 
представи в писмена форма своя анализ и оценка 
на избраните произведения и да изрази становище 
относно идейния замисъл на авторите.

Трета възможност – задача за портфолио – все-
ки ученик да се постарае и да създаде проект за 
декоративно пяно (композиция) по лично впечат-
ление с графични изразни средства.

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

Изкуството и архитектурата 
на европейското средновековие 
и Ренесанса
Изкуството на Ренесанса в Италия
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Учениците се запознават с:
 ● особеностите на изкуството на Италия през 

епохата на Ренесанса
 ● етапите на ренесансовото развитие и връзката 

им с културата на Флоренция, Рим и Венеция
 ● обновлението на принципите в архитектура-

та, живописта и скулптурата
 ● известни художници и творби от периода.

Чрез изобразителната задача учениците ще 
усъвършенстват уменията си за:

 ● избор на подходящи изразни средства според 
замисъла и вида изобразителна дейност

 ● развитие на визуалното мислене и продук-
тивното въображение.

Очаквани резултати. Учениците ще придоби-
ят умението да:

 ● разпознават и коментират особеностите на 
архитектурата, скулптурата и живописта

 ● разпознават известните майстори на Ренесанса 
като Леонардо да Винчи, Рафаело, Микеландже-
ло, Донатело, Тициан и др., и техните творби

 ● планират изобразителните си действия съо-
бразно качествата на изобразителния мате-
риал

 ● обясняват словесно съдържанието на собст-
вените си рисунки и пластики.

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

в теоретичната част
 ● възприемане на забележителни произведения 

на архитектурата, скулптурата, стенописа и 
живопи ста от периода и описване на худо-
жествените им качества.

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

Изобразителната задача „Моделиране на чо-
вешка фигура“ ще се осъществи с обемно-пласти-
чен материал – глина или пластилин.

Какви задачи могат да се поставят на уче-
ниците:

Задължителни: Ученикът трябва: 1. Да моде-
лира устойчиво човешка фигура в статична поза 
като балансира центъра на тежестта; 2. Да оформи 
фигурата от парче глина (пластилин) с цилиндрич-
на форма в размер до 10 – 15 см чрез разрязване 

и изтегляне; 3. Да предаде конструктивните осо-
бености и най-общите пропорции на моделираната 
фигура, без да я заглажда

Избираеми: Ученикът може да определи по 
собствено предпочитание: 1. Размер на фигурата; 
2. Позата, движенията, евентуално атрибутите съ-
образно на избраната тема.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: учебна лекция, беседа, 

онагледяване, демонстрация, анализ и оценка на 
художествените творби, словесни похвати – обяс-
нения, указания, корекции, стимулиране на твор-
ческите изяви и др.

Средства: репродукции или диапозитиви на 
творби на архитектурата, скулптурата и живопи-
ста, албуми и методически табла, ученически плас-
тики по темата, електронен ресурс и др.

Нови понятия: Ренесанс
4. Методически насоки за реализация на це-

лите и задачите на урока
През първия учебен час учениците трябва да се 

запознаят най-общо с изобразителното изкуство и 
архитектурата на Ренесанса. В Италия Ренесансът 
достига разцвет през периода ХV – XVІ в., който е 
свързан с изключително развитие на науките, лите-
ратурата и изобразителното изкуство. „Столица“ на 
културата през ранния Ренесанс става Флоренция, 
най-могъщият търговски и икономически център 
през периода. В този град започват дейността си 
тримата новатори в изкуството: Брунелески в архи-
тектурата, Донатело в скулптурата и Мазачо в жи-
вописта. Филипо Брунелески действително успява 
да създаде нов архитектурен стил. Проектираните 
от него сгради на Приюта за сираци и капелата на 
фамилията Паци във Флоренция съчетават елементи 
от старата римска архитектура с едно съвременно 
разбиране за функционалност и хармония на фор-
мите. Новаторството в произведенията на Мазачо 
се изразява не толкова в промяната на познатите от 
Средновековието сцени, колкото в изпълването им 
с множество реалистични елементи. Мазачо умело 
използва разработените от Брунелески принципи 
на линейната перспектива, за да предаде впечатле-
нието за пространство в живописта. В стенописните 
му композиции от капела „Бранкачи“ фигурите са 
масивни и тежки, движат се уверено в триизмер-
на среда и сред обемна архитектура. В скулптура-
та Донатело пръв възвръща на човешката фигура 
класическата красота на пропорциите и свободата 
на движенията. Създадените от него за украсата на 
флорентинската катедрала статуи на светци и про-
роци се отличават с ярка, запомняща се индивидуал-
ност. На площада пред катедралата „Сан Антонио“ 
в Падуа той издига величествена конна статуя на во-
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еноначалника Гатамелата, излъчващ физическа сила 
и достойнство.

С началото на XVI век започва една от най-ве-
ликите епохи в историята на световното изкуство 
– Високия ренесанс. Леонардо да Винчи е най-яр-
кият пример за новия тип художник учен. Освен 
живописец, скулптор, теоретик и архитект, той е 
бил инженер, математик, механик и естествоизпи-
тател, като във всяка сфера проявява забележител-
ни познания. Като живописец Леонардо изучава 
правилните пропорции на човешкото тяло, зако-
номерностите на композицията и перспективата. 
Илюзорното предаване на пространството в не-
говите картини е постигнато с помощта на т.нар. 
„сфумато“ – леко замъгляване на контурите и цве-
товете, което създава чувство за въздушна атмос-
фера. Най-известните произведения на художника 
– „Мадоната в пещерата“, стенописът „Тайната 
вечеря“ (ц. „Санта Мария деле Грацие“, Милано), 
портретът на Мона Лиза и др., се характеризират 
със съвършена композиция, уверено изграждане на 
формите и сложен емоционален живот на образите.

Съвременник на Леонардо, Микеланджело Буо-
нароти е също универсален творец: скулптор, жи-
вописец, архитект и поет. В основата на цялото му 
изкуство стои хуманистичната представа за съвър-
шения във физически и духовен смисъл човек. Ста-
туята на Давид, създадена като символ на свободата 
на Флоренция, дава израз на характерния за Мике-
ланджело стремеж към обобщени, героични образи. 
Повечето негови скулптури („Пиета“, „Мойсей“, 
„Робите“) са изваяни от мрамор, обработен с из-
ключително майсторство и разнообразно третира-
ни повърхности. Идеята за човека като център на 
света, е тема и на стенописния цикъл върху свода на 
Сикстинската капела във Ватикана. С невероятна 
фантазия Микеланджело изобразява сътворението 
на света и сцени от ранната история на човечест-
вото. Мощно раздвижените в пространството ком-
позиции, фигури на пророци и юноши са свързани 
помежду си с помощта на рисувана архитектура.

Рафаело Санти, третият голям живописец на 
Ренесанса, притежава особен усет за идеализира-
на и спокойна красота. Именно той създава образа 
на физически и духовно хармоничния човек, оста-
нал модел за подражание през годините. В една от 
най-съвършените си творби – „Сикстинската Ма-
дона“, художникът успява да изгради поразителен 
с моралната си чистота и привлекателност образ 
на Богородица. По покана на папа Юлий ІІ Рафае-
ло изписва и знаменитите си стенописи в станците 
(стаите) на Ватикана. Най-прочут сред тях е Атин-
ската школа, посветена на развитието на филосо-
фията и науката през Античността.
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ИЗКУСТВОТО И АРХИТЕКТУРАТА 
НА ЕВРОПЕЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ И РЕНЕСАНСА

ИЗКУСТВО НА РЕНЕСАНСА В ИТАЛИЯ

Донатело. Пророк Авакум

Катедралата „Санта Мария дел Фиоре“ във Флоренция

Ренесансът в изкуството осъществява прехода от Средновековието 
към културата на новото време. В Италия Ренесансът достига раз-
цвет през периода ХV – XVІ век, свързан с изключителното разви-
тие на науките, литературата и изобразителното изкуство. Първите 
представители на епохата разбират възраждането на културата като 
завръщане към художественото богатство и философията на Древна 
Гърция и Древен Рим. В центъра на новото им възприятие стои живи-
ят интерес към реалния свят, природата и особено към човешката лич-
ност, издигната в идеал на епохата. В живописта, графиката и скулп-
турата реалистичните форми изместват средновековната символика. 
Нерядко художниците си служат с научните открития в областта на 
геометрията, математиката, перспективата, анатомията и др., с чиято 
помощ постигат правдиво изображение на пространството и човека. 
Благодарение на сближаването между науката и изкуството ренесан-
совият творец се превръща в многостранно развита личност с широки 
теоретични интереси.

През Ранния ренесанс „столица“ на културата става Флоренция, 
най-могъщият търговски и икономически център в този период. Във 
Флоренция започват дейността си тримата новатори в изкуството: 
Брунелески в архитектурата, Донатело в скулптурата и Мазачо в жи-
вописта. Филипо Брунелески действително успява да създаде нов 
архитектурен стил. Проектираните от него сгради на приюта за си-
раци и капелата на фамилията Паци във Флоренция съчетават еле-
менти от старата римска архитектура с едно съвременно разбиране 
за функционалност и хармония на формите. Като цяло архитектурата 

Във Венеция – най-големия търговски град в Ев-
ропа, ренесансовите процеси протичат с известно 
закъснение и по много характерен начин. Тук жи-
вописта е свързана преди всичко с прослава на Ре-
публиката и нейните видни граждани, което насочва 
вниманието на художниците към светските сюжети. 
Повечето от венецианските живописци са известни 
като изключителни майстори на колорита. В изку-
ството на Джорджоне основна тема е хармонията 
между човека и природата. Пръв между венециан-
ските художници той рисува по литературни и ми-
тологични сюжети, въвежда в живописта пейзажа и 
голото тяло. Изградени с необикновена поетичност, 
картините „Буря“ и „Тримата философи“ предиз-
викват интерес не толкова с тематиката си, колкото 
с умелото предаване на разнообразни настроения. 
Портретите и религиозните произведения на Тици-
ан („Император Карл при Мюлберг“, „Каещата се 
Магдалина“, „Въведение в храма“) също се отли-
чават със задълбочена характеристика и точно из-
образени психологически състояния на персонажи-
те. Като официален художник на Венеция, Тициан 
създава редица произведения за църкви и общест-
вени здания, които притежават необичайно смели 
композиции и свобода на изпълнението. Младият 
му съвременник Веронезе се насочва предимно към 
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стенната живопис и бързо се налага като художник 
на празничната и богата Венеция. Независимо ка-
къв сюжет пресъздава („Сватбата в Кана“, „Пир в 
дома на Левит“, „Триумфът на Венеция“), Веронезе 
включва в огромните си картини шумната тълпа на 
своите съвременници. Произведенията му поразя-
ват със сложните си композиции и богати цветови 
гами. Съвсем различен характер носи творчеството 
на Тинторето, което отбелязва края на ренесансо-
вата класика. В картините на тема „Тайната вечеря“ 
драматични състояния се съчетават с остри кон-
трасти на светлина и сянка и предвещават изкуство-
то на следващата епоха – барока.

