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Уважаеми колеги,
Книга на учителя по изобразително изкуство за 2. клас
е информационно-методическо пособие за начални учители
и учители специалисти по изобразително изкуство, които
преподават в началния етап на основната образователна
степен.
Книгата на учителя е част от учебния комплект за обучение по изобразително изкуство във 2. клас. Тя предлага
разнообразни информационно-методически ресурси за учителите (методически разработки на всички уроци от учебника, годишно тематично разпределение, електронни адреси на сайтове и галерии за изкуство и детско творчество
и др.), които да подпомогнат организирането и провеждането на обучение, съобразено с държавния образователен
стандарт и учебната програма по изобразително изкуство
за 2. клас (общообразователна подготовка), възрастовите
особености и интереси на учениците, перспективите за
личностното им развитие и творческите им изяви.
Основен методически акцент в книга на учителя по изобразително изкуство за 2. клас е придобиването на ключови
компетентности като комплекс от знания, умения, способности и мотивация на учениците, където важно значение
е отредено на изграждане на художествена и естетическа
култура, на способности за културно изразяване, инициативност и творчество.
Книгата за учителя 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 входно и изходно ниво за
усвояване на учебното съдържание. Предоставени са разнообразни образователни модели и технологии за постигане
на очакваните резултати по всяка основна тема на учебното съдържание, за усвояване на нови понятия и умения за
изобразителна дейност.
В методическите указания са предложени богати възможности за междупредметни и вътрешнопредметни връзки,
компетентности и дейности с междупредметен характер,
педагогическа технология за провеждане на обучението с
включени методи и форми на оценяване по урочни единици.
Книга на учителя по изобразително изкуство за 2. клас
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.
От авторите
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1. ОСОБЕНОСТИ НА ОБУЧЕ
НИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО ВЪВ 2. КЛАС
Обучението по изобразително изкуство във 2.
клас съдейства за изграждане на художествената и
естетическата култура на учениците, като стимули
ра творческите способности и развива творческия
потенциал на ученика с помощта на емоциите, чув
ствата, паметта и въображението при възприемане
и изобразяване на различни по съдържание и вид
обекти от действителността, общуване с художест
вени произведения (рисунки, апликации, пластики),
изпълнени с изобразителни материали и техники за
рисуване, моделиране, художествено конструиране.
Акцент в обучението по изобразително изкуство
във 2. клас са знанията, уменията и отношенията,
свързани със:
•• създаване на реални и фантазни образи на
природни обекти и среда;
•• основни познания за цветовете;
•• познания за видовете и жанровете в изоб
разителното изкуство и творчеството на ху
дожника;
•• експериментиране и практическо прилагане
на разнообразни техники за работа с изоб
разителни материали и пособия;
•• познаване на основни визуални знакови сис
теми в различни области на живота.
В основата на учебното съдържание по изоб
разително изкуство във 2. 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.

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 при
добиване на ключови компетентности, ориентирани
към личностното развитие на ученика. В учебна
та програма са включени ключови компетентности
като базови, основни знания, умения и нагласи,
оценъчни отношения за: художествено възприемане
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на обекти от заобикалящата среда, произведения
на изобразителното изкуство и детско творчест
во; изобразителна дейност (рисуване, моделиране,
апликиране, художествено конструиране).
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 насочени към дейности с по
знавателен характер (във връзка с прилагане
на логичес
ко, интуитивно и творческо мислене)
и развитие на практически умения (сръчност и
практически действия при употреба на изобрази
телни материали, 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
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ВЪВ 2. КЛАС
Учебното съдържание по изобразително изкуство
за 2. клас е обособено в осем обобщени теми:
1. „Красотата на природата“;
2. „Реален и фантазен свят“;
3. „Образи и форми“;
4. „Образи и цветове“;
5. „Професията на художника“;
6. „Видове и жанрове в изкуството“;
7. „Човешки дейности и знаци“;
8. „Изобразителни техники“.
Учебното съдържание е представено чрез очак
вани резултати и нови понятия по обобщените теми.
Новите знания и понятия се изясняват и усвояват
чрез практическа дейност под формата на изобра
зителни представи. Знанията, уменията и отноше
нията, свързани с постигането на ключовата ком
петентност Културна компетентност и изразяване

