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Уважаеми колеги,

Книгата на учителя, която е пред вас, е разработена като
информационно-методическо пособие към учебния комплект за
обучение по изобразително изкуство в 1. клас. Тя предлага разнообразни ресурси (методически разработки на всички уроци
от учебника, годишно тематично разпределение, електронни
адреси на сайтове и галерии за изкуство и детско творчество, допълнителна информация по темите и др.), които
да подпомогнат организирането и провеждането на обучение по изобразително изкуство в 1. клас. Материалите в нея
са съобразени както с държавния образователен стандарт и
учебната програма, така и възрастовите възможности и интереси на първокласниците, перспективите за личностното
им развитие и творческите им изяви.
Основен методически акцент в Книгата на учителя е разработването на система от дейности, осигуряващи придобиването на ключови компетентности като комплекс от знания,
умения, способности и мотивация на учениците, като важно
значение е отредено на изграждане на художествена и естетическа култура, на способности за културно изразяване,
инициативност и творчество.
Книгата съдържа подробни методически указания за провеждане на обучение по всички уроци в печатното издание на
учебника за: нови знания, упражнения и практическа дейност,
диагностика на знания, умения и отношения. Предоставени са
разнообразни образователни модели и технологии за постигане на очакваните резултати по всяка глобална тема на учебното съдържание, за усвояване на практическа основа на новите понятия и уменията за изобразителна дейност.
В методическите указания са представени богатите възможности на междупредметните и вътрешнопредметните
връзки за реализиране на компетентности и дейности с междупредметен характер, на педагогическата технология за
провеждане на обучение с включени методи и форми на оценяване по урочни единици.
Книгата следва да се разглежда като методическо средство за подпомагане на образователния процес, чрез актуални методически идеи и подходи в съвременните условия на
обучение, традициите в българското образование и добри
практики в обучението.
Искрено се надяваме, че тя ще бъде ценен помощник в ежедневната работа на началния учител.
От авторите

ЦЕЛИ И ОСОБЕНОСТИ
НА ОБУЧЕНИЕТО
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
В ПЪРВИ КЛАС, ЗАЛОЖЕНИ
В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по изобразително изку
ство за първи клас е насочена към развиване
на творческия потенциал на ученика с помощта
на: емоциите, чувствата, паметта и въображение
то при възприемане и изобразяване на различни
по съдържание и вид обекти от действителността,
общуване с художествени произведения (рисунки,
апликации, пластики), изпълнени с изобразителни
материали и техники за рисуване, моделиране, ху
дожествено конструиране.
Учебното съдържание по изобразително изку
ство в първи клас осигурява възможности за:
•• изразяване на идеи и преживявания с помощ
та на изобразителни средства;
•• изграждане на естетически критерии при въз
приемане на обекти и явления от действи
телността и творби на изобразителното из
куство;
•• развиване на практически опит за работа с
изобразителни материали и пособия.
Целите на обучението по изобразително изку
ство в първи клас са насочени към: изграждане
на художествена и естетическа култура на учени
ците и развиване на творческите им способности.
В основата на учебното съдържание по изобра
зително изкуство в първи клас е поставена клю
човата компетентност Културна компетентност
и изразяване чрез творчество, чиито измерения
в началния етап на основното образование имат
важна роля за развитие на детското въображе
ние, за изразяване на чувства и емоции в про
цеса на изобразителна дейност, за постепенното
осъзнаване на стойността на изкуството в живота
на хората.
В съдържанието на учебната програма по изоб
разително изкуство за първи клас е поставен
акцент върху знанията, уменията и отношенията,
свързани със:
•• създаване на реални и фантазни образи на
обекти;
•• използване на разнообразни материали и по
собия в изобразителна дейност;
•• възприемане на произведения от изобрази
телното изкуство и илюстрации на литератур
ни творби;
•• разбиране значението на визуални знаци в
различни области на живота.
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ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ –
ХАРАКТЕРИСТИКА
Образователните дейности в обучението по
изобразително изкуство не са свързани само с
конкретните теми по учебната програма. Те имат
междупредметен характер и са насочени към
придобиване на ключови компетентности, ори
ентирани към личностното развитие на ученика.
В учебната програма са включени ключови ком
петентности като базови, основни знания, умения
и нагласи, оценъчни отношения за: художествено
възприемане на обекти от заобикалящата среда,
произведения на изобразителното изкуство и дет
ско творчество; изобразителна дейност (рисува
не, моделиране, апликиране, художествено кон
струиране).
Знанията в учебната програма по изобразител
но изкуство представляват формирани представи
и понятия за изобразителното изкуство и изобра
зителната дейност на учениците.
Уменията в учебната програма по изобрази
телно изкуство са познавателни (във връзка с
прилагане на логическо, интуитивно и творческо
мислене) и практически (сръчност и практически
действия при употреба на изобразителни матери
али, инструменти и пособия).
В учебната програма са включени дейности и
междупредметни връзки за придобиване на след
ните ключови компетентности:
1. Компетентности в областта на българския
език
2. Умения за общуване на чужди езици
3. Математическа компетентност и основни
компетентности в областта на природните науки
и на технологии
4. Дигитална компетентност
5. Умения за учене
6. Социални и граждански компетентности
7. Инициативност и предприемчивост
8. Културна компетентност и умения за изразя
ване чрез творчество
9. Умения за подкрепа на устойчивото развитие
и за здравословен начин на живот и спорт.
СТРУКТУРА НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ,
ОСОБЕНОСТИ
В структурата на учебната програма по изоб
разително изкуство са включени нови елементи
– теми. Учебното съдържание по изобразително
изкуство е олекотено на ниво дейности, очаквани
резултати и нови понятия.
Учебното съдържание за 1. клас е обособено в
осем глобални теми:

1. Богатството на образите
2. Реални и фантазни герои
3. Образи и форми – видове форми
4. Образи и цветове – видове цветове
5. Творби на изобразителното изкуство
6. Илюстрации в книги за деца
7. Общуване и знаци
8. Материали и пособия
Учебното съдържание е представено чрез очак
вани резултати и нови понятия по глобалните
теми. Новите знания и понятия се изясняват и
усвояват чрез практическа дейност под формата
на изобразителни представи. Знанията, уменията
и отношенията, свързани с постигането на клю
човата компетентност Културна компетентност
и изразяване чрез творчество, се формират на
емоционално-познавателно равнище (чрез прак
тически дейности), като се разчита на интеграция
в дейностите за развиване на ключови компе
тентности и междупредметни връзки за усвояване
на умения за самостоятелност, инициативност и
творчество, работа в екип, проектно и изследова
телско учене и мислене, представяне на творчес
ки резултати и реализация.
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО В 1. КЛАС В СЪОТВЕТСТВИЕ
С ДЕКОМПОЗИРАНИЯ
ДЪРЖАВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН СТАНДАРТ
Целите на учебната програма по изобразител
но изкуство за 1. клас са определени във връз
ка с декомпозираните държавни образователни
стандарти за всеки клас от началния етап на ос
новната образователна степен. Затова в учебната
програма по изобразително изкуство за 1. клас
очакваните резултати в края на обучението са
обособени по всяка от областите на компетент
ност за начален етап на основната образователна
степен в държавните образователни стандарти:
•• Обект и среда – 3 очаквани резултата
•• Обект и образ – 6 очаквани резултата
•• Зрител и творба – 3 очаквани резултата
•• Визуална комуникация – 2 очаквани резул
тата
•• Материали и техники – 3 очаквани резултата
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО КОМПЕТЕНТНОСТИ
Очакваните резултати в края на обучението по
изобразително изкуство в 1. клас са включени в
компетентности като очаквани резултати в обуче
нието по глобални теми на учебното съдържание:

Глобална тема – 1. Богатството на образите – 4
очаквани резултата
Глобална тема – 2. Реални и фантазни герои – 5
очаквани резултата
Глобална тема – 3. Образи и форми – видове
форми – 3 очаквани резултата
Глобална тема – 4. Образи и цветове – видове
цветове – 4 очаквани резултата
Глобална тема – 5. Творби на изобразителното
изкуство – 4 очаквани резултата
Глобална тема – 6. Илюстрации в книги за деца –
3 очаквани резултата
Глобална тема – 7. Общуване и знаци – 3 очак
вани резултата
Глобална тема – 8. Материали и пособия – 7
очаквани резултата
Забележка: Чрез обучението по изобразително
изкуство в 1. клас следва да бъдат постигнати 33
очаквани резултата.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
ПО ВИДОВЕ УРОЦИ
В учебната програма е включено примерно раз
пределение на учебното време за задължителна
подготовка на учениците по учебен план (64 часа),
според което до 47% (30 часа) са предвидени за
нови знания, до 47% (30 часа) за упражнения и
практически дейности и до 6% (4 часа) за диаг
ностика на входно, междинно и изходно ниво при
усвояване на учебното съдържание.
Новите знания в 1. клас се усвояват на практи
ческо равнище. В останалите часове за упражнения и творчески дейности се изпълняват задачи,
които осигуряват възможност за по-активна твор
ческа изява при индивидуално и групово участие
на учениците.
СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА
НА УЧЕНИЦИТЕ
Оценката в обучението по изобразително из
куство е комплексна. Тя съдържа дидактически и
естетически показатели. Дидактическите показа
тели се отнасят до изпълнението на поставените
учебни задачи. Естетическите показатели отразя
ват качествените характеристики на индивидуал
ни творчески прояви и постижения на ученика.
Видове оценяване и методи:
Текущото оценяване на ученически творби е в
резултат от изпълнение на изобразителни задачи
на основа на дидактически и естетически показа
тели. Поощрява се активността на ученика.
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Входящо, междинно и изходящо равнище. То се
оценява чрез:
•• резултата от изпълнение на изобразителна
задача по дидактически и естетически пока
затели, отнасящи се до учебно съдържание,
което е предвидено да бъде усвоено в пе
риода на диагностиката;
•• визуален тест.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМАТА
При изпълнение на учебната програма по изоб
разително изкуство в първи клас е необходимо да
се имат предвид някои основни положения:
1. В обучението по изобразително изкуство се
поставя във фокус личностното развитие на ученика, като се създават условия за стимулиране
на творческия потенциал, за развиване на инициативност, креативност, толерантност, положителни нагласи за артистично себеизразяване
и реализация. Затова в обучението по изобрази
телно изкуство следва да се осигури възможност
ученикът свободно да изразява мнения, отноше
ния, да работи по свое предпочитание с изобра
зителни материали и пособия, да избира обекти и
начини за тяхното изобразяване и др. Това обаче
не означава да се лиши учебната работа от необ
ходимото педагогическо въздействие, а да се по
стигне баланс между подходи, методи и средства
за развитие на личността на ученика.
2. Образователните дейности в обучението по
изобразително изкуство не са свързани само с
обучение по конкретни теми на учебното съдър
жание. Обучението има комплексен характер и е
насочено към придобиване на ключови компетентности, ориентирани към личностното развитие
на ученика. Ключови компетентности в учебната
програма по изобразително изкуство са: худо
жествено възприемане на обекти от заобикаляща
та среда, произведения на изобразителното изку
ство и детско творчество; изобразителна дейност
(рисуване, моделиране, апликиране, художестве
но конструиране).
3. Важно значение в обучението по изобрази
телно изкуство имат междупредметните връзки.
Така например развитието на зрително възпри
ятие и фантазия по глобална тема „Богатство на
образите“ се осъществява във връзка с учебния
предмет „Околен свят“; формирането на умения
за рисуване на приказни герои и илюстрация на
приказка се осъществява във връзка с обучение
то по „Български език и литература“; при разви
ване на образни представи за видове форми по
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глобална тема „Образи и форми – видове форми“
се включват знания и практически опит на учени
ците от учебния предмет математика и т.н.
4. Учебната програма дава свобода при подбора
на методи и средства за постигане на вътрешно предметни връзки в очакваните резултати по
глобалните теми на учебното съдържание. Така
например очакваните резултати по глобална тема
Материали и пособия могат да се интег
рират с
останалите глобални теми.
5. Засилените междупредметни връзки и на
растващото влияние на фактори на природната
и социално-културната среда дават възможност
в обучението по изобразително изкуство да се
използват разнообразни организационни форми и
методи като: работа по образователен проект,
обучение извън училище (посещения на музеи, га
лерии и сбирки; организиране на изложба и др.)

ПРЕДСТАВЯНЕ
НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 1. КЛАС
Учебният комплект по изобразително изкуство
за 1. клас включва: печатно издание и електронен
вариант на учебника, учебно табло, книга за учи
теля, разработени по учебната програма по изоб
разително изкуство за 1. клас.
УЧЕБНИКЪТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 1. КЛАС
Учебникът е разработен като печатно издание
с електронен вариант в съответствие с изисква
нията за задължителна подготовка на ученици в 1.
клас по учебния предмет изобразително изкуство.
Той осигурява овладяване на компетентностите,
посочени в държавния образователен стандарт
за общообразователната подготовка и съобразно
учебната програма за задължителна подготовка
по изобразително изкуство за 1. клас (теми, ком
петентности като очаквани резултати от обучение
то по съответните теми, нови понятия).
ЕЛЕКТРОННИЯТ ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС
Електронният вариант на учебник включва:
допълнителни електронни разработки (видеома
териали, илюстрации с произведения на изобра
зителното изкуство и детски творби, анимирани
изображения, занимателни материали, пъзели,

скрити картини и др.) по задачи от уроците в пе
чатното издание на учебника. Електронният вари
ант предоставя нови възможности за обучение,
различни от тези в печатното издание на учебни
ка. Предназначението му е да: стимулира взаи
модействие между учителя и учениците в учебния
процес; подпомага използването на разнообраз
ни методически решения и учене чрез практиче
ска дейност; осигурява възможност за самооце
няване на постиженията на учениците.
КНИГАТА НА УЧИТЕЛЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС
Книгата за учителя съдържа подробни методически указания за провеждане на обучение по всички
уроци в печатното издание на учебника; указания
за работа с електронния вариант на учебника;
представя особености на учебната програма по
изобразително изкуство за 1. клас; предлага в по
мощ на учителите годишно тематично разпределение на учебното съдържание по теми на уроците за
нови знания, упражнения и практическа дейност
във връзка с глобалните теми и новите понятия
в учебната програма; възможности за междупред
метни връзки, компетентности и дейности с между
предметен характер; педагогическа технология за
провеждане на обучението с включени методи и
форми на оценяване по урочни единици.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, СТРУКТУРА И НАЧИН ЗА
РАБОТА С ИЗДАНИЯТА
В УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ ЗА 1. КЛАС
ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ НА УЧЕБНИКА ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС
Печатното издание на учебника включва:
•• уроци за нови знания, упражнения и практи
ческа дейност;
•• уроци да диагностика на входно, междинно и
изходно равнище на знания и умения;
•• работни листове за самостоятелна работа на
ученика;
•• картинен речник на понятията от учебната
програма.
Уроци за нови знания, упражнения и практическа дейност
Съдържанието на учебника е представено по
следователно по осемте глобални теми на учебна
та програма чрез теми на уроци за нови знания,
упражнения и практическа дейност и диагностика.
Учебникът осигурява възможности за постигане

на очакваните резултати по глобалните теми на
учебната програма, като всеки от очакваните ре
зултати е представен като урок по съответната
глобална тема, към която принадлежи. За осъ
ществяване на комплексно въздействие и вът
решнопредметни връзки, очакваните резултати от
уроците за усвояване на нови знания, упражнения
и практическа дейност по глобална тема Материали и пособия са интегрирани с очакваните ре
зултати по останалите глобални теми. По подобен
начин вътрешнопредметни връзки в съдържание
то на учебника са осъществени и по отношение
на очакваните резултати на уроците по глобална
тема Творби на изобразителното изкуство с оста
налите глобални теми.
Съдържание на учебника по глобални теми и
компетентности като очаквани резултати
Глобална тема – 1. Богатството на образите
Глобалната тема е представена в учебника чрез
четири компетентности като очаквани резулта
ти от обучението, съобразно учебната програма.
Компетентностите са включени последователно
в четири теми на уроци, като по всяка тема са
предвидени уроци за нови знания, упражнения и
практическа дейност. Номерата на темите съот
ветстват на съдържанието в учебника. Чрез тази
тема се усвояват две нови понятия на практичес
ка основа: изображение и рисунка.
Тема 1. Наблюдавам и рисувам
Урок за нови знания – 1 час, урок за упражне
ния и практическа дейност – 1 час.
Компетентност като очакван резултат: Описва
най-общо визуални характеристики (форми, цветове,
съотношения) на обекти от заобикалящата среда.
Тема 5. Рисувам фигура на човек по наблюде
ние и по памет
Темата е представена чрез два урока за нови
знания: Рисувам фигура на човек по наблюдение и
Рисувам фигура на човек по памет. Всеки от уро
ците е с продължителност по 1 учебен час.
Компетентност като очакван резултат: Изо
бразява човешки фигури по памет и наблюдение.
Тема 6. Светът около мен в рисунки
Темата е представена чрез два урока: за нови
знания – 1 час; за упражнения и практическа дей
ност – 1 час.
Компетентност като очакван резултат: Изо
бразява обекти от света на децата и на възраст
ните (играчки, предмети от бита, сгради, улици,
транспортни средства).
Тема 7. Красивото около мен в рисунки
Предвидено е обучение по темата чрез един
урок за нови знания – 2 часа.
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Компетентност като очакван резултат: Из
разява емоционално-естетическо отношение към
обекти от заобикалящата среда чрез описания и
изобразителна дейност
Глобална тема – 2. Реални и фантазни герои
Тази глобалната тема обхваща седем компе
тентности като очаквани резултати от обучение
то – знания, умения и отношения за възприема
не и изобразяване на реални и фантазни герои
по учебната програма. Обучението по глобалната
тема в учебника е представено чрез три теми на
уроци, като в две от темите са предвидени пове
че от една компетентност като очакван резултат.
Обучението по глобалната темата Реални и фантазни герои предвижда междупредметни връзки
с обучението по български език и литература за
преразказване и споделяне на впечатления от
познати приказки.
Тема 10. Реални и фантазни изображения
Темата включва два урока: за нови знания – 1
час и за упражнения и практическа дейност – 1 час.
Компетентност като очакван резултат: Разли
чава изображения на реални от фантазни герои.
Тема 11. Човек и фантазно същество
Предвидено е обучение по темата чрез един
урок за упражнения и практическа дейност – 2
часа.
Компетентност като очакван резултат: Съз
дава изображения на реални и фантазни герои;
интерпретира творби с изображения на реални и
фантазни герои чрез описания и изобразителна
дейност.
Тема 12. Пътешествия и приключения
Темата е представена в един урок за упражне
ния и практическа дейност – 2 часа.
Компетентности като очакван резултат:
Описва връзки между обекти и среда в изобра
жения на реални и фантазни герои; коментира
отличителни черти на образи и действия на добри
и лоши реални и фантазни герои.
Глобална тема – 3. Образи и форми – видове
форми
Глобалната тема включва три компетентности
като очаквани резултати от обучението. Те са
представени последователно в три теми на уроци
в учебника. По всяка тема са предвидени уроци за
нови знания, упражнения и практическа дейност.
В обучението по глобалната тема се осъществява
връзка с очакваните резултати по глобална тема
8. Материали и пособия, (използва основни изоб
разителни материали за рисуване, моделиране,
апликиране и художествено конструиране) при
създаване на образи с плоски и обемни форми,
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както и междупредметни връзки с обучението по
математика. Чрез темата се усвояват на практи
ческа основа две нови понятия: форма и силует.
Тема 15. Образи с плоски и обемни форми
Обучението по темата включва един урок за
нови знания – 1 час.
Компетентности като очакван резултат: На
зовава характерни визуални особености на фор
мите (плоски и обемни).
Тема 16. Образи с плоски форми – силует
Предвидени са два урока: за нови знания – 1 час
и за упражнения и практическа дейност – 1 час.
Компетентности като очакван резултат: Раз
познава визуални особености на форми и силуети
(обобщени; с детайли).
Тема 17. Изобразявам разнообразни форми
Темата се реализира чрез един урок за упраж
нения и практическа дейност – 2 часа.
Компетентности като очакван резултат: Отра
зява визуални особености на формите (плоски и
обемни) в изобразителна дейност: рисуване, апли
киране, моделиране, художествено конструиране.
Глобална тема – 4. Образи и цветове – видове цветове
Обучението по тази глобална тема обхваща че
тири компетентности като очаквани резултати от
обучението. Подходящо е да се осъществи вът
решнопредметна връзка с глобалните теми: Богатство на образите и Образи и форми – видове
форми, като в практически план интеграцията на
очакваните резултати с глобална тема 8. Материали и пособия (различава основни изобразителни
материали и пособия за рисуване: водни бои –
темпера, акварел; видове четки – плоски и обли;
палитра, пастели, флумастери, моливи) е нало
жителна. Чрез обучението по темата се усвоява
на практическа основа понятие за цвят (видове
цветове).
Тема 18. Познавам цветовете
Темата е включена в два урока в учебника: за
нови знания – 1 час и за упражнения и практичес
ка дейност – 1 час.
Компетентности като очакван резултат: Поз
нава различни видове цветове (жълт, червен,
оранжев, виолет, син, зелен, кафяв, черен, бял);
получава различни видове цветове чрез смесване
на бои.
Тема 21. Рисувам по впечатление
Темата е представена чрез 1 урок за нови зна
ния – 1 ч.
Компетентности като очакван резултат: Съз
дава изображения по впечатление и въображе
ние, като използва различни видове цветове.
Тема 22. Рисувам по въображение

Обучението по темата включва един урок за
упражнения и практическа дейност – 1 час.
Компетентности като очакван резултат: Съз
дава изображения по впечатление и въображе
ние, като използва различни видове цветове.
Тема 23. Цветовете в творби на художници и
на деца
По тази темата са предвидени два урока в учеб
ника: за нови знания – 1час, за упражнения и
практическа дейност – 1час.
Компетентности като очакван резултат: Про
явява емоционално отношение към различни ви
дове цветове в творби на изкуството и в учениче
ски произведения чрез описания и изобразителна
дейност.
Глобална тема – 5. Творби на изобразителното изкуство
Тази глобална тема включва четири компетент
ности като очаквани резултати от обучението. Те
са обособени в пет теми на уроци. Особеност в
обучението по тази глобална тема е интегрира
нето на очакваните резултати с тези от обуче
нието по останалите глобални теми. Предвижда
се осъществяване на междупредметни връзки с
обучението по български език и литература, като
се развиват уменията на учениците да описват
изображения, да изразяват впечатления и отно
шение към разглежданите произведения на изоб
разителното изкуство. Чрез темата се усвояват
на практическа основа понятията: изобразително
изкуство, картина.
Тема 1. Различавам рисунки, картини, пластики
Обучението по темата се осъществява в два
урока: за нови знания – 1 час, за упражнения и
практическа дейност – 1 час.
Компетентности като очакван резултат: Раз
личава видове творби на изобразителното изку
ството – рисунки, картини, пластики. Изразява
устно и в рисунки свои впечатления от творби на
изобразителното изкуството.
Обучението по останалите теми (тема 9. Илия
Петров, тема 14. Венко Колев, тема 20. Влади
мир Димитров – Майстора, тема 25. Никола Та
нев, тема 34. Владимир Гиновски) е обособено
в шест урока по 1 час, от които пет урока са за
нови знания и един урок – за упражнения и прак
тическа дейност.
Компетентности като очакван резултат: Знае
не по-малко от пет имена на известни български
художници; изразява устно свои впечатления от
творби на изобразителното изкуството; представя
в рисунки свои впечатления от творби на изобра
зителното изкуство.