Анализ на творба
Джорджоне – „Тримата философи“
Картините на Джорджоне се отличават с лирич-

ната си атмосфера и хармонична връзка между чо-
века и природата. Сюжетът им обаче често е неясен 
или неразбираем. Творбата „Тримата философи“ 
например има 11 различни тълкувания в литература-
та. Ето някои от тях: Тримата мъдреци обсъждат 
появата на Витлеемската звезда; Представите-
ли на трите възрасти на човешката начетеност; 
Двама философи посвещават в науката младия 
римски император Марк Аврелий; Авраам препо-
дава на египтяните астрономия. Според най-по-
пулярното разбиране картината представя три етапа 
от развитието на философията – суровият старец 
символизира средновековното богословие, източ-
ния мъдрец – арабската наука, а младежът с пергел 
в ръка – познанието на Ренесанса. Картината прите-
жава изключително колористично богатство. Пейза-
жът и лицата са рисувани с голяма лекота, потопени 
в потоци от разсеяна дневна светлина.

През втория учебен час на учениците може да 
се постави изобразителна задача, например „Да-
вид“, „Историческа личност“, „Конен портрет“ и 
др., свързана с историята на Ренесанса. Основен 
проблем е постигането на устойчивост и равнове-
сие при конструирането на човешката фигура чрез 
основните конструктивни точки – раменни, лакът-
ни и коленни стави.

В заключителната част на урока, при обсъжда-
не на резултатите, е желателно да се съпоставят 
ученическите творби и да се оценят различните ре-
шения и резултати.

5. Междупредметни връзки. История и ци-
вилизации, география и икономика. Умение да се 
ориентират в развитието на видовете и жанрове-
те в изобразителното изкуство на Възраждането. 
Придобиване на ключови компетентности в 
областта на българския език при описание и анализ 
на художествени творби, културна компетент-
ност и умения за изразяване чрез творчество.

24. СЕДМИЦА

Изкуството и архитектурата 
на Европейското средновековие 
и Ренесанса
Ренесансът в страните от Северна 
Европа
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Запознаване на учениците с:
 ● изкуството на Нидерландия, Германия и 

Франция през епохата на Ренесанса
 ● специфичния характер на художествените 

процеси в страните от Северна Европа
 ● известни автори и произведения на живопи-

ста и графиката.
Очаквани резултати. Учениците ще придоби-

ят умения да:
 ● разпознават и коментират особеностите на 

живописта и графиката в отделните страни
 ● разпознават известните майстори на Рене-

санса в Северна Европа като Ян ван Ейк, 
Брьогел, Бош, Дюрер, Холбайн и др., и тех-
ните творби

 ● отчитат разликата при протичане на ренесан-
совите процеси в страните от Северна Евро-
па и в Италия

 ● планират изобразителните си действия съо-
бразно качествата на изобразителния мате-
риал

 ● обясняват словесно съдържанието на собст-
вените си рисунки и живописни творби.

2. Задачи за постигане на поставените цели
2.1.Задачи за постигане на целите на урока в 

теоретичната част
 ● възприемане на забележителни произведения 

на живописта и графиката от периода и опис-
ване на художествените им качества.

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

Изобразителната задача „Рисуване на портре-
тен образ“ ще се осъществи с графичен или живо-
писен материал.

Какви задачи могат да се поставят на уче-
ниците

Задължителни: Ученикът трябва: 1. Да нари-
сува портретен образ, като има предвид характер-
ните за Северния ренесанс художествени принци-
пи – стремеж към реалистичност, декоративност, 
изразителност на детайла, символика на предмети 
и елементи от средата; 2.Да определи начина на 
създаването му, неговата големина, композицион-
но, цветово или графично решение.
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Избираеми: Ученикът може да определи по 
собствено предпочитание: 1. Да нарисува образ на 
свой съученик, близък човек или свой автопортрет; 
2. Да определи позата, облеклото, движенията, евен-
туално атрибутите, включени в композицията; 3. Да 
включи образа в подходяща обстановка или ситуа-
ция; 4. Да използва деформирани или трудно разпоз-
наваеми обекти със символично значение.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: учебна лекция, беседа, 

онагледяване, демонстрация, анализ и оценка на 
получените резултати, словесни похвати – обясне-
ния, указания, корекции, стимулиране на творче-
ските изяви и др.

Средства: репродукции или диапозитиви на 
творби на живописта и графиката, албуми и мето-
дически табла, ученически рисунки и пластики по 
темата и др.

4. Методически насоки за реализация на це-
лите и задачите на урока

През първия учебен час учениците трябва да се 
запознаят най-общо с изобразителното изкуство 
на Ренесанса в Северна Европа. Ренесансовите 
идеи се разпространяват през XV и XVI век и в 
изкуството на Нидерландия, Германия и Франция 
по специфичен за всяка страна начин. Промените 
се проявяват най-рано в живописта, докато архи-
тектурата и скулптурата запазват дълго време осо-
беностите на готическия стил.

Изкуството на Нидерландия изпитва силно 
влияние от страна на религиозния светоглед и сим-
волика. За разлика от Италия на северните худож-
ници е чужд стремежът да изследват по научен път 
законите на природата и на зрителното възприятие. 
Вместо това те разчитат на точното наблюдение 
при предаване на пространството, осветлението 
и материалната същност на предметите. Главно 
място в изкуството им заемат малкоформатната 
картина, миниатюрата и олтарната живопис, дока-
то стенописът почти не се развива. За решаването 
на новите художествени задачи спомага усъвър-
шенстването на техниката на маслената живопис от 
братята Хуберт и Ян ван Ейк. Двамата са автори на 
прочутия олтар за църквата в Гент, с изображения 
на религиозни сцени и реалистичните портрети на 
поръчителите. Като придворен художник Ян ван 
Ейк е получавал и много поръчки за официални 
портрети, между които „Мадоната с канцлера Ро-
лен“, „Мадоната на Георг ван дер Пале“, „Портрет 
на семейство Арнолфини“ и др. Създадените от 
него образи са лишени от всякаква идеализация, но 
привличат с дълбоката си одухотвореност и наси-
тени със символика елементи.

В изкуството на Йеронимус Бош образите от 
реалността причудливо се преплитат с фантазия, 
страховити видения и елементи на народния фолк-
лор. Основна тема на неговите произведения са 
глупостта, алчността и невежеството на хората. 
При изобразяването на поучителни сюжети („Кола 
със сено“, „Градината на наслаждението“, „Изку-
шенията на св. Антоний“) Бош използва слож-
ни алегории и заплашителни образи, за да осъди 
греховете на човечеството. Така в композициите 
му предмети, хора, животни, странни механизми, 
минерали и растения се смесват в неестествени 
връзки, които напомнят за приказната народната 
култура. Живописното решение обаче ни убежда-
ва в реалността на изобразения фантастичен свят.

Сред най-оригиналните художници на севера се 
нарежда и Питер Брьогел Стари, чието творчест-
во също черпи идеи от старинния фолклор. Люби-
ми теми на художника са илюстрациите на нидер-
ландските пословици, детските игри и празничните 
обичаи. Почти всички картини изобилстват със 
занимателни подробности и великолепно изписа-
ни сцени, но често са изпълнени с насмешка или 
мрачно настроение. Брьогел има и голям принос за 
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ИЗКУСТВОТО И АРХИТЕКТУРАТА 
НА ЕВРОПЕЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ И РЕНЕСАНСА

РЕНЕСАНСЪТ В СТРАНИТЕ ОТ СЕВЕРНА ЕВРОПА

Ренесансовите идеи се разпространяват през XV и XVI век и в изку-
ството на Нидерландия, Германия и Франция по специфичен за всяка 
страна начин. Промените се проявяват най-рано в живописта, докато 
архитектурата и скулптурата запазват дълго време особеностите на 
готическия стил.

Изкуството на Нидерландия изпитва силно влияние от страна на 
религиозния светоглед и символика. За разлика от Италия на северните 
художници им е чужд стремежът да изследват по научен път законите 
на природата и на зрителното възприятие. Вместо това те разчитат на 
точното наблюдение при предаване на пространството, осветление-
то и материалната същност на предметите. Живописците от Северния 
ренесанс отразяват като в огледало видимия свят и се славят като май-
стори на миниатюрния детайл. Главно място в изкуството им заемат 
малкоформатната картина, миниатюрата и олтарната живопис, докато 
стенописът почти не се развива. За решаването на новите художест-
вени задачи спомага усъвършенстването на техниката на маслената 
живопис от братята Хуберт и Ян ван Ейк. Двамата са автори на про-
чутия олтар за църквата в Гент с изображения на религиозни сцени и 
реалистичните портрети на поръчителите. Като придворен художник, 
Ян ван Ейк е получавал и много поръчки за официални портрети, 

Братя Лимбург. Миниатюра

Ян ван Ейк
Портрет на семейство Арнолфини

Хуберт и Ян ван Ейк
Гентски олтар
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развитието на пейзажа със серията картини „Два-
найсетте месеца“.

Началото в културното обновление на Герма-
ния настъпва през втората половина на ХV век. 
През този период в страната е изобретено и книго-
печатането, съпътствано от масовото разпростра-
нение на гравюрата и особено на гравюрата върху 
мед. Албрехт Дюрер е първият художник, който 
осъществява прехода от готиката към Ренесанса. 
Особеният усет на Дюрер към остра характерност 
се проявява още в ранните му рисунки, портрети и 
автопортрети, пейзажи и религиозни картини. Гра-
фичните цикли на художника и особено гравюрите 
„Рицарят, смъртта и дяволът“ и „Меланхолия“ се 
радвали на голяма известност в Германия заради 
своята реална образност и майсторско изпълне-
ние. Дюрер притежавал широки познания и в об-
ластта на архитектурата, математиката и теорията. 
Известните му „Четири книги за пропорциите“ за 
пръв път в изкуството на севера изследват научно 
проблема за перспективата и правилните пропор-
ции на човешкото тяло.

Към кръга на най-значителните немски худож-
ници принадлежат и портретистите Лукас Кранах 
и Ханс Холбайн Младши. В портретите на Лукас 
Кранах плоскостната декоративност на костюма 
се съчетава с точна, неидеализирана характерис-
тика на лицата. Кранах е и първият немски живо-
писец, който се обръща към образите от античната 
митология. Неговите картини „Венера и Амур“ са 
първият опит в Северна Европа да се изобрази го-
лото тяло като модел за хармония и съвършенство.

