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Драги учители,

Тази книга е съставна част от учебния комплект по изобразително изкуство (учебник, електронен 
учебник и книга за учителя). В нея ще намерите важна информация относно:

 ● целите, задачите и очакваните резултати от обучението по изобразително изкуство в 7. клас
 ● методите и формите за оценяване на резултатите от обучението
 ● примерното годишно разпределение на учебното съдържание
 ● примерното годишно тематично разпределение на учебния материал по месеци, седмици и 
методическите указания.

Книгата за учителя дава възможност всеки учител да ползва нейното съдържание за по-ефективно 
организиране и провеждане на учебно-възпитателния процес, без да ограничава методическото му 
творчество. Какво е важно да знаете за учебника по изобразително изкуство?

Учебникът е разработен по принципно нов, съвременен модел. Учебното съдържание е представено 
в уроци, подредени в логическа последователност за постепенно усвояване и разширяване знанията и 
уменията на учениците. 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 отделни 
въпроси на изобразителното изкуство. В тази част са включени рубриките: „Речник“, „Помислете 
и отговорете“ и „Да знаем повече“, които предоставят допълнителни знания за разширяване 
художествената компетентност на ученика.

 ● практическа част, която дава важна информация за осъществяване на конкретен вид изобразителна 
дейност. В тази част е обособена друга рубрика – „Изобразителна задача“, придружена с конкретни 
указания за нейното изпълнение – последователност, материали и пособия за работа, техники на 
изпълнение, композиционни, цветови и обемно-пластични изисквания и др.

Уроци за упражнения и практически дейности. Този вид уроци, под формата на художествена 
практика – на брой 6, са предназначени за обогатяване на знанията и за усъвършенстване на изобразителните 
умения и техники на работа, за развиване на творческите способности и на въображението на учениците. 
Рубриките са „Практическа задача“ и „Съвет“. Всеки урок се представя на три страници и се реализира 
в 2 учебни часа. Една от страниците е предназначена за затвърждаване и обогатяване на усвоените 
теоретични знания по перспектива, цветознание и дизайн, а останалите са посветени на осъществяването 
на практическата задача – упражнения и изобразително-творческа дейност.

Уроци за преговор и обобщение. Те са предназначени за преглед на усвоените художествени познания, 
за формирането на умения за възприемане, анализиране и оценяване на подходящи произведения на 
видовете дизайн и на модерното и съвременното изкуство, 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. Те имат за цел да се диагностицират художествените 
познания и нивото на изобразителната подготовка на учениците в началото и в края на учебната година с 
помощта на визуални тестове, въпросници и изпълнение на изобразителни задачи и оценяване на резултатите 
на основата на художествено-естетически и дидактични критерии и показатели. За осъществяване на тези 
уроци са предвидени 4 учебни часа.

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

Електронните ресурси са 140 на брой и обхващат всички теми. Те надграждат и обогатяват 
учебното съдържание чрез разнообразни интерактивни упражнения, в които се използват 
придобитите знания в учебните часове; аудиофайлове, съдържащи любопитна информация 
към различни теми; видеогалерии към всяка урочна единица; информационни материали, 
които представят основните понятия и множество любопитни факти; детайлно разглеждане 
на произведения на изкуството с опция за увеличаване на избрани елементи и с допълнителна 
информация; виртуални разходки, позволяващи на учениците да посетят интересни места, музеи и 
галерии; проекти, които могат да бъдат изтеглени на персоналното устройство на учителя/ученика, 
изискващи проучване и анализ на допълнителна информация, създаване на текстове и визуални 
продукти; линкове към интересни обекти в интернет, допълващи и обогатяващи съдържанието.

Надяваме се, че учебният комплект ще ви подпомогне и улесни във вашата благородна мисия – да 
формирате нужните знания, умения и компетентности у ученика в сферата на изкуството. За да може 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 7. КЛАС

Съдържанието на учебника на първо място е съобразено с Държавните образователни стандарти (ДОС) 
и с учебната програма за 7. клас.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

1. Учебното съдържание в 7. клас осигурява на ученика условия:
 ● да наблюдава и да разграничава различни обекти в природната и архитектурната среда и да анализира 
визуалните им особености: форма, големина, структура, пропорции и цвят

 ● да създава графични скици и рисунки по натура и по памет на предмети, природни и архитектурни 
обекти и др.

 ● да отразява в скици знания за пропорции на човешкото тяло с графични, живописни и пластични 
средства

 ● да създава различни по съдържание натюрморти, пейзажи и фигурални композиции с различни 
изобразителни материали и техники на изпълнение, като прилага знанията си по линейна и въздушна 
перспектива

 ● обемно да изгражда живописната и графичната форма на предмети от натура чрез защриховане и 
нюансиране на локалния цвят на моделите

 ● да обогати своите общи познания за видовете дизайн и да добие умение да ги разграничава според 
тяхното предназначение, да разработва проект в областта на предметния дизайн, като използва 
подходящи изразни средства

 ● да разшири познанията си за художествено оформление на книгата, да разграничава видовете 
илюстрации и да създава илюстрации на художествен текст

 ● да се запознае с каноните и основните пропорции на човешкото тяло, като прилага знанията и умения 
при изграждане на рисунки с графичен и живописен материал или при изпълнение на обла и релефна 
пластика

 ● да посещава етнографски и археологически музеи, художествени галерии и изложби, ателиета на 
художници

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

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

2. Учебникът за 7. клас осигурява условия на ученика:
 ● да използва разнообразни материали (живописни, графични и обемно-пластични), пособия и техники 
на работа по рисуване, апликиране и моделиране

 ● да използва нови форми за възприемане и анализиране на изкуството чрез дигитални технологии
 ● да създава интерактивни проекти, като комбинира изразни средства на различни видове изкуство
 ● да използва различни материали, пособия и изразни средства за изграждане на графичната, 
живописната и обемно-пластичната форма

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

 ● да развива познавателните психични процеси: асоциативно, визуално, вариативно и комбинативно 
мислене; репродуктивно и продуктивно въображение; образна памет и чувства.
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3. Възможности на учебника за обогатяване на художествените познания на учениците.
В ДОС и в учебната програма по изобразително изкуство в 7. клас е предвидено учениците най-общо 

да се запознаят с учебното съдържание от областта „Изкуство и общество“ в шест теми с особеностите на 
Изкуството на Новото време (XVII – XIX век, в две теми), Модерно и съвременно изкуство (от средата 
на XIX век до 50-те години на XX век, в три теми) и Българското изкуство през XX век. От тях се очаква 
да разпознават творбите на изобразителното изкуство и архитектурата от различни периоди.

Всяка тема е богато онагледена с подходящи репродуцирани творби от живописта, графиката и 
скулптурата. В учебника се предлагат различни форми за възприемане на достъпни за възрастовите 
възможности на учениците художествени произведения. Една от възможностите, осигуряваща възприемането 
и анализирането на две-три и повече творби в уводната част на урока, е пряко свързана 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, а след това и изпълнението на конкретната изобразителна 
задача се предхожда от съответно преднамерено наблюдение или упражнение. Например преди рисуването 
на архитектурен пейзаж е желателно учителят да проведе с учениците наблюдение на подходящ пейзажен 
мотив, съчетано със създаването на графични скици и прилагането на усвоените знания и умения по линейна 
перспектива. След това е необходимо в уводната част на урока учителят да разгледа няколко пейзажни творби 
от различни автори, с помощта на които да онагледи конкретно поставените на учениците изисквания и т.н. 

Друга, предлагана в учебника, ефективна форма за организиране на общуване с художествените 
творби представляват посещенията на художествени изложби, музеи, галерии, ателиета на художници – 
живописци, скулптори, графици и приложници. За съжаление в много селища на страната няма условия 
за организиране на подобни посещения. В такива случаи е подходящо да разчитате на общуването с 
творчеството на известни художници и различни направления на изобразителното изкуство с помощта на 
интернет, на албуми и литературни изтoчници.

Умелото и компетентно използване на произведенията на изобразителното изкуство в процеса на 
обучение и възпитание съдейства по непринуден начин за обогатяване и диференциране на образните 
представи на учениците за обекти, явления и събития, за развитието на тяхното образно-пластично мислене 
и въображение, за обогатяване на художествено-естетическата им култура и на техните художествени 
познания. В този процес на възприемане трябва да се посочи значението на учебника и да се изтъкне 
особено важната роля на теоретичната, художествената и методическата подготовка на учителя, умението 
му да организира разглеждането, осмислянето и оценяването на художествените творби. 

МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 
ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

За оценяването на резултатите от учебно-възпитателната работа по изобразително изкуство се използват 
специфични форми и методи през учебната година. Един от най-често използваните методи в процеса на 
обсъждане на ученическите творби е анализ и оценка на изобразителните резултати. Прилага се под 
формата на текуща проверка и оценка на резултатите от изобразителната дейност на учениците.

ФУНКЦИИ НА ТЕКУЩАТА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

В заключителната част на всеки урок е необходимо да се организира и проведе конферанс, обсъждане 
на получените изобразителни резултати, което включва разглеждане, анализиране и вербално (цифрово) 
оценяване на изложените ученически творби – рисунки, апликации, пластики, идейни проекти и 
художествени конструкции. Целта е да се установи качеството на получените изобразителни резултати и 
степента на усвоените от учениците знания и изобразителни умения, както и ефективността на използваната 
от учителя дидактическа технология и подходи на педагогическо взаимодействие. Основен метод в процеса 
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на обсъждане на ученическите творби е анализ и оценка на изобразителните резултати. Кои са основните 
функции на този метод?

1. Дидактическа (образователна) – да се отчетат положителните качества на ученическите творби 
и да се изтъкнат някои допуснати неточности, слабости по отношение на композиционното решение, 
съчетаването на цветовете, техниката на изпълнение и др.