Глобална тема – 6. Илюстрации в книги за
деца
Обучението по тази тема надгражда знанията
и практическите умения на учениците, придобити
по глобална тема – 2 Реални и фантазни герои,
развива умения за разбиране на връзки между
илюстрация и литературно произведение за деца,
обогатява практическия опит за изразяване на
впечатления от илюстрации с описания и рисунки
на основата на междупредметни връзки с учебния
предмет български език и литература. Глобалната
тема включва три компетентности като очакван
резултат, като в обучението по темата са предви
дени четири урока. В обучението по глобалната
тема се усвоява на практическа основа понятие
за илюстрация.
Тема 26. Илюстрации в книги за деца
Предвидено е обучението по тази тема да се
проведе в два урока: за нови знания – 1час и за
упражнения и практическа дейност – 1 час.
Компетентности като очакван резултат:
Свързва илюстрации с изучавано литературно
произведение.
Тема 27. Думите описват, рисунките изобразя
ват
Обучението по тази тема се осъществява чрез
два урока в учебника: за нови знания – 1час, за
упражнения и практическа дейност – 1 час.
Компетентности като очакван резултат: Опис
ва илюстрация на литературна творба за деца,
като използва художествени понятия.
Тема 28. Красиви и смели герои
Тази тема развива умения за изразяване на от
ношение чрез рисунки. Обучението се осъществя
ва чрез един урок за упражнения и практическа
дейност – 1 час.
Компетентности като очакван резултат: Из
разява емоционално отношение към герои от при
казка чрез рисунка.
Тема 29. Разказвам в рисунки
По тази тема е предвиден един урок за упраж
нения и практическа дейност – 1 час.
Компетентности като очакван резултат: Из
разява емоционално отношение към герои от при
казка чрез описания и рисунка.
Глобална тема – 7. Общуване и знаци
Глобалната тема е представена в учебника чрез
три компетентности като очаквани резултати от
обучението, съобразно учебната програма. Те са
включени последователно в три теми на уроци,
като по всяка тема са предвидени уроци за нови
знания, упражнения и практическа дейност. В
обучението по глобалната тема се осъществяват
междупредметни връзки с обучението по околен
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свят. Чрез темата се усвоява на практическа ос
нова понятие за образ и знак
Тема 31. Общуване и знаци
Темата включва един урок за упражнения и
практическа дейност – 1 час.
Компетентности като очакван резултат: От
крива значението на визуални образи и знаци.
Тема 32. Видове изображения и знаци
Тази тема развива умения за създаване на из
ображения за видове знаци. Темата включва два
урока: за нови знания – 1 час, за упражнения и
практическа дейност – 2 часа.
Компетентности като очакван резултат: Из
ползва образи и знаци в изобразителната дейност.
Тема 33. Места за знаци
Обучението по темата е обособено в два урока:
за нови знания – 1 час, за упражнения и практи
ческа дейност – 1 час.
Компетентности като очакван резултат: Ко
ментира значения на образи и знаци в конкретна
среда (обществени сгради, улици; спортни, тър
говски и културни обекти).
Глобална Тема – 8. Материали и пособия
Глобална тема Материали и пособия има ключо
ва роля в обучението по изобразително изкуство
в 1. клас. Обучението по темата развива знания
и практически умения за работа с изобразителни
материали и пособия в изобразителната дейност
на учениците (рисуване, моделиране, апликира
не, художествено конструиране). То предвижда
интегриране на компетентностите като очаквани
резултати по тази глобална тема с компетентнос
тите като очакван резултат по всички останали
глобални теми на учебната програма. Във връзка
с това, обучението по глобалната тема Материали
и пособия е предвидено да се осъществява пара
лелно с обучението по останалите глобални теми.
Особеност в обучението е, че компетентностите
като очакван резултат: „организира работното си
място за работа с изобразителни материали“ и
„изразява предпочитания към изобразителни ма
териали и пособия“ се включват във всички теми
на предвидените уроци. По тази глобална тема се
усвояват две нови понятия: изобразителни материали и изобразителни пособия.
Тема 2. Познавам материали и пособия за ри
суване
Темата има важно значение за формиране на
изобразителна грамотност, развиване на знания
и практически умения за рисуване с различни
изобразителни материали и пособия. Предвидено
е обучението по темата да се проведе чрез два
урока за нови знания по 1 час. Осъществяват се
вътрешнопредметни връзки с обучението по гло
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бална тема Образи и цветове – видове цветове,
Богатство на образи, както и с обучението по
учебния предмет български език и литература.
Компетентности като очакван резултат: Раз
личава основни изобразителни материали и посо
бия за рисуване (водни бои – темпера, акварел;
видове четки – плоски и обли; палитра, пастели,
флумастери, моливи).
Тема 9. Познавам материали и пособия за
апликиране
Тази тема развива пространствени представи –
разположение и съотношение на образи и форми,
затвърдява знания за цветове и др. чрез интегри
ране на компетентности по глобалните теми Образи и цветове – видове цветове, Образи и форми
– видове форми. В обучението по темата се осъ
ществяват междупредметни връзки с обучението
по математика (видове геометрични фигури – ква
драт, кръг, правоъгълник, триъгълник).
Компетентности като очакван резултат: Из
ползва основни изобразителни материали за
апликиране и художествено конструиране (хартия,
картон).
Тема 13. Мога да моделирам
Темата има важно значение за развиване на
пространствени представи за видове форми (плос
ки и обемни), допринася за усъвършенстване на
координация на двете ръце. Предвижда се вътреш
нопредметна връзка на компетентностите с тези
по глобална тема Образи и форми – видове форми.
Компетентности като очакван резултат: Раз
личава основни изобразителни материали за мо
делиране (глина, пластилин).
Тема 24. Използвам различни изобразителни
материали
Темата включва един урок за упражнения и
практическа дейност – 1 час. В обучението по те
мата е подходящо да бъдат стимулирани индиви
дуалните предпочитания на учениците към изоб
разителни материали и пособия.
Компетентности като очакван резултат: Ком
бинира различни материали и техники (рисуване
и апликиране, рисуване и конструиране).
Тема 30. Художествени конструкции с хартия и
картон.
Обучението по темата развива пространствени
представи за видове форми, разположение, съот
ношение. Предвижда се вътрешнопредметна връз
ка с компетентностите по глобална тема Образи
и форми – видове форми, както и междупредметна
връзка с обучението по математика.
Компетентности като очакван резултат: Из
ползва основни изобразителни материали за
апликиране и художествено конструиране (хартия,
картон).

Тема 35. Рисувам с таблет
Чрез обучението по глобалната тема Материали и пособия се стимулират предпочитанията на
учениците към различни материали и пособия за
изобразителна дейност, включително и използва
не на електронни средства (таблет, компютър). В
учебника са предоставени подходящи задачи за
изобразителна дейност с помощта на електронни
средства.
Компетентности като очакван резултат: Из
ползва възможностите на различни видове изоб
разителни материали и пособия в изобразителна
та дейност.
Уроци за диагностика на входно, междинно и
изходно ниво на знания и умения
Тема 1. Какво знам и мога в началото на първи
клас?
Оценява се резултатът от визуалния тест (раз
личаване на изобразителни материали и изобра
жения), както и от изпълнение на изобразителна
задача чрез дидактически и естетически показа
тели: изображения на различни обекти и среда;
индивидуални постижения на ученика.
Тема 19. Какво знам и мога? (междинна диаг
ностика)
Оценява се резултатът от изпълнение на визу
ален тест и изобразителна задача чрез дидакти
чески и естетически показатели: изображения на
видове обекти, форми и цветове; индивидуални
творчески постижения.
Тема 37. Какво знам и мога в края на учебната
година?
Оценява се резултатът от визуалния тест и из
пълнението на изобразителната задача: знания и
умения по очакваните резултати в края на първи
клас; индивидуални творчески постижения
Особености в печатното издание на учебника
в помощ на ученика
В учебника е включен апарат за ориентиране
на ученика при използване на учебника – пътеводител и система от визуални знаци. Апаратът
е съобразен с възрастовите особености на учени
ците в 1. клас.
Системата от визуални знаци за ориентиране в
учебника включва:
•• цифрови означения (Темите на уроци по всяка
глобална тема са обозначени с цифра, като
пореден номер в глобалните теми на учебна
та програма);
•• цветови означения (Наименованията на уро
ците по всяка глобална тема са изписани в

цветна лента в горната част на страницата на
учебника, съответстваща на възприет цвят за
обозначаване на всяка глобална тема):
Глобална тема – 1. Богатството на образите –
светло син цвят
Глобална тема – 2. Реални и фантазни герои –
светло зелен цвят
Глобална тема – 3. Образи и форми – видове
форми – оранжев цвят
Глобална тема – 4. Образи и цветове – видове
цветове – син цвят
Глобална тема – 5. Творби на изобразителното
изкуство – светло кафяв цвят
Глобална тема – 6. Илюстрации в книги за деца
– жълт цвят
Глобална тема – 7. Общуване и знаци – светло
виолетов цвят
Глобална тема – 8. Материали и пособия – зе
лен цвят
Уроци за диагностика, преговор и образователен проект – розов цвят;
•• визуални знаци (пиктограми) за обозначаване
на различните видове задачи за: наблюде
ние, словесно описание и практическа дей
ност – рисуване, моделиране, апликиране,
художествено конструиране; и на въпроси за
възприемане, описания и сравнения на обек
ти, произведения на изобразителното изку
ство и детски творби.
Изложението по съдържанието в учебника след
ва логиката за:
•• постепенно осъзнаване стойността на изку
ството в живота на човека;
•• плавно и последователно развиване на спо
собности за себеизразяване с различни ху
дожествени средства;
•• стимулиране на въображението и изразява
не на емоции в процеса на изобразителната
дейност.
Изложението по съдържанието във всеки урок
е подчинено на определена последователност
(логика за усвояване на знания и умения, отнася
ща се до художествено възприемане и изобрази
телна дейност). Пример за последователност на
действия в обучението по учебника:
•• изясняване на ново знание на практическа
основа;
•• развиване на усвоени знания в сходна или в
различна ситуация чрез задачи за наблюде
ние, описание и практическа дейност;
•• визуален тест за проверка на знанията.
Балансът между текст и илюстративен матери
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ал в учебника преди всичко е съобразен с въз
растовите особености на учениците в 1. клас и
подготовката им по четене. Затова текстовете в
учебника са кратки и се четат от учителя или родителя, докато децата се научат да четат сами.
Използван е илюстративен материал (снимки, ре
продукции) за изясняване на нови понятия или
начини за създаване на изображения (напр. за
моделиране на обемна фигура; за апликиране на
пейзаж с геометрични фигури и др.). Използва
ни са снимки, илюстриращи последователност на
етапите (алгоритъм) в работата. В учебника са
включени и снимки на природни обекти (расте
ния, животни), човешки фигури, къщи, превозни
средства, изобразителни материали и пособия,
моделирани фигури, рисунки на реални и фантаз
ни герои, детски рисунки, рисунки на художници,
илюстрации на приказки, репродукции – графични
и живописни творби на художници.
Съобразно спецификата на учебния предмет
и в съответствие с възрастовите особености на
учениците в учебника е включен апарат за организиране на усвояването на нови знания чрез
различни по вид и степен на трудност задачи
за: наблюдение, словесно описание, практическа
дейност (моделиране, апликиране, рисуване, ху
дожествено конструиране), визуални тестове за
проверка на усвоени знания и умения, образо
вателен проект за прилагане на усвоени знания
в нов контекст. Използвани са визуални знаци
(пиктограми) за обозначаване на различните по
съдържание и вид задачи и дейности.
Учебникът предлага различни възможности за
усвояване на нови знания, за упражнения и прак
тическа дейност, съответстващи на различни стилове на учене на учениците чрез разнообразни,
подходящи за възрастта на първокласниците ба
лансирани учебни дейности и задачи. Съобразена
е ролята на емоциите, чувствата, въображение
то, паметта, мисленето при възприемане и ин
терпретиране на обекти от действителността, при
изпълнение на задачи за изобразителна дейност,
общуване с художествени произведения и детски
творби, изпълнени с разнообразни изобразителни
материали и техники. Учебникът дава възможност
за индивидуални предпочитания на учениците към
начините за усвояване на нови знания, упражне
ния и практическа дейност. От друга страна учеб
ните задачи дават възможност за прилагане на
разнообразни подходи и методи на преподаване,
които да съответстват на интересите и предпочи
танията на учениците.
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ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ
НА УЧЕБНИКА ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС
Целта на това издание е да предложи по-раз
нообразни възможности и учебни материали за
подготовка и провеждане на уроците за обуче
ние по изобразително изкуство и чрез него да
превърне индивидуалната и груповата работа с
учениците в час в забавно, интересно и успеш
но занимание. Използването на електронните
продукти осигурява както условия за прилагане
на разнообразни интерактивни методи и техники
в учебния процес, така и повече реално време
за ефективна практическа работа с учениците.
Електронният вариант на учебника за 1. клас е це
нен помощник на учителя в онагледяването, обогатяването и осъвременяването на учебния мате
риал, включен в печатното издание на учебника; в
преподаването на учебното съдържание.
Електронното издание:
•• стимулира образните представи и възприятия
на различни илюстрации, снимки, графични
изображения, които подпомагат и стимулират
учениците да осмислят учебното съдържание;
•• подпомага учителите да адаптират учебното
съдържание към потребностите на учениците,
към различни условия за обучение, както и
към собствените си методически идеи;
•• допринася за усвояване и затвърдяване на
нови понятия и умения, при овладяването на
които учениците срещат трудности,
•• предлага възможности за осъществяване на
вътрешнопредметни и междупредметни връз
ки и взаимодействия.
Електронният вариант на учебника по изобра
зително изкуство за 1. клас включва задачи по
всички уроци за: нови знания, упражнения и прак
тическа дейност, диагностика от печатното изда
ние на учебника, достъпни като електронен про
дукт, създаден чрез инструментите на удобен за
използване софтуер.
Към темите от учебното съдържание са пред
ложени и допълнителни електронни разработки,
които съдържат:
•• видеоматериали и произведения на изобразителното изкуство, с помощта на които се
реализират по-пълноценно конкретни уроци;
•• мултимедийни разработки с различни видове
интерактивни упражнения, задачи, тестове,
които допринасят за по-лесното и по-успеш
ното възприемане на учебното съдържание
от учениците;
•• визуални материали, съдържащи отделни фо
тографии и галерии със снимки и разнообраз-

ни илюстрации за онагледяване на текстове
от учебника;
•• анимирани графики и алгоритми, представя
щи по достъпен начин етапи в изграждане на
различни образи, начини за работа с изобра
зителни материали и пособия и др.;
•• занимателни материали, пъзели, скрити картини и други, представящи по запомнящ се начин
конкретни понятия от учебната програма.
Електронното издание на учебника се предос
тавя чрез диск. Към диска са приложени конкрет
ни и подробни указания за инсталирането му и
за работата с него. Разработките към учебника
са придружени от указание за видовете задачи в
тях и за конкретното им стартиране и прилагане
в учебната работа.

ПРЕДИМСТВА НА ОБУЧЕНИЕТО
ЧРЕЗ УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 1. КЛАС
Учебният комплект по изобразително изкуство
за 1. клас (печатно издание на учебника с електро
нен вариант и книга на учителя) осигурява преди
всичко възможности за прилагане на нов подход
(компетентностен подход) за личностно развитие
на ученика във връзка с постигането на по-висока степен на свързаност между индивидуалните
способности и социалните цели на личността (в
съответствие със Закона за предучилищно и учи
лищно образование).
Учебният комплект осигурява възможности за
придобиване на ключови компетентности като
комплекс от умения, знания, способности и на
гласи, желание и мотивация за учене на учени
ците в съответствие с държавния образователен
стандарт и учебната програма по изобразително
изкуство за 1. клас.
Учебният комплект по изобразително изкуство
предлага методически подходи и образователни
модели и технология, ориентирани към личностно
то развитие, съобразени с възрастовите особе
ности и интереси на ученика.
В учебния комплект по изобразително изкуство
за 1. клас са съобразени следните принципи, под
ходи и методически идеи:
•• Последователност и приемственост в учебното съдържание чрез подходяща актуализация на вече придобити знания и умения и
чрез ясно подчертани връзки между сродни
теми и понятия

В учебника е спазен принципът за последова
телност и приемственост в усвояването на учеб
ното съдържание чрез подходяща актуализация
на вече придобити знания и умения. Затова е осъ
ществена вътрешнопредметна интеграция в съдър
жанието на отделните уроци на глобалните теми и
между уроци от различни глобални теми. Напри
мер: усвоените знания на практическа основа за
цветовете в тема 18. Познавам цветовете учени
ците могат да обогатят при възприемане на жи
вописни творби на художник в тема 20. Владимир
Димитров – Майстора; да развиват с помощта на
паметта и въображението в тема 21. Цветни рисунки по впечатление и в тема 22. Цветни рисунки
по въображение, да оценят въздействието на цве
товете в художествени произведения и в детско
творчество в тема 23. „Цветовете в картини на
художници и в детски творби“.
•• Системност и яснота при въвеждане на понятия
В учебника са включени десет нови понятия по
учебната програма по изобразително изкуство за
1. клас. Предвидено е усвояването на новите поня
тия в учебника да се осъществява на две равнища:
1. във връзка с очакваните резултати по области
на компетентност (ОК) на държавния образователен
стандарт – например: рисунка, изображение, фор
ма, силует, цвят се усвояват в ОК „Обект и образ“;
изобразително изкуство, картина, илюстрация – в
ОК „Зрител и творба“, образ и знак – в ОК „Визуал
на комуникация“, изобразителни материали и изоб
разителни пособия – в ОК „Материали и пособия“;
2. във връзка с глобалните теми в учебната про
грама. Пример за усвояване на нови знания (по
нятия) чрез вътрешнопредметна интеграция меж
ду различни глобални теми: при изясняване на
понятието рисунка в тема 4. Наблюдавам и рисувам по Глобална тема – 1. „Богатство на образи“
се осъществява чрез познанията на учениците на
практическа основа за изобразителни материали
и пособия за рисуване в тема 2. Материали и пособия за рисуване по глобална тема – 8. Материали и пособия и чрез тема 3. Различавам рисунки,
картини и пластики по глобална тема – 5. Творби
на изобразителното изкуство и т.н.
Предвидени са възможности за надграждане на
знанията и уменията от обучението по изобрази
телно изкуство в 1. клас в останалите класове
(2. клас, 3. клас и 4. клас) от началния етап на
основната образователна степен.
•• Плавен преход и приемственост при въвеждането на новите знания и при развиването
на умения
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В съответствие с изискванията в учебната про
грама усвояването на нови знания в учебника е
предвидено да се осъществява на практическа
основа чрез различни задачи за: наблюдаване
на обекти, изобразителна дейност, художествено
възприемане на произведения на изобразително
то изкуство и детски творби. В учебника е пред
видена система за плавно и постепенно усвоява
не на нови знания на практическа основа, която
води до постигане на очакваните резултати по
глобалните теми. Системата в учебника предвиж
да провеждане на обучение по глобалните теми
при спазване на последователността им в учеб
ната програма. Съобразена е и свободата, която
предоставя учебната програма при подбора на
методите и средствата за постигане на очаква
ните резултати и при определяне на последова
телността на темите. Така например, очакваните
резултати по глобалната тема – 8. Материали и
пособия са интегрирани в уроците по останалите
глобални теми.
•• Балансираност на информацията, предвидена за нови знания, за упражнения, за преговор, за обобщения, в съответствие с препоръчителното процентно разпределение в
съответната учебна програма
В учебника са включени три вида уроци, съ
образно предвиденото примерно разпределение
в учебната програма за 1. клас: за нови знания
(НЗН), за упражнения и практически дейности
(УПР/ПД), за диагностика на входящо, междинно
и изходящо равнище. В учебника е спазено пре
поръчителното процентно съотношение по брой
часа на УП за: НЗН – 29 часа (препоръчителни
– 47%), ПД/УПР – 30 часа (препоръчителни – 47%)
и за диагностика – 5 часа (препоръчителни – 6%).
При разпределение на часовете за различните
видове уроци не са допуснати отклонения от при
мерното разпределение по учебната програма.
•• Условия за формиране на ключовите компетентности, конкретизирани в учебна програма и възможности за практическото им
прилагане
Включените уроци в учебника водят до форми
ране на ключови компетентности (КК) и до прак
тическото им прилагане в нов контекст. В учеб
ника са включени общо 31 задачи/дейности за
междупредметни връзки за развиване на ключови
компетентности. От ключовите компетентности
(КК) в учебната програма с най-големи възмож
ности за стимулиране на детското въображение,
за изразяването на емоции в процеса на изобра
зителната дейност има ключовата компетентност
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Културна компетентност и изразяване чрез творчество. В съдържанието на учебника тя има прио
ритетно значение за изграждане на художествена
и естетическа култура на учениците.
•• Условия за насърчаване и улесняване на самостоятелното търсене на информация от
различни източници
В учебника са включени задачи за насърчаване
самостоятелното проучване на информация, на
пример: задачи за наблюдение и сравняване на
обекти от заобикалящата среда – растения живот
ни, хора, предмети, сгради, транспортни средства
и др.; задачи за самостоятелно търсене на инфор
мация от други информационни източници – дет
ска художествена и научна литература (приказки,
енциклопедии с информация за природни обекти,
предмети и технологии), произведения на изобра
зителното изкуство – картини, пластики, рисунки.
•• Възможности за самостоятелно учене, критическо мислене и творчески дейности
В съдържанието на учебника преобладават уро
ците за творчески дейности. Те представляват 48%
от учебните часове по годишен брой часове (64).
Предвидено е в уроците за творчески дейности
учениците да развиват умения за себеизразяване
чрез усвояване на познания на практическа осно
ва за изразни средства, изобразителни материали
и пособия, различни видове изобразителни дей
ности – рисуване, моделиране, апликиране, худо
жествено конструиране. В учебника са включени
задачи за изразяване на отношение към обекти
от заобикалящата среда, илюстрации на приказки
и рисунки на герои от приказки, произведения на
изобразителното изкуство и детски творби.
В: тема 31. Общуване и знаци, тема 32. Видове
знаци, тема 28. Красиви и смели герои и др. са
включени въпроси и задачи за усвояване на уме
ния за оценка на ситуация, за развиване на кри
тично мислене
•• Възможности за осъществяване на вътрешнопредметни и междупредметни връзки
Учебникът осигурява условия за реализиране
на вътрешнопредметни и междупредметни връзки.
Това е осъществено на три равнища:
1) между теми и уроци по всяка глобална тема;
2) между теми и уроци от различни глобални
теми;
3) между различни учебни предмети.
Например: очакваните резултати на уроците по
тема 3. Материали и пособия за рисуване на гло
бална тема – 8. Материали и пособия е предви
дено да се интегрират с очакваните резултати на

уроците по тема 23. Различавам творби на изобразителното изкуство – рисунки, картини, пластики
на глобална тема 4. Творби на изобразителното
изкуство и на уроците по тема 4. Наблюдавам и
рисувам на глобална тема 1. Богатство на образи
и т.н.
Уроците в съдържанието на учебника предлагат
големи възможности за междупредметни връзки.
Например – чрез уроците по: тема 4. Наблюдавам
и рисувам, тема 5. Рисувам фигура на човек, тема 6.
Светът около мен в рисунки и др. се осъществява
връзка с обучението по учебния предмет Околен
свят (хора, растения, животни, предмети от зао
бикалящата среда); в уроците по тема 6. Светът
около мен в рисунки се осъществява интеграция
с обучението по математика и български език; в
уроците по тема 8. Познавам материали и пособия
за апликиране са включени задачи за апликира
не на пейзаж с улица, къщи и дървета, като е
предложено на учениците да използват познати
геометрични фигури – квадрат, правоъгълник, кръг,
триъгълник; в уроците по тема 26. Илюстрации в
книги за деца, в уроците по тема 27. Думите описват, рисунките изобразяват, уроците по тема 27.
Красиви и смели герои са включени задачи, свър
зани с изучавани приказки за деца в обучението
по литература.
•• Възможности за самооценяване на постиженията на учениците
Във всичките уроци от съдържанието на учебни
ка е включен инструментариум за самооценяване
постиженията на учениците Как се справих? на
три равнища: справих се без чужда помощ, справих се с малко чужда помощ, справих се, но много
трудно.
В съдържанието на учебника са включени и ви
зуални тестове, които самостоятелно се попълват
от учениците във връзка с изпълнение на задачи,
като в процеса на обучение те бързо дават обрат
на връзка за резултати на учениците при усвоява
не на знания и умения.
В 22 урока за нови знания, упражнения и прак
тическа дейност от общо 54 урока по темите в
учебника, които представляват 40 % от уроците в
учебника, са включени визуални тестове за про
верка на знанията на учениците, които те решават
самостоятелно в процеса на обучение. В учебника
са включени и визуални тестове за преговор в
края на учебника. В съдържанието на учебника са
включени и уроци за преговор, както и за входя
ща, междинна и изходяща диагностика, съобразно
изискванията в учебната програма.
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ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ ЗА 1. КЛАС
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
№ по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на урочната
единица

Урочна
единица за

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови понятия

1

2

3

4

5

6

1

1
IX

Какво знам и мога
в началото на първи клас?

Диагностика Различава основни изобразителни материали в изобразина входно
телна дейност.
ниво

2

2
IX

Познавам материали и пособия за
рисуване

Нови знания Различава основни изобрази- изобразителни материали
телни материали и пособия за изобразителни пособия
рисуване (водни бои – темпера, акварел; видове четки
– плоски и обли; палитра,
пастели, флумастери, моливи).

3

2
IX

Познавам материали и пособия за
рисуване

Нови знания Ползва основни изобразителни изобразителни материали
изобразителни пособия
материали и пособия за рисуване (водни бои – темпера,
акварел; видове четки – плоски и обли; палитра, пастели,
флумастери, моливи).

4

3
X

Различавам картини, рисунки,
пластики

Нови знания Различава видове творби на
изобразителното изкуството –
рисунки, картини, пластики.

изобразително изкуство
картина

5

3
X

Различавам рисунки, картини, пластики

Упражнения
и практическа дейност

Изразява впечатления от
различни видове творби на
изобразителното изкуството –
рисунки, картини, пластики с
изобразителна дейност.

изобразително изкуство
картина
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Директор: .................................................................
		
(Име, фамилия, подпис)

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на
оценяване по теми
и/или раздели

Бележки

7

8

9

Практическа дейност, визуален тест.
Нагледни средства: детски рисунки, апликации, моделирани фигури.
(Български език и литература)
Компетентности в областта на българския език: описване на детски творби.

Оценява се резултата от визуален тест (различаване на
изобразителни материали и
изображения) и изпълнение на
изобразителна задача чрез дидактически и естетически показатели: изображения на различни
обекти и среда; индивидуални
постижения.

Беседа, демонстрация, практическа дейност, визуален тест.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, за етапи на
работа.
Материали и пособия за рисуване.
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество: представяне на резултати от индивидуална и колективна изобразителна дейност в
изложба.
Умения за учене: планиране на самостоятелната работа.

Оценява се резултата от визуален тест:
различаване на видове изобразителни материали и пособия за
рисуване.

Беседа, демонстрация, практическа дейност, визуален тест.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, за етапи
на работа.
Материали и пособия за рисуване.
(Български език и литература)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество: представяне на резултати от индивидуална и колективна изобразителна дейност в
изложба.
Компетентности в областта на българския език: описване на детски творби.
Умения за учене: планиране на самостоятелната работа.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели:
работа с изобразителни материали и пособия за рисуване;
индивидуални постижения

Беседа, дискусия, визуален тест.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
(Български език и литература)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество:
посещения на галерии и сбирки за възприемане на произведения от изобразителното изкуство.
Дигитална компетентност: виртуални посещения на музеи и галерии.

Оценява се резултата от изпълнение на визуален тест:
различаване на видове творби
на изобразителното изкуство

Оценява се резултата от изпълПрактическа дейност, визуален тест.
нение на изобразителна задача
Материали и пособия за изобразителна дейност.
чрез дидактически и естетически
(Български език и литература)
показатели:
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество:
посещения на галерии и сбирки за възприемане на произведения от изоб- работа с изобразителни материали и пособия за рисуване;
разителното изкуство.
индивидуални постижения
Дигитална компетентност: виртуални посещения на музеи и галерии.
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1

2

3

4

5

6

6

4
X

Наблюдавам и
рисувам

Нови знания Описва най-общо визуални
рисунка
характеристики (форми, цвето- изображение
ве, съотношения) на обекти от
заобикалящата среда.

7

4
X

Наблюдавам и
рисувам

Упражнения
и практическа дейност

8

5
X

Рисувам фигура на Нови знания Изобразява човешки фигури
човек (по наблюдепо наблюдение.
ние)

9

5
X

Рисувам фигура на
човек (по памет)

10

6
X

Светът около мен в Нови знания Описва обекти от света на децата и на възрастните (играчрисунки
ки, предмети от бита, сгради,
улици, транспортни средства).

11

6
X

Светът около мен в Упражнения
рисунки
и практическа дейност

18

Изобразява най-общо визуални характеристики (форми,
цветове, съотношения) на
обекти от заобикалящата
среда.

Нови знания Изобразява човешки фигури
по памет.