чрез творчество, се формират на емоционално-по
знавателно равнище (чрез практически дейности).
Работата по тази ключова компетентност се осъ
ществява във връзка с останалите ключови компе
тентности и междупредметни връзки, чрез които
се развиват умения за самостоятелност, инициа
тивност и творчество, работа в екип, проектно и
изследователско учене и мислене, умения за пред
ставяне на творчески резултати и реализация.
ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО ВЪВ 2. КЛАС
Целите на обучението по изобразително изкус
тво във 2. клас са определени във връзка с деком
позираните държавни образователни стандарти
за всеки клас от началния етап на основната об
разователна степен. Затова в учебната програма
по изобразително изкуство за 2. клас очакваните
резултати в края на обучението са обособени по
всяка от областите на компетентност в държавни
те образователни стандарти за начален етап на
основната образователна степен.
Целите на обучението по изобразително изкус
тво във 2. клас са насочени към: изграждане на
художествена и естетическа култура на учениците
и развиване на творческите им способности.
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 (48 часа),
според което до 42% (20 часа) са предвидени за
нови знания, до 54% (26 часа) – за упражнения
и практически дейности, и до 4% (2 часа) – за
диагностика на входното и изходното ниво при
усвояване на учебното съдържание.
Новите знания в обучението по изобразително
изкуство във 2. клас се усвояват на практическо
ниво. В останалите часове за упражнения и практически дейности се изпълняват задачи, които
осигуряват възможност за по-активна творческа
изява при индивидуално и групово участие на уче
ниците.
СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА 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.
В края на всеки урок в учебника е предложен тест
за самооценяване от учениците „Как се справих?“
със скала в три степени: без чужда помощ, с малко
чужда помощ, справих се, но ми беше трудно.
Входящо 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 УЧЕБНАТА
ПРОГРАМА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО ВЪВ 2. КЛАС
При изпълнение на учебната програма по изоб
разително изкуство във 2. клас (общообразова
телна подготовка) е необходимо да се имат пред
вид 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 инициа
тивност, креативност, толерантност, положителни
нагласи за артистично себеизразяване и реализа
ция. Затова в обучението по изобразително изкус
тво следва да се осигури възможност ученикът
свободно да изразява мнения, да проявява от
ношение към учебни проблеми, задачи и резул
тати от участието си в обучението, да работи по
свое предпочитание с изобразителни материали
и пособия, да избира обекти и начини за тяхното
изобразяване и др. Това обаче не означава да се
лиши учебната работа от необходимото педагоги
ческо въздействие, а да се постигне баланс меж
ду подходи, методи и средства за развиване на
личността на ученика в условията на толерантен
диалог и съпричастност.
2) Образователните дейности в обучението по
изобразително изкуство не са свързани само с
обучение по конкретни теми на учебното съдържа
ние. Обучението има комплексен характер и е на
сочено към придобиване на ключови компетент
ности, ориентирани към личностното развитие на
ученика чрез създаване на рисунки, апликации,
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пластики, художествени конструкции, изпълнени с
разнообразни изобразителни материали и техни
ки. Учебното съдържание е представено в осем
основни теми. Чрез очакваните резултати от обу
чението по темите и новите понятия в тях се овла
дяват нови знания чрез практическа дейност под
формата на изобразителни представи.
3) Важно значение в обучението по изобрази
телно изкуство имат междупредметните връзки.
Така например развитието на зрително възприя
тие и фантазия по основните теми „Красотата на
природата“ и „Реален и фантазен свят“ се осъ
ществява във връзка с учебния предмет околен
свят; формирането на умения за рисуване на
фантазни герои и илюстрации се осъществява във
връзка с обучението по български език и литера
тура; развиването на образни представи за видо
ве форми по основна тема „Образи и форми“ се
включват знания и практически опит на учениците
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 ос
новните теми на учебното съдържание. Така нап
ример очакваните резултати по основните теми
„Изобразителни техники“ и „Видове и жанрове в
изкуството“ могат да се интегрират с останалите
основни теми в учебната програма.
5) Засилените междупредметни връзки и на
растващото влияние на фактори на природ
ната и
социално-културната среда дават възможност в обу
чението по изобразително изкуство във 2. клас да
се използват разнообразни организационни форми
и методи като: ра
бо
та по образователен проект,
обучение извън училище (посещения на музеи, га
лерии и сбирки; организиране на изложба и др.).

2. ПРЕДСТАВЯНЕ
НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО ЗА 2. КЛАС
Учебният комплект по изобразително изкуство
за 2. клас включва: печатно издание и електронен
вариант на учебник, книга за учителя, разработе
ни по учебната програма по изобразително изку
ство за 2. клас.

УЧЕБНИК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО ЗА 2. КЛАС
Учебникът е разработен като печатно издание с
електронен вариант в съответствие с изисквания
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та за задължителна подготовка на ученици във 2.
клас по учебния предмет изобразително изкуство
за овладяване на компетентностите, посочени в
държавния образователен стандарт за общообра
зователната подготовка, и съобразно учебната
програма за задължителна подготовка по изобра
зително изкуство за 2. клас (теми, компетентности
като очаквани резултати от обучението по съот
ветните теми, нови понятия).

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 2. КЛАС
Електронният вариант на учебника включва:
допълнителни електронни разработки (видеома
териали, илюстрации с произведения на изобра
зителното изкуство и детски творби, анимирани
изображения, занимателни материали, образова
телни игри и др.) по задачи от уроците в печат
ното издание на учебника. Електронният вариант
предоставя нови възможности за обучение, раз
лични от тези в печатното издание на учебника.
Предназначението му е да:
•• стимулира взаимодействие между учителя и
учениците в учебния процес;
•• подпомага използването на разнообразни
методически решения;
•• предлага допълнителни възможности за уче
не чрез практическа дейност.