2. Възпитателна – да се формира умението у децата да анализират и оценяват една творба от определени 
позиции, по конкретно поставените от учителя изисквания – задължителни и избираеми, т.е. – способност 
да се мотивират какво именно им допада, какви качества притежава тя или обратно – какво би могло да се 
направи още или какво да се промени, за да се повиши нейната изразителност.

3. Стимулираща – да се вдъхне увереност както на отделни ученици, така и на цялата група или целия 
клас в техните сили и изобразителни възможности, да се поддържа и разширява интересът към видовете 
изобразителни дейности. Тази функция е водеща при децата в детската градина и при първокласниците, 
които се адаптират към новото социално обкръжение, обстановка и условия на учебен труд.

4. Контролна – да се изгради у децата убеждението, че след приключване на всяка изобразителна 
задача учителят проверява до каква степен са осъществени поставените от него изисквания. Най-малките 
очакват този момент с нетърпение, а на по-големите им действа мобилизиращо. Особено старание полагат 
част от децата, ръководени от лични мотиви – да се докажат пред любимия учител и да бъда т похвалени, да 
зарадват родителите си, да се утвърдят като лидери и т.н.

5. Диагностична – обективно да се определи равнището на изобразителната подготовка на учениците в 
началото, в средата и в края на учебната година по конкретни критерии и показатели.

6. Прогностична – тази функция се отнася до учителя, който е длъжен да направи конкретни изводи 
за ефективността на използваната от него дидактическа технология и да усъвършенства планирането на 
учебно-възпитателния процес, особено в случай че изобразителните резултати на възпитаниците му са 
посредствени и далеч от държавните образователни стандарти.

Текущата проверка и оценка на изобразителните резултати се осъществява на основата на конкретно 
поставените задължителни и избираеми изисквания, съобразени с действителната изобразителна подготовка 
на децата по следните най-общи показатели:

1. Отговаря ли съдържанието на изложените ученически творби на поставената тема
2. Изпълнени ли са и до каква степен поставените задължителни изисквания
3. Проявено ли е индивидуално творческо виждане и отношение при реализиране на изобразителната 

задача, което е свързано с поставените избираеми изисквания.
Съотношението между двата вида изисквания – задължителни и избираеми, се определя от вида на 

урока, т.е. дали е за усвояване на нови знания и умения; за затвърждаване на усвоените знания и умения; 
за проверка степента на усвоените знания и умения; от формата на работа – при рисуването от натура 
доминират задължителните изисквания, докато при рисуването по впечатление и преживявания, по асоциация 
и въображение преобладават избираемите изисквания. На трето място съотношението зависи и от вида 
изобразителна дейност – при моделирането възможностите на учениците са по-ограничени, отколкото при 
работа с живописен или графичен материал в композиционно, цветово и техническо отношение.

По време на обсъждане на творбите въпросите трябва да бъдат кратки, ясни и съобразени, от една 
страна, с поставените в уводната част изисквания (определени с оглед на възрастовите възможности на 
учениците и равнището на изобразителната им подготовка), а от друга, да се имат предвид качествата 
на изложените ученически работа като съдържание и използваните според вида изобразителна дейност и 
жанр изразни средства.

По време на беседата е необходимо въпросите да бъдат формулирани така, че да звучат проблемно и 
да подтиква учениците да анализират и съпоставят творбите. Тогава може да се очаква, че обсъждането 
ще съдейства за развитие на детската наблюдателност, за вникване в съдържанието на изложените творби 
и използваните изразни средства, за активизиране на умствената дейност на учениците и развитие на 
въображението им.

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

За да бъде диагностиката по-обективна и по-пълна, е желателно учителят да се съобразява с известни 
условия. На първо място проверката трябва да се осъществява в няколко урока с различни изобразителни 
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материали (живописни, графични, обемно-пластични, цветни хартии и др.) и техники на изпълнение, 
като се използват различни форми на работа (по натура, по представа, по впечатление и преживяване, 
по асоциация и др.). Второто условие е всички ученици да работят напълно самостоятелно по една и 
съща тема, жанр (пейзаж, натюрморт, фигурална композиция) и изобразителен материал – темперни 
или акварелни бои; флумастери, пастели; глина или пластилин, цветни хартии и др. Учителят не бива да 
коригира, да дава съвети и насоки в процеса на изобразяване. Другото изискване е да се съберат и оценят 
работите на всички ученици по конкретни критерии и показатели, като се използва и съответен 
измервателен инструментариум за диференцирана оценка съобразно вида на урока, формата на работа 
и образователен стандарт.

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО ПЛАНИРАНЕ 
НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ В 7. КЛАС

Годишното планиране зависи от теоретико-методическата и изобразително-практическата подготовка на 
учителя, от способността му да се съобразява с някои изисквания, свързани с целите и задачите на обучението 
по изобразително изкуство в 7. клас, с възможностите за осъществяване на междупредметни връзки, с 
националните празници, народните обичаи, с придобиване на определен вид ключова компетентност и др.

Видове годишно планиране: стандартно – приложеното в книгата за учителя примерно годишно 
планиране на учебния материал, разработено въз основа на ДОС и на учебната програма; нестандартно 
– изработено от учителя, но съобразено с утвърдената държавна учебна програма и стандарти по 
изобразително изкуство; смесено планиране – комбинация на стандартни и нестандартни части. Не бива 
да се забравя, че за професионалната компетентност на учителя се съди не по изработеното от него годишно 
тематично разпределение, а по реалните резултати от обучението. Освен това понякога се налага, когато се 
променят 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 провежда 
през първия учебен срок всяка седмица в два последователни учебни часа (в блок). През втория срок се 
препоръчва, ако има възможност, учебно-възпитателният процес да се реализира в два учебни часа 
през седмица, тъй като в някои уроци теоретичната част се осъществява за по-кратко време, което 
позволява още в първия час учителят да постави изобразителната задача и да онагледи изискванията 
към учениците, а втория час да посвети изцяло на самостоятелна изобразително-творческа дейност 
на учениците.

Кои са особеностите и предимствата на настоящия учебник по изобразително изкуство по отношение на 
планирането на учебния материал в 7. клас?

Учебното съдържание в учебника е подредено по уроци в последователност, която отговаря на 
примерното годишно разпределение на учебния материал – по месеци и седмици, като постепенно се 
надграждат знанията и уменията по раздели. Това допринася да се избегне монотонността, скуката 
и еднообразието в учебно-възпитателния процес, засилва интереса към предмета. (Шестте урока за 
художествена практика са групирани по двойки, тъй като са по три страници, а в разпределението са 
показани действителните им места.) 

Уроците за усвояване на нови знания биват два вида като съдържание и структура. Към първия вид 
се отнасят шест урока, посветени на историята на изобразителното изкуство и архитектурата от XVII до 
XX век. След запознаване на учениците с определеното във всеки урок учебно съдържание с помощта 
на учебна лекция, онагледена с репродуцирани творби, по преценка на учителя през втория учебен час 
на седмокласниците може да се постави подходяща изобразителна задача, пряко свързана с теоретичната 
част на урока. Например в урока, в който учениците се запознават с особеностите на абстракционизма, 
дадаизма и сюрреализма, една от възможните изобразителни задачи е да създадат нефигурална (абстрактна) 
композиция или творба по метода на фротажа.
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Останалите 10 урока за нови знания са разделени условно на две части. Първата е теоретично-
познавателна част, която е представена на две последователни страници в учебника (т.нар. фолио). Тя 
позволява учениците да усвоят определен обем от ново 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 учениците термини 
и понятия. Рубриката „Да знаем повече“ предлага допълнителни за усвояване знания в определена сфера, 
които обаче не са задължителни, но допринасят за мотивиране на учениците, от друга – за разширяване 
на техните познания. Втората част е за усвояване на нови знания чрез практическа дейност. Тя също е 
представена на едно фолио. Характерна с това, че учениците изпълняват съответна изобразителна задача с 
определен материал и техника на изпълнение. В тази част е обособена рубриката „Изобразителна задача“. 
Рубриката „Помислете и отговорете“ се появява и в двете части на уроците за нови знания. На учениците 
се дава възможност по лично предпочитание да изберат с какъв материал и техника на работа да изпълнят 
тематичната задача, да определят композиционното, цветовото или обемно-пластичното решение. Затова 
тази част е онагледена с репродуцирани ученически творби – рисунки, апликации и пластики.

Друг вид уроци са за упражнения и практически дейности. Този вид уроци, под формата на 
художествена практика – на брой 6, са предназначени за обогатяване на знания и усъвършенстване на 
изобразителните умения и техники на работа, за развиване на творческите способности и въображение 
на учениците. Всеки урок се представя на три страници и се реализира в два учебни часа, което позволява 
на учителя да поставя по-високи изисквания на учениците – например: да създадат 2 – 3 композиционни 
варианта на рисунката или предварително да наблюдават и скицират подходящ обект, ако темата 
позволява това; да изпълнят изобразителната задача на по-голям размер лист (35×50 см); да използват 
по-сложна и прецизна техника на изпълнение, по-детайлно да изпълнят изображенията.

Нов тип уроци в учебника са за преговор и обобщение. Те са предназначени за систематизиране и 
обобщение на усвоените художествени и теоретични знания, за формирането на умения да възприемат, 
анализират и оценяват подходящи произведения на два вида по съдържание уроци: изкуството на Новото 
време, на модерното и на съвременното изкуство, на видовете дизайн. Учениците трябва да отговорят на 
конкретни въпроси, свързани с използваните от авторите материали, техники на работа и изразни средства, 
за решаване на специфични задачи по учебната програма.