Ханс Холбайн живее и работи в Германия, 
Швейцария, Италия и Англия, утвърждавайки 
се бързо като моден портретист на Европа. Сред 
забележителните му произведения се нареждат 
портретите на философа Еразъм Ротердамски, ан-
глийския крал Хенрих VІІІ, кралица Джейн Сей-
мур и др. Изключителен рисувач, Холбайн предава 
много артистично характера на моделите, както и 
духовната им същност.

Във Франция Ренесансът се развива под сил-
ното влияние на нидерландското и италианското 
изкуство. Най-известният представител на френс-
ката живопис Жан Фуке е пребивавал в Италия, 
където рисува портрет на папата. Сред значимите 
майстори на портретното изкуство се нарежда и 
Франсуа Клуе. Повечето му картини се отличават 
с вярно предаден облик на модела и голяма живост 
на изражението. Постепенно френското изкуство 
придобива все по-голяма парадност и изтънченост, 
свързани с характера на новата дворцова култура. 
Ренесансовите промени в архитектурата започ-

ват с преустройството на Лувъра в центъра на 
Париж. Строгата класическа фасада на зданието е 
богато украсена с декоративна скулптура от Жан 
Гужон. Изпълнените от него релефи притежават 
класическа хармония и деликатна изработка.

В различните страни Ренесансът има различна 
продължителност, създавайки прехода към Новата 
европейска култура.

Анализ на творба
Питер Брьогел. Падането на Икар
Брьогел предлага една много необичайна трак-

товка на популярен в гръцката митология сюжет. 
Изобразен е великолепен пейзаж, селянин, който 
оре земята, овчар със стадото си, рибар и кораби 
в морето. Едва, когато се вгледаме внимателно в 
долния десен ъгъл на картината откриваме от мо-
рето да се подава един крак – Икар загива незабе-
лязан сред вълните. Всъщност идеята на картина-
та е подсказана от една нидерландска поговорка, 
която гласи „Нито един плуг няма да спре поради 
смъртта на човека“. Така Брьогел е свел личната 
драма на Икар до незначителен епизод и показва, 
че героичната саможертва не достига до живота на 
обикновените хора. Подобно разбиране е напълно 
противоположно на италианската ренесансова фи-
лософия, в чийто център неизменно стои човекът. 
Голямо значение за хармоничната атмосфера на 
картината имат великолепният пейзаж и фино гра-
дираната светлина на залязващото слънце.

През втория учебен час на учениците може да 
се постави изобразителна задача за създаване на 
портретен образ, свързан с художествените откри-
тия на Северния Ренесанс.

5. Междупредметни връзки. История и ци-
вилизации, география и икономика. Ученикът до-
бива умения да се ориентира в развитието на ви-
довете и жанровете в изобразителното изкуство, 
да коментира изразните им средства, да разбира 
функциите на изкуството в живота на обществото. 
Придобиване на ключови компетентности в 
областта на българския език при описание и анализ 
на художествени творби, културна компетент-
ност и умения зя изразяване чрез творчество – 
обогатяване на познанията за художествени твор-
би и творчески дейности.
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25. СЕДМИЦА

Визуални проекти чрез интегриране 
на образ и текст
Дигитален проект на тема 
„Красотата на Амазония 
и обезлесяването“
1. Цели на урока. Усвояване на знания за при-

ложението на дигиталните технологии в изготвяне 
на проекти

Очаквани резултати. Ученикът:
 ● изготвя проект с програма PowerPoint по оп-

ределена тема.
Нови понятия: дигитален проект
Основни методи на обучение: демонстрация, 

беседа, мултимедия, наблюдение
Средства: учебник, компютърна конфигура-

ция с инсталирана програма PowerPoin.
2. Обща информация за урока
Този урок е практически. За првеждането му се 

изисква компютърно осигуряване и инсталирана 
програма PowerPoint. Този урок задълбочава зна-
нията на учениците за работа с компютърни при-
ложения. Те усвояват знания и умения за разра-
ботка на проект с програмата PowerPoint.

3. Методически насоки за реализация на це-
лите и задачите на урока

Разработване на теоретическата част на 
урока

Урокът започва с беседа за екологията. Комен-
тират се глобални екологически проблеми: гло-
балното затопляне, недостигът на храна и питейна 
вода, изчерпване на ресурсите на планетата и др. 
Учениците се включват активно в беседата и спо-
делят мнения по проблемите.

Разработване на практическата част на 
урока

Днес всеки отговорен човек трябва да има от-
ношение по проблемите на екологията. Учениците 
могат също да изразят отношение, като изработят 
плакат, листовка или мултимедийна презентация 
по темата. Ако се работи с компютърна програма 
проектът ще има вид на електронен продукт (диги-
тален проект).

Учителят поставя задачата: Изработване на 
проект на екологична тема с програма PowerPoint. 
В учебника е даден пример с мултимедийна пре-
зентация на тема „Красотата на Амазония и обез-
лесяването“. Учителят може да постави друга 
подобна тема. Учениците могат да разработят про-
екти по своя тема.
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ВИЗУАЛНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕ 
НА ОБРАЗ И ТЕКСТ

ДИГИТАЛЕН ПРОЕКТ 
„КРАСОТАТА НА АМАЗОНИЯ И ОБЕЗЛЕСЯВАНЕТО“

Ще можете:
 ●да изработвате дигитални проекти, като интегрирате образ 
и текст

Вече познавате различни компютърни програми, с които сте изпъл-
нявали задачи по изобразително изкуство. Освен да пишете и рису-
вате, с тях може да създавате проекти и да изразите отношението си 
към различни проблеми. Съществуват много такива в света: нараства-
нето на населението, недостигът на храна и питейна вода, глобалното 
затопляне, изчерпването на ресурсите на планетата и др. За тях сте 
учили по други предмети като география и човекът и природата и със 
сигурност сте ги коментирали в часа на класа. 

Може да изразите своето мнение по различен начин – като израбо-
тите плакат, като оформите листовка или като подготвите мултиме-
дийна презентация. Когато работите с компютърна програма, създа-
вате дигитален проект. Представете своя проект пред класа, поканете 
родителите си и ръководството на училището. Покажете, че сте съп-
ричастни към проблема.

Как да работите
По проекта може да работите както индивидуално, така и по групи. 
Формулирайте въпроси, свързани с глобалните теми, които ви въл-

нуват. Съберете подходящи материали и информация – фотографии, 
текстове. Изберете програмата, с която ще работите.

Ако сте подготвили ваши рисунки по проекта – снимайте ги и ги 
включете в него.

Ако е необходимо – форматирайте снимките, за да ги пригодите 
към вашия проект. 

Напишете кратък текст.

Дигитален проект „Красотата на Амазония и обезлесяването“
Примерен текст
Амазония е огромна област, през която протича реката Амазонка. 

Красотата на Амазония произтича от разнообразието от растителни 
видове и животни: огромните гори, множеството растения, различни-
те животински видове, птиците с красиво оперение.

Обезлесяването на Амазония е огромен екологичен проблем. Как-
во ще стане, ако то продължава със същата сила? Може да си пред-
ставите една огромна територия, в която много от растителните и жи-
вотинските видове са изчезнали, а пейзажът ще изглежда по съвсем 
различен начин – обезлюден и опустошен. 

Работата по изпълнение на проекта зависи от 
това, дали учениците имат вече опит с програмата 
PowerPoint.

Ако по други предмети учениците са работили 
с тази програма, те веднага могат да започнат ра-
ботата по проекта.

В случай че учениците нямат необходима-
та представа за особеностите на програмата 
PowerPoint, е необходимо учителят да ги запознае 
първо най-общо с нейните особености и да ги кон-
султира по оформлението на отделните слайдове. 
Първо трябва да се определи броя на страниците в 
презентацията. По отношение на подготовката на 
страниците е важно да се коментират въпросите за:

 ● фона на слайдовете
 ● избора на шрифта за заглавия и неговия размер
 ● определянето на илюстрациите и техния брой 

в отделните слайдове
 ● определяне на композицията на отделните 

слайдове
 ● преглед и оценка на цялостната презентация 

и ако е необходимо, прикачване на подходя-
ща музика.

4. Възможности за междупредметни връз-
ки. Информационни технологии, география и 
икономика.
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26. СЕДМИЦА

Човешка глава 
– форми и пропорции
Претворяване на човешката глава 
в изкуството
Моделиране на смешно-забавен образ
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Разширяване на познанията 

за особеностите на портретния жанр в скулптура-
та. Запознаване с разновидностите на този жанр – 
маска, глава, бюст, портретна фигура и сатирична 
пластика. Усъвършенстване на уменията за работа 
с пластичен материал. Развиване на образно-плас-
тично мислене и творческо въображение.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
 ● предаде най-общо пропорциите на човешко-

то глава, като подчертае смешно-забавния 
характер на образа чрез пластично деформи-
ране на неговите черти

 ● разграничава произведенията на портретния 
жанр в скулптурата според начина на пред-
ставяне на пластичния образ в композицион-
но отношение

 ● планира изобразителната дейност в опреде-
лена последователност, като използва подхо-
дящи похвати по моделиране.

2. Задачи за постигане на поставените цели-
те на урока

2.1. Задачи за реализиране целите в теоре-
тичната част на урока

 ● конкретизиране на познанията на учениците 
за най-общите пропорции на човешката гла-
ва и случаите, в които те се нарушават.

2.2. Задачи за постигане поставените цели 
при изпълнение на художествено-практическа-
та част на урока. Преди да се пристъпи към изпъл-
нение на новата пластична задача – моделиране на 
глава в обем, е желателно да се конкретизират по-
знанията на учениците за разновидностите на порт-
ретния жанр в скулптурата. Съобразявайки се с раз-
личната им изобразителна подготовка и качества на 
учениците е необходимо да се диференцират задачи-
те за постигане целите на художествената практика:

Задължителни задачи: Всеки ученик трябва: 
1. Да моделира смешно-забавен образ в определе-
на последователност; 2. Да предаде най-общо про-
порциите и характерните черти на образа; 3. Да из-
ползва подходящи похвати на работа – овалване, 
налепване, отнемане, натрупване, гравиране и др.

Избираеми задачи: На всеки ученик е желател-
но да му се предостави възможност да определи 

самостоятелно: 1. Сюжета – сатиричен автопорт-
рет, образ на свой съученик, учител, родител или 
друга личност, притежаваща особено интересни 
черти и белези и др. 2. Композиционно решение 
– големина на главата, нейните пропорции, начин 
на пластично деформиране на частите на главата – 
чело, нос, уши, уста или др., уточняване на някои 
подробности чрез гравиране и налепване – муста-
ци, брада, бръчки и други.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, де-

монстрация, анализ на получените резултати, сло-
весни похвати – обяснения, указания, корекции и др. 