Изобразява обекти от света
на децата и на възрастните
(играчки, предмети от бита,
сгради, улици, транспортни
средства).

рисунка
изображение

7

8

9

Беседа, дискусия, визуален тест.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
(Околен свят, Математика, Български език и литература, Музика)
Компетентности в областта на българския език: описване на наблюдавани
обекти и среда.
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на
природните науки и на технологии: прилагане на математическите отношения по-малко и повече в изобразителна дейност.

Оценява се резултата от изпълнение на визуален тест:
различаване на видове изображения на обекти.

Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
Практическа дейност, визуален тест.
Материали и пособия за изобразителна дейност.
(Околен свят, Математика, Български език и литература, Музика)
Компетентности в областта на българския език: описване на наблюдавани
обекти и среда.
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на
природните науки и технологии: прилагане на математическите отношения
по-малко и повече в изобразителна дейност.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: изображение на
обекти и среда; индивидуални
творчески постижения.

Беседа, демонстрация, практическа дейност, визуален тест.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
(Околен свят)
Социални и граждански компетентности: изобразяване на членове на
семейството.

Оценява се резултата от изпълнение на визуален тест и
на изобразителна задача чрез
дидактически и естетически показатели: изображение на човешка
фигура по наблюдение; творчески постижения.

Беседа, демонстрация, практическа дейност, визуален тест.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
(Околен свят)
Социални и граждански компетентности: изобразяване на членове на
семейството.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: изображение на човешка фигура по памет в серия
от рисунки; творчески постижения.

Дискусия.
Работа в екип.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
Детски рисунки.
(Околен свят, Математика, Български език и литература)
Социални и граждански компетентности: изобразяване на случки от живота на възрастните и децата.
Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин
на живот и спорт: дискутиране на проблеми, свързани с различия между
хората.
Умения за учене: участие в екипна работа.

Оценява се резултата от изпълнение на визуален тест и
на изобразителна задача чрез
дидактически и естетически
показатели: изображения на различни видове обекти; творчески
постижения.

Практическа дейност, работа в екип, визуален тест.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
Детски рисунки.
Материали и пособия за изобразителна дейност.
(Околен свят, Математика, Български език и литература)
Социални и граждански компетентности: изобразяване на случки от живота на възрастните и децата.
Умения за учене: участие в екипна работа.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: изображение на
обекти по зададени условия;
творчески постижения.
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1

2

3

4

5

12

7
X

Красивото около
мен в рисунки

Нови знания Изразява емоционално-естетическо отношение към обекти
от заобикалящата среда чрез
описания и изобразителна
дейност.

13

7
X

Красивото около
мен в рисунки

Нови знания Изразява емоционално-естетическо отношение към обекти
от заобикалящата среда и
към техни изображения чрез
описания и изобразителна
дейност.

14

8
XI

Познавам материали и пособия за
апликиране

Нови знания Използва различни видове
изобразителни материали и
пособия за апликиране в изобразителна дейност

15

9
XI

В творческия свят
на Илия Петров

Нови знания Знае не по-малко от пет имена
на известни български художници.

16

9
XI

В творческия свят
на Илия Петров

Упражнения Представя устно и с рисунки
и практиче- свои впечатления от творби на
ска дейност. изобразителното изкуството

17

10
XI

Реални и фантазни
изображения

Нови знания Различава изображения на
реални от фантазни герои.

20

6

7

8

9

Дискусия, практическа дейност, визуален тест.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
Детски рисунки.
Изобразителни материали и пособия.
(Околен свят, Български език и литература)
Компетентности в областта на българския език: описване на наблюдавани
обекти, среда.
Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на
живот и спорт: проява на лична отговорност при опазване на околната
среда и здравето на човека.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: изображение на природен обект, избор на материали за рисуване; изразяване на
естетическо отношение.

Дискусия, практическа дейност, визуален тест.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
Детски рисунки.
Изобразителни материали и пособия .
(Околен свят, Български език и литература)
Компетентности в областта на българския език: описване на наблюдавани
обекти, среда.
Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на
живот и спорт: проява на лична отговорност при опазване на околната
среда и здравето на човека.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: изображение на
обекти с материали за рисуване
по избор; изразяване на естетическо отношение.

Демонстрация, практическа дейност, визуален тест.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, за етапи на работа
Материали и пособия за апликиране.
(Български език и литература, Математика)
Умения за подкрепа на устойчивото развитие: дискутиране на възможности за устойчиво използване на материали и ресурси в учебния процес.
Умения за учене: участие в екипна работа.
Беседа, дискусия.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, с произведения на
изобразителното изкуство.
(Български език и литература)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество: посещения на музеи, галерии и сбирки за възприемане на произведения от
изобразителното изкуство.
Компетентности в областта на българския език: описване на произведения
на изобразителното изкуство.
Практическа дейност.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, с произведения на
изобразителното изкуство.
(Български език и литература)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество: посещения на музеи, галерии и сбирки за възприемане на произведения от
изобразителното изкуство.
Компетентности в областта на българския език: описване на произведения
на изобразителното изкуство.
Беседа, демонстрация, работа в екип.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
Изобразителни материали и пособия.
(Български език и литература)
Компетентности в областта на българския език: създаване на рисунка и на
серия от рисунки за изразяване на впечатления и преживяване от случка
или разказана история.

Оценява се резултата от изпълнение на визуален тест и
на изобразителна задача чрез
дидактически и естетически показатели: апликация на обекти и
среда; творчески постижения.
Оценяват се знанията за творчеството на български художник
чрез отговор на въпрос.

Оценява се резултата от изобразителна задача чрез дидактически и естетически показатели:
изразяване на впечатление от
творчеството на художник с
рисунки; проява на естетическо
отношение.
Оценяват се знанията за реален
и фантазен герой – отговор на
въпрос и изпълнение на изобразителна задача чрез дидактически и естетически показатели:
апликация с реални и фантазни
герои.
Творчески постижения.
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1
18

2
10
XI

3

4

Реални и фантазни
изображения

Упражнения
и практически
дейности

5

6

Различава изображения на
реални от фантазни герои.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
1

2

3

4

5

1

11
XII

Човек и фантазно
същество. Добри и
лоши герои

Упражнения Създава изображения на реали практиче- ни и фантазни герои.
ска дейност.

2

12
XII

Пътешествия и
приключения

Упражнения Описва връзки между обекти
и практиче- и среда в изображения на
ска дейност. реални и фантазни герои.

3

13
XII

Мога да моделирам Нови знания Различава основни изобразителни материали и пособия за
моделиране (глина, пластилин,
ножче, дъска).

4

13
XII

Мога да моделирам Упражнения Различава основни изобразии практиче- телни материали и пособия за
ска дейност. моделиране (глина, пластилин,
ножче, дъска).

5

14
I

В творческия свят
на Венко Колев

22

Нови знания 1. Знае не по-малко от пет
имена на известни български
художници.
2. Представя устно и с рисунки свои впечатления от творби
на изобразителното изкуството.

6

7

8

9

Беседа, демонстрация, работа в екип.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
Изобразителни материали и пособия.
(Български език и литература)
Компетентности в областта на българския език: създаване на рисунка и на
серия от рисунки за изразяване на впечатления и преживяване от случка
или разказана история.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: рисунки на фантазни
герои.
Творчески постижения.

7

8

9

Практическа дейност.
Изобразителни материали и пособия.
(Български език и литература)
Компетентности в областта на българския език: създаване на рисунка
за изразяване на впечатления и преживяване от случка или разказана
история.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: рисунки на фантазни
герои.
Творчески постижения.

Дискусия, практическа дейност.
Изобразителни материали и пособия.
(Околен свят)
Компетентности в областта на българския език: създаване на рисунка и на
серия от рисунки за изразяване на впечатления от случка или разказана
история.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: рисунки на фантазни
герои.
Изразяване на отношение (добри, лоши герои).

Демонстрация, практическа дейност.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, изобразителни
материали и пособия за моделиране.
Етапи на работа.
(Математика)
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на
природните науки и на технологии: прилагане на математическите отношения по-малко и повече в изобразителна дейност.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: моделиране на човек
и животно чрез разрязване и
чрез изтегляне.
Изразяване на отношение.

Демонстрация, практическа дейност.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
Изобразителни материали и пособия за моделиране.
(Математика)
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на
природните науки и на технологии: прилагане на математическите отношения по-малко и повече в изобразителна дейност.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически показатели: моделиране на
релеф и декориране.
Изразяване на отношение.

Беседа, практическа дейност, визуален тест.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, с произведения на
изобразителното изкуство.
(Български език и литература)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество:
посещения на музеи, галерии и сбирки за възприемане на произведения
от изобразителното изкуство.
Компетентности в областта на българския език: описване на произведения
на изобразителното изкуство.

Оценява се резултата от визуален тест и изпълнение на изобразителна задача чрез дидактически и естетически показатели:
изразяване на впечатление от
творчеството на художник с
рисунки.
Проява на естетическо отношение.
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1

2

3

4

5

6

6

14
I

Образи с плоски и
обемни форми

Нови знания Открива творби на изкуството форма
в различна среда
Назовава характерни визуални
особености на формите (плоски и обемни).

7

15
I

Образи с плоски
форми – силует

Нови знания Разпознава визуални особености на форми и силуети
(обобщени; с детайли).

8

15
I

Образи с плоски
форми – силует

Упражнения
и практическа дейност

Изобразява най-общо визусилует
ални особености на форми и
силуети (обобщени; с детайли).

9

16
I

Изобразявам разно- Упражнения
образни форми
и практическа дейност

Изобразява най-общо визуформа
ални особености на форми и силует
силуети (обобщени; с детайли).

10

17
I

Познавам цветовете Нови знания Познава различни видове цве- цвят
тове (жълт, червен, оранжев,
виолетов, син, зелен, кафяв,
черен, бял).

11

17
I

Упражнения
Познавам цветовете. Творчество с и практичеразлични изобрази- ска дейност
телни материали

12

18
II

Какво зная и мога? Диагностика Притежава знания и умения
на междинно по очакваните резултати на
ниво
проведеното обучение през
първия учебен срок.

24

силует

Получава различни видове
цвят
цветове чрез смесване на бои.

7

8

9

Беседа, практическа дейност, визуален тест.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
Изобразителни материали и пособия.
(Математика, Околен свят)
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на
природните науки и на технологии: извличане на математическа информация от картина (количества, положение в пространството, съотношения).

Оценява се резултата от визуален тест и изпълнение на изобразителна задача чрез дидактически и естетически показатели:
изображения на обекти с плоски
и обемни форми с рисунки и
моделирани фигури. Творчески
постижения.

Беседа.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
(Математика, Околен свят)
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на
природните науки и на технологии: създаване на образи от геометрични
форми и линии.

Оценява се резултата от визуален тест и изпълнение на изобразителна задача чрез дидактически и естетически показатели:
изображения на плоски форми и
силует. Творчески постижения.

Демонстрация, практическа дейност.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
Изобразителни материали и пособия.
(Математика, Околен свят)
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на
природните науки и на технологии: създаване на образи от геометрични
форми и линии.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: рисунка и апликация на плоски форми и силует.
Творчески постижения.

Демонстрация, Практическа дейност.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
Изобразителни материали и пособия.
(Математика, Околен свят)
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на
природните науки и на технологии: създаване на образи от геометрични
форми и линии.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: рисунка и апликация на плоски форми и силует.
Творчески постижения.

Беседа, практическа дейност, визуален тест.
Оценява се резултата от изпълнение на визуален тест – познаИзобразителни материали и пособия.
ния за различни видове цветове.
(Български език и литература, Околен свят)
Компетентности в областта на българския език: описване на наблюдавани
обекти, среда, произведения на изобразителното изкуство и ученически
творби.
Демонстрация, практическа дейност, визуален тест.
Изобразителни материали и пособия.
(Български език и литература, Околен свят, Музика)
Инициативност и предприемчивост: практическо използване на материали
и пособия.
Компетентности в областта на българския език: описване на ученически
творби.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: рисунка на обект с
различни видове цветове. Творчески постижения.

Практическа дейност.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, с детски творби.
Изобразителни материали и пособия.
(Български език и литература)
Компетентности в областта на българския език:
да описва детски творби.
Визуален тест.

Оценява се резултата от изпълнение на визуален тест и изобразителна задача чрез дидактически и естетически показатели:
изображения на видове обекти,
форми и цветове. Индивидуални
творчески постижения.
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1

2

3

4

5

13

18
II

В творческия свят Нови знания 1. Знае не по-малко от пет
на Владимир Димиимена на известни български
тров – Майстора
художници.
2. Представя устно и с рисунки свои впечатления от творби
на изобразителното изкуството.

14

19
II

Рисувам по впечат- Нови знания Създава изображения по
ление
впечатление като използва
различни видове цветове.

15

19
II

Рисувам по въобра- Упражнения Създава изображения по
жение
и практиче- въображение като използва
ска дейност. различни видове цветове.

16

20
II

Цветовете в творби Нови знания Проявява емоционално отношение към различни видове
на художници и на
цветове в творби на изкустводеца
то и в ученически произведения чрез описания.

17

20
II

Цветовете в творби Упражнения Изразява емоционално впена художници и на и практиче- чатления към различни видове
ска дейност. цветове в творби на изкудеца
ството и в ученически произведения чрез изобразителна
дейност.

18

21
II

Използвам различни изобразителни
материали

26

Упражнения Комбинира различни матеи практиче- риали и техники (рисуване
ска дейност. и апликиране, рисуване и
конструиране).

6

7

8

9

Беседа, Практическа дейност.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, с произведения на
изобразителното изкуство.
Изобразителни материали и пособия.
(Български език и литература, Околен свят)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество:
посещения на музеи, галерии и сбирки за възприемане на произведения
от изобразителното изкуство.
Компетентности в областта на българския език: описване на произведения
на изобразителното изкуство.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически показатели: изразяване на
впечатление от творчеството на
художника с рисунки;
проява на естетическо отношение.

Беседа, Практическа дейност.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, детски рисунки.
Изобразителни материали и пособия.
(Български език и литература, Околен свят)
Компетентности в областта на българския език: описване на произведения
на обекти и ученически творби.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: рисунка на обект и
среда по впечатление.
Творчески постижения.

Демонстрация, практическа дейност, визуален тест.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, детски рисунки.
Изобразителни материали и пособия.
(Български език и литература, Околен свят)
Компетентности в областта на българския език: описване на произведения
на обекти и ученически творби; разказва случка.

Оценява се резултата от визуален тест и изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: рисунка на обект и
ситуация по въображение.
Творчески постижения.

Беседа, дискусия.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, детски рисунки.
(Български език и литература)
Компетентности в областта на българския език: описване на произведения
на обекти и ученически творби.

Оценява се резултата от изобразителна задача чрез дидактически и естетически показатели:
рисунка по впечатление от
творби на художници и на деца;
изразяване на емоционално-естетическо отношение.

Дискусия, практическа дейност.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, детски рисунки.
Изобразителни материали и пособия.
(Български език и литература, Музика)
Компетентности в областта на българския език: описване на произведения
на обекти и ученически творби.

Оценява се резултата от изобразителна задача чрез дидактически и естетически показатели:
рисунка по впечатление от
творби на художници и на деца;
изразяване на емоционално-естетическо отношение.

Демонстрация, практическа дейност, визуален тест.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
Различни материали и пособия за изобразителна дейност.
(Български език и литература, Околен свят, Технологии и предприемачество)
Компетентности в областта на българския език: описване на произведения
на обекти и ученически творби.

Оценява се резултата от изобразителна задача чрез дидактически и естетически показатели: рисунка по впечатление
от творби на художници и на
деца; изразяване на естетическо
отношение.

27

1

2

3
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19

21
II

В творческия свят
на Никола Танев

20

22
III

Илюстрации в книги Нови знания Свързва илюстрации с изучавано литературно произведеза деца
ние.

22

22
III

Илюстрации в книги Упражнения
за деца
и практическа дейност

23

23
III

Думите описват,
рисунките изобразяват

Нови знания Описва илюстрация на литературна творба за деца, като използва художествени понятия.

24

23
III

Думите описват,
рисунките изобразяват

Упражнения
и практическа дейност

Създава илюстрация на позната творба за деца, като
използва материали и пособия
за рисуване

25

24
III

Красиви и смели
герои

Упражнения
и практическа дейност

Изразява емоционално отношение към герои от приказка
чрез рисунка.

26

24
III

Разказвам в рисунки

Упражнения
и практическа дейност

Изразява емоционално отношение към герои от приказка
чрез рисунка.
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6

Нови знания 1. Знае не-малко от пет имена
на известни български художници.
2. Представя устно и с рисунки свои впечатления от творби
на изобразителното изкуство.

илюстрация

Разбира връзката на илюстра- илюстрация
циите с текста на литературно
произведение.

7

8

9

Беседа, практическа дейност.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, с произведения на
изобразителното изкуство.
(Български език и литература)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество:
посещения на музеи, галерии и сбирки за възприемане на произведения
от изобразителното изкуство.
Компетентности в областта на българския език: описване на произведения
на изобразителното изкуство.

Оценява се резултата от изобразителна задача чрез дидактически и естетически показатели:
изразяване на впечатление от
творчеството на художник с
рисунки; проява на естетическо
отношение.

Беседа, дискусия, визуален тест.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, художествен текст.
(Български език и литература)
Компетентности в областта на българския език: илюстриране на изучавана
приказка.

Оценява се резултата от визуален тест – връзка между илюстрация и литературно произведение.

Практическа дейност.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, художествен текст
Материали и пособия за изобразителна дейност.
(Български език и литература)
Компетентности в областта на българския език: илюстриране на изучавана
приказка.
Дискусия, беседа.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, с художествени
илюстрации, художествен текст.
(Български език и литература)
Компетентности в областта на българския език: описване на произведения
на илюстрация от приказка.
Практическа дейност.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, с художествени
илюстрации.
Материали и пособия за изобразителна дейност.
(Български език и литература)
Компетентности в областта на българския език: описване на произведения
на илюстрация от приказка.
Дискусия, практическа дейност.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, с художествени
илюстрации.
Художествен текст.
Материали и пособия за изобразителна дейност.
(Български език и литература)
Компетентности в областта на българския език: създаване на рисунка и на серия
от рисунки за изразяване на впечатления и преживяване от случка или разказана
история; участие в драматизация на художествен текст с костюми и маски.

Оценява се резултата от изпълнение на практическа задача
– откриване на връзка между
илюстрация и текст.

Дискусия, практическа дейност.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника, с художествени
илюстрации.
Художествен текст.
Материали и пособия за изобразителна дейност.
(Български език и литература)
Компетентности в областта на българския език: създаване на рисунка и на серия
от рисунки за изразяване на впечатления и преживяване от случка или разказана
история; участие в драматизация на художествен текст с костюми и маски.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: рисунки по приказка
– герои и последователност на
действия; изразяване на отношение.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: рисунка на герои и
сцена от приказка;
творчески постижения.
Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: рисунка и описание
на герои от приказка; изразяване
на естетическо отношение.
Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: рисунка на смел и
красив герой от приказка; изразяване на отношение.
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27

25
III

Художествени кон- Нови знания Познава основни изобразителни материали за апликиране
струкции с хартия и
и художествено конструиране
картон
(хартия, картон).

28

25
III

Художествени кон- Упражнения
струкции с хартия и и практическа дейност
картон

Използва основни изобразителни материали за апликиране и художествено конструиране (хартия, картон).

29

26
IV

Общуване и знаци

Упражнения
и практическа дейност

Открива значението на визуал- Образ и знак
ни образи и знаци.

30

27
IV

Видове изображения и знаци

Нови знания Коментира значения на образи и знаци в конкретна среда
(обществени сгради, улици;
спортни, търговски и културни
обекти).

31

27
IV

Видове изображения и знаци

Упражнения
и практическа дейност

32

28
IV

Места за знаци

Нови знания Използва образи и знаци в
изобразителната дейност.

33

28
IV

Места за знаци

Упражнения
и практическа дейност

30

Създава образи и знаци за
конкретна среда (обществени
сгради, улици; спортни, търговски и културни обекти).

Използва образи и знаци в
изобразителната дейност.
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Демонстрация, дискусия.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
Етапи на работа.
Материали и пособия за художествено конструиране
(Математика, Околен свят)
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на
природните науки и на технологии: създаване на художествени конструкции за развиване на логическо и пространствено мислене.

Оценява се резултата от изпълнение на задача чрез дидактически
и естетически показатели: знания
за художествени конструкции;
изразяване на отношение.

Практическа дейност.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
Материали и пособия за художествено конструиране.
(Математика, Околен свят)
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на
природните науки и на технологии: създаване на художествени конструкции за развиване на логическо и пространствено мислене.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: художествена конструкция с различни материали;
творчески постижения.

Дискусия, практическа дейност, визуален тест.
Нагледни средства: илюстративен материал в учебника.
Материали и пособия за изобразителна дейност.
(Математика, Околен свят, Български език и литература)
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на
природните науки и на технологии: използване на основни геометрични
фигури при създаване на образи и знаци.

Оценява се резултата от изпълнение на визуален тест и
изобразителна задача чрез
дидактически и естетически показатели: рисунки на видове знаци;
творчески постижения.

Беседа, дискусия.
Нагледни средства (илюстративен материал в учебника).
(Математика, Околен свят, Физическо възпитание и спорт)
Компетентности в областта на българския език: да описва обекти, образи
и знаци в околната среда.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: рисунки на видове
знаци; изразяване на отношение.

Практическа дейност.
Нагледни средства (илюстративен материал в учебника).
Материали и пособия за изобразителна дейност.
(Математика, Околен свят, Физическо възпитание и спорт)
Компетентности в областта на българския език: да описва обекти, образи
и знаци в околната среда.

Оценява се резултата от изпълнение на визуален тест и
изобразителна задача чрез дидактически и естетически показатели: рисунки на знаци в среда;
изразяване на отношение.

Беседа, дискусия.
Нагледни средства (илюстративен материал в учебника).
(Математика, Околен свят, Български език и литература)
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на
природните науки и на технологии: използване на основни геометрични
фигури при създаване на образи и знаци.
Умения за общуване на чужди езици: рисуване на образи (декоративни,
смешно-забавни) на букви от различни азбуки.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителна задача
чрез дидактически и естетически
показатели: рисунки на знаци
за определена среда и знаци
за опазване на околната среда;
изразяване на отношение.

Практическа дейност, визуален тест.
Нагледни средства (илюстративен материал в учебника).
Материали и пособия за изобразителна дейност.
(Математика, Околен свят, Български език и литература)
Математическа компетентност и основни компетентности в областта на
природните науки и на технологии: използване на основни геометрични
фигури при създаване на образи и знаци.
Умения за общуване на чужди езици: рисуване на образи (декоративни,
смешно-забавни) на букви от различни азбуки.

Оценява се резултата от изпълнение на визуален тест и изобразителна задача чрез дидактически и естетически показатели:
рисунки на знаци за забрана;
изразяване на отношение.
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34

29
V

В творческия свят Нови знания 1. Знае не по-малко от пет
на Владимир Гиновимена на известни български
ски
художници.
2. Представя устно и с рисунки свои впечатления от творби
на изобразителното изкуство.

35

29
V

Картинна азбука

Упражнения
и практическа дейност

36

30
V

Рисувам с таблет

Нови знания Изразява предпочитания към
изобразителни материали и
пособия.

37

30
V

Рисувам с таблет

Упражнения
и практическа дейност

38

31
V

Светът около мен в Упражнения
рисунки – проект
и практическа дейност

39

32
V

Какво научих в
първи клас?

6

Използва образи и знаци в
изобразителна дейност.

Създава изображения с
инструменти и пособия (електронни средства).

Изобразява обекти от света
на децата и на възрастните
(играчки, предмети от бита,
сгради, улици, транспортни
средства).

Диагностика Притежава знания и умения по
на изходно очакваните резултати в края
ниво
на първи клас.

Разпределение на часовете за задължителна подготовка по изобразително изкуство в 1. клас
според учебната програма:
Общ брой часа – 64
Брой часа за нови знания – 29
Брой часа за упражнение и практическа дейност – 30
Брой часа за диагностика (входяща, междинна, изходяща) – 5
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Беседа, дискусия.
Нагледни средства (илюстративен материал в учебника),
произведения на изобразителното изкуство.
(Български език и литература)
Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество:
посещения на музеи, галерии и сбирки за възприемане на произведения
от изобразителното изкуство.
Компетентности в областта на българския език: описване на произведения
на изобразителното изкуство.

Оценява се резултата от изпълнение на задачи: възприемане на
паметник в обществена среда;
изразяване на емоционално-естетическо отношение.

Практическа дейност.
Нагледни средства (илюстративен материал в учебника).
Материали и пособия за изобразителна дейност.
(Български език и литература)
Компетентности в областта на българския език: създаване на рисунка и на
серия от рисунки за изразяване на впечатления и преживяване от случка
или разказана история.

Оценява се резултата от изпълнение на задача: връзка между
рисунки и думи; изразяване на
отношение.

Беседа, демонстрация.
Нагледни средства (илюстративен материал в учебника).
Електронни средства – компютър, таблет.
(Математика и информатика)
Дигитална компетентност: рисуване на образи с дигитални средства.

Оценяват се знания за рисуване
с електронни средства; индивидуални творчески постижения.

Демонстрация, практическа дейност.
Нагледни средства (илюстративен материал в учебника).
Електронни средства – компютър, таблет.
(Математика и информатика)
Дигитална компетентност: рисуване на образи с дигитални средства.

Оценява се резултата от изпълнение на задача: рисунки с електронни средства; индивидуални
творчески постижения.

Дискусия, практическа дейност, работа в екип.
Нагледни средства (илюстративен материал в учебника).
Материали и пособия за изобразителна дейност.
(Околен свят)
Социални и граждански компетентности: изобразяване на случки от живота на възрастните и децата.
Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин
на живот и спорт: дискутиране на проблеми, свързани с различия между
хората.
Умения за учене: участие в екипна работа.

Оценява се резултата от изпълнение на изобразителни задачи:
рисунки на човешки фигури
и случки от света на детето;
творчески постижения, умения за
работа в екип.

Практическа дейност, визуален тест.
Нагледни средства (илюстративен материал в учебника).
Материали и пособия за изобразителна дейност.
(Български език и литература)
Компетентности в областта на българския език: да описва детски творби.

Оценява се резултата от визуален тест и изпълнение на
изобразителна задача: знания и
умения по очакваните резултати
в края на първи клас; индивидуални творчески постижения.