КНИГАТА НА УЧИТЕЛЯ ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 2. КЛАС
Книгата за учителя съдържа подробни методически указания за провеждане на обучение по
всички уроци в печатното издание на учебника,
примери за работа с електронните ресурси към
учебника; представя особености на учебната про
грама по изобразително изкуство за 2. клас; пред
лага в помощ на учителите годишно тематично
разпределение на учебното съдържание по теми на
уроците за нови знания, упражнения и практическа
дейност в два варианта, съобразени с различията
в организацията на учебния процес в училищния
учебен план (вариант 1 при 2 часа седмично обу
чение през първия учебен срок и 1 час обучение
седмично през втория учебен срок; вариант 2 при
1 час седмично обучение през първия учебен срок
и 2 часа обучение седмично през втория учебен
срок). В годишното тематично разпределение са
включени теми на уроците за нови знания и за
упражнения и практическа дейност във връзка с
основните теми и новите понятия в учебната прог

рама; посочени са компетентности като очаквани
резултати от обучението, контекст и дейности за
всяка урочна единица, методи и форми на оценя
ване по теми на уроците.

СТРУКТУРА И НАЧИН ЗА РАБОТА С
ИЗДАНИЯТА В УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
ЗА 2. КЛАС
ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ НА УЧЕБНИК ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 2. КЛАС
Печатно издание на учебника включва:
•• пътеводител „Кое къде е?“ за уроците в учеб
ника;
•• уроци за нови знания и уроци за упражнения
и практическа дейност;
•• уроци за диагностика на входно и изходно
ниво на знания и умения;
•• картинен речник на понятия.
Уроци за нови знания и уроци за упражнения
и практическа дейност
Съдържанието на учебника е представено пос
ледователно по осемте основни теми на учебна
та програма чрез теми на уроци за нови знания
и уроци за упражнения и практическа дейност.
Учебникът осигурява възможности за постигане
на очакваните резултати по основните теми на
учебната програма, като всеки от очакваните ре
зултати е представен като урок с подтема по съ
ответната основна тема, към която принадлежи.
За осъществяване на комплексно въздействие и
вътрешнопредметни връзки очакваните резултати
от уроците за усвояване на нови знания, упраж
нения и практическа дейност по основна тема
„Изобразителни техники“ са интегрирани с очак
ваните резултати по останалите основни теми. По
подобен начин в съдържанието на учебника са
осъществени вътрешнопредметни връзки между
очакваните резултати на уроците по основна тема
„Видове и жанрове в изкуството“ с останалите
глобални теми.
СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНИКА
ПО ОСНОВНИ ТЕМИ И НОВИ ПОНЯТИЯ
Основна тема 1. Красотата на природата
Основна тема 1 е представена в учебника чрез
следните теми и видове уроци: 3. Красотата на
природата (урок за нови знания – 1 час); 4. Изоб
разявам природата в рисунки (урок за упражне
ния и практическа дейност – 1 час).
Ново понятие – изобразяване.