Уроците за контрол и оценка са четвъртият вид, които имат за цел да се диагностицират художествените 
познания и нивото на изобразителната подготовка на учениците в началото и в края на учебната година 
с помощта на визуални тестове, въпросници и оценяване на резултатите от изобразителната дейност по 
определени критерии и показатели.
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 

Училище  Град 

 Утвърдил 
 Директор: 
  (име и фамилия)

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 7. КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

УЧЕБНА /  ГОДИНА

Уроци за нови знания НЗ 34 часа
Уроци за упражнения У 12 часа
Уроци за преговор и обобщение ПО 4 часа
Уроци за контролни и класни работи К 4 часа

Годишен хорариум – 54 часа

 Изготвил: 
  (име и фамилия)
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№ по 
ред

Уч. 
седмица Тема на урочната единица Вид на 

урока
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

1. 1. Преговор. Тест „Вече знаем“ КО Да се установи нивото на художествените 
познания на учениците.

2. 2. Перспективни
явления.
Рисуване на предмети с ръбеста 
форма

НЗ Разграничава двата раздела на 
перспективата – линейната и въздушната, 
фронталните от нефронталните прави 
линии.

3. 3. Пейзаж с архитектурен мотив.
Прилагане на познанията за 
линейна перспектива 

ПД Прилага знанията и уменията си по 
линейна перспектива при изграждане на 
графичната рисунка.

4. 4. Природен пейзаж.
Прилагане на познанията за 
въздушна перспектива

ПД Изпълнява пейзажна рисунка по 
представа или след наблюдение, като 
съчетава линейната и въздушната 
перспектива за предаване на дълбочина в 
рисунката.

5. 5. Изкуството на новото време. 
XVII – XIX век

НЗ Познава най-общо изкуството на барока, 
класицизма и романтизма.

6. 6. Хармония на цветовете.
Натюрморт

НЗ Притежава визуална представа за 
видовете цветови хармонии и тяхната 
роля като изразно средство за разкриване 
на художествената идея на творбата.

7. 7. Цветова гама.
Нефигурални упражнения и 
ескизи на пейзажни мотиви 
в различни цветови гами по 
въображение

ПД Познава видовете цветови гами и ги 
прилага при изпълнение на нефигурални 
упражнения и ескизи на пейзажни мотиви.

8. 8. Колорит.
Колоритът във фигуралната 
композиция

НЗ Познава основните видове колорит, 
разграничава творбите на живописта 
според техния колорит. Използва 
цветовете като изразно средство.

9. 9. Изкуството на новото време.
Реализъм, импресионизъм и 
постимпресионизъм

НЗ Познава най-общо особеностите на 
различните направления на европейското 
изкуство от средата на XIX век.



13

Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми 
и/или по раздели Заб.

(6) (7) (8) (9)

Определя самостоятелно 
отговорите на въпросите във 
визуалния тест.

визуален тест, 
анализ и цифрова оценка на резултатите;
писмен, индивидуална, цифрова

перспективен 
хоризонт,
картинно 
пространство

Разглежда ученически рисунки. 
Създава натюрморт с графичен 
материал, като отразява 
перспективните промени.

беседа, анализ и оценка на 
изобразителните резултати;
текуща оценка, индивидуална, цифрова

Създава пейзаж по представа или 
по графична скица след нарочно 
наблюдение.

конферанс, анализ и оценка на 
изобразителните резултати;
устна, индивидуална,
качествена 

Изгражда пейзажния мотив на два 
етапа с графични и живописни 
изразни средства, като определя 
техниката на работа.

конферанс, анализ и оценка на 
изобразителните резултати;
индивидуална,
устна,
качествена

барок, класицизъм, 
романтизъм

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

беседа, анализ на художествените 
примери;
индивидуална, устна

цветова хармония 
гама

Разглежда приложените 
ученически рисунки и ги 
диференцира по вид цветова 
хармония. Създава натюрморт с 
живописен материал.

конферанс, беседа, анализ и оценка на 
изобразителните резултати;
текуща проверка, индивидуална оценка 

Създава нефигурални цветови 
упражнения и пейзажи в различни 
цветови гами.

конферанс, анализ и оценка 
на изобразителните резултати;
индивидуална, устна

колорит Създава фигурална композиция 
по лични впечатления и 
преживявания. Подбира изразни 
средства с оглед на замисъла.

конферанс, беседа,
анализ и оценка на изобразителните 
резултати;
устна,
индивидуална,
качествена

Сравнява творбите, приложени 
в учебника, и ги разграничава по 
вид и жанр.

беседа, анализ на художествените
примери;
устно,
индивидуална,
качествена
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№ по 
ред

Уч. 
седмица Тема на урочната единица Вид на 

урока
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

10. 10. Основни части и пропорции на 
човешкото тяло.
Рисуване на графични скици 
на човешка фигура от натура 
и моделиране на фигурална 
композиция

НЗ Притежава най-общи познания за 
основните части и пропорции на 
човешкото тяло. Обсъжда особеностите 
на различните канони от историята на 
изобразителното изкуство.

11. 11. Серийно производство и 
еднократно проектиране.
Проект за предмет от бита по 
избор

НЗ Има представа за появата, развитието 
и особеностите на дизайна и неговите 
видове. Разграничава творбите на дизайна 
от тези на декоративно-приложните 
изкуства.

12. 12. Дигитални творби и проекти в 
интернет.
Дигитална рисунка по тема

НЗ Познава различни художествени форми, 
свързани с мултимедийни изразни 
средства.

13. 13. Модерно 
и съвременно
изкуство.
Фовизъм, експресионизъм, 
кубизъм, футуризъм

НЗ Притежава образни представи 
за особеностите на творбите на 
експресионизма, кубизма и футуризма.

14. 14. Проект за корица на книга.
Прилагане на познанията 
за графичен дизайн и 
художествено оформление на 
печатни издания

ПД Разграничава творбите на графичния 
дизайн. Оценява ролята на 
художествено оформената корица на 
книгата.

15. 15. Интериорен дизайн.
Проектиране на мебели за 
обзавеждане на жилищен 
интериор

НЗ Разграничава проектирането на изделия 
за серийно производство от това на 
комплексното проектиране на средата, в 
която хората живеят, почиват, работят и 
се забавляват и т.н.

16. 16. Модерно и съвременно 
изкуство.
Абстракционизъм, дадаизъм, 
сюрреализъм

НЗ Съпоставя приложените в учебника 
творби и ги разграничава по вид и 
жанр. Различава етапите в развитието 
на модерното изкуство и коментира 
особеностите им.

17. 17. Синтетични
 изкуства. Сценография.
Създаване на сценографски 
проект за театрална постановка

НЗ Има най-обща представа за синтеза 
между различните видове изкуства и 
за синтетичните изкуства. Притежава 
известни знания за сценографията.
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Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми 
и/или по раздели Заб.

(6) (7) (8) (9)

канон Изпълнява графични скици от 
натура на човешка фигура или 
моделира фигурална композиция 
в кръгло или релеф по представа и 
въображение.

конферанс, беседа;
анализ и оценка на резултатите 
от изобразителната дейност;
устна,
индивидуална,
качествена и цифрова

дизайн Съпоставя приложените в 
учебника дизайнерски разработки. 
Създава идеен проект за 
предмет от бита в определена 
последователност.

беседа, анализ на художествените 
примери и на идейните проекти на 
учениците;
индивидуална и групова

мултимедиен 
художествен 
проект, синтетични 
художествени 
форми

Създава творчески проекти по 
съвременни проблеми с дигитални 
средства.

учебна лекция, мултимедия, беседа, 
наблюдение;
текуща проверка, оценка на резултатите

модерно изкуство, 
съвременно 
изкуство

Умее да сравнява приложените в 
учебника репродукции на творби 
и да ги разграничава по вид.

учебна лекция, беседа, анализ на 
художествените
примери
устна
индивидуална и групова

графичен дизайн, 
корица на книга

Създава проект за корица на 
книга, като интегрира текст и 
образ.

конферанс
беседа;
анализ и оценка на резултатите;
цифрова,
индивидуална,
качествена

дизайнерски 
проект,
функция

Създава идеен проект на мебел за 
жилищен интериор в определена 
последователност и подходящи 
материали.

конферанс
беседа;
анализ и оценка на резултатите;
устна,
индивидуална,
качествена

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

учебна лекция, беседа, анализ на 
художествените примери;
индивидуална устна оценка

декор,
синтез,
сценография

Създава проект на позната 
театрална пиеса на етап графични 
скици и цветен ескиз или на 
обемен макет.

конферанс
беседа;
анализ и оценка на резултатите;
устна,
индивидуална,
качествена
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№ по 
ред

Уч. 
седмица Тема на урочната единица Вид на 

урока
Компетентности като очаквани 

резултати от обучението

(1) (2) (3) (4) (5)

18. 18 – 19. Съвременни форми в 
изкуството, базирани на 
синтеза.
Мултимедийна презентация 
на тема „Синтезът между 
архитектурата, скулптурата и 
живописта“

НЗ Познава особеностите на интерактивните 
проекти, базирани върху традиционните и 
нетрадиционните форми на синтез между 
различните изкуства.

19. 20 – 21. Илюстриране на художествен 
текст

ПД Познава видовете илюстрации и начините 
на художественото им оформление 
според предназначението на книгата.

20. 22 – 23. Видове дизайн – преговор и 
обобщение

ОП Систематизира и обобщава знанията за 
видовете дизайн и етапите на проектиране 
в писмена или устна форма.

21. 24 – 25. Модерно и съвременно 
изкуство.
Попарт, опарт, кинетично 
изкуство, хепънинг и др.