РАЗРАБОТИЛ: ...........................................................................................................
			
(Име, фамилия, подпис)
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МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И РАЗРАБОТКИ НА ВСИЧКИ УРОЦИ –
ЗА НОВИ ЗНАНИЯ, ЗА УПРАЖНЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ,
Водещи цели по глобална тема 1
1. Развиване на умения за възприемане и различаване на визуални характеристики (форми,
цветове, съотношения) на обекти от заобикалящата среда;
2. Изграждане на умения за изобразяване на
човешка фигура по памет и наблюдение;
3. Разширяване на практически умения за изобразяване на обекти от света на децата и на
възрастните;
4. Обогатяване на образни представи.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 1.
БОГАТСТВОТО НА ОБРАЗИТЕ
Компетентности като очаквани резултати
1. Описва най-общо визуални характеристики
(форми, цветове, съотношения) на обекти от
заобикалящата среда.

2. Изобразява човешки
фигури по памет и по
наблюдение.

Тема 4. Наблюдавам и рисувам
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1
час

Тема 5. Рисувам фигура на човек
Рисувам фигура на човек по наблюдение – урок
за нови знания – 1 час
Рисувам фигура на човек по памет – урок за
нови знания – 1 час
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ЗА ОБОБЩЕНИЕ, ЗА ДИАГНОСТИКА.

3. Изобразява обекти
от света на децата и
на възрастните.

4. Изразява емоционално-естетическо отношение към обекти от
заобикалящата среда
чрез описания и изобразителна дейност.

Тема 6. Светът около мен в рисунки
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1
час

Тема 7. Красивото около мен в рисунки
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практически дейности – 1
час

Ключови компетентности

Дейности и междупредметни
връзки

Компетентности
в областта на
българския език

Описване на наблюдавани обекти,
среда, произведения на изобразителното изкуство и ученически
творби

Математическа
компетентност

Извличане на математическа информация от картина (количества,
положение в пространството
съотношения)

Умения за учене

Планиране на самостоятелната
работа на ученика

Междупредметни връзки
Български език и литература
Съставя изречения.
Участва в комуникативна ситуация.
Математика
Разпознава геометричните фигури: квадрат,
триъгълник и правоъгълник.
Ориентира се и образува предметни групи;
Сравнява обекти в една и съща предметна група
(по-голямо, по-малко).
Околен свят
Различава природни обекти от заобикалящата
среда.
Разпознава по картина дървета, храсти и тревисти растения.
Музика
Познава народни инструменти – тъпан.

Връзки с други уроци от учебника
Тема 2. Познавам материали и пособия за рисуване (с. 8 – 9).
Тема 3. Познавам материали и пособия за
апликиране (с. 20 – 21).
Тема 13. Мога да моделирам (с. 30 – 31).
Тема 36. Светът около мен в рисунки – проект
(с. 72 – 73).
Преговор: Какво знам и мога в края на учебната година? (с. 74 – 75)
Възможности за изпълнение на практически
задачи в учебника: (с. 12 – 19).
Работни листове 1, 2 от приложението.
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Опорни знания, умения, отношения
Знания: Усвоява на практическа основа поня
тие за рисунка и изображение.
Умения: Да различават и описват визуални осо
бености (форми, цветове, съотношения) на обекти
от заобикалящата среда.
Отношения: Да изразява емоционалноестети
ческо отношение към обекти и ситуации от заоби
калящата среда.
Нови понятия: изображение, рисунка

План-тезис на урока
1. Как изглеждат обектите в околната среда
(природна и обществена)?
– Възприемане и различаване на найважни
визуални особености – форми, цветове, съ
отношения;
– Усвояване на понятие за изображение.
2. Какво е рисунка?
Усвояване на практическа основа на понятие за
рисунка (различаване, изпробване и назоваване
на материали за рисуване; създаване на изобра
жение с материали за рисуване).
3. Изпълнение на практически задачи:
– Упражнение с материали за рисуване;
– Създаване на изображение на обект (градина
с цветя) с материали за рисуване.
4. Какво научих от урока?
– Изпълнение на визуални тестове.
Оценяване и самооценяване (Как се справих?)
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ГЛОБАЛНА ТЕМА 1.
БОГАТСТВО НА ОБРАЗИТЕ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока:
1. Разглеждане на снимки
и рисунки на обекти;
2. Откриване, различаване,
сравняване, описване на
характерни видими белези
на обекти;

3. Изпробване на материали и пособия, с които се
създават изображения;

Тема 4. Наблюдавам и рисувам
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

4. Създаване на изображения на обекти – рисунки;

Методически указания
1. Беседа и работа с нагледни образци (снимки,
рисунки). Учениците откриват и описват как из
глеждат обектите чрез техни видими белези (фор
ми, цветове, размери) в снимките и в рисунките
на фиг. 1 – 4 – дървета с различни по форма и го
лемина корони, поляна с цветя, слънце, човешки
фигури, къщи с различен цвят, форма на покриви
те, брой на прозорците и т.н. Усвояват на практи
ческа основа понятие изображение – отразяване
с изобразителни материали на видими белези на
обекти (форми, цветове, разположение, съотноше
ния и др.).
2. Демонстрация и упражнение. Изпробване на
различни изобразителни материали и инструмен
ти – водни бои, четки, пастели, флумастери. Усво
яване на практическа основа на понятие рисунка.
3. Визуален тест – 1. Проверка на знания за
определяне на материали, с които са изпълнени
рисунките на с. 12.
4. Изпълнение на практическа задача за зат
върдяване на знания за изображение и рисунка.
Учениците се насочват да нарисуват градина с
цветя, като изобразят характерни видими белези
на природните обекти (форми, цветове, размери,
разположение).
5. Визуален тест – 2. и изпълнение на практиче
ска задача във връзка с понятията изображение
и рисунка.
6. Визуален тест – 3. (самооценяване).

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.
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Опорни знания, умения, отношения
Знания: Усвоява на практическа основа знания
за изобразяване на човешка фигура.
Умения: Да изобразява човешка фигура по па
мет и по наблюдение.
Отношения: Да изразява емоционалноестети
ческо отношение към обекти и ситуации от заоби
калящата среда.
Нови понятия: Няма.
Затвърдяване на понятията: изображение, ри
сунка

План-тезис на урока
1. Как изглежда човешката фигура?
– Възприемане и сравняване на човешка фигу
ра на дете и на възрастен;
– Различаване на основни части по вида на
формата; големина и съотношения; определя
не на мястото им в човешката фигура.
2. Рисуване на човек по наблюдение и по памет:
– Разглеждане и сравняване на изображения
на човешки фигури в художествено произве
дение, снимка и детски рисунки (с. 14).
3. Как художниците изобразяват човешки фигу
ри на приказни герои (принцеси, юнаци и др.)?
– Разглеждане и описване на последователни
рисунки (етапи на работа) при изобразяване
на човешки фигури за детско филмче (с. 15).
4. Рисувам човешка фигура по памет и по на
блюдение.
Оценяване и самооценяване (Как се справих?)
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ГЛОБАЛНА ТЕМА 1.
БОГАТСТВО НА ОБРАЗИТЕ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока:
1. Разглеждане на снимки,
рисунки и творби с човешки фигури;
2. Рисуване на човек по
наблюдение (работа в
екип);

3. Разглеждане на рисунки
на художник за рисувано
филмче;

Тема 5. Рисувам фигура на човек
Рисувам фигура на човек по наблюдение
Урок за нови знания – 1 час
Рисувам фигура на човек по памет
Урок за нови знания – 1 час

Методически указания
1. Беседа и работа с нагледни средства (сним
ки, детски рисунки, творби на художници). Уче
ниците описват как изглеждат човешките фигури
(деца и възрастни) чрез видими белези (основни
части, форми, размери) в снимките и в рисунките
на с. 14. Затвърдяват знания за понятието изображение.
2. Демонстрация и упражнение. Рисуване на чо
вешка фигура (работа в екип – ученици очертават
фигурата на съученик, рисуват основни части, де
тайли и дрехи, както е показано на с. 14. Затвър
дяване на понятие рисунка.
3. Визуален тест за определяне на рисунки на
човешка фигура по памет и по наблюдение.
4. Дискусия за етапи в рисуването на човешка
фигура (Как художникът рисува герои от приказ
ка?) рис. 1 – 4, с. 15.
5. Изпълнение на практическа задача – рисунка
с човешки фигури по памет с акцент върху изо
бразяване на основни части (форми, съотноше
ния, местоположение в човешката фигура).
Оценяване на:
• умения за изобразяване на човешки фигури
по памет и по наблюдение;
• умения за изразяване на емоционалноесте
тическо отношение към любими хора с ри
сунки;
• индивидуални творчески постижения.
6. Самооценка. Изпълнение на визуален тест
Как се справих?

4. Рисуване на човешки
фигури по памет (рисунка,
серия от рисунки);

Коментар
Рисуването на човешки фигури обикновено за
труднява учениците. Затова в темата са предложе
ни занимателни задачи и упражнения за разглеж
дане и рисуване фигура на човек (индивидуална и
групова работа).
Важно е да се развият позитивни нагласи и
увереност за рисуване на човешки фигури; да се
стимулира любознателност и мотивация на учени
ците да гледат повече рисунки, снимки, комикси;
илюстрации и анимационни филми с герои – въз
растни и деца; да споделят впечатления с рисунки
и описания.

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.
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Опорни знания, умения, отношения
Знания: За видове изображения (обекти от све
та на децата и на възрастните).
Умения: Да изобразява обекти от света на де
цата и на възрастните (играчки, предмети от бита,
сгради, улици, транспортни средства).
Отношения: Да изразява емоционалноестети
ческо отношение към обекти от света на децата и
на възрастните.
Нови понятия: Няма.
Затвърдяване на понятията: изображение, ри
сунка

План-тезис на урока
1. Как изглеждат обектите в света на децата и
на възрастните (играчки, предмети от бита, сгра
ди, улици, транспортни средства)?
– Възприемане и различаване на найважни
визуални особености – форми, цветове, съ
отношения;
– Затвърдяване на знания за понятие изобра
жение.
2. С какво са направени рисунките?
– Проверка на знанията за понятие рисунка
(различаване и назоваване на материали за
рисуване).
3. С рисунки разказвам случки от света на де
цата и на възрастните (материали за рисуване по
избор)
4. Забавни рисунки:
– Създаване на изображения (рисунки) на
обекти по зададени признаци: изразяване
на количества (брой на елементи и части);
рисунки по думи и имена, които започват с
изучени букви.
5. Какво научих от урока?
Оценяване и самооценяване (Как се справих?)

40

ГЛОБАЛНА ТЕМА 1.
БОГАТСТВО НА ОБРАЗИТЕ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока:
1. Разглеждане на рисунки
и творби с изображения на
обекти от света на децата
и на възрастните;
2. Проверка на знания за
понятие рисунка и изображение;

3. Изобразяване в рисунка/серия от рисунки на
обекти от света на децата
и на възрастните;

Тема 6. Светът около мен в рисунки
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

4. Създаване на занимателни рисунки на предмети,
хора, животни;

Методически указания
1. Беседа и работа с нагледни средства (снимки,
рисунки, предмети). Учениците откриват и описват
как изглеждат обектите от света на децата и на
възрастните (играчки, предмети от бита, сгради,
улици, транспортни средства) чрез техни видими
белези (форми, цветове, размери) в снимките и в
рисунките на с. 16. Затвърдяват на практическа
основа понятие за изображение.
2. Визуален тест. Проверка на знания за изоб
разителни материали и инструменти (четки, пасте
ли, флумастери), с които са изпълнени рисунките
на с. 16.
3. Практическа дейност:
– Изобразяване в серия от рисунки на случки
от света на децата и на възрастните;
– Измисляне и разказване на случки по рисун
ките на с. 17;
– Създаване на рисунки на предмети, хора, жи
вотни и др. по зададени признаци (брой на
елементи и части); рисунки по думи и имена,
които започват с изучени букви.
4. Изразяване на емоционално отношение към
рисунки, обекти и случки от света на децата и на
възрастните.
Оценяване на:
• умения за изобразяване на обекти от света
на децата и на възрастните;
• умения за изразяване на емоционалноес
тетическо отношение към рисунки, обекти и
случки от света на децата и на възрастните;
• индивидуални творчески постижения.
5. Самооценка – изпълнение на визуален тест
Как се справих?

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Коментар
Темата разширява познанията на учениците
за богатство на образите. Осъществява се ком
плексно въздействие, като се използват знания от
предметите: околен свят, математика, български
език и литература. Темата стимулира интерес към
обекти и случки от света на децата и на възраст
ните, развива мотивация за социализация и твор
чество на учениците.
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Опорни знания, умения, отношения
Знания: За богатство на образи от заобикаля
щата среда.
Умения: За изразяване на емоционалноесте
тическо отношение към обекти от заобикалящата
среда чрез описания и изобразителна дейност.
Използване възможностите на различни видове
изобразителни материали и пособия в изобрази
телната дейност.
Отношения: Да изразява емоционалноестети
ческо отношение към обекти от заобикалящата
среда.
Нови понятия: Няма.
Затвърдяване на понятията: изображение, ри
сунка

План-тезис на урока
1. На какво се радват децата?
– Възприемане на различни видове изображе
ния в детски рисунки (цветя, животни, деца,
предмети, играчки и др.).
2. Как децата изразяват емоционално отноше
ние в рисунките?
– Възприемане на форми, цветове, съотноше
ния;
– Затвърдяване на знания за понятията изобра
жение и рисунка.
3. С рисунки изразявам емоционално отноше
ние към света на децата.
4. Как художници и деца изобразяват красотата
на природата?
5. Какво научих от урока?
Оценяване и самооценяване (Как се справих?)
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ГЛОБАЛНА ТЕМА 1.
БОГАТСТВО НА ОБРАЗИТЕ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока:
1. Разглеждане на детски
рисунки с изображения на
природни обекти и човешки фигури;
2. Рисуване на красив
природен обект;

3. Изразяване на емоционално-естетическо отношение чрез описания и
рисунки;

Тема 7. Красивото около мен в рисунки
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

4. Изпълнение на изобразителна задача – рисуване
на пъстри есенни листа,
изразяване на настроение;

Методически указания
1. Беседа и работа с нагледни средства (сним
ки, рисунки, предмети).
Учениците разглеждат детската рисунка на с. 18,
описват свои впечатления от изображенията на
деца, цветя и пеперуди. Изразяват емоционално
впечатленията си от разнообразието на форми и
цветове, от настроението в рисунката.
2. Практическа дейност: Рисунка на красив при
роден обект с изобразителни материали по из
бор – изразяване на настроение чрез цветове и
форми.
3. Дискусия: Как художници и деца изобразяват
красотата на природни обекти (цветя, дървета,
хора, животни)?
Как те емоционално изразяват отношението си?
4. Практическа дейност: Рисунка на пъстри ес
енни листа с изобразителни материали по избор –
изразяване на настроение чрез цветове и форми.
5. Оценяване: Оценяват се резултатите от из
пълнение на изобразителни задачи по отношение
на:
• умения за изобразяване на обекти от света
на децата и на възрастните;
• умения за изразяване на емоционалноес
тетическо отношение към рисунки, обекти и
случки от света на децата и на възрастните;
• индивидуални творчески постижения.
6. Самооценка чрез визуален тест Как се справих?

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Коментар
Темата развива образните представи и възпри
ятия за богатство на образи на обекти от заоби
калящата среда, развива умения за изразяване
на емоционалноестетическо отношение чрез ри
сунки и описания. В обучението по темата се осъ
ществява връзка с предмета български език и ли
тература за развиване на комуникативни умения.
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Водещи цели на обучението по глобална тема 2

1. Формиране на знания за основни връзки
между обекти и среда в изображения на реални
и фантазни герои;
2. Изграждане на умения за интерпретиране на
връзки между обекти и среда в изображения на
реални и фантазни герои;
3. Обогатяване на умения за изобразяване на
реални и фантазни герои;
4. Развиване на умения за изразяване на отношение към добри и лоши реални и фантазни
герои.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 2.
РЕАЛНИ И ФАНТАЗНИ ГЕРОИ
Компетентности като очаквани резултати
1. Различава изображения на реални от
фантазни герои.

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

2. Създава изображения на реални и фантазни герои.

Тема 10. Реални и фантазни изображения
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1
час

Тема 11. Човек и фантазно същество
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1
час
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4. Интерпретира твор
би с изображения на
реални и фантазни
герои чрез описания и
изобразителна.

5. Коментира отличи
телни черти на образи
и действия на добри и
лоши реални и фантаз
ни герои.

Ключови компетентности

Дейности и междупредметни
връзки

Компетентности
в областта на
българския език
Културна компетентност и умения за изразяване
чрез творчество

Създаване на рисунка за изразяване на впечатления и преживяване от случка или разказана
история;
Илюстриране на изучавана приказка;
Участие в сценично представление драматизация на художествен
текст с костюми и маски.

Математическа
компетентност

Подбор на кукли и декори за драматизация на художествен текст

Умения за учене

Умения за работа в екип

Междупредметни връзки
Български език и литература
Участва в комуникативна ситуация
Преразказва устно епизод от фолклорно про
изведение. Ориентира се в оформление на книги
(корици, илюстрации).
Математика
Разпознава геометричните фигури.
Ориентира се и образува предметни групи.
Сравнява обекти в една и съща предметна група
(по-голямо, по-малко).
Околен свят
Различава природни обекти от заобикалящата
среда.

Тема 12. Пътешествия и приключения
Урок за упражнения и практическа дейност – 2
часа

Връзки с други уроци от учебника
Тема 5. Рисувам фигура на човек (с. 14 – 15)
Тема 2. Познавам материали и пособия за ри
суване (с. 8 – 9)
Тема 26. Илюстрации в книги за деца (с. 54 –
55)
Тема 28. Красиви и смели герои (с. 56 – 57)
Преговор: Какво знам и мога в края на учебна
та година? (с. 74 – 75)
Възможности за изпълнение на практически
задачи в учебника (с. 25 – 29)
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Да знаят за особеностите на фантаз
ните изображения.
2. Умения: Да различават и описват реални от
фантазни изображения; да прилагат в рисунки ня
кои често използвани начини за превръщането на
реални образи във фантазни човекоподобни изо
бражения.
3. Отношения: Да проявяват интерес, въобра
жение и фантазия при разглеждане и изобразява
не на реални и фантазни герои.
4. Нови понятия: Актуализира се и се разширя
ва съдържанието на понятията реално – фантазно
от подготвителната група в детската градина.

План-тезис на урока
1. Обща съпоставка между реален образ на чо
век и човекоподобно фантанзно същество
2. Разкриване особености на фантазните герои
спрямо реалния обект човек според материала и
съставните им части
3. Изпълнение на практически задачи:
• Упражнение за изобразяване (рисуване или
апликиране) на човекоподобен фантазен ге
рой
• Прилагане в рисунка/апликация на някои на
чини за създаване на фантазни изображения:
а) одухотворяване на неодушевени обекти
б) изобразяване на животни като хора
• Разбиране промяната на пропорциите между
реални обекти като способ за създаване на
фантазни ситуации
Оценяване и самооценяване (Как се справих?)
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ГЛОБАЛНА ТЕМА 2.
РЕАЛНИ И ФАНТАЗНИ ГЕРОИ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
1. Разглеждане на реалните и фантазните изображения на с. 24 в учебника;
2. Разкриване разликите
между реални и фантазни
изображения;

3. Създаване изображения
на фантазен човекоподобен
герой;

Тема 10. Реални и фантазни изображения
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

4. Описание на начините
за създаване на фантазни
изображения и ситуации:
одухотворяване; превръщане на животни в хора;
смяна на реалните пропорции между реални обекти;

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Методически указания
1. Разказ за произхода на фантазните изобра
жения от реални обекти.
2. Беседа за разликите между реални и фан
тазни изображения на човек според материали
и съставни части за образи като: Снежен човек,
Русалка, Плашило и Пинокио.
3. Демонстрация за одухотворяване на приро
ден или изкуствен неодушевен обект.
4. Описание на начините за фантазна трансфор
мация на животно с пози, движения и облекло
като на човек, както и промяна на пропорциите
между реални образи на хора и животни.
5. Изпълнение на практическите задачи. Акцент
върху съставните елементи на фантазния образ.
6. Обсъждане на резултатите от практическите
задачи.
Оценка и самооценка за:
• различаване на визуални белези реални от
фантазни изображения;
• описване и прилагане начини за създаване
на фантазни изображения чрез привнасяне
на човешки черти в неодушевени обекти или
при животни и промяна на пропорциите меж
ду реални обекти.
7. Варианти:
А. Учениците споделят своите представи за поз
нати от приказките или от други източници фан
тазни герои и коментират разликите с реалните
им прототипи.
Б. Учениците се разделят по желание на две
групи – „реалисти“ и „фантасти“.
Всеки изобразява своя реален или фантазен
герой. От рисунките се правят две табла/пана –
едното с реални, другото с фантазни изображе
ния. Обсъждат се начините, по които са направе
ни фантазните образи.
В. Учениците прилагат метода на одухотворява
не с черти на човешко лице към други реални
обекти като учебни пособия (молив, четка, книга,
чанта), цветя, дървета.
Коментар
Учениците имат обща представа за реално и
фантазно; могат да различат Снежния човек, Пи
нокио и други фантазни изображения, които напо
добяват човешка фигура. Обръща се внимание на
основната им разлика с реалния човек по матери
алите, формите и частите, от които са изградени
(сняг, слама, дърво; съчетание на части от човек
и риба). Методът одухотворяване чрез привнасяне
на черти от човешкото лице върху неодушевени
обекти е познат на децата още при първите им
опити за изобразяване на реални обекти, които те
инстинктивно превръщат в живи същества.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Да разширят познанията си за фан
тазни образи, получени чрез съчетаване на части
от различни реални обекти.
2. Умения: Да описват и прилагат разнообраз
ни начини за създаване на фантазни образи.
3. Отношения: Да проявява любопитство и же
лание към понеобичайно създадени фантазни об
рази.
Нови понятия: Няма.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 2.
РЕАЛНИ И ФАНТАЗНИ ГЕРОИ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока

План-тезис на урока
1. Обща представа за фантазни образи – съче
тания между части на различни реални обекти.
2. Съпоставка между фантазните образи Пти
цачовек, Слоноглаво същество и Крилат змей.
3. Изпълнение на практическите задачи: Създа
ване на главофантазен образ с човешко тяло.
Създаване на многосъставен фантазен образ с
тяло от части на различни реални обекти и глава
на животно или човек.
Оценяване и самооценяване (Как се справих?)
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1. Разглеждане на фантазните изображения на
с. 26 – 27;

2. Описание как са създадени;

Тема 11. Човек и фантазно същество
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

3. Създаване на подобни
или други фантазни образи
по описаните начини;

4. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Методически указания
1. Беседа за видове фантазни образи, съчетани
от части на различни реални обекти.
2. Проследяване алгоритъма на съчетаване час
ти от различни обекти.
3. Изпълнение на практическите задачи по при
мери от с. 26 – 27 или по собствен замисъл.
4. Обсъждане и оценка на резултатите, само
оценка за:
• описване устройството на многосъставен
фантазен герой;
• прилагане метода съчетаване на части.
5. Варианти:
А. За съчетаване се използват обекти от учеб
ника по околен свят.
Б. За фантазно същество с човешко тяло и гла
ва от друг обект се дават примери от митове и
легенди (Слънчева сватба, Минотавър).
В. Разглеждат се фантазни изображения, пред
мет на този урок, в творби от изобразителното
изкуство – египетски божества, сюрреалистични
образи и др.

Коментар
Изпълнението на „съчетани“ фантазни изобра
жения изисква повече усилия, повече натрупани
представи за различни обекти от реалния свят,
комбинативна мисъл и въображение.
Тези изображения могат да се създадат от екип
по двама – единият ученик предоставя изходния
материал за реалните части и ги рисува поотдел
но, а другият ученик ги съчетава във фантазен
образрисунка.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Да познава и различава ситуацион
ни връзки между реални и фантазни герои в ре
ална и фантазна среда. Актуализиране на знания
за добри и лоши герои.
2. Умения: Да описва и прилага в рисунки
действия на реални и фантазни герои в различни
ситуации. Да различава и изобразява външни ха
рактеристики на добри и лоши герои.
3. Отношения: Да съпреживява ситуации, които
изобразява в рисунките си. Да мотивира отноше
нието си към постъпки на добри и лоши герои.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 2.
РЕАЛНИ И ФАНТАЗНИ ГЕРОИ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
План-тезис на урока
1. Формиране на обща представа за реални и
фантазни ситуации и действия на добри и лоши
реални и фантазни герои
2. Описание на ситуации по място и действие
(случка). Различаване отличителни белези на до
бри и лоши герои
3. Изпълнение на практическите задачи:
• Рисунка на тема „Приключение/пътешествие
с реални и фантазни герои“
• Рисунка с добри и лоши герои
4. Какво научих от урока? (обобщение)
Самооценяване (Как се справих?)
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1. Разглеждане на рисунките-ситуации;
2. Описание на място
(среда), елементи, герои и
действия;

3. Характеристика на
добри и лоши герои по
външен вид и по техните
действия;

Тема 12. Пътешествия и приключения
Урок за упражнения и практическа дейност – 2 часа

4. Изобразяване на ситуации с реални и фантазни,
добри и лоши герои;

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Методически указания
1. Беседа за актуализиране представите за си
туации с реални и фантазни, добри и лоши герои
(ил. на с. 28 – 29). Описание на визуалните им ха
рактеристики в „Летяща чиния“, „Русалки“, „Среща
с марсианец“, „Добрата фея“, „Доброто чудовище“
и „Приятелите на Баба Яга“.
2. Изпълнение на практическите задачи:
а) Сцена от пътешествиеприключение с реални
и фантазни герои;
б) Действие между добри и лоши реални и фан
тазни герои.
3. Обсъждане резултатите от практическите за
дачи.
Оценка и самооценка за:
• описване връзката герой – ситуация;
• различаване по визуални белези и действия
добри от лоши герои и ги изобразява в реал
на и фантазна среда;
• осъзнаване разликата между добро и лошо.
4. Варианти:
А. С направени саморъчно маски на изображе
ния на добър и лош герой двама ученика предста
вят пантомима на борба между тях или разказват
за тяхно фантазно приключение. Впечатленията
си от представлението с маските учениците пре
дават в отделни рисунки или в разказ с 2 – 4
рисунки.
Б. Учениците разказват за добри и лоши постъп
ки в живота на училището или на улицата и изо
бразяват някои от тях.