Основна тема 2. Реален и фантазен свят
Основна тема 2 включва в учебника следните
теми и видове уроци: 10. Приключения в реални
и фантазни светове (урок за нови знания – 1 час,
и урок за упражнения и практическа дейност – 1
час); 11. Моите фантазни герои (урок за нови зна
ния – 1 час); 12. Рисувам и разказвам (урок за
нови знания – 1 час); 13. Смешни чудовища – про
ект (урок за упражнения и практическа дейност – 2
часа).
Нови понятия – фантазен образ, декоративен
образ.
Основна тема 3. Образи и форми
Основна тема 3 обхваща в учебника следните
теми и видове уроци: 16. Различавам фигурални
образи в картините (урок за нови знания – 1 час);
17. Образи на хора и животни (урок за упраж
нения и практическа дейност – 1 час); 18. Ние
празнуваме – проект (урок за нови знания – 1 час
и урок за упражнения и практическа дейност – 1
час).
Нови понятия – фигурален образ, фигурална
композиция.
Основна тема 4. Образи и цветове
Тази основна тема включва в учебника след
ните теми и видове уроци: 20. Познавам тъмни и
светли цветове (урок за нови знания – 1 час); 21.
Рисувам с тъмни и светли цветове (урок за упраж
нения и практическа дейност – 1 час); 22. Цвето
вете в картините разказват (урок за упражнения
и практическа дейност – 1 час); 23. Музиката в
цветове и образи (урок за упражнения и практи
ческа дейност – 1 час).
Нови понятия – светли цветове, тъмни цветове.
Основна тема 5. Професията на художника
Основна тема 5 е представена в учебника чрез
следните теми и видове уроци: 28. Професията
на художника (урок за нови знания – 1 час); 29.
Какво създава художникът (урок за упражнения и
практическа дейност – 1 час).
Нови понятия – художник, ателие, творчество.
Основна тема 6. Видове и жанрове в изкуството
Обучението по тази тема обхваща в учебника
следните теми и видове уроци: 5. Пейзаж (урок
за нови знания – 1 час, и урок за упражнения и
практическа дейност – 1 час); 6. Гледам и рисувам
пейзажи (урок за упражнения и практическа дей
ност – 2 часа); 7. Натюрморт (урок за нови знания
– 1 час); 8. Изобразявам красотата на предметите
(урок за упражнения и практическа дейност – 1
час); 14. Скулптура (урок за нови знания – 1 час);
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19. Живопис (урок за нови знания – 1 час и урок
за упражнения и практическа дейност – 1 час); 24.
Графика (урок за нови знания – 1 час, и урок за
упражнения и практическа дейност – 1 час); 26.
Портрет (урок за нови знания – 1 час); 27. Рисувам
портрет (урок за упражнения и практическа дей
ност – 1 час).
Нови понятия – живопис, графика, скулптура,
натюрморт, пейзаж, портрет.
Основна тема 7. Човешки дейности и знаци
Основна тема 7 е представена в учебника чрез
следните теми и видове уроци: 30. Различавам зна
ци (урок за нови знания – 1 час); 31. Измислям и
рисувам знаци (урок за упражнения и практическа
дейност – 1 час); 32. Зелени улици – проект (урок
за упражнения и практическа дейност – 2 часа).
Ново понятие – визуален знак.
Основна тема 8. Изобразителни техники
Основна тема 8 е включва в учебника следните
теми и видове уроци: 2. Познавам различни начи
ни за рисуване (урок за нови знания – 1 час); 9.
Светът около мен в апликации (урок за упражне
ния и практическа дейност – 1 час); 15. Моделирам
хора и животни (урок за упражнения и практичес
ка дейност – 1 час); 33. Образи от хартия и картон
(урок за нови знания – 1 час); 34. Познавам сме
сени техники за рисуване (урок за нови знания – 1
час, и урок за упражнения и практическа дейност
– 1 час); 35. Рисувам с различни техники (урок за
упражнения и практическа дейност – 1 час); 36.
Здравей, ваканция! (урок за упражнения и прак
тическа дейност – 1 час); 38. Припомни си какво
научи (урок за упражнения и практическа дейност
– 1 час).
Ново понятие – смесени техники.
Уроци за диагностика на входно и изходно
ниво на знания и умения
В съответствие с учебната програма по изобрази
телно изкуство за 2. клас са предвидени два урока
за диагностика на входно и изходно ниво на знания
и умения: 1. Какво знам и мога в началото на втори
клас? (урок за диагностика на входно ниво – 1 час)
и 37. Какво знам и мога в края на втори клас? (урок
за диагностика на изходно ниво – 1 час).
ОСОБЕНОСТИ В ПЕЧАТНОТО ИЗДАНИЕ
НА УЧЕБНИКА
В ПОМОЩ НА УЧЕНИКА
•• Включва апарат за ориентиране на ученика
при използването на учебника.
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В учебника е включен апарат за подпомагане
на ученика, който съдържа пътеводител и визуални знаци за ориентиране в учебника.
Пътеводителят „Кое къде е?“ предлага инфор
мация за наименование и място на рубриките в
уроците: номер на темата, заглавие на темата;
„Въпроси, свързани с наблюдение, и практичес
ка задача“; „Какви са творбите? Разглеждам и
описвам какво е изобразено“; „Въпроси и задачи,
свързани с прилагане на новите знания“, „Как да
упражня това, което съм научил?“, „Как се създа
ва...“, „Какво и как ще рисувам, апликирам, моде
лирам или конструирам?“, „Как се справих?“.
Системата от визуални елементи за ориентира
не в учебника съдържа:
1) цифрови означения (темите на уроци по всяка
основна тема са обозначени с цифра, като пореден
номер в основните теми на учебната програма);
2) цветови означения (наименованията на уро
ците по всяка основна тема са изписани в цветна
лента в горната част на страницата на учебника,
съответстваща на възприет цвят за обозначаване
на всяка основна тема):
1. Красотата на природата – тъмносин цвят;
2. Реален и фантазен свят – жълт цвят;
3. Образи и форми – синьо-зелен цвят;
4. Образи и цветове – светлосин цвят;
5. Професията на художника – оранжев цвят;
6. Видове и жанрове в изкуството – кафяв цвят;
7. Човешки дейности и знаци – виолетов цвят;
8. Изобразителни техники – зелен цвят.
Уроци за диагностика на входно и изходно ниво
на знания и умения – розов цвят.
•• Представя изложението на съдържанието в
логическа последователност.
Изложението по съдържанието в учебника след
ва логиката за: постепенно осъзнаване на стой
ността на изкуството в живота на човека, плавно
и последователно развиване на способности за
себеизразяване с различни художествени сред
ства, стимулиране на въображението и изразя
ване на емоции в процеса на изобразителната
дейност. Изложението по съдържанието във всеки
урок е подчинено на определена последовател
ност (логика за усвояване на знания и умения, от
насяща се до художествено възприемане и изоб
разителна дейност). Пример за последователност
на действия в обучението по учебника: изяснява
не на ново знание на практическа основа; разви
ване на усвоени знания в сходна или в различна
ситуация чрез задачи за наблюдение, описание и
практическа дейност; визуален тест за проверка
на знанията.