Средства: фотоси и репродукции на скулп-
турни творби, ученически пластики, методически 
табла, електронен ресурс и др.

Нови понятия: пластична форма, пропорции
4. Методически насоки за реализиране на 

целите и задачите на урока
В теоретичната част на урока след мотивирано-

то и емоционалното поставяне на темата, е необ-
ходимо учениците да се запознаят с начина на мо-
делиране на смешно-забавен образ, започвайки от 
натрупването на общата форма на главата с част 
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ЧОВЕШКАТА ГЛАВА – ФОРМИ И ПРОПОРЦИИ

ПРЕТВОРЯВАНЕ НА ЧОВЕШКАТА ГЛАВА В ИЗКУСТВОТО

Ще научите:
 ●най-важното за характерните форми на човешката глава и 
пропорциите на лицевата част

Главата на всеки човек напомня по своята форма яйце, кълбо, круша 
и др. Освен това хората от различните раси се различават по цвета 
на кожата и някои отличителни черти на лицето – форма и големина 
на очите, устата, носа и др. Лицата на хората се различават и тогава, 
когато са от една раса, народност или дори фамилия. Част от хората се 
отличават с по-голямо или по-малко чело, с по-големи или по-малки 
очи. Други – с големината и формата на носа – гърбав, чип или прав, 
с по-дебели или по-тънки устни. Трети впечатляват с по-големите или 
по-малките си уши, с формата на брадичката.

Проблемът за установяване на най-общите пропорции на човеш-
ката глава винаги е вълнувал художниците, особено портретистите. 
Още в Древна Гърция Поликлет, един от най-известните скулптори, 

е приел следните пропорции в човешката глава с яйцевидна форма, 
която и днес се прилага в учебната практика. Според него тя се дели 
по вертикалната средна ос на четири равни части: от върха на темето 
до средата на челото – първата част. Втората част е до началото на 
носа. Третата – от началото на носа до неговия край. Четвъртата част 
е от края на носа до брадичката. От зениците на очите се спускат две 
вертикални прави, които определят широчината на устата. Разположе-
нието, големината и наклонът на ухото се определят от носа.

Леонардо да Винчи
Глава на жена

Рой Лихтенщайн
Надежда
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от шията. След това да пристъпват към оформяне 
частите на лицевата част на главата – чело, нос, 
уста, брадичка, уши и др., чрез натрупване и отне-
мане. Обръща им се внимание, че по лично пред-
почитание тези части могат да претърпят известна 
деформация по отношение на големина и форма. 
Например – носът да се удължи или да се уголе-
мят ушите и др. Образът се завършва с уточняване 
на някои подробности чрез гравиране, налепване 
– бръчки, мустаци, брадичка и т.н. Преди учени-
ците да пристъпят към изпълнение на пластичната 
задача, учителят трябва да им постави конкретни 
указания за етапите на работа като има предвид 
разгледаните по-горе задължителни и избираеми 
задачи.

В заключителната част на урока е необходи-
мо да се организира обсъждането на получените 
пластични резултати, като се обръща внимание 
на това, доколко е овладян начинът за моделиране 
на човешка глава в кръгло, използвани ли са ра-
ционално подходящи похвати за моделиране. Сти-
мулират се изявите на индивидуално творческо 
виждане при пластичното охарактеризиране на 
смешно-забавния образ.

В случай, че се постигнат особено интересни и 
оригинални пластични резултати може да се орга-
низира изложба от най-сполучливите ученически 
творби на определено място в училището в подхо-
дящи витринки. Изложбата може да бъде съчетана 
с живописни и графични рисунки на тема „Порт-
рет на моя най-добър приятел“, „Автопортрет – 
какъв искам да стана“ или с карикатури по сюжети 
от ученическия живот. Изложбата може да послу-
жи като повод за организиране на ден на хумора и 
сатирата.

5 Междупредметни връзки и ключовата 
компетентности. БЕЛ – ученикът използва зна-
ния при описание, сравнение и анализ на конкрет-
ни репродуцирани произведения н ученически 
пластики. Културна компетентност и умения 
за изразяване чрез творчество – обогатяване 
на познанията за функционалните възможности 
на творбите и творческите дейности. Умения за 
учене – умения за планиране на самостоятелната 
изобразителна дейност и увереност за творческа 
изява и личностна реализация.

27. СЕДМИЦА

Изкуството и архитектурата 
на Българското средновековие 
и Възраждането
Изкуството на Българското 
възраждане
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Запознаване на учениците с:
 ● изкуството на България през епохата на Въз-

раждането и неговата връзка с общественото 
развитие през периода

 ● характерните принципи на възрожденската 
архитектура, скулптура, стенопис, икона

 ● най-известните паметници на изкуството
 ● спецификата и постиженията на четирите 

школи в Самоков, Трявна, Банско и Дебър.
Очаквани резултати. Учениците придобиват 

умението да:
 ● разпознават и коментират особеностите на 

архитектурата и градската среда, скулптура-
та и живописта

 ● познават особеностите на възрожденските 
школи в Самоков, Трявна, Банско и Дебър

 ● познават някои от възрожденските майстори 
на архитектурата, иконописта и резбата

 ● коментират спецификата на светското изку-
ство от края на Възраждането.

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

в теоретичната част
 ● възприемане на забележителни произведения 

на архитектурата, скулптурата, стенописта, 
иконата и дърворезбата от периода и описва-
не на художествените им качества.

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

Учениците могат да посетят исторически или 
археологически музей, икони или етнографски 
сбирки, архитектурни паметници или комплекси 
от периода или да се запознаят с тях чрез интернет.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: учебна лекция, беседа, 

онагледяване, демонстрация, анализ и оценка на 
подходящи художествени произведения, словесни 
похвати – обяснения, указания, корекции, стиму-
лиране на творческите изяви и др.

Средства: репродукции на творби на архитек-
турата, скулптурата, живописта и керамиката, ал-
буми и методически табла, ученически рисунки и 
пластики по темата и др.
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4. Методически насоки за реализация на це-
лите и задачите на урока

През първия учебен час учениците трябва да се 
запознаят най-общо с изобразителното изкуство 
и архитектурата на България през Възраждане-
то. Първите етапи на Възраждането са свързани с 
промени в архитектурата и градската среда, които 
отразяват най-рано нарастналите икономически 
възможности. Новите църкви се планират като 
куполни постройки с внушителни размери, а де-
корацията им става все по-пищна и разнообразна. 
Характерен пример за възрожденското строител-
ство е църквата „Св. Богородица“ в Рилския ма-
настир – най-голямото духовно средище у нас. 
В градежа на храма по височина хармонично се 
редуват галерии, обеми, арки и разнообразни по 
цвят материали. Подобно развитие съществува и 
при жилищната архитектура. Еднофамилната въз-
рожденска къща се превръща в многоетажна сгра-
да с открити чардаци, арки, колонки и живописна 
украса. С просторните си ярко оцветени стаи и 
богато обзаведени салони, красиви мебели и сте-
нописна декорация, възрожденските къщи от Пло-
вдив, Търново, Копривщица, Арбанаси, Банско и 
т.н. са пример за удобно и представително жили-
ще. Важна роля за облика на градската среда имат 
часовниковите кули с разнообразни силуети и де-
коративно оформление. Сред новостите в архитек-
турата е и появата на работилници и магазинчета 
в приземните етажи на домовете, отворени към 
улицата и търговската част. През епохата на Въз-
раждането работят и забележителни строители, 
като Никола Фичев (Кольо Фичето), Уста Генчо и 
Алекси Рилец. Издигнатите от Кольо Фичето про-
чути мостове в градовете Бяла и Ловеч, църквата 
„Св. Богородица“ и т.нар. „Къща с маймунката“ 
във Велико Търново, съчетават сравнително прос-
тите форми на старата архитектура с елегантност 
и чистота на пропорциите.

В иконата и монументалната живопис през 
Възраждането бързо навлизат елементи от реал-
ността и от европейското изкуство. На мястото на 
строгите средновековни образи се появяват хар-
монични и правилни лица, точно възпроизведени 
елементи на националните носии, пейзаж и архи-
тектура. При предаване на пространството зогра-
фите често използват елементи на перспективата 
и светлосянъчната моделировка, въвеждат богати 
орнаментални рамки и медалиони. Сдържаната 
гама от основни тонове отстъпва място на светли 
и ярки хармонии на цвета. Тематиката на стено-
писите също се обогатява с нови и рядко среща-
ни сюжети. Появата на изображения на български 

светци и мъченици, царе и патриарси е израз на 
осъзнато национално самочувствие. Великолепни 
ансамбли от възрожденски стенописи са запазени 
в най-големите български манастири – Бачковски, 
Рилски, Троянски, Преображенски и др.

Развитието на скулптурата през Възраждането 
се свързва преди всичко с дърворезбата и камен-
ната пластика. Най-важен елемент в интериора на 
храма е иконостасът. Обикновено той се уподобя-
ва на „небесна фасада“ и по тази причина е изгра-
ден от цокъл, колони, фриз, фронтон, двери и т.н. 
Всички тези елементи са богато резбовани с пле-
теница от цветя и клонки, човешки фигури, птици, 
митологични чудовища или цели сцени.

През втората половина на ХVІІІ в. се формират 
и четирите възрожденски школи в Самоков, Тряв-
на, Банско и Дебър. Тревненската школа, основана 
от Витан Стари, включва имената на няколкосто-
тин забележителни иконописци, майстори резбари 
и строители. Представителите Ӝ създават много-
бройни иконостаси, владишки тронове, резбовани 
тавани, ракли и домашни предмети. Живописта на 
Банската школа взаимства най-много елементи от 
европейското изкуство. Нейният основател, Тома 
Вишанов-Молера, е учил във Виена, където се 
запознава със съвременната живопис. Стенопис-
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ИЗКУСТВОТО И АРХИТЕКТУРАТА 
НА БЪЛГАРСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ И ВЪЗРАЖДАНЕ

ИЗКУСТВОТО НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ

Рилският манастирРилският манастир, стенопис

Къща в Пловдив Епохата на Българското възраждане започва през ХVІІІ век със зна-
чително закъснение спрямо Европейския ренесанс. През този период 
настъпват сериозни икономически и политически промени в живо-
та на обществото. Общият стремеж към просвещение, национална и 
църковна независимост, характерен за Възраждането, е съпътстван 
от изключителен подем на духовната и художествената дейност. Ця-
лата култура проявява едно по-светско, жизнерадостно и реалистично 
отношение към света. Наред с интереса към съвременната действи-
телност и природата – основен белег на Ренесанса, голямо значение в 
изкуството придобиват националните и патриотичните мотиви.