Коментар
Ситуационните рисункиразкази са любими на
учениците. Необходимо е да се стимулира въоб
ражението им при създаване на фантазни образи
по собствена представа.
Борбата между доброто и злото привлича всич
ки деца. Те обичат да разглеждат рисункикомик
си и да гледат анимационни филми с постоянни
битки между добри и лоши герои, в които винаги
побеждават добрите. Ето защо този урок има пре
ди всичко възпитателна цел и въздействие.
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Водещи цели на обучението по глобална тема
1. Усвояване на знания за най-важни визуални
особености на обекти и форми;
2. Развиване на образни представи за разпознаване на визуални особености на форми и силуети;
3. Интерпретиране на най-важни визуални особености на обекти и форми;
4. Проявява емоционално отношение към видове форми в заобикалящата среда.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 3.
ОБРАЗИ И ФОРМИ – ВИДОВЕ ФОРМИ
Компетентности като очаквани резултати
1. Назовава характерни
визуални особености
на формите.

2. Разпознава визуални
особености на форми
и силуети.

Тема 15. Образи с плоски и обемни форми
Урок за нови знания – 1 час

Тема 16. Образи с плоски форми – силует
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1
час
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3. Отразява визуални
особености на формите.

Ключови компетентности

Дейности и междупредметни
връзки

Компетентности
в областта на
българския език

Описване на наблюдавани обекти,
среда, произведения на изобразителното изкуство и ученически
творби

Математическа
компетентност
и основни компетентности
в областта на
природните науки
и на технологии

Свързване на точки за изграждане на образи, включително и за
дорисуване на симетрични фигури
Използване на основни геометрични фигури при създаване на
образи

Културна компетентност и умения за изразяване
чрез творчество

Организиране на изложба за
представяне на резултати от индивидуална и колективна изобразителна дейност на учениците

Умения за учене

Умения за работа в екип

Междупредметни връзки
Български език и литература
Участва в комуникативна ситуация.
Математика
Разпознава геометричните фигури: квадрат,
триъгълник и правоъгълник.
Ориентира се и образува предметни групи.
Сравнява обекти в една и съща предметна гру
па (по-голямо, по-малко).

Тема 17. Изобразявам разнообразни форми
Урок за упражнения и практическа дейност – 2
часа
Връзки с други уроци от учебника
Тема 2. Познавам материали и пособия за
апликиране (с. 20 – 21)
Тема 13. Мога да моделирам (с. 30 – 31)
Тема 34. Светът около мен в рисунки – детски
проект (с. 72 – 73)
Преговор: Какво знам и мога в края на учебна
та година? (с. 74 – 75)
Възможности за изпълнение на практическите задачи (с. 34 – 38 в учебника)
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Да познават основните геометрични
фигури и тяхното приложение за изграждане на
плоски и обемни форми.
2. Умения: Да различават, описват и прилагат в
рисунки и пластични задачи съчетания на различ
ни по вид и големина форми.
3. Отношения: Да проявяват въображение и от
ношение в пресъздаването на обектите от живата
и нежива природа.
4. Нови понятия: Актуализира се и се разши
рява съдържанието на понятията плоско/обло от
подготвителната група в детската градина. Кон
кретизира се понятието за форма и нейното при
ложение.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 3.
ОБРАЗИ И ФОРМИ – ВИДОВЕ ФОРМИ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
План-тезис на урока
1. Описание и обща съпоставка между обекти,
съдържащи познати геометрични фигури.
2. Различаване отличителни визуални белези на
плоски и обемни форми.
3. Изпълнение на практическите задачи за ри
суване и моделиране, с цел конкретизиране на
знанията за плоска и обемна форма.
4. Обсъждане на разликите при изобразява
не на плоски форми и изграждане на обемни от
пластичен материал.
Самооценяване (Как се справих?)
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1. Коментар на примерите
за използване на геометрични фигури в околната
среда;
2. Разкриване на общите
визуални характеристики на
плоски и обемни форми;

3. Създаване на изображения и моделиране на
форми. Спазване на пропорции и съотношения на
при създаването на образи;

Тема 15. Образи с плоски и обемни форми
Урок за нови знания – 1 час

4. Описание на разнообразни решения в използването на формите в
практическите задачи;

Методически указания
1. Беседа за различните форми около нас, за
приликите на геометричните форми с природните
и с обектите в обществена среда. (с. 34, въпроси
и задачи).
2. Демонстрация и описание на приложението
на плоски и обемни форми в рисунки и в прос
транството.
3. Изпълнение на практическите задачи:
Варианти:
А. Акцент върху разнообразното използване и
съчетаване на геометричните форми при изпълне
ние на задачите.
Б. Задачата се използва за формиране на усет
за използване на разнообразни готови форми
при създаване на рисунка; използват се малки
предмети с геометрична форма и бои, като се от
печатват на листа комбинации с тях и се изграж
дат изображения.
Оценка и самооценка за:
• различаване на плоски и обемни форми;
• разбиране на разликата на изобразени фор
ми и форми в пространството;
• прилагане на различни способи за изгражда
не на формите в изобразителната си дейност.

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Коментар
Усвояването на знания и умения може да се
осъществи лесно, чрез примери от разнообрази
ето на обекти, (интересни за детето) от околната
среда. Способността да наблюдава и възприема
подетайлно и логично е на повисоко ниво от дет
ската градина. Запазената в тази възраст спон
танност в изобразителната дейност е предпостав
ка за използването на различни изобразителни
материали при изпълнение на задачите
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Да познават характерните форми на
предмети, животни и хора.
2. Умения: Да различават, описват и прилагат в
рисунки и пластични задачи различни по вид и го
лемина специфични природни форми, във форми
на животни и хора с детайли и найобщо.
3. Отношения: Да проявяват въображение и от
ношение в пресъздаването на обектите от живата
и нежива природа.
4. Нови понятия: Разширява се съдържанието
на понятията форма, очертание на формата, силует. Конкретизира се представата за форма на
обекти и възможностите за изобразяването им по
различни начини в зависимост от емоционалните
възприятия.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 3.
ОБРАЗИ И ФОРМИ – ВИДОВЕ ФОРМИ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
План-тезис на урока
1. Описание на познати за учениците характер
ни форми от заобикалящата ги среда.
2. Разбиране на визуалните прилики на форми
в пространството и на изобразените в рисунки.
3. Изпълнение на практическите задачи за ри
суване и апликиране, насочени към усвояването
на понятието силует.
4. Обсъждане на разликите при изобразяване
на реални животински и природни форми (на жи
вотни, растения и др.) и пресъздаването им в ри
сунки чрез формите им като силуети.
Самооценяване (Как се справих?)
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1. Коментар на примерите
за създаване на силует на
обект от природната;
2. Разкриване на общите
визуални характеристики на
обектите и техните силуети;

3. Създаване последователно на изображение с
характерна форма и детайли; очертаване на формата;
изграждане на силуета;

Тема 16. Образи с плоски форми – силует
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

4. Използване на разнообразни решения за
създаване на силуетни
изображения;

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Методически указания
1. Беседа за различните форми, от които се из
граждат изображения на обектите в природата и
в предметите около нас (с. 36 – 37 – въпроси и
задачи).
2. Демонстрация за получаване на плоски фор
ми от изходни форми, нарисувани с обемна мо
делировка.
3. Изпълнение на практическите задачи за по
лучаване на силует по два начина:
А. Практически упражнения за рисуване на си
луети;
Б. Създаване на силуети посредством апликира
ни форми.
Оценка и самооценка за:
• различаване на изобразени обемни и плоски
форми;
• разбиране на разликата между едни и същи
изобразени форми на животни хора и пред
мети с детайли и характерните им силуетни
форми;
• прилагане на различни способи за изгражда
не на образи и силуети в практически задачи
по теми.

Коментар
За разбирането на понятието силует, както и за
усвояването на знания и умения за изобразяване
то на различни по форма образи, може да се при
ложи упражнение, свързано с приказен театрали
зиран сюжет. Използването на жанра Театър на
сенките, с конструирани от учениците кукли като
силуети, визуално и на практическа основа би
могло да демонстрира учебния проблем. Емоцио
налния потенциал на учениците може да се про
вокира и чрез изобразителни задачи за рисуване
на илюстрации или комикси, включващи силуети.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Да познават различни материали
(пластилин, глина) и пособия за моделиране на
форми.
2. Умения: Да прилагат различни начини
(плоскостно и обемно) за моделиране на форми;
да организират работното си място; да спазват
последователността при етапите на изграждане
на образи; да комбинират различни форми, цве
тове, и фактури и големини за декорация.
3. Отношения: Да проявяват въображение и
творчество в пресъздаването на обекти с различ
ни видове форми.
4. Нови понятия: Затвърдяване на понятия за
видове форми.

План-тезис на урока
1. Коментар по илюстрациите в учебника за на
чините и материалите за изобразяване на познат
на децата образ. Разпознаване на различните ма
териали и техники на изграждане на формите.
2. Разбиране за вариациите от еднакви фор
ми, но различни по големина, при създаването
на форми като конструкция, обемна фигура или
рисунка
3. Изпълнение на практическите задачи за ри
суване, конструиране, апликиране и моделиране,
насочени към усвояването на понятието „Обща
форма и нейните съставни елементи“.
4. Обсъждане на разликите при различните тех
ники за изпълнение при създаване на структури
от форми.
Самооценяване (Как се справих?)
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ГЛОБАЛНА ТЕМА 3.
ОБРАЗИ И ФОРМИ – ВИДОВЕ ФОРМИ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
1. Разглеждане на фотоси,
рисунки на пластични
изображения на хора и
животни, достъпни до възприятията на учениците;
2. Презентация от произведения на изкуството по
темата;

3. Демонстрация и индивидуални указания за начините, в зависимост от избора
на обектите за моделиране;

Тема 17. Изобразявам разнообразни форми
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практически дейности – 1 час

4. Указания за работното
място, пособия за работа
и технологични особености
на пластичните материали;

Методически указания
1. Беседа за разнообразието в природата на
форми и цветове. Изтъква се външният вид и
приликата с познати форми на хора и животни.
Подчертава се необходимостта от прецизност и
търпение за крайния резултат.
2. Указания за подреждане на работното място.
Демонстрация за изпълнение на практическите
задачи.
3. Проследяване на изпълнението на отделните
стъпки при начините на моделиране.
4. Обсъждане на резултатите
Оценка и самооценка за:
• различаване на обемни форми от релефни
изображения;
• моделиране по указаните начини;
Ученикът обяснява от какви форми е направил
образите.
Доволен е от изпълнението на практическите
задачи.
5. Варианти:
А. Учениците разказват защо са избрали кон
кретен приятел или животно, какво е интересното
за тях в техните образи.
Б. Съставят по тях разказ/история за приятел
ството или за красотата на живите същества в
природата.
В. Дискусия за опазването на животинските ви
дове.

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Коментар
В тази възраст учениците моделират с желание.
Те усвояват умения за моделиране в различни
практическите упражнения.
Резултатите от моделиране могат да послужат
за участие в училищни и междуучилищни изложби.
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Водещи цели на обучението по глобална тема 4
1. Развиване на познания за различни видове
цветове.
2. Развиване на умения за смесване на цветове.
3. Развиване на познания за създаване на реален и фантазен образ по впечатление и по въображение с различни видове цветове.
4. Обогатяване на знания за изразяване на
емоционално отношение към цветовете в изобразителното изкуство и в детски творби.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 4.
ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ – ВИДОВЕ ЦВЕТОВЕ
Компетентности като очаквани резултати
1. Познава различни
видове цветове;

2. Получава различни
видове цветове чрез
смесване на бои;

Тема 18. Познавам цветовете
Урок за нови знания – 1 час
Получавам цветовете
Урок за упражнения и практическа дейност – 1
час

Тема 21. Рисувам по впечатление
Урок за нови знания – 1 час
Тема 22. Рисувам по въображение
Урок за упражнения и практическа дейност – 1
час
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3. Създава изображе
ния по въображение,
като използва различ
ни видове цветове;

4. Проявява емоцио
нално отношение към
различни видове цве
тове.

Ключови компетентности

Дейности и междупредметни
връзки

Компетентности
в областта на
българския език

Създаване на рисунка за изразяване на впечатления и преживяване от случка или разказана
история.
Описване на наблюдавани обекти,
среда, произведения на изобразителното изкуство и ученически
творби

Културна компетентност и умения за изразяване
чрез творчество

Организиране на изложба за
представяне на резултати от индивидуална и колективна изобразителна дейност на учениците

Умения за учене

Умения за работа в екип

Междупредметни връзки
Български език и литература
Участва в комуникативна ситуация.
Математика
Ориентира се и образува предметни групи.
Сравнява обекти в една и съща предметна гру
па (по-голямо, по-малко).
Околен свят
Различава природни обекти от заобикалящата
среда.

Тема 23. Цветовете в творби на художници и
на деца
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1
час

Връзки с други уроци от учебника
Тема 2. Познавам материали и пособия за ри
суване (с. 8 – 9)
Тема 8. Познавам материали и пособия за
апликиране (с. 20 – 21)
Тема 18. Какво знам и мога? – междинна диаг
ностика (с. 42 – 43)
Тема 36. Светът около мен в рисунки – детски
проект (с. 72 – 73)
Преговор: Какво научих в края на първи клас?
(с. 74 – 75)
Възможности за изпълнение на практически
задачи в учебника: (с. 40 – 49).
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: да познава и разграничава различни
видове цветове (жълт, червен, оранжев, виолет,
син, зелен, кафяв, черен, бял).
2. Умения: да получава различни видове цвето
ве чрез смесване на бои
3. Отношения: да проявява емоционално отно
шение към различни видове цветове чрез описа
ния и изобразителна дейност.

План-тезис на урока
1. Познаване на различни видове цветове:
– развиване на образни представи за различни
видове цветове (жълт, червен, оранжев, вио
лет, син, зелен, кафяв, черен, бял).
2. Възприемане на различни видове цветове –
развиване на умения за различаване на видове
цветове в обекти, творби на художници и детски
рисунки.
3. Рисуване с различни видове цветове. Изпъл
нение на практически задачи:
– получаване на различни видове цветове чрез
смесване на бои;
– интерпретация по рисунка на природен обект
със смяна на цветовете.
4. Обсъждане на резултати от изобразителна
дейност.
Самооценяване (Как се справих?)
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ГЛОБАЛНА ТЕМА 4.
ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ – ВИДОВЕ ЦВЕТОВЕ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
1. Възприемане на различни видове цветове в околната среда и в изкуството;
2. Проверка на знания за
видове цветове с визуален
тест;

3. Смесване и получаване
на различни цветове – упражнение;

Тема 18. Познавам цветовете
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа

4. Рисуване с различни
видове цветове;

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Методически указания
1. Беседа за цветовете в природата (видове
цветове и подреждането им в небесната дъга
с. 40). Развиване на образни представи за видове
цветове. Формиране на познания за бял, черен и
кафяв цвят.
2. Визуален тест за проверка на знанията за
видове цветове. Възприемане на видове цветове
в творби на художници и в детски рисунки. Зада
чата може да се обогати с други средства: пред
мети, природни обекти и др.
3. Практически задачи:
– получаване на различни видове цветове чрез
смесване на бои;
– променяне на цветове чрез смесване на бои;
– интерпретация по рисунка на природен обект
чрез променяне на цветовете.
4. Обсъждане резултатите от практическите за
дачи.
Оценка и самооценка:
• различава видове цветове в обекти, творби
на художници и детски рисунки;
• получава различни цветове чрез смесване на
бои;
• променя цветове чрез смесване на бои;
• изразява емоционално отношение към раз
лични видове цветове визуален тест Как се
справих?

Коментар
Темата е една от найемоционалните теми в
обучението по изобразително изкуство в 1. клас.
Основни акценти са: развиване на образни пред
стави за видове цветове, възможности за получа
ване и променяне на цветове. Важно е обучението
по темата да се проведе по занимателен и емо
ционален начин; учениците да изпитат удоволст
вие и радост от рисуването с цветни материали
(бои, пастели). Предвидена е вътрешнопредметна
връзка с тема 2. Познавам материали и пособия
за рисуване.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Да различава изображения по впе
чатление и въображение.
2. Умения: Да създава изображения по впечат
ление и въображение, като използва различни ви
дове цветове.
3. Отношения: Да проявява емоционално отно
шение чрез описания и изобразителна дейност.

План-тезис на урока
1. Разглеждане на рисунки и сравняване на ви
довете изображения по впечатление и по въобра
жение
2. Рисуване по впечатление
Създаване на рисунки по впечатление от фор
ми, размери и цветове на обекти.
3. Рисуване по въображение.
Създаване на рисунки по въображение чрез
променяне на форми, размери и цветове на обек
ти; съчетаване на части от различни обекти; при
бавяне и премахване на части и детайли.
4. Сравняване на рисунки по впечатление и по
въображение.
Изразяване на отношение към изображението.
Обсъждане на резултати от изобразителна дей
ност.
Самооценяване (Как се справих?)
Вариант А. Създава реални и фантазни образи
по впечатление и въображение, чрез използване
на различни видове цветове.
Вариант Б. Интерпретации с различни цветове
по впечатление от природни обекти (цветовете на
природата).
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ГЛОБАЛНА ТЕМА 4.
ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ – ВИДОВЕ ЦВЕТОВЕ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
1. Разглеждане на рисунки, създадени по впечатление и по въображение;
2. Рисуване по впечатление на природен обект или
предмет;

3. Рисуване по въображение – променяне на форми,
цветове, размери;

Тема 21. Рисувам по впечатление
Урок за нови знания – 1 час
Тема 22 Рисувам по въображение
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

4. Обсъждане на резултати
(рисунки по впечатление и
по въображение);

Методически указания
1. Беседа за рисуването по впечатление и по
въображение, съпоставки на рисунки, откриване
на различия (с. 46 – 47).
2. Практически задачи:
– рисуване на природни обекти и среда по впе
чатление;
– променяне на цветове чрез смесване на бои;
рисуване на предмет по въображение;
– измисляне на случка с предмета и представя
не на случката в серия от рисунки.
3. Визуален тест за проверка на знанията за
рисуване по впечатление и по въображение.
4. Обсъждане резултатите от практическите за
дачи:
– създаване на рисунки по впечатление и въоб
ражение с различни видове цветове;
– изразяване на отношение с рисунки и опи
сание.
Оценка и самооценка:
• различава рисунки по впечатление и въобра
жение;
• създава рисунки по впечатление и въобра
жение;
• изразява емоционално отношение в рисунки
по впечатление и въображение с различни
видове цветове.

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Коментар
Темата стимулира въображението и фантазията
на учениците, развива умения за изразяване на
емоционално отношение с различни цветове.
Обучението по темата дава възможност за съз
даване на рисунки и на серия от рисунки за изра
зяване на впечатления и преживяване от случка
или разказана история; за създаване на интер
претации на обекти и среда с различни видове
цветове.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Да възприема разнообразие на цветове в рисунки на художници и на деца.
2. Умения: Да изразява впечатления от различни видове цветове в рисунки на художници и
на деца чрез описания и изобразителна дейност.
Да използва възможностите на различни видове
изобразителни материали и пособия в изобразителната дейност.
3. Отношения: Да проявява емоционално отношение към различни видове цветове в творби на
художници и на деца

ГЛОБАЛНА ТЕМА 4.
ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ – ВИДОВЕ ЦВЕТОВЕ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
План-тезис на урока
1. Как ни въздействат цветовете в творби на
художници и в рисунки на деца?
– различаване на видове цветове;
– изразяване на настроение с цветове.
2. Рисунка с различни видове цветове по впечатление от детска рисунка.
3. Изразяване на отношение към картини и детски рисунки с описание и изобразителна дейност.
4. Обсъждане на резултати от изобразителна
дейност.
Самооценяване (Как се справих?)
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1. Разглеждане на творби
на художници и детски
рисунки;
2. Рисуване с различни
видове цветове по впечатление от детска рисунка;

3. Рисуване с различни
видове цветове по впечатление от творби на художници;

Тема 23. Цветовете в рисунки на художници и на
деца
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

4. Обсъждане на резултати,
изразяване на отношение;

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Методически указания
1. Дискусия за цветовете в творчеството на ху
дожници и в рисунки на деца (с. 48).
Споделяне на впечатления и преживявания.
2. Практически задачи:
– рисуване с различни видове цветове по впе
чатление от детски рисунки;
– рисуване с различни видове цветове по впе
чатление от творби на художници;
– интерпретации по рисунки с различни видове
цветове.
3. Обсъждане резултатите от практическите за
дачи.
Оценка и самооценка:
• определя въздействие на цветове в рисунки
на художници и деца;
• изразява емоционално отношение към раз
лични цветове в творчество на художници и
на деца с описания и изобразителна дейност.

Коментар
Обучението по тази тема обобщава знанията и
практическия опит на учениците за видове цвето
ве, за тяхното въздействие и значение в изкуство
то и в живота на хората.
Темата развива умения за изразяване на емо
ционално отношение, за споделяне на впечатле
ния и преживявания с описания и рисунки.
Важно е учениците да изпитат удоволствие и
радост от рисуване с различни цветове. Осъщест
вяват се връзки с обучението по тема 2. Познавам
материали и пособия за рисуване; тема 20. В творческия свят на Владимир Димитров – Майстора.
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Водещи цели на обучението по глобална тема 5
1. Развиване на познания за различаване на
видове творби на изобразителното изкуство;
2. Обогатяване на познанията за творчеството
на видни български художници;
3. Развиване на умения за изразяване на впечатления при възприемане на различни видове
творби на изкуството чрез описания и рисунки;
4. Развиване на умения за изразяване на отношение при възприемане на произведения от изобразителното изкуство при посещения на музеи,
галерии и сбирки.

Тема 3. Различавам рисунки, картини, пластики
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1
час
Тема 9. Илия Петров
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1
час
Тема 14. Венко Колев
Урок за нови знания – 1 час
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ГЛОБАЛНА ТЕМА 5.
ТВОРБИ
НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО
Компетентности като очаквани резултати
1. Различава видове
творби на изобразителното изкуство
– рисунки, картини,
пластики.

2. Знае не по-малко от
пет имена на известни
български художници.

Ключови компетентности

3. Изразява устно свои
впечатления от творби
на изобразителното
изкуство

4. Представя в рисунки
свои впечатления от
творби на изобрази
телното изкуство.

Дейности и междупредметни
връзки

Компетентности
в областта на
българския език

Описване на наблюдавани произведения на изобразителното
изкуство и ученически творби

Културна компетентност и умения за изразяване
чрез творчество

Създаване на рисунка за изразяване на впечатления от творби на
художници.
Извличане на математическа информация от картина (количества,
положение в пространството,
съотношения).

Умения за учене

Умения за работа в екип

Междупредметни връзки
Български език и литература
Участва в комуникативна ситуация.
Математика
Ориентира се и образува предметни групи.
Сравнява обекти в една и съща предметна гру
па (по-голямо, по-малко).
Околен свят
Различава природни обекти от заобикалящата
среда.

Тема 20. Владимир Димитров – Майстора
Урок за нови знания – 1 час
Тема 25. Никола Танев
Урок за нови знания – 1 час
Тема 34. Владимир Гиновски
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност –
Картинна азбука – 1 час

Връзки с други уроци от учебника
Тема 2. Познавам материали пи пособия за ри
суване (с. 8 – 9)
Тема 13. Мога да моделирам (с. 30 – 31)
Тема 18. Какво знам и мога? – междинна диаг
ностика (с. 42 – 43)
Тема 34. Светът около мен в рисунки – детски
проект (с. 72 – 73)
Преговор: Какво знам и мога в края на учебната година? (с. 74 – 75)
Възможности за изпълнение на практически
задачи в учебника: с. 8 – 9, с. 22 – 23, с. 32 – 33,
с. 44 – 45, с. 52 – 53, с. 68 – 69.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Общи познания за изобразителното
изкуство и основни видови творби.
2. Умения: Да различава картина, рисунка,
пластика; да изразява устно и чрез рисунка впе
чатлението си от тяхното съдържание и форма.
3. Отношения: Да проявява интерес и актив
ност/желание за възприемане на произведения
от изобразителното изкуство.
Нови понятия: изобразително изкуство; картина

ГЛОБАЛНА ТЕМА 5.
ТВОРБИ
НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
План-тезис на урока
1. Кое изкуство наричаме „изобразително“?
Каква е разликата му с музиката? Кои творби
са на изобразителното изкуство: картина, песен,
пластика, танц, рисунка?
2. Кое е рисунка? Кое е пластика? Кое е карти
на? (ил. на с. 10)
3. Кое е рисувано с молив? Кое – с бои? Кое е
моделирано и после оцветено?
4. Описване и разказване за една от творбите.
Рисуване на част или цялата творба
Самооценяване (Как се справих?)
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1. Разглеждане на илюстрациите. Усвояване на
понятията;
2. Сравняване материалите, от които са направени
картината, рисунката и
пластиката;

3. Описание на една творба;

Тема 3. Различавам рисунки, картини, пластики
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

4. Рисуване по творбата
на с. 11;

Методически указания
1. Разказ за изкуството и мястото на неговите
произведения в нашия живот. Съпоставка музика
– изобразително изкуство.
2. Беседа за актуализиране познанията за изоб
разителното изкуство от детската градина. Разши
ряване на уменията за поподробно описание на
творбите според материалите, от които са напра
вени. Онагледяване с илюстрациите в учебника.
3. Указания за изпълнение на задачата да се
изрази впечатлението от дадена творба с рисун
ка. Описание на „Майка с дете“ (с. 11). Акцентира
не върху цветята в косата на майката.
4. Изпълнение на практическата задача. Пре
доставя се свобода на интерпретацията на раз
глежданата картина или на част/детайл от нея.
5. Обсъждане на резултатите от урока.
Оценка и самооценка:
• различава творби на изобразителното изку
ство според материала;
• изразява устно и чрез рисунка впечатленията
си от тях;
• проявява интерес за разглеждане на карти
ни, пластики, рисунки.
6. Варианти:
А. Посещение на изложба/музей.
Б. Съпоставка с детски творби – рисунки, карти
ни, пластики в оригинал.
В. Кой вижда повече какво е изобразено в
творбите? Кой представя поподробно в рисунка
впечатлението си от една творба?