•• Осъществен е баланс между текст и илюстрати
вен материал (снимки, рисунки, графики и др.).
Балансът между текст и илюстративен материал
в учебника преди всичко е съобразен с възрасто
вите особености на учениците във 2. клас. Тексто
вете в учебника са кратки. Използван е илюстрати
вен материал (снимки, репродукции) за изясняване
на нови понятия или начини за създаване на изоб
ражения (напр. за моделиране на обемна фигура;
за апликиране на пейзаж с геометрични фигури и
др.). Предложени са снимки, илюстриращи после
дователност на етапите (алгоритъм за практическа
работа). В учебника са включени разнообразни
средства за онагледяване с различни източници
– снимки и репродукции на: природни обекти (рас
тения, животни), човешки фигури, къщи, превозни
средства, материали и пособия, моделирани фигу
ри; рисунки на реални и фантазни герои, детски
рисунки, рисунки и творби на художници, илюстра
ции на приказки.
•• Включен е апарат за организиране на усвоя
ването на знания и умения.
Съобразно спецификата на учебния предмет
и в съответствие с възрастовите особености на
учениците в учебника е включен апарат за ор
ганизиране 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, образова
телен проект за прилагане на усвоени знания в
нов контекст. Използвани са означения на раз
личните по съдържание и вид задачи и дейности.
•• Предлага възможности, които съответстват
на различни стилове на учене.
Учебникът предлага различни възможности за
усвояване на нови знания, за упражнения и практи
ческа дейност, съответстващи на различни стилове
на учене чрез разнообразни, подходящи за въз
растта на учениците от 2. клас балансирани учебни
дейности и задачи. Съобразена е ролята на емо
циите, чувствата, въображението, паметта, мисле
нето при възприемане и интерпретиране на обекти
от действителността, при изпълнение на задачи за
изобразителна дейност, общуване с художествени
произведения и детски творби, изпълнени с разно
образни изобразителни материали и техники. Учеб
никът дава възможност за индивидуални предпочи
тания на учениците към начините за усвояване на

нови знания, упражнения и практическа дейност.
Учебните задачи в учебника дават възможност за
прилагане на разнообразни подходи и методи на
преподаване, които да съответстват на интересите
и предпочитанията на учениците.
ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ НА УЧЕБНИКА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 2. КЛАС
Целта на това издание е да предложи по-разно
образни възможности и учебни материали за под
готовка и провеждане на уроците за обучение по
изобразително изкуство и чрез него да превърне
индивидуалната и груповата работа с учениците в
час в забавно, интересно и успешно занимание.
Използването на електронните продукти осигуря
ва както условия за прилагане на разнообразни
интерактивни методи и техники в учебния процес,
така и повече реално време за ефективна практи
ческа работа с учениците.
Електронният вариант на учебника за 2. клас е
ценен помощник на учителя в онагледяването, обогатяването и осъвременяването на учебния мате
риал, включен в печатното издание на учебника;
също и 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 2. 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;
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•• мултимедийни разработки с различни видове
интерактивни задачи, тестове, които допри
насят за по-лесното и по-успешното възпри
емане на учебното съдържание от учениците;
•• визуални материали, съдържащи отделни
фотографии и галерии със снимки, и видеокли
пове 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 др., представящи по запомнящ се начин
конкретни понятия от учебната програма.
Електронните разработки към учебника са прид
ружени от визуално указание за навигация на ви
довете задачи, както и за проверка на верните
отговори.

В учебника е спазен принципът за последовател
ност и приемственост в усвояването на учебното
съдържание чрез подходяща актуализация на вече
придобити знания и умения. Затова е осъществена
вътрешнопредметна интеграция в съдържанието на
отделните уроци по основните теми и между уроци
от различни основни теми. Например: усвоените
знания на практическа основа за фантазен образ
в тема 11. Моите фантазни герои на основна тема
2. Реален и фантазен свят могат да бъдат прило
жени и обогатени в тема 21. „Рисувам с тъмни и
светли цветове“ на основна тема 4. Образи и цветове; резултати от обучението по тема 4. „Изоб
разявам природата в рисунки“ на основна тема 1.
Красотата на природата могат да бъдат прило
жени в обучението по тема 5. „Пейзаж“ и по тема
6. „Гледам и рисувам пейзажи“ на основна тема 6.
Видове и жанрове в изкуството и т.н.

3. ПРЕДИМСТВА НА
ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ УЧЕБНИЯ
КОМПЛЕКТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО ЗА 2. КЛАС

•• Системност и яснота при въвеждане на по
нятия
В учебника са включени 17 нови понятия от учеб
ната програма по изобразително изкуство за 2.
клас. Предвидено е усвояването на новите понятия
в учебника да се осъществява на две равнища:
1) във връзка с очакваните резултати по об
ласти на компетентност (ОК) на държавния обра
зователен стандарт – например понятията: фантазен образ, декоративен образ, тъмен цвят, светъл
цвят се усвояват в уроци по теми на ОК „Обект и
образ“; понятията – живопис, графика, скулптура,
натюрморт, пейзаж, портрет се усвояват в уро
ци по теми на ОК „Зрител и творба“; понятието
визуален знак се усвоява в урок по ОК „Визуална
комуникация“, смесени техники – в урок по ОК
„Материали и пособия“;
2) във връзка с основни теми в учебната прог
рама. Изясняване на понятието пейзаж в тема 5.
„Пейзаж“ по основна тема 6. Видове и жанрове в
изкуството се изяснява във връзка с практичес
кия опит на учениците по тема 4. „Изобразявам
природата в рисунки“ по основна тема 1. Красотата на природата и т.н.
Предвидени са възможности за надграждане на
знанията и уменията от обучението по изобрази
телно изкуство във 2. клас в следващите класове
(3. клас и 4. клас) от началния етап на основната
образователна степен.