Първите етапи на Възраждането са свързани с промени в архитек-
турата и градската среда, в които най-рано се отразяват нарасналите 
икономически възможности. Новите църкви се планират като куполни 
постройки с внушителни размери, а декорацията им става все по-пищна 
и разнообразна. Характерен пример за възрожденското строителство е 
църквата „Св. Богородица“ в Рилския манастир – най-голямото духовно 
средище у нас. В градежа на храма по височина хармонично се реду-
ват галерии, обеми, арки и разнообразни по цвят материали. Подобно 
развитие съществува и при жилищната архитектура. Някои градове се 
развиват като оживени занаятчийски центрове и активно търгуват с ев-
ропейските страни. Еднофамилната възрожденска къща се превръща в 
многоетажна сграда с открити чардаци, арки, колонки и живописна ук-
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ните му композиции от постницата към Рилския 
манастир са изпълнени с множество занимателни 
детайли, а светлината и въздушната атмосфера 
предават убедително пространството. Представи-
телите на Самоковската школа имат забележител-
ни постижения в живописта, резбата и гравюрата 
върху дърво, непозната за останалите центрове. 
Родоначалникът на школата Христо Димитров е 
учил в Атонските ателиета, а впоследствие и във 
Виена. Характерните за неговите произведения 
реалистична образност и декоративна орнаменти-
ка се предава на синовете му Димитър и Захарий 
Зограф. Захарий Зограф е може би най-типичният 
представител на възрожденската живопис у нас. 
В многобройните стенописи от Бачковския, Рил-
ския, Преображенския и Троянския манастир той 
успява да съчетае иконната традиция с напълно 
реални елементи. В сцената „Страшният съд“ от 
Бачковския манастир например осъдените греш-
ници са представени като пловдивски чорбаджии и 
гражданки в съвременни костюми. Захарий Зограф 
е автор на редица портрети и автопортрети, както 
и на първия в българската живопис кавалетен ав-
топортрет. Голямо значение през Възраждането 
добиват и самоковските щампи с изображения на 
популярни светци и изгледи от манастири.

Майсторите от Дебърската резбарска школа 
формират собствен стил в резбата. В дебърските 
иконостаси преобладават ажурните орнаменти и 
дълбоките светлосянъчни контрасти. Тук най-ши-
роко е използвана и човешката фигура, естествено 
вплетена в растителните мотиви.

В края на Възраждането все повече се ут-
върждават светските жанрове – портрет, пейзаж 
и историческа картина. Задълбочаването на инди-
видуалните характеристиките на портрета продъл-
жава в творчеството на Станислав Доспевски и 
Николай Павлович, получили образованието си в 
академиите в Петербург и Мюнхен. Важно значе-
ние за утвърждаването на националната тема имат 
творбите на Павлович от т.нар. „Картинна история 
на българския народ“ („Райна българска княгиня“, 
„Иван Асен ІІ“, „Цар Крум“ и др.).

5. Междупредметни връзки. История и ци-
вилизации, география и икономика. Умение да се 
ориентират в развитието на видовете и жанрове-
те в изобразителното изкуство на Възраждането. 
Придобиване на ключови компетентности в 
областта на българския език при описание и анализ 
на художествени творби, културна компетент-
ност и умения зя изразяване чрез творчество – 
обогатяване на познанията за художествени твор-
би и творчески дейности.

28. СЕДМИЦА

Изкуството на Ренесанса 
Преговор и обобщение
1. Цели на урока. Затвърдяване и системати-

зиране на знанията на учениците за архитектурата 
и изобразителното изкуство на Ренесанса в Ита-
лия и Северна Европа. 

Очаквани резултати. Ученикът:
 ● познава имена на значими художници и те-

хни творби от епохата на Ренесанса
 ● разграничава периодите в развитието на ху-

дожественото творчество през тази епоха
 ● осмисля ролята на архитектурата и изобрази-

телното изкуство в социалния живот на чо-
вешкото общество

 ● притежава обща представа за изкуството и 
архитектурата на Българското възраждане.

2. Задачи за реализиране на поставените 
цели на урока

 ● запознаване на учениците с проблемите за 
преговор и обобщение

 ● сравняване на приложените в учебника твор-
би, както и на съдържанието на изработените 
от учителя дидактически табла

 ● анализиране и описване особеностите на ха-
рактерни произведения на архитектурата, 
живописта, кръглата и релефната пластика и 
графиката.

3. Педагогическа технология
Педагогическа технология на преподаване: бе-

седа и сравнителен анализ, онагледяване с дида-
ктически табла, албуми и др., словесни похвати, 
електронен ресурс и др.

Нови понятия: възрожденски художествени 
школи

4. Методически насоки за реализиране на 
поставените цели.

В уводната част на урока е необходимо мотиви-
рано да се постави темата, като учителят обмисли 
какви средства да използва, за да стимулира актив-
ността на учениците да възприемат, коментират и 
съпоставят различните по вид и жанр произведе-
ния на изобразителното изкуство – емоционална 
беседа, материали за онагледяване и др.

Едната възможност е учителят да предложи на 
вниманието на учениците едно, две или повече ди-
дактически табла с тестово-проблемно съдържа-
ние, изработени предварително от него съобразно 
темата на урока. Всяко табло съдържа указания 
към учениците, свързани с особеностите на даден 
вид изкуство и използваните изразни средства, 
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изобразителен материал и др. Учениците трябва 
да посочат по какво се отличава всяка творба от 
останалите по отношение на съдържание, компо-
зиционно или цветово решение, начин на изграж-
дане на формата, вид на изобразителния материал, 
от който е изпълнена и др.

По преценка на учителя репродуцираните твор-
би могат да бъдат разположени в таблото хроно-
логически (по периоди). Може и свободно и раз-
бъркано, но то усложнява задачата. Това зависи 
от равнището на художествената подготовка на 
учениците.

Едно от таблата е желателно да бъде посветено 
на архитектурните паметници и на строи-
телни съоръжения от Италия, Франция, Герма-
ния, Нидерландия и българското Възраждане, тъй 
като в учебника броят на фотосите е ограничен. 
Посочете по какво се различават, кои са техните 
характерни особености, които ви впечатляват?

По време на беседата е необходимо да се изя-
снят на следните въпроси, като се използват при-
ложените в учебника художествени примери или 
приготвените от учителя табла за видовете изоб-
разително изкуство и жанрове:

 ● кои видове изобразително изкуство се раз-
виват в епохата на Ренесанса в Европа и 
нашето Възраждане: живопис, скулптура и 
графика? Кои жанровете са характерни за 
Ренесанса – фигурална композиции и порт-
рет? Запомнихте ли имена на известни живо-
писци и скулптори от тази епоха? Посочете 
популярни техни произведения! Подходящо 
е като пример за сравнение да се посочат 
творби от портретния жанр – „Мона Лиза“ от 
Леонардо, „Портрет на Хенри VIII“ от Ханс 
Холбайн, „Портрет на Франсоа I“ и „Авто-
портрет“ от Албрехт Дюрер, като съдържа-
ние, композиционно и цветово решение, мо-
делировка на формата

 ● кои тема и сюжети преобладават в творчество-
то на ренесансовите художници (религиозен, 
исторически, митологични или битови и др.)?

Най-често анализирането на репродуцираните 
творби може да продължи по отношение на из-
ползваните изразни средства – композиционното 
решение (симетрично или асиметрично, асиме-
трично, но уравновесено; по диагонал, фризово 
и др.). Кой е главният герой (фигура, образ) във 
фигуралната композиция? По каква се разбира? 
Какъв способ е използвал художникът, за да под-
чертае най-значимия образ? Ако творбата е произ-
ведение на скулптурата – човешките фигури може 

да бъдат композирани разчленено или компактно, 
в статични или раздвижена пози.

Други средства за разкриване на художествена-
та идея на творците са колоритът, хармоничното 
съчетаване на цветовете, начинът на изграждане, 
на моделировка на живописната и пластичната 
форма в скулптурата.

При съпоставяне и оценяване на произведени-
ята на различните видове изобразително изкуство 
трябва да се обърне внимание на изобразителните 
материали и техники на изпълнение, характер-
ни за технологиите на ренесансовата живопис.

5. Междупредметни връзки. История и ци-
вилизации, география и икономика. Умение да се 
ориентират в развитието на видовете и жанрове-
те в изобразителното изкуство на Възраждането. 
Придобиване на ключови компетентности в 
областта на българския език при описание и анализ 
на художествени творби, културна компетент-
ност и умения зя изразяване чрез творчество – 
обогатяване на познанията за художествени твор-
би и творчески дейности.

94

ИЗКУСТВОТО НА РЕНЕСАНСА

 ПРЕГОВОР И ОБОБЩЕНИЕ

Ренесансът в Италия преоткрива културата на Древна Гърция и Древен 
Рим и довежда до изключително новаторство в архитектурата, живопи-
ста и скулптурата. Тематиката на изкуството се разнообразява с нови 
сюжети, в живописта и скулптурата образът на духовно и физически 
съвършения човек отново се превръща в идеал. Изкуството се свързва 
с науката, като използва постиженията на перспективата, анатомията, 
геометрията и т.н. Майсторите на Италианския ренесанс извеждат пра-
вилните пропорции на човешкото тяло, линейната и въздушната перс-
пектива, закономерностите на композицията и светлосянката.

Ренесансът в страните от Северна Ев-
ропа – Нидерландия, Германия и Франция, 
притежава характерни особености. Худож-
ниците от Севера също се стремят към ре-
алистичното изобразяване на видимия свят, 
но запазват символиката на религиозното 
мислене. За постигането на правдоподобно 
изображение спомага техниката на масле-
ната живопис, усъвършенствана в Нидер-
ландия. С нейна помощ става възможно 
илюзорното изписване на детайлите и по-
върхностите на обектите. В Германия след 
откриването на книгопечатането особено 
се развива гравюрата.

Донатело. Гатамелата

Сандро Ботичели
Мадоната с петте ангели

Питер Брьогел Стария. Падането на Икар

Микеланджело Буонароти. Сътворението на Адам, Сикстинската капела
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29. СЕДМИЦА

Художествена практика
Фигурална композиция 
на историческа тема
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Разширяване на сетивна 

основа познанията за разновидностите на фигу-
ралната композиция като жанр в живописта и гра-
фиката. Затвърдяване на знанията и уменията за 
изграждане пространството във фигуралните ком-
позиции. Възпитаване на самостоятелност и твор-
ческа активност.