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Коментар
С този урок се актуализират знанията и умени
ята за разглеждане на творби от изобразителното
изкуство, получени в детската градина. В първи
клас те се разширяват по посока на поподроб
но описание на тяхното съдържание и самостоя
телното им интерпретиране в рисунка. Понятията
изобразително изкуство, картина, пластика, рисунка се усвояват като „картинен речник“, а не
теоретично, като видове и жанрове изобразително
изкуство (които са предмет на обучение в 5. клас).
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Да знае името на Илия Петров и
познава негови рисунки на животни.
2. Умения: Да различава образите на животни
те, линиите и петната в рисунките; да рисува по
своя начин животни.
3. Отношения: Да проявява интерес към рисун
ките на Илия Петров.
Нови понятия: Няма.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 5.
ТВОРБИ
НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
1. Кратки сведения за
Илия Петров;

План-тезис на урока
1. Кой е Илия Петров? Какво е обичал да рису
ва? Защо и къде е правил скици на диви живот
ни? Рисувал ли е и домашни животни?
2. Как изглеждат рисунките му – кои животни са
нарисувани, с какво?
3. Описване на картините – линии, щрихи, петна
4. Нарисуване по собствен начин на домашно
или диво животно.
Самооценяване (Как се справих?)
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2. Разглеждане на илюстрациите с негови рисунки;

3. Описание на материали
и изразни средства, с които
са изпълнени;

Тема 9. Илия Петров
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

4. Изпълнение на практическата задача

Методически указания
1. Разказ за Илия Петров и неговите рисунки.
2. Беседа по рисунките му в учебника (с. 22
– 23). Художникът предава майсторски не само
външния вид на животното, но и неговото дви
жение и въздействие за сила, нежност, грация,
красота.
3. Изпълнение на практическата задача – образ
на домашен любимец или впечатление от зооло
гическа градина.
4. Обсъждане на резултатите от урока.
Оценка и самооценка на уменията за разпоз
наване и представяне на художника и неговите
творби. Използват се въпроси от вида:
• Кой художник е рисувал тези животни?
• С какво са рисувани?
• Доволен ли съм от моята рисунка на животно?
5. Варианти:
А. Посещение на ателиемузей „Илия Петров“ в
София.
Б. Посещение на зоологически кът/градина –
скици на животни по наблюдение.

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Коментар
Изборът на петте именити български художници
е направен с оглед на разширяване представите
на учениците за видовете творби на изобразител
ното изкуство. Илия Петров е оставил великолеп
ни рисунки на животни, които без съмнение ще
впечатлят трайно първокласниците.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Да знае името на Венко Колев и не
гови пластики на животни.
2. Умения: Да различава пластики от рисунки
на едни и същи обекти; да моделира образ на
животно.
3. Отношения: Да проявява интерес към твор
чеството на В. Колев и към моделирането като
изобразителна дейност.
Нови понятия: Няма.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 5.
ТВОРБИ
НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
1. Кратки сведения за
Венко Колев и неговите
образи на котки;

План-тезис на урока
1. Кой е Венко Колев? Защо е обичал да моде
лира котки?
2. По какво се различават пластиките на двете
котки (с. 32)?
3. Кое е снимка и кое – рисунка на котка (с. 33)?
4. Моделиране по собствен начин образ на котка
Самооценяване (Как се справих?)
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2. Описание и сравнение
на двете пластики (с. 32):
прилики в позите, разлика
в материала, пиедeстала
(поставката) и цветовете на
пластичния материал;

3. Сравнение снимки –
рисунки-пластики на един и
същи обект (животно);

Тема 14. В творческия свят на Венко Колев
Урок за нови знания – 1 час

4. Моделиране на животно;

Методически указания
1. Разказ за Венко Колев и неговите пластики
на котки. Те са интересни и въздействащи, защото
В. Колев ги е наблюдавал всеки ден в дома си и
много ги е обичал.
2. Беседа за пластическите особености на двата образа на котки (с. 32) с внимание към подробностите по главите – очи, нос.
Понятие за пиедестал (основа, подложка) –
често употребявана част в пластичните образи на
хора и животни.
3. Беседа-преговор за разликите между снимка
на обект (котка, с. 33) и неговите изображения в
рисунки и пластики.
4. Изпълнение на практическата задача – моделиране с пластилин фигура на котка без или с
подложка, по подобие на пластиките на В. Колев.
5. Обсъждане резултатите от урока.
Оценка и самооценка на уменията за разпознаване и представяне на художник и неговите творби. Използват се въпроси от вида:
Кой е В. Колев? Какво е обичал да моделира?
Защо? Кое в образите на котките е снимка, рисунка, пластика? Доволен ли съм от моята пластика на котка?
6. Варианти:
А. Разширяване на понятието пластика от керамика, като вид моделиране с глина.
Б. Пиедесталът като основа на моделирания образ и като начин за изтъкването му в дадена среда – паметник на площад (паметникът на св. св.
Кирил и Методий, с. 68) или в парк.

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Коментар
Венко Колев е достъпен с творчеството си за
малките ученици с непретенциозното моделиране
на реалните форми на котките и с тяхното общо
изражение на позите и главите.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Да знае името на Владимир Дими
тров – Майстора и негови произведения.
2. Умения: Да различава творби на Майстора
по тяхното цветово богатство; да изразява устно
и с рисунка впечатлението си от тях.
3. Отношения: Да се възхищава на образите в
картините на Майстора. Да поддържа траен инте
рес към тях.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 5.
ТВОРБИ
НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
План-тезис на урока
1. Кой е Майстора? Защо е толкова прочут ху
дожник? Какво прави творбите му толкова ценни?
2. Как изглеждат образите на самия художник и
на момичето с ябълки в ръцете си? Какво е нари
сувано около/зад тях? Кои цветове се различават
ясно в едната и в другата картина (с. 44)?
3. Коя картина прилича по нещо на картината
от с. 45? Кое е необикновеното в картината, на
която са изобразени само плодове (ябълки и кру
ши на едно дърво)?
4. Изпълнение на практическата задача
Самооценяване (Как се справих?)
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1. Кратки сведения за
Майстора и неговото творчество;

2. Описание на изображенията, фона и цветовете на
картините на с. 44 – 45;

Тема 20. В творческия свят на Владимир Димитров – Майстора
Урок за нови знания – 1 час

3. Създаване на рисункапано (запълване на целия
рисувателен лист) с различни плодове;

Методически указания
1. Разказ за живота и творчеството на Майсто
ра, за неговото трудолюбие, скромност и любовта
му към природата.
2. Беседа за предпочитаните образи от Майсто
ра – на момичета и жени в национални носии на
фона на плодове и цветя.
3. Описание на изобразените обекти и използ
ваните цветове в картините на с. 44 – 45. Акцент
върху ярките цветове.
4. Изпълнение на практическата задача. Обръ
ща се внимание, че рисунката прилича на фона в
картината с образа на момичето.
5. Обсъждане на резултатите от урока.
Оценка и самооценка на уменията за разпозна
ване и представяне на художник и неговите твор
би. Използват се въпроси от вида:
• Кой е Владимир Димитров – Майстора? С
какво се отличават неговите творби? Дово
лен ли съм от моята рисунка на плодове?
6. Варианти:
А. Посещение (учебна екскурзия) до галерията в
Кюстендил и Националната галерия в София. Спо
деляне впечатления от оригиналите на картините
на Майстора.
Б. Съставяне на общо табло със всички рисунки
„плодове“ на учениците.
В. Учениците правят собствени интерпрета
циирисунки и по другите творби – автопортрет и
момиче.

4. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Коментар
Кратките сведения за живота и творчеството на
Майстора могат да се намерят в интернет. Май
стора е „вечна тема“ в обучението по изобрази
телно изкуство от 1. до 12. клас. В първи клас се
поставя началото на прекия зрителен контакт с
неговите незабравими образи и цветове.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Да знае името на Никола Танев и
негови картини с къщи и дворове.
2. Умения: Да различа вариантите с изображе
ния на стари къщи и дворове; да рисува по впе
чатление изглед с къща и двор.
3. Отношения: Да проявява интерес към кар
тините на Никола Танев; да оценява красотата на
старите къщи и дворове в родния край.
Нови понятия: Няма.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 5.
ТВОРБИ
НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
1. Разглежда не на илюстрациите на с. 44 и 45;

План-тезис на урока
1. Кой е Никола Танев? Какво наймного е оби
чал да рисува? Защо са го впечатлявали старите
къщи и дворове?
2. По какво се различават картините му с дво
рове и улици – какво е нарисувано в тях?
3. Изпълнение на практическата задача по впе
чатление от картина на Никола Танев.
Самооценяване (Как се справих?)
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2. Сравняване на изображенията на дворове и
улици със стари къщи;

Тема 25. В творческия свят на Никола Танев
Урок за нови знания – 1 час

3. Рисуване на стара къща
с мотив по избор (улица
или двор);

Методически указания
1. Разказ за пейзажите на Никола Танев. Защо
е предпочитал да изобразява стари къщи и дво
рове? Къде се крие тяхната красота, в сравнение
с „безличната еднаквост“ на модерните блокови
сгради?
2. Беседа – описание на елементите на пейза
жите по с. 44 – 45. Акцент върху цветовете в свет
лите и тъмните места (зони).
3. Изпълнение на практическата задача – ри
суване по впечатление от стара къща с двор от
картините на Никола Танев.
4. Обсъждане на резултатите от урока.
Оценка и самооценка на уменията за разпозна
ване и представяне на художник и неговите твор
би. Използват се въпроси от вида:
• Кой е Никола Танев? Какво е обичал да рису
ва? Защо? Доволен ли съм от моята рисунка
на стара къща с двор?
5. Варианти:
А. Рисуване върху един лист стара и нова къща.
Б. Рисуване по впечатление на стара къща с
двор от родното място.

4. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Коментар
Творчеството на Никола Танев е привлекателно
с неговото отношение към старинната архитекту
ра. Той доказва в картините си, че тя е попривле
кателна, поодухотворена от масовите еднотипни
жилищни комплексни.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Да знае името на Владимир Гинов
ски и неговия найизвестен паметник.
2. Умения: Да разпознава образите на св. бра
тя Кирил и Методий в паметника и неговите ос
новни части.
3. Отношения: Да оценява значението на па
метника.
Нови понятия: Няма.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 5.
ТВОРБИ
НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
1. Разглеждане фотоса на
паметника на с. 68;

План-тезис на урока
1. Кой е Владимир Гиновски? Кой е найизвест
ният му паметник? Какво е изобразено на него?
2. Кои са частите на паметника? Как фигурите
се открояват пред сградата на Народната библио
тека „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. София?
3. По какво личи, че са изобразени именно Ки
рил и Методий – създатели на славянобългарска
та азбука?
4. Защо и кога паметникът се отрупва с цветя?
Самооценяване (Как се справих?)
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2. Откриване и сравняване
на съставните му части;

Тема 34. Владимир Гиновски
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

3. Коментиране на неговото значение;

Методически указания
1. Разказ за скулптура Владимир Гиновски и не
говия найзначим паметник. Акцентира се върху
пластическото майсторство (фигури и пиедестал)
и мястото, където е поставен паметникът. Изтъква
се, че той е една от забележителностите на сто
лицата.
2. Беседа за значението на паметника при
честването на 24 май.
Оценка и самооценка на уменията за разпозна
ване и представяне на художник и неговите твор
би. Използват се въпроси от вида:
• Зная ли кой е Владимир Гиновски и неговия
найизвестен паметник?
• Как да описвам неговите части?
• Как разбирам неговото значение?

4. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Коментар
Творчеството на Владимир Гиновски е пример
за общественозначими произведения. С паметни
ка на св. св. Кирил и Методий Гиновски доказва,
че значимата тема трябва да се изрази със зна
чими пластически средства. Свитъкът с азбуката
показва недвусмислено кого изобразяват двете
фигури.
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Водещи цели на обучението по глобална тема 6
1. Формиране на знания за разбиране на връзка между илюстрация и литературно произведение.
2. Създаване на илюстрации по изучавано литературно произведение за деца.
3. Обогатяване на умения за изобразяване на
реални и фантазни герои.
4. Развиване на умения за изразяване на емоционално отношение към илюстрации на литературни произведения за деца.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 6.
ИЛЮСТРАЦИИ В КНИГИ ЗА ДЕЦА
Компетентности като очаквани резултати

1. Свързва илюстрации
с изучавано литературно произведение.

2. Описва илюстрация
на литературна творба
за деца, като използва
художествени понятия.

Тема 26. Илюстрации в книги за деца
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност –
Разказвам в рисунки– 1 час

Тема 27. Думите описват, рисунките изобразяват
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1
час
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3. Изразява емоцио
нално отношение към
герои от приказка чрез
рисунка.

Ключови компетентности

Дейности и междупредметни
връзки

Компетентности
в областта на
българския език

Създаване на рисунка за изразяване на впечатления и преживяване от случка или разказана
история. Илюстриране на изучавана приказка. Участие в сценично
представление драматизация на
художествен текст с костюми и
маски

Културна компетентност и умения за изразяване
чрез творчество

Подбор на кукли и декори за драматизация на художествен текст

Умения за учене

Умения за работа в екип

Междупредметни връзки
Български език и литература
Участва в комуникативна ситуация.
Математика
Ориентира се и образува предметни групи.
Сравнява обекти в една и съща предметна гру
па (по-голямо, по-малко).
Околен свят
Различава природни обекти от заобикалящата
среда.

Тема 28. Красиви и смели герои
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1
час

Връзки с други уроци от учебника
Тема 2. Познавам материали и пособия за ри
суване (с. 8 – 9)
Тема 11. Човек и фантазно същество (с. 26 – 27)
Тема 18. Какво знам и мога? – междинна диаг
ностика (с. 42 – 43)
Тема 34. Светът около мен в рисунки – детски
проект (с. 72 – 73)
Преговор: Какво научих в края на първи клас?
(с. 74 – 75)
Възможности за изпълнение на практически
задачи в учебника: (с. 54 – 59).
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания за връзката между илюстрациите и
текста.
2. Умения: Да описва илюстрациите според
тяхната връзка с текста; да създава илюстрации,
свързани пряко с текста.
3. Отношения: Да е убеден от ползата на илюс
трациите.
Нови понятия: Илюстрация.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 6.
ИЛЮСТРАЦИИ В КНИГИ ЗА ДЕЦА

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
План-тезис на урока
1. Как се наричат изображенията в детските
книжки? Защо се слагат към текста? Какво ви
харесва повече – книжка с рисунки или без ри
сунки? Защо?
2. Може ли само по рисункитеилюстрации да
разберем коя е познатата ни приказка? По какво?
3. Изпълнение на практическите задачи:
• Открий за коя приказка няма илюстрация (с.
54);
• Илюстрирай друг текст от баснята на Лафон
тен (с. 55).
Самооценяване (Как се справих?)
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1. Разглеждане на илюстрациите;
2. Откриване липсващата
илюстрация;

3. Съпоставяне текст –
илюстрация (към баснята);

Тема 26. Илюстрации в книги за деца
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

4. Създаване на илюстрация към друг текст от
баснята;

Методически указания
1. Беседа за актуализиране знанията от детска
та градина за илюстрация. Разширяването им във
връзка с текста.
2. Разглеждане на илюстрациите към с. 54 и от
криване липсващата илюстрация (към „Ежко Беж
ко“);
3. Изпълнение на практическата задача. Описа
ния на други епизод от текста, които не са свър
зани с илюстрацията от с. 55. Самостоятелен из
бор на епизода и съдържанието на илюстрацията.
4. Обсъждане на резултатите от урока.
Оценка и самооценка по въпросите:
• По какво познавам за коя приказка е показа
на илюстрация (главно по героите)?
• Доволен ли съм от моята илюстрация? Свър
зана ли е с текста? По какво се познава?
5. Варианти:
А. Илюстрира се текст от приказка, изучавана
малко преди това в час по български език и лите
ратура.
Б. Илюстрира се позната приказка, научена от
децата извън училище.
В. Учениците импровизират заедно текст за из
мислена от тях приказка и я илюстрират.

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Коментар
Детските илюстровани книжки са познати и
любими на децата още преди да постъпят в дет
ската градина или в училище. Актуализирането на
знанията за илюстрация и връзката є с текста
става чрез увлекателна и забавна беседа, в която
участват всички ученици. Глобалната тема е свър
зана пряко с обучението по български език и ли
тература и околен свят и с тема № 2 от учебната
програма по изобразително изкуство.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания за илюстрации, които представят по
различен начин текста.
2. Умения: Да различават различно тълкуване
на текст чрез илюстрация; да разбират и илюс
трират основния епизод от приказката.
3. Отношения: Да оценяват поуката от приказ
ката.
Нови понятия: Няма.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 6.
ИЛЮСТРАЦИИ В КНИГИ ЗА ДЕЦА

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
План-тезис на урока
1. Коя приказка е илюстрирана на с. 56? По
какво познаваме?
2. Какво правят тук джуджетата? Има ли го опи
сано в текста?
3. Какво друго биха могли да вършат Снежанка
и джуджетата, въпреки че за него не е споменато
в текста?
4. Разкажи за приказката (Дядо и ряпа, ил. на с.
57) само по илюстрациите
5. Нарисувай герои от приказка, свързани с
нейната поука
Самооценяване (Как се справих?)
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1. Разглеждане и описание на илюстрацията към
Снежанка;
2. Коментиране непряката
є, но възможна връзка с
текста;

3. Изобразяване на сцената с джуджетата в гората;

Тема 27. Думите описват, рисунките изобразяват
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

4. Разглеждане и описание
на поредицата рисунки по
Дядо и ряпа;

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Методически указания
1. Беседа за различни начини за илюстриране
на текст – буквално и по впечатление; с единична
рисунка и поредица от рисунки.
2. Описание и съпоставка на илюстрациите към
Снежанка и Дядо и ряпа спрямо връзката им с тек
ста. Импровизация на действия на героите извън
текста, но по логиката на приказката (Снежанка);
различаване на епизодите от текста в поредицата
илюстрации и игрови манипулации с тяхната по
следователност (Дядо и ряпа).
3. Изпълнение на практическите задачи: а) Джу
джетата в гората – набляга се на загатване на
обстановката (дървета) и редицата от джуджета
та, седем на брой; б) Новите дрехи на Снежанка
– всеки рисува Снежанка с други дрехи, по собст
вена представа и вкус; в) Поуката от приказката
– образ на главния или друг (свързан с поуката
герой).
4. Обсъждане на рисунките.
Оценка и самооценка по въпросите:
• Разбирам ли какво изобразяват поредицата
илюстрации?
• Мога ли да разкажа за поуката от приказка
та?
• Доволен ли съм от изпълнението на практи
ческите задачи?
5. Варианти:
А. Учениците разказват за други възможни
действия по двете приказки, които биха могли да
се случат „вътре“ в приказката, преди нейното на
чало или след края є.
Б. Учениците драматизират (диалог) приказката
и я представят в поредица от няколко рисунки във
вид на комикс.
В. Конкурс за найкрасива рокля на Снежанка –
представяне на проектите пред ученическо жури,
подредени в пано на стената/класната дъска.

Коментар
Този урок предоставя възможност да повнима
телно вникване в текста и неговото илюстриране
според представите на децата за приказката, из
вън буквалното придържане към него. „Разбърква
нето“ на епизодите – поредицата от илюстрации,
нарушава формално фабулата на приказката, но
развива въображението, импровизацията и сът
ворчеството. В много дидактически игри се из
исква възстановяване на поредицата, запълва
не на липсващата илюстрация. Свързването на
илюстрациите с поуката от приказката е основна
възпитателна цел не само на този урок, но и на
всички останали уроци по глобалната тема.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания за главните герои на всяка приказка,
представители на доброто и злото.
2. Умения: Да различават и изобразяват по
външни белези и по техните действия добри от
лоши герои.
3. Отношения: Да са съпричастни към смелост
та и красотата на добрите герои.
Нови понятия: Няма.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 6.
ИЛЮСТРАЦИИ В КНИГИ ЗА ДЕЦА

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
1. Разглеждане на илюстрациите на с. 58;

План-тезис на урока
1. По какво познаваме в една илюстрация, че
героят е добър или лош, красив или грозен?
2. Защо грозните, страшни и лоши герои не са
любими на децата?
3. Изпълнение на практическите задачи:
а) Образ на красив и смел герой;
б) Поредица от рисунки по алгоритъма на за
дача от с. 59
Самооценяване (Как се справих?)
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2. Различаване на добри
от лоши герои;

3. Изобразяване на красив
и смел герой;

Тема 28. Красиви и смели герои
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – Раз
казвам в рисунки – 1 час

4. Различаване на „изобразяване“ чрез думи/
текст и „разказване“ чрез
рисунки;
5. Създаване на разказ
в рисунки (без думи) по
приказка или по собствен
текст;

Методически указания
1. Беседа за добри и лоши герои в илюстрации
на с. 58. Изтъква се външният вид и действията на
героите. Подчертава се разликата в позите (дви
женията в сцената с юнака и змея).
2. Указания за изпълнение на практическите за
дачи.
3. Изпълнение на илюстрациите: Моят любим
красив и смел герой и Разказ в рисунки.
4. Обсъждане на рисункитеилюстрации.
Оценка и самооценка по задачите:
• Различавам добри от лоши герои;
• Мога да представя с разказ в рисунки поре
дица от случки по дадена приказка;
• Мога да обясня защо обичам смелите и кра
сиви герои;
• Доволен съм от изпълнението на практиче
ските задачи.
5. Варианти:
А. Учениците разказват за добри и лоши постъп
ки, на които са били свидетели. Съставят по тях
разказ или приказка и ги илюстрират.
Б. Дискусия: Кой е моят най-красив и смел герой
от приказките? С какво превъзхожда любимите
герои на другите ученици от класа?
В. Учениците описват или съставят текст по
илюстрациите на разказа в рисунки.

6. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Коментар
Този урок е последният от глобалната тема
и затова изпълнява и функцията на преговорен
урок. Наред с формиране на емоционалноестети
ческо отношение към добри и лоши герои, с него
се цели да се предизвика още посилен интерес
на учениците към илюстрованите приказки и же
лание сами да ги илюстрират.
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Водещи цели на обучението по глобална тема 7
1. Формиране на знания за видове образи и
знаци.
2. Обогатяване на образни представи за значението на образи и знаци в социална среда.
3. Развиване на умения за комуникация с образи и знаци.
4. Разширяване на умения за включване на образи и знаци в изобразителна дейност.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 7.
ОБЩУВАНЕ И ЗНАЦИ
Компетентности като очаквани резултати
1. Открива значението
на визуални образи и
знаци.

2. Използва образи и
знаци в изобразителна
та дейност.

Тема 31. Общуване и знаци
Урок за упражнения и практическа дейност – 2
часа

Тема 32. Видове изображения и знаци
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1
час

90

3. Коментира значения
на образи и знаци в
конкретна среда.

Ключови компетентности

Дейности и междупредметни
връзки

Компетентности
в областта на
българския език

Осъществява връзки между вербална и визуална комуникация
чрез слово – образ – знак

Математическа
компетентност

Използва основни геометрични
фигури при създаване на образи
и знаци

Културна компетентност и умения за изразяване
чрез творчество

Използва значението на образи и
знаци в изобразителна дейност

Умения за учене

Умения за работа в екип

Междупредметни връзки
Български език и литература
Участва в комуникативна ситуация.
Математика
Разпознава геометричните фигури: квадрат,
триъгълник и правоъгълник.
Ориентира се и образува предметни групи.
Сравнява обекти в една и съща предметна гру
па (по-голямо, по-малко).
Околен свят
Различава природни обекти от заобикалящата
среда.