НЗ Познава най-общо различните 
направления в съвременното 
изобразително изкуство. Разпознава 
и коментира забележителни творби на 
художници от модерното изкуство.

22. 26 – 27. Мултимедийна презентация на 
тема „Стилове в изкуството“

ПД Познава спецификата на презентирането 
и спецификата на стиловете в изкуството.

23. 28 – 29. Пърформанс и инсталация.
Създаване на инсталация

НЗ Познава съвременните форми и жанрове 
в изобразителното изкуство и коментира 
известни 
произведения.

24. 30 – 31. Модерно и съвременно 
изкуство – преговор и 
обобщение

ОП Познава най-общо различните 
направления в модерното и съвременното 
изобразително изкуство. Умее да 
диференцира творбите на художниците от 
различните направления.

25. 32 – 33. Българско 
изкуство през ХХ век.
1878 – 1940 година

НЗ Познава авторите и произведенията 
на българското модерно и съвременно 
изкуство.

26. 34 – 35. Какво научихме в седми клас КО Целта на процедурата е да се установи 
степента на усвоените през учебната 
година теоретико-художествени познания 
на ученика.
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Нови понятия Контекст и дейности за всяка 
урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми 
и/или по раздели Заб.

(6) (7) (8) (9)

традиционни и 
нетрадиционни 
форми за синтез на 
изкуствата

Създава интерактивни проекти, 
като комбинира изразни средства 
на различни видове изкуства.

онагледяване,
учебна лекция,
беседа, мултимедия;
текуща 
проверка и оценка

Създава 1 – 2 илюстрации на 
познат художествен текст и 
оформя макет на разтвор от две 
страници

конферанс
беседа;
анализ и оценка на резултатите;
текуща проверка и оценка

Съпоставя поместените творби 
в учебника по вид, съдържание, 
форма, композиция и материали. 

конферанс, беседа;
анализ и оценка на приложените 
жудожествени примери;
писмена, устна,
индивидуална,
групова

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

учебна лекция, онагледяване, беседа, 
анализ на художествените
примери;
индивидуална, устна
обобщаваща

Създава интерактивни проекти, 
като комбинира изразни средства 
от различни видове изкуства.

онагледяване,
учебна лекция,
беседа;
текуща проверка и оценка

пърформанс, 
инсталации

Създава творчески проекти 
в областта на съвременната 
визуална култура.

конферанс
беседа, анализ и оценка на резултатите; 
текуща 
проверка и оценка

Систематизира и обобщава 
знанията за особеностите на 
модерното и съвременното 
изкуство в писмена или устна 
форма.

беседа; анализ и обобщаваща оценка на 
резултатите от преговора;
текуща 
проверка и словесна оценка

Разглежда и коментира 
творчеството на изявени 
български художници по жанр, 
съдържание и изразни средства.

учебна лекция, анализ и оценка на 
художествените примери;
устна, индивидуална
качествена

Отговаря на въпросите, като 
отбелязва верния отговор.

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

1. УРОК ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА (КО), СТР. 6

Входяща диагностика на усвоените в 6. клас художествени познания
Визуален тест „Какво научих в 6. клас“

Указания за работа в началото на учебната година 
В първия урок по изобразително изкуство учениците не носят необходимите материали и пособия за 

изобразителна дейност. Затова в първия учебен час учителят трябва да ги запознае най-общо с характера 
на изобразителните задачи през учебната година, с какви материали и пособия ще бъдат изпълнени, с какви 
негови изисквания ще трябва да се съобразяват.

Диагностика на усвоените от учениците в 6. клас художествени познания и нивото на 
изобразителната им подготовка в началото на учебната година

Една от съществените особености на новата учебна документация по изобразително изкуство в средния 
курс е изискването за осъществяване на входяща и изходяща диагностика по отношение на качеството 
на получените изобразителни резултати, за определяне равнището на усвоените знания и изобразителни 
умения, на притежаваните от учениците качества на личността, за определяне на тяхното емоционално, 
оценъчно и естетическо отношение към обектите и явленията от действителността, детското изобразително 
творчество и произведенията на изобразителното изкуство. В основата на диагностичните процедури се 
поставят учебното съдържание и държавните образователни стандарти по изобразително изкуство в 7. клас. 

Получените данни от диагностика на входното равнище се анализират, сравняват и дават основание да 
се направят съответни изводи за характера на бъдещата изобразителна дейност. Не бива да се забравя, че 
изобразителната подготовка, възможностите и личностните качества на седмокласниците в началото на 
учебната година са на различно равнище.

Цел на входящата диагностика. Постъпвайки в 7. клас, всеки ученик трябва да притежава известни 
познания (на основа на сетивен и известен теоретичен опит) за видовете и жанровете изобразително 
изкуство, за някои специфични изразни средства, материали и техники на изпълнение по живопис, 
скулптура и графика. Целта на тази проверка е да се установи степента на усвоените от учениците в 6. клас 
художествени познания с оглед на решаване на по-сложни теоретични проблеми в 7. клас.

Материали. За диагностициране на усвоените знания учителят може да използва визуалния тест 
(въпросник) на стр. 6 – 7, който се състои от 10 въпроса с по три репродуцирани творби на изобразителното 
изкуство (или снимки на архитектурни обекти). 

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 някой прецени, че е сгрешил един или повече отговори, 
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. Всички ученици работят едновременно и самостоятелно, за да решат проблемната задача. 

Получените данни се отразяват в бланка 1. Верните отговори най-лесно и бързо се установяват с помощта 
на „ключ“, който представлява бланка 1 с изрязани „прозорчета“ на верните отговори. „Ключът“ се 
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поставя върху ученическата бланка и веднага може да се установи кои и колко са правилните отговори. 
Учителят е в състояние за кратко време да се ориентира кои въпроси са затруднили най-много учениците 
и да определи степента на усвоените от всеки ученик художествени познания и умението да възприема и 
анализира репродуцираните 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 Брой верни отговори

Б Б Б Б Б Б Б Числов коефициент (К)
В 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 – брой 
на въпросите (в случая В = 10). Трансформирането на числовия коефициент (К) в цифрова 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 e 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 много добър (5), ако правилните отговори са 6, то К = 6/10 = 0,6, а цифровата оценка е добър (4).

При определяне на входящото равнище на изобразителните възможности и качества на всеки ученик 
е желателно да се имат предвид неговите резултати по видовете изобразителни дейности в началото на 
учебната година. Затова е необходимо в заключителната част на уроците да се организира и провежда 
текуща проверка и оценка на получените резултати, да се следи и стимулира възходящата линия на развитие 
на творческото начало у него.

УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (НЗ), СТР. 8

Перспективни явления
Рисуване от натура на предмети с ръбеста форма

МЕТОДИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УРОКА
1. Цели на урока. Запознаване с видимите изменения на обектите в пространството по отношение на 

тяхната големина, форма, линии, цветове и осветеност. Формиране на обща представа за перспективата 
като наука, която се занимава с тези изменения. 

Очаквани резултати. Ученикът умее:
 ● да разграничава двата раздела на перспективата – линейна и въздушна, фронтални от нефронтални линии
 ● да познава и прилага в процеса на изобразяване два от важните елементи на перспективата – 
перспективен хоризонт (Н) и убежна точка (У)

 ● да пресъздава с графичен материал натюрморт от предмети с ръбеста форма, като предава обемната 
им форма с помощта на светлосянка.
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2. Задачи за осъществяване на поставените в урока цели
2.1. Задачи за реализиране на теоретичните цели на урока. Разглеждане на фотоси и схематични 

рисунки на природни и архитектурни обекти, в които успоредните помежду си линии постепенно се 
стесняват и събират в далечината в една убежна точка. Уточняват се кои прави линии са фронтални и кои са 
нефронтални. С помощта на пейзажни живописни творби и фотоси се разкриват особеностите и задачите 
на въздушната перспектива. Практически се запознават с понятието перспективен хоризонт.

2.2. Задачи за постигане на целите при изпълнение на художествено-практическата част на 
урока – рисуване на натюрморт от натура на предмети с ръбеста форма. Съобразявайки се с различната 
изобразителна подготовка, възможности и качествата на учениците, 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 форма, големина и взаимно разположение. 2. Да прецени кои 
от ръбовете са във фронтално положение и кои са в нефронтално положение, какъв е техният наклон. 3. Да 
изгради обема им с подходящ щрих с молив, като приложи познанията си за светлосянка.

Избираеми задачи: На ученика трябва да се даде възможност самостоятелно да определи: 1. Да изпълни 
рисунката, като се съобрази с гледната точка. 2. Да използва подходящ вид щрих с оглед на формата на 
предметите. 3. Да степенува светлосянката на моделите по светлосила, като се съобразява с техния цвят. 4. 
Да постави по желание подходящ по светлосила фон.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, демонстрация, анализ на получените резултати, словесни 

похвати – обяснения, указания, корекции и др. Средства: фотоси на природни и архитектурни обекти, 
репродуцирани художествени произведения, схематични и графични ученически рисунки, методически 
табла и електронен ресурс.

Нови понятия: перспектива, перспективен хоризонт, картинно пространство.
4. Методически насоки за реализиране на целите и задачите на урока. Теоретичната част на урока е 

посветена на перспективните изменения на обектите в пространството по отношение на тяхната форма, големина, 
линии, цветове и осветеност. С помощта на беседа и чрез онагледяване учениците се запознават последователно 
с понятията перспективни явления, линейна и въздушна перспектива, фронтални и нефронтални прави линии. 
Преди изпълнение на изобразителната задача с графичен материал учениците е необходимо да се запознаят 
практически с понятието перспективен хоризонт, а чрез графична рисунка – с понятието убежна точка.