Очаквани резултати. Ученикът умее да:
 ● разграничава жанрове в изобразителното из-

куство според тяхното съдържание
 ● изгражда многофигурна композиция с живо-

писни и графични изразни средства
 ● предава пози и движения, атрибути, харак-

терни за избрания сюжет
 ● изобразява пространството в рисунките, като 

комбинира различни способи
 ● подбира и прилага подходящ способ за под-

чертаване на композиционния център в ри-
сунките.

2. Задачи за постигане поставените цели 
при изпълнение на художествено-практиче-
ската част на урока. Разглеждане и анализира-
не на ученически живописни и графични рисунка 
на различни сюжети от историческото ни минало. 
Съобразявайки се с различните изобразителни 
възможности на учениците е необходимо да се ди-
ференцират задачите за самостоятелната изобра-
зителна дейност:

Задължителни задачи: Всеки ученик трябва: 1. 
Да създаде многофигурална композиция на исто-
рическа тематика в определена последователност; 
2. Да предаде най-общо пропорциите и характер-
ните конструктивни особености на фигурите.

Избираеми задачи: На всеки ученик е желател-
но да се предостави възможност да определи са-
мостоятелно: 1. Сюжета – „Хайдути“, „Посрещане 
на ген. Гурко“, „Опълченците на Шипка“, „Крали 
Марко освобождава три синджира роби“, „Цар 
Симеон пред стените на Цариград“ и др.; 2. Ком-
позиционно решение – брой и размер на фигурите; 
характерни за избрания сюжет пози – статични или 
динамични, както и сюжетно-смисловата връзка 
между фигурите с помощта на подходящи атрибу-
ти – знаме, пушки, саби, топове и др. 3. Цветовото 
или графично решение. 4. Материали и техники на 
изпълнение – живописни или графични.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, де-

монстрация, анализ на получените резултати, сло-
весни похвати – обяснения, указания, корекции и др. 

Средства: оригинални и репродуцирани уче-
нически творби, посветени на сюжети от нашата 
история, методически табла, посещение на истори-
чески музей, електронен ресурс и др.

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

В теоретичната част на урока най-напред е необ-
ходимо мотивираното и емоционалното поставяне 
на темата, като учениците си припомнят героични 
моменти от нашата история. За активизиране на об-
разните им представи и впечатления е подходящо 
да се използва кратка и интригуваща беседа, при-
дружена с възприемане и съпоставяне на репроду-
цирани творби на изобразителното изкуство. Преди 
учениците да пристъпят към изпълнение на прак-
тическата задача, учителят трябва да им постави 
конкретни указания за етапите на работа и компо-
зиционните изисквания, като има предвид разгледа-
ните по-горе задължителни и избираеми задачи.

При реализиране на практическата част на уро-
ка, в която учениците осъществяват самостоятел-
на изобразително-творческа дейност, учителят е 
желателно активно да следи техните изяви, като 
дава конкретни съвети, насоки, корекции и да ги 
стимулира.

В заключителната част на урока е необходимо 
да се организира обсъждането на получените ре-
зултати, като на първо място се установи, че всич-
ки ученици са изпълнили общо поставената тема-
тична задача. След това да се насочи вниманието 
към рисунките, в които най-сполучливо са пре-
дадени характерните конструктивни особености, 
пози и движения на фигурите, предадена е дълбо-
чина в творбите, използван е подходящ способ за 
открояване на най-значимия образ в композицията 
и т.н. Задължително той трябва да се постарае да 
поощри учениците, проявили нестандартно, твор-
ческо мислене в процеса на изобразяване.

5. Междупредметни връзки и ключови ком-
петентности. БЕЛ – ученикът използва знания 
при описание, сравнение и анализ на конкретни ре-
продуцирани произведения и ученически рисунки. 
Културна компетентност и умения за изразя-
ване чрез творчество – обогатяване на познани-
ята за приложните-функционалните възможности 
на творбите и творческите дейности. Умения за 
учене –умения за планиране на самостоятелната 
изобразителна дейност и увереност за творческа 
изява и личностна реализация.
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30. СЕДМИЦА

Визуални проекти чрез интегриране 
на образ и знак 
Шрифт и художествено оформление 
на страница с текст 
Проект за оформяне на страница 
с текст
1. Цели на урока. Усвояване на знания за 

шрифта и неговата роля в текста. Усвояване на 
знания за художествено оформяне на текст. Фор-
миране на умения за художествено оформяне на 
страница с текст с помощта на компютърна про-
грама.

Очаквани резултати. Ученикът:
 ● познава възможностите на компютърната 

програма за работа с текст
 ● оформя страница с текст с компютърна про-

грама Word
 ● обяснява особености на художествено офор-

мяне на текст с текстообработваща програма.
Нови понятия: шрифт
Основни методи на обучение: училищна лек-

ция, мултимедия, демонстрация, беседа, наблюде-
ние, упражнение

Средства: учебник, компютърна конфигура-
ция с инсталирана програма Microsoft Office

2. Обща информация за урока
Урокът е теоретико-практически. Чрез урока 

ученикът усвоява знания и умения за художестве-
но оформяне на текст. За осмисляне на теорията 
и изпълнението на практическата задача е необхо-
димо компютърно осигуряване и инсталирана тек-
стообработваща програма Word. Основен въпрос 
на разглеждане е шрифтът и осмисляне на негово-
то значение за текста. Препоръчва се първият час 
да протече под формата на интерактивна лекция, 
а вторият – като практически урок. Макар че уро-
кът задълбочава знанията на учениците за работа 
с текстообработваща програма, акцентът пада на 
художествения аспект на оформянето на страница 
или страници с текст.

3. Методически насоки за реализация на це-
лите и задачите на урока

Разработване на теоретичната част на урока.
Урокът започва с кратка демонстрация. Показ-

ват се книжни издания: книга, списание, вестник. 
Те се коментират най-общо. Вниманието се насоч-
ва към разположението на текста и илюстрациите 
на страниците. Какво е значението на композиция-
та на страницата? Дават се примери. Оформянето 
на страниците е важна задача, която е решавана по 

различен начин преди появата на компютрите. С 
появата на текстообработващите програми офор-
мянето на текста е сравнително лесно, но се изис-
ква съответният софтуер добре да се познава като 
възможности.

Коментира се значението на текстообработва-
щите програми за писане и редактиране на текстове.

Разглеждат се елементите на текста: каква е ро-
лята на заглавието и на основния текст. От тук се 
прави връзка по какъв начин заглавието и подза-
главията могат да се отличат от останалия текст: 
с по-голям размер на буквите, по-дебели букви, с 
друг шрифт. Всичко това се коментира на осно-
вата на демонстрация. По-нататък се коментират 
други важни въпроси като:

 ● как се подчертават важни думи и изрази в те-
кста: удебеляване, в цвят, с наклон на букви-
те, с подчертаване

 ● как се различават отделни части от текста: с 
по-малък размер на шрифта или с друг шрифт

 ● какво значение има шрифтът за четенето на 
текста.

Последният въпрос се коментира въз основа на 
книжни издания с различно предназначение. Пред 
учениците се демонстрира книга за деца, в която 
се разглеждат няколко страници. След това се раз-
листва справочна, научна или друг тип литература.

Съпоставят се издания за деца със издания на 
техническа или справочна литература.

Въз основа на съпоставката се правят заключе-
ния за връзката на шрифта с конкретното издание 
и неговото основно предназначение.

В урока е важно да се коментира въпросът за 
размера на шрифта, дължината на редовете и меж-
дуредовото разстояние.

Учениците разглеждат учебника по изобрази-
телно изкуство и коментират използваните шриф-
тове и техните особености. Те могат да коменти-
рат характерното за отделните шрифтове (Times, 
Sagoe Script, Old Bulgarian, Comic Sans), пред-
ставени на страниците в учебника. Те разглеждат 
страница от учебника и коментират разположение-
то на текста и илюстрациите.

Разработване на практическата част на 
урока

Оформянето на страница се изпълнява като 
практическа задача. Учениците трябва да оформят 
страница с текст с програма Word.

Практическата част на урока започва с актуа-
лизиране на знанията на учениците за текстовия 
редактор и неговите възможности. След това учи-
телят поставя задачата и дава съответните пояс-
нения.
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За изпълнението на задачата може да използват 
два подхода:

 ● ученикът сам пише текст в отворената стра-
ница

 ● ученикът импортира предварително подгот-
вен или избран текст на страницата. Ако се 
използва готов текст, той не бива да надви-
шава по обем две стандартни страници.

Изпълнението на задачата започва, като учени-
кът отваря празна страница в програма Word със 
стойности по подразбиране. По-нататък той може 
да следва стъпките, указани в учебника. В зависи-
мост от подхода на работа в час, инструктивният 
текст може да бъде четен както от учителя, така 
и самостоятелно от всеки ученик. Важно е да се 
следи изпълнението на последователността на 
подзадачите: отваряне на документ, избиране на 
формат, размер на листа и т.н.

Ученикът е важно да форматира и оформя те-
кста, като определя и променя стойностите на ос-
новния текст и на заглавието. Той трябва да:

 ● изпробва промяна на шрифта и размера на 
буквите

 ● избира различно начертание на буквите
 ● избере подходящо междуредовото разстоя-

ние, като изпробва различни варианти
 ● определи типа подравняване на текста, както 

и отстъпите.
Накратко, целта при оформяне на страница с 

текст е ученикът да осъзнае как измененията на 
вида и размера на шрифта, начертанието, меж-
дуредовото разстояние, отстъпите и др., влияят на 
четивността на страницата и общия Ӝ вид.

4. Възможности за междупредметни връзки 
Информационни технологии, БЕЛ.

31. СЕДМИЦА

Художествена практика
Възрожденски архитектурен пейзаж
Проверка на наученото в 6. клас
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Разширяване на познанията 

за особеностите и разновидностите на архитек-
турния пейзаж. Усъвършенстване на графичните 
умения за характеризиране на особеностите на 
строителните материали, от които са изградени 
сградите, за предаване на графичната структура на 
природните обекти.

Очаквани резултати: Ученикът:
 ● установява прилики и разлики между обекти-

те от архитектурната среда по отношение на 
тяхната големина, части, форма, структура и 
цвят

 ● предава пространството в пейзажа чрез за-
стъпване на архитектурните и природните 
обекти

 ● способен е да предава материалността и фак-
турата на обектите и пространството с раз-
лични изразни средства – линии, щрихи, пет-
на и графично-декоративни елементи

 ● изразява емоционално и оценъчно отноше-
ние към възрожденската архитектура с изоб-
разителна дейност.

2. Задачи за постигане на поставените цели 
при изпълнение на упражнения за практиче-
ско изясняване на графичната структура на 
обектите и изграждане на пейзаж с архитекту-
рен мотив:

Имайки предвид различната изобразителна 
подготовка, възможностите и качествата на учени-
ците, е необходимо да се диференцират задачите 
за постигане целите на художествената практика.