Учебният комплект по изобразително изкуство за
2. клас (печатно издание на учебника с електронен
вариант и книга на учителя) осигурява възможности
за прилагане на нов подход (компетентностен под
ход) 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
предучилищното и училищното 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 2. клас. Учебният комплект по изобра
зително изкуство предлага методически подходи
и образователни модели и технология, ориентира
ни към личностното развитие, съобразени с въз
растовите особености и интереси на ученика.
В учебния комплект по изобразително изкуство
за 2. клас са съобразени следните принципи, под
ходи и методически идеи:
•• Последователност и приемственост в учеб
ното съдържание чрез подходяща актуали
зация на вече придобити знания и умения и
чрез ясно подчертани връзки между сродни
теми и понятия
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•• Плавен преход и приемственост при въвеж
дането на новите знания и при развиването
на умения
В съответствие с изискванията в учебната прог
рама 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
основните теми. Системата в учебника предвижда
провеждане на обучение по основните теми при
спазване на последователността им в учебната
програма. Съобразена е и свободата, която пре
доставя учебната програма при подбора на мето
дите и средствата за постигане на очакваните ре
зултати и при определяне на последователността
на темите. Така например очакваните резултати
по основна тема 8. Изобразителни техники са ин
тегрирани в уроците по всички основни теми.

•• Условия за насърчаване и улесняване на са
мостоятелното търсене на информация от
различни източници
В учебника са включени задачи за насърчаване
на самостоятелното проучване на информация –
нап
ример: задачи за наблюдение и сравняване
на обекти от заобикалящата среда (растения жи
вотни, хора, предмети, сгради, транспортни сред
ства и др.); задачи за самостоятелно търсене на
информация от други информационни източници –
детска художествена и научна литература, детски
енциклопедии с информация за природни обекти,
предмети и технологии, албуми с произведения
на изобразителното изкуство (картини, скулптури,
графики, рисунки).

•• Балансираност на информацията, пред
видена за нови знания, за упражнения и
практическа дейност в съответствие с пре
поръчителното процентно разпределение в
учебната програма
В учебника са включени три вида уроци съоб
разно предвиденото примерно разпределение в
учебната програма за 2. клас за: нови знания, уп
ражнения и практическа дейност, диагностика на
входно и изходно ниво. В учебника е спазено пре
поръчителното процентно съотношение по брой ча
сове на учебната програма за: нови знания – 20
часа (препоръчителни – 42%), упражнения и практи
чески дейности – 26 часа (препоръчителни – 54%), и
за диагностика – 2 часа (препоръчителни – 4%). При
разпределение на часовете за различните видове
уроци в учебника не са допуснати отклонения от
примерното разпределение по учебната програма.

•• Възможности за самостоятелно учене, кри
тическо мислене и творчески дейности
В съдържанието на учебника преобладават уро
ците за творчески дейности. Те представляват 48%
от учебните часове при годишен брой часове – 48.
Предвидено е в уроците за творчески дейности
учениците да развиват умения за себеизразява
не чрез усвояване на познания на практическа
основа за изобразителни техники, различни ви
дове изобразителни дейности – рисуване, моде
лиране, апликиране, художествено конструиране.
В учебника са включени задачи за изразяване на
отношение към обекти от заобикалящата среда,
илюстрации и рисунки на реални и фантазни ге
рои, произведения на изобразителното изкуство
и детски творби. В тема 30. „Различавам знаци“,
тема 31. „Измислям и рисувам знаци“, тема 32.
„Зелени улици (проект)“ и др. са включени въпро
си и задачи за усвояване на умения за оценяване
на ситуация и за развиване на критично мислене.

•• Условия за формиране на ключовите ком
петентности, конкретизирани в учебна прог
рама 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 32 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
Културна компетентност и изразяване чрез творчество. В съдържанието на учебника тя има прио
ритетно значение за изграждане на художествена
и естетическа култура на учениците.

•• Възможности за осъществяване на вътреш
нопредметни и междупредметни връзки
Учебникът осигурява условия за реализиране
на вътрешнопредметни и междупредметни връз
ки. Това е осъществено на три равнища: 1) между
уроци по всяка основна тема; 2) между уроци от
различни основни теми; 3) между различни учеб
ни предмети. Например: очакваните резултати на
уроците по основна тема 8. Изобразителни техники се интегрират с очакваните резултати на
уроците по основна тема 6. Видове и жанрове в
изкуството, на основна тема 1. Красотата на
природата и т.н.
Уроците в съдържанието на учебника предлагат
големи възможности за междупредметни връзки.
Например – чрез уроците по основна тема 1. Красотата на природата, основна тема 2. Реален и
фантазен свят, основна тема 7. Човешки дейнос-
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ти и знаци се осъществява връзка с обучението
по учебния предмет околен свят; в уроците по основна тема 3. Образи и форми се осъществява ин
теграция с обучението по математика; в урока по
тема 12. „Рисувам и разказвам“ на основна тема
2. Реален и фантазен свят са включени задачи,
свързани с изучавани художествени произведе
ния за деца в обучението по БЕЛ.