По своя преценка учителят, с оглед на различната изобразителна подготовка на учениците и приложението на 
диференцирания подход, може да им предложи за избор две постановки с различна сложност. Едната възможност 
е да степенува моделите по брой или по форма – по-елементарна и по-сложна. Другата възможност зависи от 
условията за работа в училището – класна стая или кабинет по рисуване (с чинове или стативи за рисуване и 
др.), брой на учениците и др. Изискванията може да се усложнят, ако едната постановка бъде подредена над 
перспективния хоризонт на класа, а втората – под хоризонта. На учениците е необходимо да се поясни, че 
всеки може по лично предпочитание да избере една от двете постановки и гледната точка. Третият вариант за 
приложение на диференцирания подход е моделите да бъдат поставени на бял, неутрален по цвят фон, като се 
обясни на учениците, че могат да поставят по желание контрастен на предметите по светлосила фон. 

При изграждане на моливната рисунка е необходимо да се припомни на седмокласниците по какъв 
начин да поместят и построят групата от предмети с ръбеста форма, различни по големина и цвят, в 
изобразителната плоскост, като се съобразяват с гледната точка. На второ място – да се подчертае ролята 
на различните видове щрих по светлосила, гъстота (наситеност) и посока (хоризонтален, вертикален, 
наклонен, кръстосан) в зависимост от начина на защриховане на формата на предмета. На трето – да им 
се напомни, че при ръбестите предмети всяка страна е осветена по различен начин, като осветената част 
се отделя от засенчената по категоричен начин, а осветената част е най-светла при ръба, който я отделя от 
тъмната страна на предмета. Тъмната страна постепенно изсветлява в по-отдалечената си част, което се 
дължи на отразените от околната среда лъчи.

При обсъждане на резултатите от изобразителна дейност е необходимо рисунките да се подреждат на 
класната дъска около съответната постановка, за да се направи по-обективен сравнителен анализ, като се 
отчетат постиженията и допуснатите грешки. 

Междупредметни връзки и ключови компетентности: история и цивилизации, технологии, 
математика.
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3. УРОК ЗА ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ (ПД), СТР. 12

Художествена практика
Рисуване на пейзаж с архитектурен мотив

МЕТОДИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УРОКА
1. Цели на урока. Усвояване на уменията за прилагане на елементите на линейната перспектива – 

перспективен хоризонт и убежна точка, при създаване перспективен образ на улица с архитектурни обекти 
по графична скица. Затвърждаване на знанията за изграждане на светлосянката на обекти с ръбеста форма 
с графичен материал. Възпитаване на наблюдателност и устойчивост на вниманието.

Очаквани резултати 
Ученикът умее да:

 ● определя в кои от живописните и графични творби перспективният хоризонт е нисък, висок или в средата
 ● посочва гледната точка в репродуцираните творби – в коя от тях тя е в средата, в кои е изместена 
вляво или вдясно

 ● прилага знанията си за линейна перспектива при диференциране на фронталните от нефронталните 
прави линии при създаване на графични скици и при изграждане на рисунката с архитектурен мотив 
в определена последователност.

2. Задачи за осъществяване на целите в урока – рисуване на улица с къщи по графична скица или 
по представа след преднамерено наблюдение. Съобразявайки се с различната изобразителна подготовка, 
възможности и качества на учениците, е необходимо да се диференцират задачите за постигане целите на 
художествената практика:

Задължителни задачи: Ученикът трябва: 1. Да създаде рисунка на архитектурен сюжет с графичен 
материал в определена последователност, като отрази перспективните изменения на линиите спрямо 
перспективния хоризонт и убежната точка. 2. Да отдели осветените от засенчените части на сградите с 
подходящ по светлосила щрих, като приложи познанията си за светлосянка.

Избираеми задачи: На ученика трябва да се даде възможност самостоятелно да определи: 1. Как да 
изпълни рисунката, като определи сюжета, перспективния хоризонт и гледната точка. 2. Композиционното 
решение, като най-общо отрази в рисунката линеарно-конструктивните перспективни изменение на обектите 
в пространството. 3. Подходящ щрих с оглед на формата на обектите, като степенува светлосянката им по 
светлосила с оглед на тяхното разположение в пространството. 4. Включването по желание на допълнителни 
образи – човешки фигури, превозни средства и др. 

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, демонстрация, анализ на получените резултати, словесни похвати 

– обяснения, указания, корекции и др. Средства: схематични и графични рисунки на архитектурни обекти, 
репродуцирани художествени произведения, ученически рисунки, методически табла и електронен ресурс.

4. Методически насоки за реализиране на целите и задачите на урока
В уводната част на урока е необходимо да се затвърдят при организиране и провеждане на предварително 

наблюдение на подходящ архитектурен сюжет или с помощта на беседа и чрез онагледяване познанията 
учениците за перспективните изменения на обектите в пространството, с понятията линейната и въздушна 
перспектива, фронтални и нефронтални прави линии. При изпълнение на изобразителната задача с графичен 
материал учениците е необходимо да приложат знанията, свързани с понятията перспективен хоризонт и 
убежна точка. 

На учениците е необходимо да се поясни в каква последователност могат да изпълнят изобразителната 
задача, и ако е необходимо, да им се демонстрира. Всеки ученик може по лично предпочитание:

 ● да определи най-напред формата на блоковия лист – хоризонтален или на височина, като уточни 
перспективния хоризонт – висок, среден или нисък, да отбележи убежната точка, като има предвид 
точката на зрение – в средата, вляво или вдясно

 ● изобрази най-общо различните по височина и ширина къщи, дървета и други обекти, като отрази 
перспективните изменения на нефронталните линиите над и под хоризонта 

 ● уточни някои архитектурни детайли – прозорци, врати, балкони, магазини и др.
 ● отдели с подходящ по светлосила и наситеност щрих осветените от засенчените части на обектите и 
обстановката в рисунката



22

 ● обогати композиционно рисунката, като включи по желание допълнителни изображения на познати 
обекти – превозни средства, човешки фигури и др. 

При обсъждане на резултатите от изобразителна дейност е необходимо да се поощрят авторите на 
рисунките, които се отличават с оригиналното си композиционно решение и графично изпълнение. 

5. Междупредметни връзки и ключови компетентности: география и икономика, технологии, 
математика.

4. УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (НЗ), 
ПОСВЕТЕН НА ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО, СТР. 18

Изкуството на Новото време ХVІІ – ХІХ век

МЕТОДИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УРОКА
1. Цели на урока. Формирането на националните школи в европейското изкуство след ХVІІ век. 

Запознаване с художествените особености на стиловете барок, рококо, класицизъм, романтизъм и с 
известни представители на изкуството и творби на архитектурата, живописта, скулптурата и приложните 
изкуства. Развиване на визуалното мислене и продуктивното въображение.

Очаквани резултати
Учениците ще придобият умението:

 ● да коментират особеностите на архитектурата, скулптурата, живописта и стенописа 
 ● да различават произведенията на различните стилове – барок, рококо, класицизъм, романтизъм 
 ● да планират изобразителните си действия съобразно качествата на изобразителния материал
 ● да обясняват съдържанието на собствените си рисунки и пластики.

2. Задачи за постигане на поставените цели 
а. Теоретична част на урока
Учениците трябва:

 ● да разглеждат характерни произведения от изкуството на Италия, Фландрия, Холандия, Испания, 
Франция

 ● да описват техните особености по отношение на вида изкуство, стила, жанра, тематиката и 
художествените качества

 ● да разпознават използваните материали и изразните средства.
б. Художествено-практическа част
Изобразителната задача може да се осъществи с живописен или графичен материал по избор на 

ученика. Целта е да се изгради орнаментална композиция по мотиви от изкуството в стил рококо или барок. 
Необходимо е да се използват изразните средства на избрания стил – извити линии, сложни композиции, 
светли цветове, характерни мотиви и др. Ученикът може да определи по лично предпочитание вида на 
елементите, характера на композицията, материала за изпълнение и цветовото решение.

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа върху проблематиката на разглеждания период, демонстрация на известни 

произведения, анализ и оценка на техните художествени качества, указания, работа в сайтове и др.
Средства: репродукции или диапозитиви на творби на архитектурата, скулптурата, живописта, 

приложните изкуства; албуми, методически табла, ученически творби по темата и др.
Нови понятия: барок, класицизъм, романтизъм.
4. Методически насоки за реализиране на целите и задачите на урока
През първия учебен час учениците трябва да се запознаят най-общо с изобразителното изкуство на 

Новото време (ХVІІ – ХІХ век). Урокът е разработен подробно в учебника.
Анализ на творба
Лоренцо Бернини. Аполон и Дафне
Античната легенда за Аполон и Дафне е описана от Овидий в Метаморфози. Ерос отмъстил на бога на 

танците, музиката и поезията Аполон за нанесена обида, като пуснал в сърцето му стрелата на любовта към 
красивата нимфа Дафне, докато нея поразил със стрелата на отвращение към любовта. Аполон преследва 
Дафне, но в момента когато я настига, нейният баща Пеней я превръща в лаврово дърво. Сюжетът е 
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привлякъл Бернини именно с темата за стремителното движение и превъплъщение, което сякаш се случва 
пред очите ни. Зрителят става свидетел на гонитбата, вижда и преобразяването на нимфата – тялото Ӝ 
се превръща в дървесен ствол, косите в листа, ръцете в клони, а стъпалата в корени. Групата е поразила 
съвременниците с виртуозната обработка на мрамора и умението на автора реалистично да внуши усещане 
за мекотата на кожата, лекотата на косите, твърдостта на дървесната кора. 