Задължителни: Всеки ученик трябва: 1. Да 
създаде пейзаж по памет и представа или по пред-
варително направени графични скици от родното 
селище; 2. Да предаде пространството в пейзажа 
чрез застъпване на обектите; 3. Да предаде харак-
терните особености на различните по големина, 
форма и цвят огради и материала, от който са из-
градени (тухли, камъни, панели, керемиди и др.).

Избираеми: На ученика е желателно да се 
предостави възможност да определи самостоя-
телно: 1. Архитектурния сюжет от родното място; 
2. Композиционното решение – брой, размер, фор-
ма и разположение на изображенията, застъпване 
на обектите; 3. Включване на допълнителни обра-
зи в архитектурния пейзаж – превозни средства, 
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човешки фигури, дървета и др.; 4. Материал и тех-
ника на изпълнение, графичен (флумастери, креда, 
пастели и др.), смесена техника (флумастери мас-
лен пастел), техника „издраскване“ и др.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, де-

монстрация, анализ на получените резултати, сло-
весни похвати – обяснения, указания, корекции и др.

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

Нови понятия: архитектурна среда
4. Методически насоки за реализиране на 

художествената практика
В уводната част на урока е желателно на уче-

ниците да си припомнят разновидностите на архи-
тектурния пейзаж в живописта и графиката, който 
според съдържанието се разделя на селски, градски 
и индустриален. Обръща се внимание, че при из-
граждане на архитектурния пейзаж е важно да се 
предадат характерните особености на материала, 
от който са изградени къщите (тухли, камъни, ке-
ремиди, дърво и др.) и заобикалящата ги среда (тре-
ва, вода, дървета и др.), като се използват графич-
но-декоративни елементи – различни видове линии, 
щрихи и петна. Онагледява се последователността 
и начинът на графично изграждане на рисунките. 
Напомня се, че учениците могат да използват след 
известна преработка направените графични скици, 
а чрез застъпване на архитектурните и природни-
те обекти да предадат пространството в рисунките 
си. Изображенията на първи план да се предадат с 
повече подробности, а тези на втори и трети план- 
по-обобщено. По желание могат да обогатят пей-
зажната творба като включат допълнителни образи 
– човешки фигури, превозни средства и др. Преди 
да започнат самостоятелната творческа дейност на 
учениците се обяснява, че може да изпълнят изоб-
разителната задача с графичен материал и техники 
по избор – (флумастер, креда, кредов картон и др.), 
техника издраскване, смесена техника (флумастери 
и маслен пастел) и др.

Резултатите от изобразителната дейност може 
да послужат за установяване на изходящото рав-
нище на учениците по отношение на техните гра-
фични умения, усет за постигане на равновесие в 
асиметричното композиционното решение, за на-
чина на изграждане на формата и умението им да 
предават материалността и характерната структу-
ра на обектите и пространството с графични еле-
менти.

5. Междупредметни връзки и ключови 
компетентности. БЕЛ – използва знания за ху-
дожествените творби при описание, сравнение и 
анализ на конкретни репродуцирани произведения 
и ученически рисунки. Културна компетентност 
и умения за изразяване чрез творчество – обо-
гатяване на познанията за художествените творби 
и творческите дейности. Умения за учене – уме-
ния за планиране на самостоятелната изобразител-
на дейност и увереност за творческа изява и лич-
ностна реализация.
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ХУДОЖЕСТВЕНА ПРАКТИКА

ВЪЗРОЖДЕНСКИ АРХИТЕКТУРЕН ПЕЙЗАЖ

Проверка на наученото в 6. клас

Вероятно сте посещавали български възрожденски селища като Коп-
ривщица, Стария Пловдив, Жеравна, Боженци и други. Но дори и да 
не сте, чрез телевизията и интернет сте добили лични впечатления 
от възрожденски къщи и ансамбли от къщи. Също така в рамките на 
учебния материал за 6. клас вече най-общо се запознахте с архитекту-
рата на Българското възраждане. 

Сега ще имате възможност да приложите познанията си, като на-
рисувате по памет и с помощта на въображението си възрожденски 
архитектурен пейзаж. За да бъде сполучлива работата ви, е важно из-
искването да предадете особеностите на строителните материали, от 
които са изградени архитектурните обекти – камъните, плочите за по-
кривите, варта за мазилката, дървото за носещите греди, за прозорци-
те и вратите. За тази цел е желателно да комбинирате различни видове 
линии, щрихи, петна и графично-декоративни елементи.

Юлий Минчев. Родопско село

Цанко Лавренов 
Улици в Старият Пловдив

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

Нарисувайте възрожденски архитектурен пейзаж с живописни 
или графични материали.

СЪВЕТ

 ● уточнете какво ще рисувате: улица, площад, обществена сграда, 
къща или ансамбъл от къщи

 ● определете начина, по който ще характеризирате графичната 
структура на сградите и обстановката

 ● изберете цветово или графично решение за рисунката си, избере-
те материалите и техниките на работа

 ● нанесете композиционното решение с молив, като изобразите 
различни по големина и форма обекти чрез застъпване

 ● по желание можете да обогатите пейзажа с допълнителни образи 
на хора, превозни средства и др.
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32. СЕДМИЦА

Художествена практика
Рисуване на тема 
„Моята любима професия“
Методическа организация на урока
1. Цели на урока. Разширяване на познанията 

за особеностите на портретния жанр. Възпитаване 
на емоционално и оценъчно отношение към резул-
татите от изобразителната дейност. Установяване 
на нивото на изобразителната подготовка на уче-
ниците в края на учебната година. Развиване на 
творческо въображение.

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

изкуства по вид и жанр
 ● сравнява портретните изображения, като съ-

държание и композиционно решение в два 
варианта – само фигурата в поза или движе-
ние, облекло и обстановка, отговарящи на 
избраната професия или многофигурна ком-
позиция, ако професията е свързана с труда 
на повече хора

 ● обсъжда резултатите от изобразителната за-
дача по отношение на съдържание и използ-
ваните изразни средства

 ● научава имената на известни художници – 
портретисти.

2. Задачи за постигане на поставените цели:
На първо място е необходимо е да се разгледат 

поместените в учебника ученически рисунки и да 
се анализират по съдържание и използваните из-
разни средства. С оглед на различната изобрази-
телна подготовка на учениците е желателно да се 
диференцират задачите за самостоятелна изобра-
зителна дейност:

Задължителни: Всеки ученик трябва: 1. Да 
създаде „автопортрет“ (портрет на самия себе си 
в цял ръст) по представа и въображение, без да се 
стреми да постигне фотографска прилика; 2. Да из-
пълни задачата с акварелни или темперни бои, като 
изгради рисунката цялостно в цветово отношение.

Избираеми: На всеки ученик е желателно да 
се предостави възможност да определи самостоя-
телно: 1. Вид професия – лекар, футболист, бале-
рина, космонавт, учител, художник, полицай или 
др.; 2. Композиционно решение – да изобрази само 
една фигура в цял ръст, нейната поза и движение, 
големина на образа и начин на поместване в под-
ходяща обстановка или да създаде многофигурна 
композиция, в която фигурата да играе ролята на 
композиционен център; 3. Начин на изграждане 

на формата на образите – линеарно-плоскостен, 
плоскостен (направо с цветни петна) или комбини-
рано; 4. Вид изобразителен материал (живописен 
или графичен) и съответна техника на изпълнение; 
5. Цветово или графично решение.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, 

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

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

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

Портретният жанр в изобразителното изкуство 
е познат на учениците. Все пак в уводната част на 
урока е необходимо да се разширят познанията 
им за този жанр по отношение на двата възмож-
ни варианта на композиционното решение, като се 
анализират приложените ученически рисунки. Ако 
учителят има възможност, би било добре да пред-
ложи на вниманието на учениците репродуцирани 
живописни и графични произведения на подобна 
тема. Като подходящ пример може да се посочи 
торбата на Д. Узунов „Кръстю Сарафов в ролята 
на Фалстаф“, в която популярният актьор е изо-
бразен в театрален костюм в края на спектакъла, 
изморен и тежко отпуснал се на стол. Други твор-
би, които разкриват социалната принадлежност и 
професия на портретувания с помощта на подхо-
дящо облекло, атрибути и обстановка, са „Портрет 
на балерина“ от Е. Савова, „Портрет на керамич-
ката П. Даскалова“ от Е. Ненова и др. Беседата за-
вършва с указания за етапите на работа, за избора 
на материали и техники, които може да се използ-
ват в процеса на изобразяване. При обсъждане на 
получените резултати е желателно най-напред да 
се изкажат авторите и да споделят мотивите за из-
бор на професия. Изтъква се ползата и необходи-
мостта от всяка избрана професия за обществото. 
Рисунките може са съберат и да се изработи албум 
на класа на тема „Какъв искам да стана?“ Другата 
възможност е след завършване на урока да се ор-
ганизира интересна изложба на „автопортретите“ .

5. Междупредметни връзки и ключови ком-
петентности. БЕЛ – използва знания за художест-
вените творби при описание, сравнение и анализ на 
конкретни репродуцирани произведения на живо-
писта и графиката и ученически рисунки. Култур-
на компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество – обогатяване на познанията за худо-
жествените творби и творческите дейности.
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33. СЕДМИЦА

Изкуство и фотография
Дигитална фотография
1. Цели на урока. Усвояване на знания за ди-

гиталната фотография. Формиране на умения за 
фотографиране на обекти с дигитален фотоапарат.

Очаквани резултати. В резултат учениците 
ще придобият умение да:

 ● познават особеностите на дигиталната фото-
графия

 ● обясняват как се фотографира с цифров фо-
тоапарат

 ● извършват настройки на фотоапарата
 ● фотографират обекти, като определят гледна 

точка, дистанция и композиция в кадъра
 ● коментират съдържанието на дигитални фо-

тографии.
Нови понятия: дигитална фотография
Основни методи на обучение: училищна лек-

ция, мултимедия, демонстрация, беседа, наблю-
дение

Материали и дидактически средства: учеб-
ник, компютърна конфигурация с инсталиран соф-
туер за обработка на фотографии и електронен 
ресурс

2. Обща информация за урока
Този урок въвежда в темата за изкуството на 

фотографията. Урокът е теоретико-практически. 
Чрез него ученикът получава общи знания за ци-
фровите апарати и тяхната употреба за заснема-
не на обекти. Практиката се осъществява извън 
училищната сграда или по решение на учителя на 
друго подходящо място. За целта са необходими 
любителски фотоапарати или телефони с вградени 
програми за фотографиране. Акцент при фотогра-
фирането на обекти е изборът на позиция за сни-
мане и кадриране на образа.