Тема 33. Места за знаци
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1
час

Връзки с други уроци от учебника
Тема 2. Познавам материали и пособия за ри
суване (с. 8 – 9)
Тема 15. Образи с плоски и обемни форми
(с. 34 – 35)
Тема 18. Какво знам и мога? – междинна диаг
ностика (с. 42 – 43)
Тема 34. Светът около мен в рисунки – детски
проект (с. 72 – 73)
Преговор: Какво знам и мога в края на учебната година? (с. 74 – 75)
Възможности за изпълнение на практически
задачи в учебника: (с. 62 – 66).
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Да се актуализират знанията за ви
зуален знак като особена рисунка.
2. Умения: Да различава обект/явление от не
говия знак; да изобразява обекта, свързан със
знака.
3. Отношения: Да е убеден в ползата от визуал
ни знаци в ежедневието.
Нови понятия: Няма.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 7.
ОБЩУВАНЕ И ЗНАЦИ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
План-тезис на урока
1. Какво е времето днес? Коя снимка го показ
ва? Коя рисунка го показва?
– Актуализиране и разширяване на знанията за
визуален знак
2. Изпълнение на практическите задачи:
– Регистрация на наблюденията за състоянието
на реалното време чрез знаци;
– Рисуване на гледка/пейзаж според местното
време за деня и означаването му със съот
ветен знак.
Оценяване и самооценяване (Как се справих?)
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1. Разглеждане на илюстрациите на с. 62;
2. Откриване на връзката
между обект (на снимките)
и знак;

3. Разширяване на знанията за знаци за времето –
иконични (облаци, слънце)
и геометрични (стрелки за
посоката на вятъра);

Тема 31. Общуване и знаци
Урок за упражнения и практическа дейност – 2 часа

4. Означаване на времето
със знаци и рисунки;

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Методически указания
1. Беседа за прогнозата за времето: Знаехте ли
какво ще бъде времето днес, преди да тръгнете на
училище? От къде/кого научихте?
Покажете на коя снимка се вижда какво ще
бъде времето днес. Кой знак е свързан с нея?
2. Беседа за изискванията към практическите
задачи на с. 63:
а) Първата задача е кратка, за 5 – 6 минути.
Достатъчно е да се означи времето поне в две
от квадратчетата. Чрез задачата се упражнява и
зрителната памет. Рисува се линеарно с молив
или черен флумастер;
б) Нарисувай гледката около теб, която да по
казва какво е времето днес. Тази задача изисква
повече време за изпълнение (20 – 30 мин.). За
дачата „Нарисувай света около теб“ предполага
найобщи впечатления на учениците за пей
заж от околната среда. Вниманието се насочва
поконкретно към небето. Има ли слънце, облаци,
вали ли дъжд? Рисунката е във вид на скица;
в) Обсъждане на рисунките – учениците раз
бират, че вместо с пейзаж, времето може да се
съобщи побързо и лесно с образзнак.
3. Оценка и самооценка за:
• различаване на обект от знак;
• разпознаване на знаци за времето;
• рисуване на знаци за времето и пейзаж,
свързан със времето.
4. Варианти:
А. Учениците рисуват хора, облечени с дрехи
според времето – слънчево и топло; облачно и
студено; дъждовно време, снеговалеж.
Б. Игра – Ученик в ролята на телевизионен ме
теоролог съобщава какво ще бъде времето днес и
го представя по свой начин със знак върху клас
ната дъска. Ученицитехудожници рисуват пейзаж
според знака.
В. Загадкасъстезание: Кой ще познае какво ще
бъде времето утре? На отделни листчета се рису
ва знакът за прогнозата и се предава на учителя.
В следващия урок се установява кой е отгатнал
правилно.
Коментар
Актуализиране на знанията за образзнак
найлесно става с визуалните знаци за времето.
Небето е „екран на времето“, който виждаме по
стоянно, независимо къде живеем. Тези знаци се
появяват всеки ден в телевизионните предавания;
хората зависят от състоянието на времето в него
вите променливи състояния. В първи клас учени
ците осъзнават подобре връзката между обект/
явление и неговия образ в рисунка и чрез знак.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Понятие за образизнаци в открита
и закрита среда.
2. Умения: Да разграничава знаци за указание,
разрешение, забрана. Да разпознава видове изо
бражения за знаци.
3. Отношения: Да спазва знаците и да прикан
ва другите да правят същото. Изразява критично
отношение при неспазване на знаците.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 7.
ОБЩУВАНЕ И ЗНАЦИ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
План-тезис на урока
1. Кои знаци са пътни? Какво е изобразено на
тях? Как изглеждат други знаци, поставени на от
крито или в обществени заведения? Какви изо
бражения са поставени на тях? Какво съобщават?
Какво разрешават или забраняват?
Възприемане силуетната форма на различни
видове знаци, съставните им елементи (изобра
жение, текст, цифри) и цветове
2. Изпълнение на практическата задача – ри
сунка с пътни знаци
Самооценяване (Как се справих?)
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1. Разглеждане на знаците в
илюстрациите на с. 64 – 65;

2. Сравняване на знаци
по предназначение, форма,
изображения, цветове;

Тема 32. Видове изображения и знаци
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

3. Създаване на рисунка/
апликация с пътни или други знаци в природна или
градска среда;

Методически указания
1. Беседа за необходимостта от знаци в заоби
калящата среда. Визуалният знак като наймасо
во, достъпно средство за информация и комуни
кация в цял свят. Където и да отидем, езиците са
различни, но знаците еднакви – по летища, гари,
магазини, улици.
2. Указания за практическите задачи: варианти
в природна среда и в селище (по избор); матери
али за рисуване или апликация, или комбинирано.
3. Изпълнение на практическите задачи. В пей
зажа, освен пътни знаци, могат да се включат и
образи на хора, животни, превозни средства.
4. Обсъждане на резултатите от урока.
Оценка и самооценка за:
• различаване знаци по тяхното предназначе
ние, изображения, форми и цветове;
• прилагане в рисунки различни по вид и пред
назначение знаци;
• разбиране защо знаците трябва да се спаз
ват от всички.
5. Варианти:
А. Учителят подготвя фотосерия със знаци от
улиците около училището и в самото училище.
Б. Обучение на открито – учебна екскурзия за
запознаване с пътни знаци и знаци към търговски
обекти, административни и културни сгради.

4. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Коментар
Учениците разширяват познанията си за знаци
те и тяхното предназначение въз основа на непо
средствения си опит от заобикалящата ги външна
и вътрешна среда. Обръща се поголямо внимание
на значението на забранителните знаци, свързани
с поведението на децата при пресичането на ули
ци и избиране местата за игри в открита среда.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания за знаци, които указват къде се на
мират различни обекти, разрешен или забранен
ли е достъпът до тях.
2. Умения: Да разчита по знаци местонахож
дението на дадени обекти; да прилага в рисунки
указателни, разрешителни или забранителни зна
ци за обекти.
3. Отношения: Да е убеден в спазването на та
кива знаци.
Нови понятия: Няма.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 7.
ОБЩУВАНЕ И ЗНАЦИ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока

План-тезис на урока
1. Какви са знаците, по които се познава какви
животни можем да видим в зоологическата гради
на, какво е разрешено или забранено да носим в
обществени превозни средства, къде не трябва да
играем или да ядем сладолед? Обяснение на зна
ците в с. 66 – 67, къде и за какво са поставени?
2. Описание на изображенията в знаците – жи
вотни, хора, предмети.
3. Изпълнение на практическите задачи.
Самооценяване (Как се справих?)
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1. Разглеждане на знаците
в с. 66 – 67 по предназначение и място;

2. Съпоставяне на знаци
за указание, разрешение –
забрана;

Тема 33. Места за знаци
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

3. Рисуване на знаци с
екологично или битово
предназначение;

Методически указания
1. Беседа за знаци с изображения на животни
– къде се намират или къде могат да се появят.
Някои знаци се придружават с надписи (Внимание, деца!, Зло куче).
2. Указания за изпълнението на практическите
задачи: а) За опазване на природата; б) Сцена
със забранителен знак (Забранено за кучета, Забранено да се яде сладолед).
3. Обсъждане на резултатите от урока.
Оценка и самооценка за:
• разчитане по знак къде се намира или как се
стига до даден обект;
• изобразяване на ситуации с знаци за диви
или домашни животни;
• изразяване критично отношение при неспаз
ване на знаци за защита на животни.
4. Варианти:
А. Табло с рисунки на глави – знаци за живот
ните в една зоологическа градина – Главите на
животните. Всеки ученик рисува по една глава
на животно, по собствен избор.
Б. Посещение на зоологическа градина/зоокът
и разглеждане на знаците в нея.
Изпълнение на рисунка по впечатления от зоо
логическата градина.
В. Рисуване на пейзаж с път (шосе) и знаци,
които указват, че той може да се пресича от до
машни или диви животни.

4. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Коментар
Този урок е заключителен по глобалната тема
Общуване и знаци. Има за цел да възпита у учени
ците отношение към знаци за опазване на хора и
животни в околната среда. Да ги предупреди още
веднъж за опасностите за живота на децата, кои
то крият пътищата в населените места или сред
природата.
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Водещи цели на обучението по глобална тема 8
1. Формиране на знания и умения за основни
изобразителни материали и пособия.
2. Изграждане на знания и умения за разбиране най-общо на връзката между изобразителни
материали и пособия.
3. Развиване на умения за използване на възможностите на различни видове изобразителни
материали и пособия в изобразителна дейност.
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ГЛОБАЛНА ТЕМА 8
МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ
Компетентности като очаквани резултати
1. Различава основни
изобразителни материали и пособия за
рисуване.
2. Използва основни
изобразителни материали за апликиране и
конструиране.

3. Различава основни
изобразителни материали за моделиране.

4. Използва възмож
ности на различни
видове изобразителни
материали и пособия.
5. Комбинира различни
материали и техники
(рисуване и апликира
не, рисуване и констру
иране).

6. Организира работно
то си място за работа
с изобразителни мате
риали.
7. Изразява предпо
читания към изобра
зителни материали и
пособия.

Ключови компетентности

Дейности и междупредметни
връзки

Компетентности
в областта на
българския език

Създаване на рисунка за изразяване на впечатления и преживяване от случка или разказана
история

Културна компетентност и умения за изразяване
чрез творчество

Организиране на изложба за
представяне на резултати от
индивидуална и колективна
изобразителна дейност (рисунки,
апликации, моделирани фигури) в
училището, в общността

Умения за учене

Планиране на самостоятелната
работа на ученика

Междупредметни връзки
Български език и литература
Участва в комуникативна ситуация.
Математика
Разпознава геометричните фигури: квадрат,
триъгълник и правоъгълник.
Ориентира се и образува предметни групи.
Сравнява обекти в една и съща предметна гру
па (по-голямо, по-малко).
Околен свят
Различава природни обекти от заобикалящата
среда.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Различава основни изобразителни
материали и пособия за рисуване (водни бои –
темпера, акварел; видове четки – плоски и обли;
палитра, пастели, флумастери, моливи).
2. Умения:
а) Използва основни изобразителни материа
ли за рисуване в изобразителна дейност;
б) Организира работното си място за работа с
изобразителни материали и пособия за рисуване.
3. Отношения: Изразява предпочитания към ос
новни изобразителни материали и пособия.
Нови понятия: изобразителни материали, изобразителни пособия

План-тезис на урока
1. Какво е изобразителен материал и изобрази
телно пособие? За какво служат те?
2. Основни изобразителни материали и посо
бия за рисуване (водни бои – темпера, акварел;
видове четки – плоски и обли; палитра, пастели,
флумастери, моливи)
3. Организиране на работното място за работа
с изобразителни материали и пособия по рису
ване
4. Начин на работа с изобразителни материали
и пособия за рисуване (флумастери, пастели, во
дни бои и четки)
5. Рисунки с изобразителни материали и посо
бия
6. Обсъждане на рисунките
Оценяване и самооценяване (Как се справих?)
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ГЛОБАЛНА ТЕМА 8.
МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
1. Усвояване на понятията
изобразителни материали и
пособия;
2. Организиране на работното място за рисуване;

3. Демонстрация на работа
с основни изобразителни
материали и пособия;

Тема 2. Познавам материали и пособия за рисуване
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

4. Рисуване с изобразителни материали и пособия по
избор;

Методически указания
1. Беседа с помощта на нагледни средства, кои
то илюстрират основни изобразителни материали
и пособия за рисуване (с. 8 в учебника). Усвоя
ване на понятията: изобразителни материали,
пособия.
2. Проверка на знания с визуален тест за раз
личаване на основни видове изобразителни мате
риали и пособия.
3. Демонстрация от учителя на:
– начини на работа с основни изобразителни
материали и пособия за рисуване (водни бои
– темпера, акварел; видове четки – плоски и
обли; палитра, пастели, флумастери, моливи);
– подреждане на материали и пособия за рису
ване на работното място на ученика.
4. Практическа дейност на учениците
– свободно нанасяне върху лист хартия на
цветни линии и петна с водни бои, с плоска
и обла четка (работен лист 1 в учебника) –
упражнение;
– рисуване на природен обект с материали и
пособия за рисуване по избор.
5. Обсъждане на рисунките (оценка) по дидакти
чески и естетически показатели:
– работа с основни изобразителни материали
и пособия за рисуване (водни бои – темпе
ра, акварел; видове четки – плоски и обли;
палитра, пастели, флумастери, моливи);
– изразени предпочитания към основни изоб
разителни материали и пособия;
– индивидуални постижения.
6. Самооценка – визуален тест Как се справих?

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Коментар
Тази има важно значение в обучението по изоб
разително изкуство в 1. клас. Затова е необходи
мо да бъде стимулиран интересът и желанието на
учениците за изобразителна дейност, предпочита
нията им при избор на материали и пособия за
рисуване.
Практическите упражнения следва да бъдат
поднесени с игрови подход, за да се превърнат в
незабравими занимания и преживявания в света
на изкуството.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Различава основни изобразителни
материали и пособия за апликиране (цветна хар
тия, лепило, ножица).
2. Умения:
а) Използва изобразителни материали за апли
киране в изобразителна дейност;
б) Организира работното си място за работа с
изобразителни материали и пособия за аплики
ране.
3. Отношения: Изразява предпочитания към
изобразителни материали и пособия.
4. Нови понятия: Няма.
5. Затвърдяване на понятията: изобразителни
материали, изобразителни пособия

План-тезис на урока
1. Основни изобразителни материали и пособия
за апликиране (рисувателен лист, цветни хартии,
ножица, лепило)
2. Организиране на работното място при работа
с изобразителни материали и пособия за аплики
ране
3. Как се прави апликация с цветни хартии?
(разглеждане на снимки с етапи на работа)
4. Практическа дейност:
– упражнение (рязане по права линия и под
реждане на цветни ленти, преговор от дет
ската градина)
– изрязване, подреждане и апликиране на раз
лични по форма, големина и цвят плоски фор
ми (по зададена тема)
5. Обсъждане на резултати
Оценяване и самооценяване (Как се справих?)
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ГЛОБАЛНА ТЕМА 8.
МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
1. Разглеждане на материали и пособия за апликиране;
2. Организиране на работното място за апликиране;

3. Етапи на работа при
апликиране;

Тема 8. Познавам материали и пособия за
апликиране
Урок за нови знания – 1 час,
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

4. Практическа дейност –
апликиране и дорисуване
на образа;

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Методически указания
1. Беседа за основни изобразителни материали
и пособия за апликиране с помощта на нагледни
средства (снимки – с. 20 в учебника). Затвърдява
не на понятията: изобразителни материали, посо
бия чрез темата за апликиране.
2. Проверка на знания с визуален тест за раз
личаване на основни видове изобразителни мате
риали и пособия за апликиране.
3. Практическа дейност на учениците:
– подреждане на материали и пособия за апли
киране на работното място;
– рязане с ножица по права линия на цветни
ленти и подреждане на черга – с. 20;
– обсъждане на апликация с цветни хартии и
етапи на работа, представени със снимки на
с. 21;
– апликация с цветни хартии по тема „Моята
улица“, дорисуване с флумастери.
4. Обсъждане на резултати от апликиране –
(оценка) по дидактически и естетически показа
тели:
– работа с основни изобразителни материали
и пособия за апликиране (цветни хартии, но
жица и лепило);
– комбиниране на материали за апликиране с
материали за рисуване в апликацията;
– индивидуални творчески постижения.
5. Самооценка – визуален тест Как се справих?

Коментар
Темата развива фина моторика и координаци
ята на двете ръце, обогатява знанията на учени
ците за геометрични фигури: кръг, квадрат, три
ъгълник правоъгълник в нов контекст; развива
пространствени представи за разположение и
съотношение на фигури. В обучението по тема
та се стимулира интересът и предпочитанието на
учениците при избор на цветни хартии, материали
за рисуване. Апликациите на учениците в класа
могат да бъдат подредени в общо пано Пейзаж
от родния край.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Да познават различни материали
(пластилин глина) и пособия за моделиране на
форми.
2. Умения: Да прилагат различни начини (плос
костно и обемно) за моделиране на форми; да
организират работното си място; да спазват по
следователността при етапите на изграждане на
образи; да комбинират различни форми, цветове
и фактури и големини за декорация.
3. Отношения: Да проявяват въображение и
творчество в пресъздаването на обекти с различ
ни видове форми.
4. Нови понятия: Затвърдяване на понятия за
видове форми.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 8.
МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока

План-тезис на урока
1. Колко части има човешкото тяло; От колко
части е тялото на охлюва и пеперудата. Колко цвя
та можем да използваме за да ги моделираме?
Какви плоски и обемни форми ще използваме?
2. Изпълнение на практическите задачи: а)
пластични образи „Моят приятел“; „Животни и на
секоми“; б) поредица от стъпки за моделиране по
двата начина за обемни форми и цветни съчета
ния с. 30 и 31
Самооценяване (Как се справих?)
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1. Разглеждане на фотоси,
рисунки на пластични фигури;
2. Презентация от произведения на изкуството по
темата;

3. Демонстрация и индивидуални указания за начините, в зависимост от избора
на обектите за моделиране;

Тема 13. Мога да моделирам
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

4. Указания за работното
място, пособия за работа
и технологични особености
на пластичните материали;

Методически указания
1. Беседа за разнообразието в природата на
форми и цветове. Изтъква се външният вид и
приликата с познати форми на хора и животни.
Подчертава се необходимостта от прецизност и
търпение за постигане на крайния резултат.
2. Указания за подреждане на работното място.
Демонстрация за изпълнение на практическите
задачи.
3. Проследяване на изпълнението на отделните
стъпки при начините на моделиране.
4. Обсъждане на резултатите
Оценка и самооценка:
• различава обемни форми от релефни изобра
жения;
• моделира по указаните начини. Може да
обясни от какви форми е направил образите.
Доволен е от изпълнението на практическите
задачи.
5. Варианти
А. Учениците разказват защо са избрали кон
кретен приятел или животно, какво е интересното
за тях в техните образи.
Б. Съставят по тях разказ/история за приятел
ството или за красотата на живите същества в
природата.
В. Дискусия за опазването на животинските ви
дове.

5. Обсъждане и проверка
на усвоените знания, умения, отношения, дискусия.

Коментар
В тази възраст учениците моделират с желание.
Те усвояват умения за моделиране в различни
практическите упражнения. Резултатите от моде
лиране могат да послужат за участие в училищни
и междуучилищни изложби.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Разбира найобщо връзката между
материали и пособия. Открива с какви изобрази
телни материали и пособия е създадено изобра
жение.
2. Умения:
а) Използва възможностите на различни видо
ве материали и пособия в изобразителна дейност;
б) Организира работното си място за работа с
различни изобразителни материали и пособия.
3. Отношения: Изразява предпочитания към
изобразителни материали и пособия.
4. Нови понятия: Няма.
5. Затвърдяване на понятия: изобразителни материали, изобразителни пособия

ГЛОБАЛНА ТЕМА 8.
МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
План-тезис на урока
1. Разглеждане на детска рисунка, изпълнена с
различни изобразителни материали и пособия
2. Проверка на знанията за връзка между изо
бражение, материали и пособия (визуален тест и
описания)
3. Организиране на работното място за работа с
изобразителни материали и пособия за рисуване
4. Рисунки с изобразителни материали и посо
бия за рисуване по собствен избор
5. Обсъждане на рисунките
6. Изложба в класа/в училището
Оценяване и самооценяване (Как се справих?)
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1. Разглеждане на детски
рисунки, изпълнени с различни материали;

2. Проверка на знания за
връзка между изображение,
материали и пособия;

Тема 24. Използвам различни изобразителни
материали
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

3. Изобразителна дейност
с материали и пособия по
избор;
4. Обсъждане на резултатите, изложба;

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Методически указания
1. Беседа с помощта на нагледни средства (ри
сунка) за връзката между изображение, изобра
зителни материали и пособия (с. 50 в учебника).
Затвърдяване на понятията: изобразителни материали, пособия и връзката между тях.
2. Визуален тест и описания за проверка на
знанията за връзка между рисунка, изобразител
ни материали и пособия.
3. Практическа дейност на учениците:
• рисуване на автопортрет или на портрет на
приятел с изобразителни материали и посо
бия за рисуване по предпочитание на учени
ка.
4. Обсъждане на рисунките (оценка) по дидакти
чески и естетически показатели:
– връзка между изображение и основни изоб
разителни материали и пособия за рисуване;
– изразени предпочитания към основни изоб
разителни материали и пособия;
– индивидуални творчески постижения.
5. Самооценка – визуален тест Как се справих?
6. Изложба в класа, в училището.

Коментар
Обучението по тази тема е ориентирано пре
ди всичко към личностното развитие на ученика.
Тя дава възможности за свободно изразяване на
мнения, отношения, работа по свое предпочита
ние с изобразителни материали и пособия, из
бор на обекти и начини за тяхното изобразява
не, изразяване на емоции, чувства, отношение. С
резултатите (рисункиавтопортрети или портрети
на приятели) може да се организира изложба в
класа, в училището, да се направи постер или
албум на класа. Обучението по темата има и въз
питателно въздействие – развиване на социални
и граждански компетентности.

107

Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Различава основни изобразителни
материали и пособия за художествено констру
иране (цветна хартия, картон, лепило, ножица)
2. Умения:
а) Използва изобразителни материали за худо
жествено конструиране в изобразителна дейност;
б) Организира работното си място за работа с
изобразителни материали и пособия за художест
вено конструиране.
3. Отношения: Изразява предпочитания към
изобразителни материали и пособия.
4. Нови понятия: Няма.
5. Затвърдяване на понятия: изобразителни материали, изобразителни пособия

План-тезис на урока
1. Основни изобразителни материали и пособия
за художествено конструиране (цветни хартии,
картон, ножица, лепило)
2. Организиране на работното място при работа
с изобразителни материали и пособия за худо
жествено конструиране
3. Видове художествени конструкции, според
начина на изработването им (висящи, стоящи,
шарнирни и др.)
4. Как се прави художествена конструкция с
цветен картон (хартия)? Разглеждане на снимки с
етапите на работа.
5. Практическа дейност: създаване на худо
жествена конструкция
6. Обсъждане на резултати
Оценяване и самооценяване (Как се справих?)

108

ГЛОБАЛНА ТЕМА 8.
МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
1. Усвояване на понятията
изобразителни материали
и пособия;
2. Организиране на работното място за рисуване;

3. Демонстрация на работа
с основни изобразителни
материали и пособия;

Тема 30. Художествени конструкции с хартия и
картон
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

4. Рисуване с изобразителни материали и пособия
по избор;

Методически указания
1. Беседа с помощта на нагледни средства, кои
то илюстрират основни изобразителни материали
и пособия за художествено конструиране и под
реждането им на работното място (с. 60 в учеб
ника).
2. Дискусия за: видове художествени конструк
ции (висящи, стоящи, шарнирни и др.) и начини на
изработването им чрез: прегъване; рязане; прегъ
ване и рязане и др.
3. Разглеждане на снимките (с. 61) с етапите на
работа при създаване на художествена конструк
ция – прегъване на листа, очертаване, изрязване,
4. Практическа дейност на учениците:
– подреждане на материали и пособия за худо
жествено конструиране на работното място;
– изработване на художествена конструкция;
– дорисуване на фигурата с флумастери.
5. Обсъждане на резултати от художествено
конструиране (оценка) по дидактически и естети
чески показатели:
– работа с основни изобразителни материали и
пособия за художествено конструиране;
– комбиниране на материали за художествено
конструиране с материали за рисуване;
– начин на създаване на конструкцията;
– индивидуални творчески постижения.
6. Самооценка – визуален тест Как се справих?

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Коментар
Темата развива пространствени представи за
разположение и съотношение на фигури. В обуче
нието по темата се стимулира интересът и пред
почитанието на учениците за избор на обект за
художествена конструкция, вид на конструкцията
и начин на създаване. С изработените конструк
ции можете да направите изложба, макет на ма
лък зоокът и др. Важно да се стимулират интере
сите и преживяванията на учениците.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания: Обща представа за таблета като
ново пособие за рисуване.
2. Умения: Да различава традиционни и елек
тронни средства за изобразяване; да описва ня
кои средства, приложими само с таблета.
3. Отношения: Да прояви интерес за рисуване
върху екрана.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 8.
МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
1. Разглеждане на изображенията на с. 70;

План-тезис на урока
1. Виждали ли сте таблет? Какво е таблет?
2. С какво и как се рисува върху екрана на
таблета?
3. Кои рисунки могат да се направят само с
таблет?
Самооценяване (Как се справих?)
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2. Откриване приликите и
разликите между рисуването върху хартиен блок и
електронен екран;

3. Разглеждане на изображенията на с. 71.;

Тема 35. Рисувам с таблет
Урок за нови знания – 1 час
Урок за упражнения и практическа дейност – 1 час

4. Различаване изразните
средства на дигиталните
рисунки по линии, петна/
цветове и изображения –
реални и фантазни;

Методически указания
1. Беседа по илюстративния материал (с. 70 –
71) или по възможност с таблет за особеностите
на дигиталните средства за рисуване. Описание
или демонстрация на приликите и разликите им
при рисуването върху хартия.
2. Упражнения за разкриване и описание на ри
сунки, направени само с възможностите на табле
та.
3. Упражнения за описание на изразните сред
ства на таблета, които наподобяват на рисунки
върху хартия по линии, цветове, изображения. На
пример, линия и равен цвят (лъв и клоун), черни
и сиви петна и бели линии (птици), реални и фан
тазни герои, птици, костенурки, риба.
4. Обобщение. Самооценка:
• Разбирам разликата между блок и таблет;
• Интересувам се от новите му възможности за
рисуване.
5. Варианти:
А. Ученик, който има таблет, демонстрира него
вите възможности.
Б. Учителят използва таблет за демонстрация и
за упражнение на повечето ученици върху елек
тронния екран.
Останалите рисуват върху хартия изображения,
които покъсно биха искали да изобразят върху
таблет.

5. Проверка на усвоените
знания, умения, отношения.

Коментар
Таблетът, както и компютърът, са познати на по
вечето деца още от детската градина. Те с интерес
и удоволствие биха се включили в упражнения за
рисуване върху таблет.
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Водещи цели на обучението по глобална тема 2
1. Открива визуални особености на човешката
фигура.
2. Разграничава различни видове цветове.
3. Създава реални и фантазни образи по впечатление и въображение.
4. Описва особености на различни творби на
изобразителното изкуство.
5. Познава най-общо образи и знаци.
6. Познава основни изобразителни материали и
пособия.

ДИАГНОСТИКА
НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
Входяща диагностика

Междинна диагностика
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Изходяща диагностика

Ключови компетентности

Дейности и междупредметни
връзки

Компетентности
в областта на
българския език

Създаване на рисунка за изразяване на впечатления и преживяване от случка или разказана
история. Илюстриране на изучавана приказка. Участие в сценично
представление – драматизация на
художествен текст с костюми и
маски

Математическа
компетентност

Подбор на кукли и декори за драматизация на художествен текст

Културна компетентност и умения за изразяване
чрез творчество

Използва значението на образи и
знаци в изобразителна дейност

Умения за учене

Умения за работа в екип

Междупредметни връзки
Български език и литература
Участва в комуникативна ситуация.
Математика
Разпознава геометричните фигури: квадрат,
триъгълник и правоъгълник.
Ориентира се и образува предметни групи;
Сравнява обекти в една и съща предметна група
(по-голямо, по-малко).
Околен свят
Различава природни обекти.
При диагностиките на резултатите от обуче
нието, работа по образователен проект и карти
нен речник се осъществяват връзки с уроците по
всички глобални теми в учебника.

Проект

Картинен речник

Връзки с други уроци от учебника
Урок 3. Познавам материали и пособия за ри
суване (с. 8 – 9)
Урок 8. Познавам материали и пособия за апли
киране (с. 20 – 21)
Урок 13. Мога да моделирам (с. 30 – 31)
Урок 34. Светът около мен в рисунки – детски
проект (с. 72 – 73)
Преговор: Провери себе си с. 74
Възможности за изпълнение на практически
задачи в учебника: Приложение с работни листо
ве с. 6 – 7; 42 – 43; 72 – 73; 74 – 75; 77 – 80.
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Опорни знания, умения, отношения, усвоени в
подготвителна група
1. Знания:
а) познава основни изобразителни материали и
пособия за изобразителна дейност;
б) различава изображения на различни видове
обекти.
2. Умения: Осъществява изобразителна дей
ност (рисуване, моделиране, апликиране).
3. Отношения: Изразява впечатления от детски
рисунки, моделирани фигури и апликации.