През втория учебен час на учениците може да се постави изобразителна задача – „Декоративна 
композиция в стил рококо“, която да бъде изпълнена с живописен или графичен материал. Темата 
позволява да се избере подходяща композиция и да се изрази представата за характеристиките на стила. В 
заключителната част на урока при обсъждане на изобразителните резултати е желателно да се съпоставят 
ученическите творби по съдържание и по изразни средства, като авторите обясняват словесно своята идея 
и до каква степен съдържанието на творбата отговаря на тази идея.

5. Междупредметни връзки: история и цивилизации, география. Ученикът добива умения да се 
ориентира в развитието на стиловете в изобразителното изкуство, да коментира изразните им средства, да 
разбира функциите на изкуството в живота на обществото.

5. УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (НЗ), 
ПОСВЕТЕН НА ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО, СТР. 36

Изкуство на Новото време 
Реализъм, импресионизъм и постимпресионизъм

Анализ на творба
Винсент ван Гог. Нощно кафене
За тази картина Винсент ван Гог казва, че е една от най-грозните, които някога е рисувал. Художникът 

смело използва деформациите на формите и на пространството, за да изрази собствените си емоции и 
отношение към обекта. Едро нахвърляните, плътни мазки създават сложната фактура на живописната 
материя и говорят за неспокойния темперамент на автора. Той е може би първият живописец, който 
използва по такъв активен начин въздействието на мазката. В писмо до брат си Тео Ван Гог твърди, че се 
е опитал да изрази чрез червения и зеления цвят в творбата ужасните човешки страсти.

През втория учебен час учениците могат да нарисуват натюрморт в стила на Сезан. В заключителната 
част на урока при обсъждане на изобразителните резултати е желателно да се съпоставят ученическите 
творби по съдържание и по изразни средства, като авторите обясняват словесно своята идея и до каква 
степен съдържанието на творбата отговаря на тази идея.

6. УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (НЗ), СТР. 40

Човешкото тяло и неговите пропорции
Канони и пропорции на човешкото тяло
Рисуване на графични скици на човешка фигура от натура
Моделиране на фигурална композиция в кръгло или релеф

МЕТОДИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УРОКА
1. Цели на урока. Разширяване на познанията за конструктивните особености и пропорции на човешкото 

тяло в произведенията на изобразителното изкуство. Практическо запознаване с рисуването от натура като 
форма на работа. Усъвършенстване на уменията за работа с графичен или пластичен материал. Развиване 
на образно мислене и въображение. 

Очаквани резултати
Ученикът умее:

 ● да предава най-общо пропорциите и конструктивните точки на човешката фигура при изпълнение на 
задачи с графичен и обемно-пластичен материал 
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 ● да обсъжда характерните особености на различните канони от историята на изобразителното изкуство
 ● да планира изобразителната дейност в определена последователност, като използва подходящи 
изразни средства, съобразявайки се с качествата на изобразителния материал.

2. Задачи за постигане на поставените целите на урока
2.1. Задачи за реализиране целите в теоретичната част на урока
Конкретизиране на познанията на учениците с помощта на беседа и обсъждане на схематични рисунки и 

репродуцирани произведения за първите канони (правила) за построяване на човешката фигура в изкуството 
на Древен Египет и Гърция, за разширяване на теорията на пропорциите в епохата на ренесансовото и 
средновековното изкуство, свързана с имената на редица изтъкнати художници. 

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

Преди да се пристъпи към изпълнение на новата графична (пластична) задача, учителят трябва да 
прецени (според условията за работа, интересите и изобразителните възможности на учениците) коя от 
двете практически задачи е по-достъпна за реализиране – скициране на човешка фигура от натура или 
моделиране на фигурална композиция. След това е желателно да диференцира задачите за постигане целите 
на художествената практика: 

 ● Задължителни задачи: Всеки ученик трябва: 1. Да скицира няколко фигури на дете от натура 
или да моделира фигурална композиция в определена последователност. 2. Да предаде най-общо 
пропорциите и конструктивни особености на образа. 3. Да използва подходящи графични изразни 
средства или похвати по моделиране – овалване, налепване, отнемане, натрупване, гравиране и др. 

 ● Избираеми задачи: По принцип при рисуването от натура преобладават задължителните задачи. На 
всеки ученик е желателно да му се предостави възможност самостоятелно да определи: материала 
за работа – молив, флумастер, пастел и др.; големината на скицираните фигури. При моделирането 
възможностите за прилагане на диференцирания подход са много по-големи. Всеки ученик може да 
определи: 1. Темата (сюжета). 2. Композицията – брой на фигурите, поза и движение, компактно 
или разчлененото решение. 3. Начина на изграждане на пластичната форма – обобщено или по-
детайлизиране, чрез гравиране, налепване или комбиниране на някои детайли в облеклото. 

3. Педагогическа технология
Методи на обучение: беседа, онагледяване, демонстрация, анализ на получените резултати, словесни 

похвати – обяснения, указания, корекции и др. Средства: репродукции на графични рисунки и скулптурни 
произведения, ученически творби – рисунки и пластики в кръгло и релеф, методически табла, електронен 
ресурс и др. 

Нови понятия: пропорции, канон.
4. Методически насоки за реализиране на целите и задачите на урока
В теоретичната част на урока след мотивираното и емоционалното поставяне на темата е необходимо 

учениците да обогатят познанията си за пропорциите и конструктивните особености на човешкото тяло с 
каноните за построяване на човешката фигура от времето на Древен Египет и Древна Гърция, на Западно-
европейския ренесанс до наши дни. Преди учениците да пристъпят към изпълнение на изобразителната 
задача учителят трябва да определи вида изобразителна дейност и тематика, 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 необходимо да се организира обсъждането на получените резултати, 
като се обръща внимание на това, доколко убедително са предадени пропорциите и конструктивните точки на 
фигурите, характерното в техните пози и движения. Стимулират се изявите на индивидуално творческо виждане.

В случай че задачата е свързана с моделиране на фигурална композиция, урокът може да се организира 
по три начина. Първият е характерен с това, че на учениците се поставя задачата да изпълнят композиция 
от 2 – 3 фигури в кръгло, високи до 10 – 15 см, компактно или разчленено, в статични или раздвижени 
пози. Другата възможност е пластичната задача да се осъществи в техника висок, нисък или вдълбан релеф 
в определена последователност: изработване на плоча от глина; гравиране на образите; изграждане на 
релефния образ чрез налепване; скосяване или изрязване на част или на целия фон; предаване на някои 
подробности в облеклото чрез гравиране, налепване и др. При третата възможност всеки ученик може да 
избере по лично предпочитание как да моделира фигуралната композиция – в кръгло или релефно. Ако се 
постигнат особено интересни и оригинални пластични резултати, може да се организира изложба от най-
сполучливите ученически творби.
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5. Междупредметни връзки и ключови компетентности: БЕЛ. Ученикът използва знания при 
описание, сравнение и анализ на конкретни репродуцирани произведения н ученически пластики. Културна 
компетентност и умения за изразяване чрез творчество – обогатяване на познания за художествените 
творби и творческите дейности. Умения за учене – умения за планиране на самостоятелната изобразителна 
дейност и увереност за творческа изява и личностна реализация.

7. УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (НЗ), СТР. 48

Изкуство и виртуална среда – дигитални творби и проекти в интернет

МЕТОДИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УРОКА
1. Цели на урока
Усвояване на знания за ролята на интернет за разпространението на изкуството. Усвояване на знания 

за нетарт и неговите особености. Формиране на умения за създаване на дигитални творби с компютърни 
програми.

Очаквани резултати
Ученикът: 

 ● да познава възможностите на интернет за разпространение на изкуството 
 ● да се ориентира в особеностите на нетарта
 ● да създава дигитална творба с компютърна програма
 ● да обяснява начина на изграждане на изображението с компютърна програма.

2. Педагогическа технология
Методи на обучение: училищна лекция, мултимедия, демонстрация, беседа, наблюдение, упражнение.
Дидактически средства: учебник, компютърна конфигурация с инсталирани програми за рисуване, 

електронен ресурс.
Нови понятия: синтетични художествени форми, мултимедиен художествен проект
3. Обща информация за урока
Урокът е теоретико-практически. Чрез урока ученикът усвоява знания за ролята и значението на 

интернет за разпространение на изкуството.
За осмисляне на теорията и изпълнението на практическата задача е необходимо компютърно 

осигуряване. 
Препоръчва се първата час на урока да протече под формата на интерактивна лекция, а втората – като 

практика. Урокът задълбочава знанията на учениците за интернет, както и уменията им да работят с 
програми за рисуване.

Акцентът на практическия урок е развиване на умения за създаване на дигитален проект.
4. Методически насоки за реализация на целите и задачите на урока
Разработване на теоретическата част на урока
Урокът протича в зала, оборудвана с компютри. Уводната част се състои в кратка беседа за интернет. 

Учениците споделят знанията и опита си с интернет. Чрез интерактивна лекция учителят ги запознава с 
ролята на интернет за разпространение на изкуството. Важно е да се наблегне на факта, че световната 
мрежа осигурява възможност изкуството да стига до всички точки на света. Коментират се интернет 
каналите, които осигуряват достъп до всякаква информация – филми, текстове на книги, изображения и 
др. Акцентира се на въпроса как чрез интернет репродукциите на произведения на различни майстори от 
различни епохи и култури стигат до всеки потребител. 

В учебника са представени изображения на уебстраници, които учениците могат да разглеждат. Най-
ефективно е обаче да се демонстрират различни сайтове за изкуство и тяхното съдържание в реално време. 

За да се онагледи изкуството на мрежата (нетарт), е важно да се представят образци. В единия вариант 
те се разглеждат върху страниците на учебника, където са представени няколко произведения на този тип 
изкуство. Друг вариант е да се изпише понятието в търсачката. 