3. Методически насоки за реализация на це-
лите и задачите на урока

Разработване на теоретическата част на 
урока

Урокът започва с беседа за фотографията. Ко-
ментира се нейното приложение в съвремието. 
Учениците е важно да се включват активно в бесе-
дата и да споделят своя опит с използване на фо-
тоапарат.

Основна тема на разглеждане в урока е диги-
талната фотография. Преди да се премине към нея 
е важно първо да се уточни какво е фотография, 
след което да се представят кратки сведения за 
нейната историята. Историческите факти, свърза-

ни с фотографията, е подходящо да се подкрепят с 
текста в рубриката „Да знаем повече“.

Когато се разглеждат жанровете във фотогра-
фията, е подходящо да се свържат с жанровете в 
живописта. Важно е също да се разграничи тра-
диционната от дигиталната фотография, без да се 
навлиза в подробности.

Следва разглеждане на темата за дигиталната 
фотография. Тук е важно да се изяснят нейните 
възможности. Коментира се какво позволява ци-
фровият фотоапарат: заснемане на фотографии и 
видео, голямо количество снимки, бърз преглед на 
снимката, корекция, избор на режими на заснема-
не и др.

Много важно е да се обясни принципът на рабо-
та на дигиталния фотоапарат: вграден чип (матри-
ца) със сензори, чрез които светлинната енергия се 
преобразува в електрически сигнали. Учениците 
могат да получат ясна представа, като на фотоа-
парата се демонстрира къде е разположен чипът, 
какъв е механизмът на създаване на цифрово из-
ображение и къде то се съхранява. При отсъствие 
на фотоапарат може да се ползва илюстрацията в 
учебника или от електронния ресурс.
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ИЗКУСТВО И ФОТОГРАФИЯ

ДИГИТАЛНА ФОТОГРАФИЯ

Ще научите:
 ●най-важното за дигиталната фотография
 ●за възможностите на дигиталния фотоапарат

Фотография се нарича процесът на създаване на изображения на 
реални обекти с помощта на светлината. Фотографията е и техника, 
и изкуство. Тя има своя история, започваща с изобретяването на пър-
вото устройство за фотографиране, наречено дагеротип. С развитие-
то на фотографската техника се увеличава нейното приложение. Днес 
фотографията се практикува от професионалисти и от любители и се 
прилага в много области: от журналистиката и рекламата до космонав-
тиката и океанологията.

В областта на фотографията се обособяват различни жанрове като 
документална, рекламна, спортна, портретна, модна фотография, на-
тюрморт, пейзаж и др. Като самостоятелна област в изкуството се 
развива художествената фотография.

Първата запазена снимка

Камера обскура

Храмовият 
булевард 
в Париж, 
дагеротип

Луи Дагер

Дигиталната (цифровата) фотография е съвременна технология, 
основана на дигитални технологии. Снимките от този вид  се създават 
с цифрови фотоапарати, които използват електронни сензори за за-
писване на изображението. При дигиталната фотография светлината 
се преобразува чрез светлочувствителна матрица, в резултат на което 
се получава цифров файл. Той може да се обработи на компютър или 
на друга цифрова техника.

Голям тласък в използването на дигитална фотография дават фото-
камерите, вградени (монтирани) в портативните компютри и мобилни-
те телефони. Повечето нови модели цифрови фотоапарати дават въз-
можност, освен цифрови фотографии, да се заснема и цифрово видео.
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От устройството на фотоапарата, което не бива 
да се разглежда твърде обстойно, се преминава 
към въпроса за фотографията. Важно е да се по-
ясни какво означава размер на снимката в пиксели 
и връзката на броя на пикселите с визуалната ин-
формация, заснета в цифровата снимка. Учителят 
може да демонстрира фотографии с малък и с го-
лям брой пиксели.

Разработване на практическата част на 
урока

Практиката на фотографиране по възможност 
трябва да се осъществи извън класната стая. Уче-
ниците излизат на двора на училището или на 
друго подходящо място. Провежда се кратко ин-
структиране. Сега е важно да се коментира, макар 
и накратко, колко е важно да се избере подходящ 
обект за фотографиране и мястото, от което ще се 
заснема. Тук могат да се дадат пояснения и насоки 
за избора на конкретни обекти и позиции на сни-
мане, брой фотографии и др.

След инструктивната част всеки ученик инди-
видуално разглежда и фотографира.

Последният етап е прехвърлянето на файловете 
от фотоапарата в компютър и тяхното отпечатване 
с принтер.

В случай че има възможност да се ползва ка-
бинет с компютри, всеки ученик прехвърля файла 
от фотоапарата в съответния компютър. Целта е 
фотографиите да бъдат разгледани на дисплея на 
компютъра.

Друг вариант е фотографиите да бъдат комен-
тирани, след като бъдат отпечатани на принтер.

34. СЕДМИЦА

Изходяща диагностика
Визуален тест 
„Какво научих в шести клас“
Цел на изходящата диагностика. Тя дава 

възможност да се съпоставят резултатите от учеб-
но-възпитателната работа по изобразително изку-
ство с посочените в учебните програми образова-
телни изисквания – какви знания и изобразителни 
умения е необходимо да притежават учениците 
при завършване на шести клас.

В края на учебната година учениците трябва да 
са обогатили своите познания за видовете деко-
ративно-приложни изкуства и техните основните 
изразни средства, за специфичните материали, по-
собия и техники на изпълнение, както и за начини-
те на изграждане на живописната, пластичната и 
графичната форма, за изкуството и архитектурата 
на Европейското средновековие и Ренесанса.

Материали. За диагностициране на усвоени-
те в 6. клас художествени знания учителят може 
да използва визуалния тест (въпросник), който 
се състои от 10 въпроса с по три репродуцирани 
творби на изобразителното изкуство.

Инструкции (указания) към учениците. 
Всеки ученик трябва самостоятелно да определи 
кое от трите произведения – А, Б или В, отговаря 
на съдържанието на конкретно поставения въпрос 
и да обозначи избора си с „х“ в бланка 1. Учителят 
пояснява, че ако някои прецени, че е сгрешил един 
или повече отговори, защрихова грешния отговор 
и нанася „х“ на друга буква (отговор).

Процедура. Всички ученици работят едновре-
менно и самостоятелно, за да решат проблемната 
задача. Получените данни се отразяват в бланка 1.
Бланка 1
Ученик                                            клас          №
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Брой въпроси

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

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

В В В В В В В В В В Цифрова 
оценка

Верните отговори най-лесно и бързо се уста-
новяват с помощта на „ключ“, който представлява 
бланка 1 с изрязани „прозорчета“ на верните от-
говори. „Ключът“ се поставя върху ученическата 
бланка и веднага може да се установи кои и колко 
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са правилните отговори. Учителят е в състояние 
за кратко време да се ориентира кои въпроси са за-
труднили най-много учениците и да определи сте-
пента на усвоените от всеки ученик художествени 
познания и умението да възприема и анализира ре-
продуцираните творби.
Ключ за определяне на верните отговори
Ученик                                            клас          №
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Брой въпроси

А А А А А А А Брой верни 
отговори

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

В В В В В Цифрова 
оценка

Оценката е точкова по формулата К = А/В, 
в която А означава броя на верните отговори, а В 
– броя на въпросите (в случая В = 10). За тран-
сформиране на числовия коефициент (К) в цифро-
ва оценка може да се осъществи по петстепенната 
скала на Ю. Венделер:

Среден числов 
коефициент (К)

Степени 
на цифрова оценка

К = 1 – 0,90 Отличен (6)
К = 0,89 – 0,67 Много добър (5)
К = 0,66 – 0,33 Добър (4)
К = 0,32 – 0,09 Среден (3)

К = 0,08 и по-малко Слаб (2)
Например, ако един ученик отговори правилно 

на 9 въпроса, то неговият числов коефициент К = 
9/10 = 0,9, а цифровата му оценка е отличен ( 6). 
Ако броят на верните отговори е 7, то К = 7/10 = 
0,70, а цифровата оценка е мн. добър (5), ако пра-
вилните отговори са 6, то К = 6/10 = 0,6, а цифро-
вата оценка е добър (4).

При определяне на изходящото равнище на 
изобразителните възможности и качества на всеки 
ученик, е желателно да се имат предвид неговите 
резултати през изтеклата година Затова е необхо-
димо в заключителната част на уроците да се ор-
ганизира и провежда текуща проверка и оценка на 
получените изобразителни резултати, да се следи 
и стимулира възходящата линия на развитие на 
творческото начало у него – участие в конкурси 
и детски изложби от различен мащаб, получени 
награди. При оформяне на годишната оценка на 
всеки ученик трябва да се действа комплексно – 
резултатите от тестовете за определяне нивото на 
художествените познания да се съчетаят с оценки-
те на изобразителните резултати през учебната го-
дина, емоционално отношение и активно участие в 
учебния процес и т.н.

Друга възможност е учителят да организира в 
края на учебната година изложба с творби от го-
дишната продукция на учениците. Всеки ученик 
може да представи няколко творби от различни 
жан рове, изпълнени с различни изобразителни ма-
териали и техники. Журирането може да се осъ-
ществи по два начина. Единият е характерен с това, 
че класът избира няколко ученици, които да подбе-
рат работите, а след това се обсъжда този избор. 
При втория начин проблемът се решава съвместно 
от учителя и учениците. Освен това е желателно да 
се осигури възможност на всеки ученик да участ-
ва активно както при аранжирането на изложбата, 
така и в нейното обсъждане, изразявайки личното 
си мнение и оценка.

От друга страна, анализирайки резултати-
те на учениците от целия клас, е необходи-
мо учителят да направи самооценка за ефек-
тивността на използваните от него подходи 
на педагогическо взаимодействие, методи и 
похвати на обучение, особено когато изобра-
зителните резултати са посредствени и не 
отговарят на държавните образователни из-
исквания.
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Въпроси и задачи
�

А
 �

Б
�

В
�

1. Видове декоратив-
но-приложни изку-
ства

Коя творба не може 
да се отнесе към 
творбите на декора-
тивно-приложните 
изкуства?
2. Видове компо-
зиции в декора-
тивно-приложните 
изкуства

За кое произведение 
е характерно симе-
тричното компози-
ционно решение?

3. Формата като 
изразно средство 
в скулптурата

В коя творба форма-
та е изградена чрез 
преливане на една 
плоскост в друга?

4. Формата като 
изразно средство 
в живописта

В кой натюрморт 
формата е предадена 
плоскостно, без свет-
лосянка?

5. Изкуство 
на Средновековието

Кой от паметниците 
на архитектурата 
е пример за готическо 
изкуство?

КАКВО НАУЧИХМЕ В ШЕСТИ КЛАС
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