клас са включени тестове за входяща и за изхо
дяща диагностика:

•• Възможности за самооценяване на пости
женията на учениците
Във всички уроци от съдържанието на учебника
е включен инструментариум за самооценяване на
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 учебника са включени и визуални тестове в
уроците за диагностика на входно и на изходно
ниво на знания и умения съобразно изискванията
в учебната програма.

4. ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА
И УМЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И
В КРАЯ НА ГОДИНАТА
Резултатите от обучението по изобразително
изкуство могат да бъдат проверявани и оценява
ни чрез традиционни и съвременни методи и фор
ми: индивидуални и общи корекции, обсъждане на
пропуските и постигнатото от учебната дейност,
контролни задачи и тестови задачи. Оценяването
в обучението по изобразително изкуство има ди
дактически и естетически показатели. Оценката е
комплексна с приоритет към естетическите пока
затели. Основен принцип при нейното формира
не е развитието на изобразителни способности
според приетите етапи в теорията на детската
изобразителна дейност. При всички случаи оценя
ването следва да е в полза на ученика и неговата
изобразителна дейност. То отразява желанието и
интереса на ученика към участие в часовете по
изобразително изкуство и стремежа му да раз
вива собствените си изобразителни способности,
творческото си мислене и въображение.
Текущото оценяване на резултати от изпълне
ние на творчески задачи в уроците се осъществя
ва чрез дидактически и естетически показатели.
Поощрява се активността на ученика.
В края на всеки урок в учебника е предложен
тест за самооценяване „Как се справих?“ със ска
ла в три степени: без чужда помощ, с малко чуж
да помощ, справих се, но ми беше трудно.
В учебника по изобразително изкуство за 2.
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Входяща диагностика
Въпрос 1

2

3

4

5

6

7

8

Верен б
отговор

б

г

б

б

6.1.

практи
ческа
задача

в

Брой
точки

3

2

2

2

2

3

3

3

Максимален брой точки: 20.
От 1 до 7 точки – справих се незадоволително.
От 8 до 15 точки – справих се задоволително.
От 16 до 20 точки – справих се отлично.
Изходяща диагностика
Въпрос
Верен
отговор
Брой
точки

1

3

2

3

4

5

6

7

8

б

б, в

а

а

в

а

в

2

3

2

3

2

3

2

Максимален брой точки: 20.
От 1 до 7 точки – справих се незадоволително.
От 8 до 15 точки – справих се задоволително.
От 16 до 20 точки – справих се отлично.

5. ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО ЗА 2. КЛАС
В таблицата с примерното годишно разпределе
ние са използвани съкращения за ключовите ком
петентности (КК), дейностите и междупредметните
връзки (а, б, в, г, д, е) по учебната програма по
изобразително изкуство за 2. клас.
1. Компетентности в областта на българския
език – КК-1
а) илюстриране на познати литературни произ
ведения;
б) участие в сценични форми за групова
творческа изява чрез декори, костюми, маски при
драматизация на художествен текст;
в) свързване на рисунки с художествено описа
ние на природни картини;
г) участие в комуникативни ситуации за обога
тяване на художествената изразност с понятия от
изобразителното изкуство;

д) създаване на описания за произведения на
изобразителното изкуство от различни видове и
жанрове;
е) разширяване на речника на учениците с нови
понятия за изкуството.

г) коментиране на различни професии и оценя
ване на ролята на творческата професия на ху
дожника в обществото;
д) изразяване на собствено мнение; общуване по
подходящ и творчески начин в културни ситуации.

2. Умения за общуване на чужди езици – КК-2
а) рисуване на забавни образи на букви от раз
лични азбуки;
б) рисуване на образи по значения на думи на
чужд език.

7. Инициативност и предприемчивост – КК-7
а) развиване на инициативност, креативност и
новаторство чрез участие в проектни дейности;
б) практическо използване на материали и по
собия, представяне на резултати от творчески
дейности в обществена среда;
в) представяне на продукта от самостоятелно
изпълнена изобразителна задача пред учениците
от класа.

3. Математическа компетентност и основни
компетентности в областта на природните науки
и на технологиите – КК-3
а) използване на изобразителни изразни сред
ства – точка, линия, щрих;
б) използване на геометрични фигури при съз
даване на образи и знаци, за ориентиране в
пространството и изобразяване на съотношения;
в) групиране и съпоставяне на обекти по опре
делен визуален признак;
г) развиване на представи за визуални характе
ристики на геометрични форми и линии,
д) познаване на мерни единици, съотношения и
количества.
4. Дигитална компетентност – КК-4
а) използване на информация от цифрови сред
ства при създаване на различни видове изобра
жения (образи, знаци);
б) интерактивна употреба на информацион
но-комуникативни технически средства с помощта
на учителя за възприемане на художествени про
изведения и сбирки;
в) виртуални посещения на галерии.
5. Умения за учене – КК-5
а) планиране на самостоятелната работа на
ученика;
б) участие в творческа екипна работа;
в) търсене на информация по определена тема
и използването є в самостоятелната изобразител
на дейност.
6. Социални и граждански компетентности –
КК-6
а) изразяване на междуличностни и междукул
турни умения за общуване при участие в колек
тивни творчески проекти;
б) изобразяване на природни обекти от родния
край, рисуване на природни картини от различни
сезони;
в) ориентиране посредством визуални знаци в
околната среда (природна, обществена);