По отношение на нетарта е важно да се уточни, че продуктът е неотделим от мрежата. Художествените 
проекти се създават, съществуват и въобще са възможни единствено в мрежата. Тя е естественото място 
за изразяване на участниците, където проектът съществува. Важно е да се отбележи и другата особеност 
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на нет изкуството – това, че предполага колективно сътворчество с неопределен брой участници, което 
предполага произведенията да са лишени от индивидуален характер. Авторите работят и си сътрудничат в 
режим на интерактивно общуване. 

5. Разработване на практическата част на урока
Практическата част на урока започва с актуализиране на знанията на учениците за програмите за рисуване 

и техните възможности. На екрана учителят може да демонстрира отваряне на програмата, работното поле, 
особеностите на отделните инструменти, палитрата с цветовете и др. Най-добре е припомнянето да стане под 
форма на беседа. Ако е необходимо, след беседата се провежда кратко упражнение за работа с инструментите. 
Учениците изпробват различните инструменти, работата с гумата, промяната на цветовете и т.н.

След актуализиране на знанията учителят поставя задачата и дава съответните пояснения: всеки ученик 
трябва да създаде рисунка по избрана от него тема. Изпълнението на задачата започва, като ученикът отваря 
нов файл програма. По-нататък той може да се обърне към текста на учебника. Учителят може да препоръча 
първо да се изпълни рисунката само с линии, след което да се премине към оцветяване на формите. 

Начинът на работа с програми за рисуване може да зависи от опита на ученика с тази програма. 
Учебните задачи могат да се диференцират по сложност; някои ученици могат да изберат по-сложна задача 
за изпълнение.

6. Възможности за междупредметни връзки: информационни технологии, литература.

8. УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (НЗ), 
ПОСВЕТЕН НА ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО, СТР. 52

Модерно и съвременно изкуство
Фовизъм, експресионизъм, кубизъм, футуризъм

Анализ на творба
Анри Матис. Червените рибки
Матис притежава специфичен, подчертано декоративен маниер на работа. В Червените рибки плоскостно 

положените цветове умело се съчетават с изразителна контурна линия и непространствена композиция. В 
картината липсва и светлосянка в традиционния смисъл на думата – едни цветове внушават чувството за 
сянка (студените), а други (топлите) – за светлина. На практика художникът представя обектите крайно 
условно като символи и свободно борави с тях в една също толкова условна среда. Общото внушение 
на картината се дължи изключително на емоционалната сила на звучните цветове, които колекционерът 
Щукин сравнява с византийски емайли.

Тази елегантност и простота обаче са постигнати с упорито и продължително изучаване на природата. 
На един критик, който го упреква в бързина на изпълнението, Матис отговаря, че за създаването на един 
портрет например са му били необходими около 100 сеанса. 

9. УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (НЗ), 
ПОСВЕТЕН НА ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО, СТР. 60

Модерно и съвременно изкуство
Абстракционизъм, дадаизъм, сюрреализъм

Анализ на творба
Ман Рей. Подарък
Ман Рей е американски художник, който работи заедно с Марсел Дюшан и възприема от него естетиката 

на „готовия предмет“. Неговият Подарък е от типа на т.нар. усъвършенствани изделия – обикновена ютия, 
преобразена чрез редица от мебелни гвоздеи по повърхността. Всъщност по този начин авторът лишава 
предмета от всякаква функция и го превръща в произведение на изкуството, в отрицание на първоначалното 
му предназначение. В тази идея има известна доза хумор, но и нещо заплашително, характерно за 
дадаистичното светоусещане.
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През втория учебен час учениците могат да създадат творба по метода на абстракционизма или на 
фротажа, изобретен от Макс Ернст и много популярен сред сюрреалистите. В заключителната част на 
урока при обсъждане на изобразителните резултати е желателно да се съпоставят ученическите творби 
по съдържание и по изразни средства, като авторите обясняват словесно своята идея и до каква степен 
съдържанието на творбата отговаря на тази идея.

10. УРОК ЗА СИСТЕМАТИЗИРАНЕ И ОБОБЩАВАНЕ 
НА ЗНАНИЯТА (СОЗ), СТР. 78

Видове дизайн
Преговор и обобщение

МЕТОДИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УРОКА
1. Цели на урока. Затвърждаване и разширяване на познанията на учениците за видовете дизайн и 

техните характерни особености. Усвояване на умението за емоционално възприемане и анализиране на 
техните произведения по отношение на използваните изразни средства.

Очаквани резултати
Ученикът умее:

 ● да разграничава серийно произведените изделия от тези на еднократно проектиране на различни по 
вид интериор

 ● да определи към кой вид интериор може да бъдат отнесени поместените в учебника дизайнерски 
разработки – жилищен, обществен или промишлен 

 ● да обсъжда и коментира самостоятелно или в група разработки от един или от различни видове дизайн 
по отношение на използваното композиционно решение – симетрично и асиметрично 

 ● да степенува основните критерии към дизайнера при проектиране на предмет за серийно производство
 ● да подреди в логическа последователност етапите при проектиране на ново или усъвършенстване на 
познато промишлено изделие.

2. Задачи за постигане на поставените цели 
Съпоставяне на представените в учебника фотоси на дизайнерски разработки по отношение на тяхното 

съдържание, използваните материали и изразни средства – композиция, начин за изграждане на формата и 
цветови съчетания.

3. Педагогическа технология
Методи: основни методи са беседа и сравнителен анализ, онагледяване и словесни похвати – обяснения, 

указания и др.
Средства: фотоси на дизайнерски разработки, ученически проекти, дидактически табла и електронен 

ресурс и др.
Нови понятия: дизайн, видове дизайн, макет (модел).
4. Методически насоки за реализиране на целите и задачите на урока за преговор и обобщение 

на усвоените знания и умения
В уводната част на урока е необходимо с помощта на беседа и онагледяване да се припомни на учениците 

наученото за видовете дизайн, като се конкретизира видът им в учебника. Обикновено анализирането на 
една дизайнерска разработка е необходимо да започне с изясняване на следните въпроси:

 ● към кой вид дизайн принадлежи тя – на серийно производство, на интериорен дизайн (жилищен, 
промишлен, обществен), мебелен, графичен, моден дизайн и др. разновидности (например 
разновидностите на модния дизайн са: дизайн на детски облекло, на женско и мъжко облекло, на 
кожено облекло, на лятно облекло и т.н.) 

 ● какво представлява тя и какво е предназначението Ӝ? Кой е основният критерий за оценка – нейната 
функционалност или естетическите Ӝ качества – красота на формите, пропорциите, цветовото решение и др.

За разкриване на предназначението на дадена дизайнерска разработка и нейните художествено-
естетически качества всеки ученик трябва да разчита на усвоените през учебната година знания за видовете 
дизайн, предметния дизайн, интериорния дизайн, композицията и изразните средства на дизайна, мебелния 
дизайн. Желателно е анализирането да продължи с въпроси за осмисляне на използваните от дизайнера 
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изразни средства. Обикновено най-напред се обръща внимание на композиционното решение, което може 
да бъде симетрично и асиметрично, а композиционните принципи – равновесие, контраст, динамичност и 
статичност на формите, пропорции и др. Други изразни средства в дизайна са конструкцията и начинът на 
изграждане на формата, цветовото решение на обекта, материалите и техниките на изпълнение.

В основната част на урока учениците трябва внимателно да разгледат приложените в учебника дизайнерски 
разработки и последователно да отговорят на конкретно поставените въпроси, като аргументират своето мнение.

5. Междупредметни връзки и ключовата компетентност: география и икономика, БЕЛ, технологии 
и предприемачество. БЕЛ – ученикът използва знания при описание, сравнение и анализ на конкретни 
репродуцирани произведения н ученически проекти. Културна компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество – обогатяване на познания за дизайнерски творби творческите дейности. Умения за учене – умения 
за планиране на самостоятелната изобразителна дейност и увереност за творческа изява и личностна реализация. 

11. УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (НЗ), 
ПОСВЕТЕН НА ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО, СТР. 80

Модерно и съвременно изкуство 
Опарт, попарт, кинетично изкуство, хепънинг, асамблаж, пакетаж, концептуално изкуство 

Анализ на творба
Клас Олденбърг. Мек умивалник
Клас Олденбърг е типичен представител на попарта и предшественик на концептуалното изкуство. 

Оригиналното му художествено мислене се изразява в превръщането на обикновени предмети, пресъздадени 
в друг материал и мащаб, в произведения на изкуството. В Мек умивалник той изгражда от плат, пух и 
дърво един типичен обект, който в действителността е направен от твърд, блестящ и издържлив материал. 
Отпуснатата мека повърхност на „умивалника“, който не би могъл да задържи водата, го превръща в 
истинско отрицание на оригиналния предмет. Направените от дърво части обаче изглеждат съвсем истински 
и функционални. Това умишлено търсено противоречие е заложено още в заглавието на произведението, 
доколкото „мекия“ умивалник е напълно лишен от функция. Всички творби на Олденбърг са изпълнени 
много прецизно и професионално.

През втория учебен час учениците могат да изградят асамблаж от различни материали.

12. УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (НЗ),
ПОСВЕТЕН НА ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО, СТР. 84

Съвременни форми и жанрове в изкуството
Пърформънс, инсталация и акциия

Анализ на творба
Олафур Елиасон. Време, 2003
Инсталацията на О. Елиасон се намира в известната лондонска галерия „Тейт Модърн“.
Тя включва овлажнители, изпускащи захар и вода под формата на фина мъгла, и лампи, които излъчват 

жълта светлина. На тавана е поставено голямо огледало. Зрителите се потопяват в една специфична 
атмосфера с усещането за огромно слънце в мъглив ден и често лягат на пода, за да възприемат гледката. 