План-тезис на урока
1. Какво знам и мога в началото на първи клас?
Споделяне на впечатления, преживявания, собст
вен опит за изобразителна дейност
2. Какво обичам да рисувам, моделирам, апли
кирам? Споделяне на интереси, предпочитания
към обекти (предмети, хора животни, растения,
къщи, играчки и др.)
3. Кое как е направено? Визуален тест за уста
новяване на връзка между изображение, матери
али и пособия
4. Какво е изобразено? Визуален тест за из
ображения на видове обекти от заобикалящата
среда
5. Практическа дейност – рисунка на обекти и
среда (случка от лятото)
6. Оценяване на резултати
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ДИАГНОСТИКА
НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
1. Споделяне на впечатления и опит от участие в
изобразителни дейности в
детската градина;
2. Изпълнение на визуален
тест;

3. Изпълнение на практическа задача – рисунка;

Тема 1. Какво знам и мога в началото на 1. клас
Урок за диагностика – 2 час

4. Обсъждане на резултатите;

Методически указания
1. Дискусия за:
– стимулиране на интерес към обучението по
изобразително изкуство в 1 клас;
– споделяне на впечатления, преживявания,
собствен опит за изобразителна дейност (ри
суване, моделиране, апликиране) от детската
градина;
– изразяване на предпочитания за изобразява
не на видове обекти от заобикалящата среда.
2. Визуален тест
– Кое как е направено? Учениците откриват
връзки между изображение (рисунка, плас
тика, апликация) и изобразителни материали
(пластилин, бои, пастели, флумастери, цветни
хартии), с които изображението е направено;
– Какво е изобразено? Учениците определят
вида на обекта, който е изобразен – човешки
фигури, предмети, растения, животни.
3. Практическа дейност – изпълнение на задача
за изобразителна дейност (рисунка по впечатле
ние на обекти и среда – случка от лятото).
4. Обсъждане на резултатите.
5. Оценяване: визуален тест; резултат от изпъл
нение на задача за изобразителна дейност.
Оценяването се извършва чрез дидактически и
естетически показатели:
• познава основни изобразителни материали
за изобразителна дейност (рисуване, моде
лиране, апликиране);
• различава видове обекти в изображения
(предмети, хора животни растения и др.);
• създава рисунка на обект и среда по впечат
ление;
• индивидуални творчески постижения.

5. Оценяване на резултатите.

Коментар
Чрез обучението по темата се установява входящо
равнище на знания, умения и отношение на ученици
те, придобити в детската градина. Важно е в класа
да бъде създадена атмосфера за творчество и емо
ционални преживявания, споделяне на интереси и
опит, уважение и доверие към учителя и съучениците.
Диагностиката на входящо равнище се осъщест
вява чрез посочените дидактически и естетически
показатели.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания:
а) познава основни видове цветове;
б) разпознава основни видове форми;
в) различава визуални особености в изображе
ния на обекти от заобикалящата среда.
2. Умения:
а) изобразява обекти от заобикалящата среда;
б) осъществява изобразителна дейност (рисува
не, моделиране, апликиране).
3. Отношения: Изразява впечатления от изоб
разителна дейност и творба на художник.

План-тезис на урока
1. Какво знам и мога в средата на учебната го
дина? Споделяне на впечатления, преживявания,
собствен опит за изобразителна дейност
2. Видове цветове и форми. Визуален тест за
установяване на знания и умения за изобразява
не
3. Изображения на обекти от заобикалящата
среда – практически задачи за равнище на зна
ния и умения (Какво е изобразено?, Как изглеж
да? – определяне на визуални особености)
4. Практическа дейност – рисунка или аплика
ция на обект от заобикалящата среда
5. Различаване на цветове и форми в картина
на художник
6. Оценяване на резултати
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ДИАГНОСТИКА
НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
1. Споделяне на впечатления и опит от обучението
по изобразително изкуство
през първия срок;
2. Изпълнение на визуален
тест;

3. Изпълнение на практическа задача – рисунка или
апликация;

Тема 19. Какво знам и мога
Урок за диагностика на междинно ниво – 1 час

4. Различаване на цветове и форми в картина на
художник – визуален тест;

5. Оценяване на резултатите.

Методически указания
1. Дискусия за:
– споделяне на впечатления от обучението по
изобразително изкуство в 1 клас в средата
на учебната година.
2. Визуален тест за установяване на междинно
ниво на знания и умения (с. 42):
– видове цветове и форми;
– визуални особености на обекти в изображе
ния (форми и части, цветове, разположение,
съотношения);
– видове цветове и форми в картина на худож
ник (с. 43).
3. Практическа дейност – изпълнение на зада
ча за изобразителна дейност (рисунка или апли
кация на превозни средства).
4. Обсъждане на резултатите.
5. Оценяване: визуален тест; резултат от изпъл
нение на задача за изобразителна дейност.
Оценяването се извършва чрез дидактически и
естетически показатели:
• познава видове цветове и форми;
• различава визуални особености на обекти в
техни изображения;
• открива основни видове цветове и форми в
картина на художник;
• създава рисунка на обекти от заобикалящата
среда по наблюдение;
• индивидуални творчески постижения.

Коментар
Чрез темата се установява междинно ниво на
знания, умения и отношение на учениците, придо
бити в обучение по глобални теми 1, 2, 3, 4 през
първия учебен срок. Диагностиката на междинно
ниво се провежда чрез визуален тест и изпъл
нение на изобразителна задача. Оценяването се
извършва чрез посочените дидактически и есте
тически показатели. Осъществяват се междупред
метни връзки с обучението по математика (числа
и геометрични фигури) и български език и литература (описание на обекти в изображения, рисун
ка, апликация).
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания:
а) разбира основни връзки между обекти и сре
да в изображения на реални и фантазни герои;
б) различава основни видове цветове и форми;
в) познава найобщо образи и знаци;
г) изразява впечатления при възприемане на
творби на изкуството и открива особености на
изображения в тях;
д) разбира найобщо връзката между материали
и пособия.
2. Умения:
а) изобразява реални и фантазни герои;
б) осъществява изобразителна дейност с изоб
разителни материали и пособия.
3. Отношения: Изразява впечатления от изоб
разителна дейност и творби на художници.

План-тезис на урока
1. Какво знам и мога в края на първи клас?
Споделяне на впечатления, преживявания, собст
вен опит от изобразителна дейност.
2. Видове цветове и форми. Визуален тест за
установяване на знания и умения за изобразява
не.
3. Изображения на реални и фантазни герои –
визуален тест и изобразителна задача.
4. Практическа дейност – рисунка или аплика
ция на обект от заобикалящата среда.
5. Зная имена на български художници. Откри
вам особености на изображения в картина на ху
дожник.
6. Познавам видове знаци.
7. Връзка между изображение и материали и
пособия за изобразителна дейност.
8. Оценка на резултати. Обобщение.
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ДИАГНОСТИКА
НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
1. Споделяне на впечатления и опит от обучението
по изобразително изкуство
в първи клас;
2. Изпълнение на визуален
тест;

3. Изпълнение на практическа задача – рисунка на
реален или фантазен герой;

Тема 37. Какво знам и мога в края на учебната
година
Урок за диагностика на изходно ниво – 2 часа

4. Обсъждане на резултатите;

5. Оценяване на резултатите.

Методически указания
1. Дискусия за:
Какво наймного ми хареса?
– споделяне на лични впечатления от обучението по
изобразително изкуство в края на 1. клас.
2. Визуален тест за установяване на изходно ниво
на знания и умения за:
– реални и фантазни герои;
– видове цветове и форми;
– видове знаци;
– творби на видни български художници;
– основни изобразителни материали и пособия в
изобразителна дейност.
3. Практическа дейност – изпълнение на задача за
изобразителна дейност (рисунка на човешка фигура).
4. Обсъждане на резултатите.
5. Оценяване: визуален тест; резултат от изпълне
ние на задача за изобразителна дейност.
Оценяването се извършва чрез дидактически и ес
тетически показатели:
• познава видове цветове и форми;
• различава визуални особености на обекти в техни
изображения;
• открива особености на изображения в картина на
художник;
• рисува човешка фигура по впечатление и пред
става;
• индивидуални творчески постижения.

Коментар
Установяването на изходно ниво на знания,
умения и отношение на учениците се осъществя
ва във връзка с очаквани резултати в края на 1
клас по учебната програма съобразно с учебното
съдържание на всичките осем глобални теми. Из
ходящата диагностика се провежда чрез визуален
тест и изпълнение на изобразителна задача. Оце
няването се извършва чрез посочените дидакти
чески и естетически показатели. Дава се възмож
ност на учениците да изразят лични впечатления,
предпочитания и интереси, да споделят преживя
вания, настроения от участието си в обучението
по изобразително изкуство в 1. клас.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания:
а) разбира основни връзки между обекти и сре
да в изображения на реални и фантазни герои;
б) познава образи и знаци.
2. Умения:
а) създава реални и фантазни образи по пред
става и наблюдение, като изобразява случки от
своята среда и от света на възрастните;
б) осъществява изобразителна дейност с изоб
разителни материали и пособия;
в) работи в екип за създаване на колективен
творчески проект.
3. Отношения:
Изобразява примери на лична отговорност при
опазване на околната среда, проявяване на толе
рантност към културното многообразие.

План-тезис на урока
1. Кой съм аз? Споделяне на впечатления, пре
живявания, собствен опит с изобразителна дей
ност.
2. Моето семейство, приятели и близки хора –
рисунка по наблюдение.
3. Ние празнуваме – лични и традиционни праз
ници в рисунка по наблюдение или представа.
4. Красотата на природата – рисунка и впечат
ления за опазване чистотата на природата.
5. Хората се обичат и уважават – изразяване
на отношение с описание и рисунки по теми за
права на човека.
6. Обсъждане на резултати и представяне на
проектите в изложба.
Самооценяване (Как се справих?)
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ПРОЕКТ

Развитие на обучението по темата – последователност на действията в урока
1. Дискусия за обсъждане
на идеи за проекта и организиране на работата;
2. Обсъждане на резултати
от проекта;

3. Работа по проекта –
описания и рисунки по
зададените теми;

Тема 36. Светът около мен в рисунки
Урок за упражнения и практическа дейност – 2
часа

4. Представяне на проекта;

5. Оценяване на резултати.
Самооценка.

Методически указания
1. Дискусия по теми от света на децата и на
възрастните, представяне на идеи за проект, ука
зания за изпълнение на проекта – чрез описания
и рисунки.
2. Практическа дейност – работа по проекта
(рисунки и описания по темите):
– Кой съм аз?;
– Моето семейство, приятели и близки хора;
– Ние празнуваме;
– Красотата на природата;
– Права на детето.
Работа по проекта обобщава знания, умения
и отношения, придобити в обучението по всички
глобални теми на учебното съдържание. Акцентът
е върху творчески ситуации, които стимулират
учениците да споделят впечатления, преживява
ния и проява на отношение по теми с висока об
ществена значимост.
3. Обсъждане на резултатите. Обучението по
този проект е комплексно (обхваща повече клю
чови компетентности), интегрирано (чрез осъ
ществяване на вътрешнопредметни и междупред
метни връзки), отворено към теми и проблеми от
заобикалящата среда, личностно ориентирано и
социално ангажирано.
4. Презентация, изложба. Представяне на про
екта в класа, в училище.
5. Оценяване на резултати. Самооценка.

Коментар
Проектът Светът около мен в рисунки е пред
ставен чрез нетрадиционна форма (комикс) за
интегрирана творческа изява на учениците с опи
сания и изобразителна дейност. Проектът форми
ра знания, умения и отношения за развиване на
ключови компетентности, с акцент върху културна
компетентност и изразяване чрез творчество.
Проектът стимулира творчески ситуации за из
разяване на лично отношение по теми от света
на децата и на възрастните с висока обществена
значимост.
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Опорни знания, умения, отношения
1. Знания
Разбира значението на основни понятия за
изобразителното изкуство, видове изображения,
основни изразни средства – цвят и форма, изоб
разителни материали и пособия за изобразителна
дейност.
2. Умения
Употребява правилно основи понятия за изоб
разителното изкуство, видове изображения, ос
новни изразни средства изобразителни материа
ли и пособия за изобразителна дейност.
3. Отношения
Изразява отношение към творби на изкуство
то и заобикалящата среда като използва основни
понятия за изобразителна дейност.

Описание на картинния речник
В картинния речник са включени всички основ
ни понятия по учебната програма. Чрез тях се
формират базисни знания за изобразителното
изкуство, видове изображения, основни изобра
зителни материали и пособия за изобразителна
дейност. Чрез илюстрации в картинния речник по
интересен и достъпен начин учениците усвояват
понятия за:
Знак – буква, цифра, точка, линия или гео
метрична фигура
Изображение – нещо нарисувано върху пло
скост
Изобразително изкуство – творби които са на
рисувани или моделирани
Изобразителни материали – средства с кои
то си служат художниците за създаване на техни
творби (моливи, водни бои, туш, пастели)
Изобразителни пособия – пособия, с които си
служат художниците за създаване на техни твор
би (четка, палитра, ножица, резец, длето)
Илюстрация – рисунка по даден текст (приказ
ка, разказ, стихотворение)
Картина – творба, която е нарисувана върху
плоскост (платно, дърво, хартия)
Образ – онова, което е нарисувано върху пло
скост или изваяно в обем
Рисунка – изображение върху плоскост, нане
сено с молив, химикалка, туш, пастел или друг
материал
Силует – тъмна форма върху светъл фон, огра
дена от всякъде с линия
Форма – очертание на плоскост или обемна
фигура
Цвят – това, което виждаме в небесната дъга
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КАРТИНЕН РЕЧНИК

Картинен речник

Тема 8. Работни листове за художествено конструиране, рисуване и писане

Методически указания
В края на учебника по изобразително изкуство
за 1. клас учениците имат възможност да изразят
свои впечатления, преживявания чрез рисунка,
художествена конструкция и описание.
На с. 77 – 80 в учебника са включени различни
задачи за: създаване на художествена конструк
ция на животно по памет и впечатление, рисуване
на любим предмет, човек или случка от света на
децата и на възрастните, споделяне чрез разказ
или съчинение на лични преживявания, на онова,
което е направило найсилно впечатление на уче
ника в обучението по изобразително изкуство в
1. клас.
Подходящо е да превърнете заключителния
урок в незабравимо преживяване на учениците в
света на изкуството.

Припомни как се прави фигура на животно
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Приложение
УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА І. КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебният предмет изобразително изкуство в
началния образователен етап изгражда художест
вената и естетическата култура на учениците и
допринася за развитие на творческите им способ
ности. Неговите цели и задачи са пряко насоче
ни към постигането на ключовата компетентност
културна компетентност и изразяване чрез творчество, чиито измерения в началния етап на ос
новното образование се свързват с възможности
те за стимулиране на детското въображение и за
изразяването на емоции в процеса на изобрази
телната дейност. Присъщите на възрастта спон
танност, въображение и желание за изява след
ва да се направляват в посока на постепенното
осъзнаване на стойността на изкуството в живота
и развитие на способността за себеизразяване,
на проява на естетическо чувство и зачитане на
културното многообразие. Ето защо включването
на учениците в творческа изобразителна дейност
е насочено към себеизразяването им чрез раз
лични средства и към изразяване на естетическо
чувство от досега с изобразителното изкуство.
Учебната програма по изобразително изкуство
за първи клас отчита както многообразието на
конкретните условия за обучение, така и инди
видуалните интереси и потребности на ученика и
е насочена към развитие на неговия творческия
потенциал с помощта на: емоциите и чувствата,
въображението, паметта, мисленето, възприемане
и интерпретиране на обекти от действителността,
изобразителна дейност и общуване с художестве
ни произведения, рисунки, апликации, пластики,
художествени конструкции, изпълнени с разноо
бразни изобразителни материали и техники.
Учебното съдържание по изобразително изку
ство в първи клас осигурява възможности за:
•• изразяване на идеи и преживявания с помощ
та на изобразителни средства;
•• изграждане на естетически критерии при въз
приемане на обекти и явления от действи
телността и творби на изобразителното из
куство;
•• развиване на практически опит за работа с
изобразителни материали и техники;
•• формиране на интерес към националната и
световната художествена култура.
Акцентът в учебната програма по изобразител
но изкуство за І. клас е върху знанията, уменията
и отношенията, свързани със създаване на реал
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ни и фантазни образи на обекти чрез използване
на разнообразни материали и пособия; възпри
емане на произведения от изобразителното изку
ство и илюстрации на литературни творби; позна
ване и използване на визуални знаци в различни
области на живота, осигуряващи възможност за
по-пълноценна адаптация на учениците в социал
на среда.
В обучението по изобразително изкуство в І.
клас наред с основните понятия се усвояват след
ните понятия с интегрален и междудисциплина
рен характер: природа, обект, среда, творба, цвят,
форма, образ, знак, въображение, творчество,
изобразителни материали и техники.
Учебното съдържание по изобразително изку
ство за І. клас е представено в осем теми чрез
очакваните резултати от обучението по темите и
новите понятия за всяка от тях. Новите знания
и понятия се изясняват и формират чрез прак
тическа дейност под формата на изобразителни
представи. Те се усвояват на практическо ниво
чрез непосредствено участие на учениците в
изобразителни дейности. В останалите часове за
упражнения, обобщение и практически дейности
се изпълняват допълнителни задачи, които осигу
ряват възможност за по-активна творческа изява
при индивидуално и групово участие на ученици
те. Знанията, уменията и отношенията, свързани с
постигането на ключовата компетентност културна компетентност и изразяване чрез творчество, се усвояват на емпирико-описателно равнище
и се обогатяват от уменията за самостоятелност,
инициативност и творчество, работа в екип, про
ектно и изследователско учене и мислене, пред
ставяне на творчески резултати и реализация.
Учебната програма предоставя свобода при
подбора на методите и средствата за постигане
на очакваните резултати и при определяне на по
следователността на темите. Така например оч
акваните резултати по темата „Материали и по
собия“ може да се интегрират в останалите теми.
Задължителната подготовка на учениците по
изобразително изкуство в І. клас може да се осъ
ществява както в класната стая, така и извън учи
лище в следните видове форми: посещения на му
зеи, галерии и сбирки; организиране на изложба.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
Области на
компетентност

Знания, умения и отношения

Обект и среда

••Открива визуални особености на човешки фигури.
••Разбира основни връзки между обекти и среда в изображения на реални и фантазни герои.
••Интерпретира връзки между обекти и среда в изображения на реални и фантазни герои.

Обект и образ

••Назовава най-важни визуални особености на обекти и форми.
••Разграничава различни видове цветове.
••Създава реални и фантазни образи по впечатление и въображение, като използва различни видове
••цветове.
••Асоциира образи на обекти по общи визуални белези.
••Интерпретира най-важни визуални особености на обекти и форми.
••Проявява емоционално отношение към различни видове цветове.

Зрител и
творба

••Открива творби на изкуството в различна среда.
••Описва особености на различни творби на изобразителното изкуство.
••Изразява свои впечатления при възприемане на различни видове творби на изкуството.

Визуална кому- ••Познава най-общо образи и знаци.
никация
••Използва значението на образи и знаци в изобразителна дейност.
Материали и
техники

••Познава основни изобразителни материали и пособия.
••Разбира най-общо връзката между материали и пособия.
••Използва възможностите на различни видове материали и пособия.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Глобални теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Богатството на
образите

••Описва най-общо визуални характеристики (форми, цветове, съотношения) на
обекти от заобикалящата среда.
••Изобразява човешки фигури по памет и наблюдение.
••Изобразява обекти от света на децата и на възрастните (играчки, предмети от бита, ••рисунка
••изображениe
сгради, улици, транспортни средства).
••Изразява емоционално-естетическо отношение към обекти от заобикалящата среда
чрез описания и изобразителна дейност.

Реални и фантазни герои

••Различава изображения на реални от фантазни герои.
••Създава изображения на реални и фантазни герои.
••Описва връзки между обекти и среда в изображения на реални и фантазни герои.
••Интерпретира творби с изображения на реални и фантазни герои чрез описания и
изобразителна дейност.
••Коментира отличителни черти на образи и действия на добри и лоши реални и
фантазни герои.

Образи и форми

••Назовава характерни визуални особености на формите (плоски и обемни).
••Разпознава визуални особености на форми и силуети.
••форма
••Отразява визуални особености на формите (плоски и обемни) в изобразителна ••силует
дейност: рисуване, апликиране, моделиране, художествено конструиране.

Образи и цветове

••Познава различни цветове – жълт, червен, оранжев, виолет, син, зелен, кафяв,
черен, бял.
••Получава различни видове цветове чрез смесване на бои.
••Създава изображения по впечатление и въображение, като използва различни
••цвят
••видове цветове.
••Проявява емоционално отношение към различни видове цветове в творби на изкуството
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Глобални теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Творби на изоб- ••Различава видове творби на изобразителното изкуството – рисунки, картини, пласразителното
тики.
••изобразително
••Знае не по-малко от пет имена на известни български художници.
изкуство
••изкуство
••Изразява устно свои впечатления от творби на изобразителното изкуството.
••картина
••Представя в рисунки свои впечатления от творби на изобразителното изкуство.
Илюстрации в
книги за
деца

••Свързва илюстрации с изучавано литературно произведение.
••Описва илюстрация на литературна творба за деца, като използва художествени
••илюстрация
понятия.
••Изразява емоционално отношение към герои от приказка чрез рисунка.

Общуване и
знаци

••Открива значението на визуални образи и знаци.
••Използва образи и знаци в изобразителната дейност.
••Коментира значения на образи и знаци в конкретна среда (обществени сгради, ••образ и знак
улици; спортни, търговски и културни обекти).

Материали и
пособия

••Различава основни изобразителни материали и пособия за рисуване (водни бои
– темпера, акварел; видове четки – плоски и обли; палитра, пастели, флумастери,
моливи).
••Различава основни изобразителни материали за моделиране (глина, пластилин).
••Използва основни изобразителни материали за апликиране и художествено конструиране (хартия, картон).
••Използва възможностите на различни видове изобразителни материали и пособия
в изобразителната дейност.
••Комбинира различни материали и техники (рисуване и апликиране, рисуване и
конструиране).
••Организира работното си място за работа с изобразителни материали.
••Подбира изобразителни материали и пособия за рисуване.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
ЗА ГОДИНАТА
Годишен брой часове за изучаване на предмета
изобразително изкуство в І. клас – 64 часа.
Примерно разпределение на часовете
За нови знания

47%

За упражнения и практически дейности

47%

За диагностика на входно, междинно и изходно
ниво

6%

••изобразителни
материали
••изобразителни
пособия

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Текущото оценяване на ученически творби е
резултат от изпълнение на изобразителни задачи
на основата на естетически и дидактически пока
затели. Дидактическите показатели се отнасят до
изпълнението на поставените учебни задачи. Есте
тическите показатели отразяват качествените ха
рактеристики на индивидуални творчески прояви
на ученика. Поощрява се активността на ученика.
Входящото и изходящото равнище се оценяват
чрез: резултата от изпълнение на изобразителна
задача; визуален тест.
ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ
ВРЪЗКИ
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Образователните дейности в обучението по
изобразително изкуство не са свързани само с
конкретните теми. Те имат междупредметен харак
тер и са насочени към придобиване на ключови
компетентности, ориентирани към личностното
развитие на ученика.

Ключови компетентности

Дейности и междупредметни връзки

Компетентности в
областта на българския
език

••описване на наблюдавани обекти, среда, произведения на изобразителното изкуство и
ученически творби;
••прилагане на новите понятия от областта на изобразителното изкуство в игрова ситуация;
••илюстриране на изучавана приказка;
••създаване на рисунка и на серия от рисунки за изразяване на впечатления и преживяване
от случка или разказана история;
••сценично представяне с костюми и маски.

Умения за общуване на
чужди езици

••рисуване на образи (декоративни, смешно-забавни) на букви от различни азбуки.

Математическа компетентност и основни
компетентности в
областта на природните
науки и на технологии

••създаване на образи от геометрични форми и линии;
••свързване на точки за изграждане на образи, включително и за дорисуване на симетрични
фигури;
••създаване на художествени конструкции за развиване на логическо и пространствено мислене;
••използване на основни геометрични фигури при създаване на образи и знаци;
••рисуване на смешно-забавни образи на цифри;
••прилагане на математическите отношения по-малко и повече в изобразителна дейност;
••извличане на математическа информация от картина (количества, положение в пространството, съотношения).

Дигитална компетентност

••рисуване на образи и знаци по аналогия на иконки от дигитални средства;
••интерактивна употреба на информационно-комуникативни технически средства с помощта
на учителя за възприемане на художествени произведения;
••виртуални посещения на галерии.

Умения за учене

••планиране на самостоятелната работа на ученика;
••участие в екипна работа.

Социални и граждански
компетентности

••създаване на колективни творчески проекти;
••изобразяване на членове на семейството, случки от живота на възрастните и децата, традиционни празници и обичаи;
••ориентиране с визуални знаци.

Инициативност и предприемчивост

••създаване на проекти по тема от изобразителното изкуство;
••практическо използване на материали и пособия, представяне на резултати от творчески
дейности в обществена среда;
••използване на различни материали, инструменти и пособия, създаване на художествени
конструкции, апликации с хартия и природни материали;

Културна компетент••създаване на образи по асоциация от музикални произведения;
ност и умения за изразя- ••посещения на музеи, галерии и сбирки за възприемане на произведения от изобразителноване чрез творчество
то изкуство от наши и чуждестранни художници;
••организиране на изложба за представяне на резултати от индивидуална и колективна изобразителна дейност на учениците (рисунки, апликации, моделирани фигури) в училището, в
общността;
••подбор на кукли и декори за драматизация на художествен текст.
Умения за подкрепа на
устойчивото развитие и
за здравословен начин на
живот и спорт

••дискутиране на проблеми, свързани с различия и неравенство между хората;
••изобразяване на примери за проява на лична отговорност при опазване на околната среда
и здравето на човека;
••дискутиране на възможности за устойчиво използване на материали и ресурси в учебния
процес.

Забележка: Посочените дейности са примерни и не изчерпват възможностите за изграждане на
междупредметни връзки.
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