През втория учебен час учениците могат да изградят пространствена инсталация.
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13. УРОК ЗА СИСТЕМАТИЗИРАНЕ И ОБОБЩАВАНЕ 
НА ЗНАНИЯТА (СОЗ), СТР. 88

Модерно и съвременно изкуство
Преговор и обобщение

Анализ на творба
Е. Мане. Закуска на тревата
Творбата на Е. Мане Закуска на тревата има огромно значение за развитието на модерното изкуство. 

Художникът е използвал идея от картината на Джорджоне Селски концерт, като обаче Ӝ е придал нов, 
съвременен характер. На мястото на изящно костюмираните пастири и време на пикник в гората. Фигурите 
на облечените в модерни костюми мъже са съпоставени с голата женска фигура, предадена напълно реално, 
без всякаква идеализация. Картината предизвиква истински скандал в Салона с неподправения си реализъм. 
Свои варианти по-късно рисуват много художници като Моне, Синяк, Сезан и др.

През втория учебен час учениците могат да посетят галерия или музей в своя град или да направят 
виртуална разходка в интернет.

14. УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ (НЗ), 
ПОСВЕТЕН НА ИСТОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО, СТР. 90 

Българско изкуство през ХХ век

Анализ на творба 
Иван Лазаров. Селянки
Иван Лазаров е представител на движението „Родно изкуство“, който си поставя за цел да пресъздаде 

типичния образ на българина предимно в духовната му същност. Източниците на неговия стил са египетската 
скулптура с нейната монументалност и българската възрожденска дърворезба. В „Селянки“ образите са 
третирани много обобщено, с едри обеми. Ръбовете на категоричните форми изглеждат като срязани с 
нож и изграждат самата структура на образа. Авторът сам отбелязва, че скулптурите му са статични, но 
носят една вътрешна динамика, която им придава живот. Той премахва от образите всичко изменчиво и 
несъществено, за да подчертае основното в техния характер.

През втория учебен час учениците могат да посетят галерия или музей в своя град или да направят 
виртуална разходка в интернет.

15. УРОК ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА (КО), СТР. 94

Изходяща диагностика
Визуален тест „Какво научих в седми клас“

Цел на изходящата диагностика. В края на учебната година всеки ученик трябва да притежава 
известни познания за видовете перспектива – линейна и въздушна, за хармония на цветовете и видове 
колорит, за основни части и пропорциите на човешкото тяло, видове дизайн, синтетични изкуства и 
сценография, за някои специфични изразни средства, материали и техники на изпълнение, за развитието 
на европейското изкуството и архитектурата през XIX и XX век – Изкуство на Новото време, Модерно 
и съвременно изкуство. Целта на тази проверка е да се установи степента на усвоените от учениците 
в 7. клас художествените познания с оглед на решаване на по-сложни теоретични проблеми в 8. клас. 
Възможностите за осъществяване на този вид диагностика са две. Първата е да се използва визуален 
тест, като се има предвид следната структура:

Материали. За диагностициране на усвоените знания учителят може да използва визуалния тест (въпросник) 
на стр. 94 – 95, който се състои от 10 въпроса с по три репродуцирани творби на изобразителното изкуство. 
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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 – ако някой прецени, че е сгрешил един или повече отговори, 
защрихова грешния отговор и нанася х на друга буква (отговор).

Процедура. Всички ученици работят едновременно и самостоятелно, за да решат проблемната задача. 
Получените данни се отразяват в бланка 1. Верните отговори.

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

Най-лесно и бързо се установяват с помощта на „ключ“, който представлява бланка 1 с изрязани 
„прозорчета“ на верните отговори. „Ключът“ се поставя върху ученическата бланка и веднага може да 
се установи кои и колко са правилните отговори. Учителят е в състояние за кратко време да се ориентира 
кои въпроси са затруднили най-много учениците и да определи степента на усвоените от всеки ученик 
художествени познания и умението да възприема и анализира репродуцираните 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 Брой верни отговори
Б Б Б Б Б Б Числов коефициент (К)

В 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 въпросите (в случая В = 10). За трансформиране на числовия коефициент (К) в цифрова 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 8 въпроса, то неговият числов коефициент К = 8/10 = 
0,8, а цифровата му оценка е мн. добър ( 5). Ако броят на верните отговори е 6, то К = 6/10 = 0,60, а цифровата 
оценка е добър (4), ако правилните отговори са 5, то К = 5/10 = 0,5, а цифровата оценка е добър (4).

Втората възможност е за отчитане степента на усвоени теоретични знания по изобразително 
изкуство в 7. клас да се използва вербален въпросник с три възможни отговора.
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Примерен въпросник с три алтернативни отговора
В учебната програма по изобразително изкуство в 7. клас е предвидено учениците да се запознаят най-

общо с науката перспектива, която изучава перспективните явления и определя законите на пространственото 
изобразяване на обектите върху плоскост, с видовете дизайн и характерните им особености и др. Учителят 
може да промени броя на въпросите (да ги съкрати или увеличи), да ги редактира.

1. Перспективата е наука, която 
се занимава с видимите изменения 
на обектите в пространството. 
Посочете отговора, в който най-
пълно са изброени тези изменения 
(А, Б или В).

А) линиите, формите и големината на предметите 
в пространството
Б) линиите, формата, големината, цветовете и светлосянката 
на обектите в пространството
В) цветовете и светлосянката на предметите 
в пространството

2. Перспективата бива два вида – 
линейна и въздушна. Въздушната 
перспектива се занимава с 
измененията на: 

А) цветовете и светлосянката на обектите в зависимостта 
на отдалечеността им от зрителя
Б) формата, големината и пропорциите на предметите
В) обектите по големина, форма, линии и цветове

3. Перспективният хоризонт се 
изобразява като права линия, а 
практически се определя с помощта 
на блок, линийка или молив, които се 
поставят:

А) хоризонтално на нивото на очите и разделят пространството 
на горна и долна част
Б) вертикално между двете очи и разделят пространството 
на лява и дясна част
В) на нивото на географския хоризонт

4. В перспективата правите линии 
биват два вида – фронтални и 
нефронтални. Фронтални линии се 
наричат всички линии, които:

А) не са успоредни на челото, имат близък 
и далечен край – рисуват се наклонени
Б) не мога да определя
В) са успоредни на челото – биват хоризонтални и вертикални

5. Успоредните нефронтални прави 
имат:

А) различни убежни точки
Б) една и съща убежна точка
В) нямат убежна точка, защото са успоредни

6. Светлосянката на предметите с 
ръбеста форма се изгражда чрез:

А) ясно, категорично отделяне на осветената от засенчената част
Б) постепенно преминаване на осветената към засенчената част 
чрез преливане
В) отделяне на осветената от засенчената част, но не особено 
категорично

7. Дизайнът като самостоятелна 
творческа дейност се обособява 
през:

А) в началото на XIX век
Б) в края на XIX век
В) в началото на XX век

8. Част от дизайнерите се занимават 
само с проектиране на изделия за 
серийно производство. Посочете 
отговора, в който е посочен най-
пълно характерът на творческата 
дейност на дизайнерите.

А) основната дейност е проектиране само на стоки 
за бита – прибори, съдове, електроника, бяла техники и др.
Б) дизайнът намира широко приложение при проектиране 
на серийно производство от съдове за бита, облекло и други 
до различни видове превозни средства
В) дизайнерското проектиране се ограничава в сферата на 
текстила, модата и художественото оформяне на печатните 
изделия
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9. Други дизайнерски колективи 
се насочват към еднократно 
проектиране на предметния свят, в 
който човек живее, работи, спортува 
и др. Посочете сферата, в която 
най-често се насочват усилията на 
дизайнерите.

А) проектиране на спортни съоръжения – спортни зали, спортни 
площадки, стадиони, плувни басейни и др.
Б) изложби, художествени галерии и музеи, панаирни палати, 
изложения и др.
В) еднократно проектиране на определен вид интериор – 
жилищен, обществен (заведения за хранене, забава, библиотека, 
театър и др.), промишлен (индустриален)

10. Посочете кой е основният 
критерий за оценка на промишленото 
изделие.

А) естетическите качества на изделието са водещи – красота на 
формата, пропорции, цветово решение и др.
Б) функционалността (предназначението) на изделието – 
простота на експлоатацията, удобство при работа и поправка, 
съхранение и транспортиране
В) паричната стойност на изделието – колкото е по-скъпо, 
толкова е по-качествено

Бланка 1 – ключ с правилните 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  Числов коефициент (К)
В В В  В В В В  В Цифрова оценка

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 правилните отговори са 6, то К = 6/10 = 0,6, а цифровата 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 необходимо в 
заключителната част на уроците да се организира и провежда текуща проверка и оценка на получените 
изобразителни резултати, да се следи и стимулира възходящата линия на развитие на творческото начало 
– 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 оценките на изобразителните резултати през учебната година, 
емоционално отношение и активно участие в учебния процес и т.н.

Друга възможност учителят да организира в края на учебната година изложба с творби от годишната 
продукция на учениците. Всеки ученик може да представи няколко творби от различни жанрове, изпълнени 
с различни изобразителни материали и техники. Журирането може да се осъществи по два начина. Единият 
е характерен с това, че класът избира няколко ученика, които да подберат 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 участва активно както при паспартирането и 
аранжирането на изложбата, така и в нейното обсъждане, изразявайки личното си мнение и оценка.

От друга страна, анализирайки резултатите на учениците от целия клас, е необходимо учителят да 
направи самооценка за ефективността на използваните от него подходи на педагогическо взаимодействие, 
методи и похвати на обучение, особено когато изобразителните резултати са посредствени и не отговарят 
на държавните образователни стандарти.
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