8. Културна компетентност и умения за изра
зяване чрез творчество – КК-8
а) съпоставяне професията на художника с дру
ги творчески професии – композитор, изпълнител;
б) споделяне на емоционални преживявания
чрез творчество като възможност за артистично
себеизразяване;
в) участие в игрова дейност за артистично се
беизразяване и участие в културния живот;
г) развиване на естетическо чувство чрез ар
тистично себеизразяване и включване в култур
ния живот;
д) създаване на образи по асоциация от музи
кални произведения;
е) посещения на музеи, галерии и сбирки за
възприемане на ролята на естетически фактори в
околната среда (природна и обществена);
ж) разглеждане на произведения на изобрази
телното изкуство от наши и чуждестранни худож
ници за разширяване на познанията за художест
вени творби и творчески дейности;
з) организиране на изложба за представяне на
резултатите от индивидуална и колективна изоб
разителна дейност на учениците (рисунки, апли
кации, моделирани фигури и др.) в училището, в
общността.
9. Умения за подкрепа на устойчивото разви
тие и за здравословен начин на живот и спорт –
КК-9
а) дискутиране на проблеми, свързани с разли
чия и неравенство между хората;
б) изобразяване на примери за проява на лич
на отговорност при опазване на околната среда и
здравето на човека;
в) дискутиране на възможности за устойчиво
използване на материали и ресурси в учебния
процес.

13

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО
СЪДЪРЖАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 2. КЛАС
Вариант 1: първи учебен срок – 2 часа седмично, втори учебен срок – 1 час седмично
Ка- Тема на уроците
Вид на урока
лендар
Седмица
Първи учебен срок – 2 часа седмично
1

Брой
часа

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови понятия

4

5
Различава изображения (рисунки
и апликация) от обемни фигури
(художествена конструкция, моде
лирана фигура), плоски и обемни
форми, визуални знаци.

6

2
1. Какво знам и
мога в началото
на втори клас?

3
Диагностика на
входно равнище

1

1

2. Познавам раз
лични начини за
рисуване

Нови знания

1

Прилага в изобразителна дейност
техники за рисуване с четка, пас
тели, моливи. Рисува различни по
вид линии и петна.

2

3. Красотата на
природата

Нови знания

1

Познава визуални особености на изобразяване
обекти и явления от заобикаляща
та природна среда (видове форми,
съотношения, цветове).

2

4. Изобразявам
природата в ри
сунки

Упражнения и
практическа
дейност

1

Различава визуални особености
на различни обекти и явления от
заобикалящата среда.

3

5. Пейзаж

Нови знания

1

Разграничава произведения на
пейзаж
изобразителното изкуство по жанр
– пейзаж.

3

5. Пейзаж

Упражнения и
практическа
дейност

1

Описва най-общи характеристики
на видове и жанрове в изкуството
– пейзаж.

4

6. Гледам и рису
вам пейзажи

Упражнения и
практическа
дейност

1

Интерпретира чрез изобразителна
дейност различни видове и жанро
ве изкуства – пейзаж.

4

6. Гледам и рису
вам пейзажи

Упражнения и
практическа
дейност

1

Създава изображения на пейзажи
по впечатление и представа.

1

14

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на
оценяване по теми
и/или раздели

Забележки

7
Установяване на входно ниво на знания и умения.
Изпълнение на практическа задача – рисуване по впечатление
на фигура на човек или на животно.
КК-1 д; КК-3 в, г

8
Изпълнение на визуален тест за диагностика
на входно ниво във 2. клас;
практическа задача.

9

Изучаване на различни начини за рисуване на линии и петна
с четка, пастели, моливи. Изпълнение на творческа задача за
рисуване и украсяване на любим предмет.
КК-1 г; КК-3 а, г; КК-5 а

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка и украса на любим предмет;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Сравняване на визуални особености на форми и цветове в
природни обекти.
Изпълнение на творчески задачи за: моделиране на фигура
на животно с кръгли форми; рисуване на природни обекти с
различни цветове и форми.
КК-1 в; КК-3 а, в, г; КК-5 а

Изпълнение на изобразителна задача:
1) моделиране на фигура на животно;
2) рисуване на цветя и пеперуди;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Сравняване на начини за изобразяване на състояния в при
родата през различните сезони в картини на художници и в
детски рисунки. Изпълнение на творческа задача – изобразя
ване на състояние в природен обект.
КК-1 в, г; КК-3 а, г; КК-5 а, КК-8 б

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисуване на природен обект; Изпълнение
на тест за самооценяване.

Усвояване на основни знания за пейзажа като жанр в изобра Изпълнение на изобразителна задача:
зителното изкуство. Сравняване на различни видове пейзажи. 1) рисуване по впечатление от картина;
Изпълнение на творческа задача – изразяване на впечатление Изпълнение на тест за самооценяване.
от пейзаж в картина на художник чрез изобразителна дейност.
КК-1 в, д, е; КК-4 б; КК-5 а, КК-8 б, ж
Разширяване на знанията за пейзаж чрез описание на карти
на. Изпълнение на творческа задача – изразяване на впечат
ление от пейзаж в картина на художник с описание и рисунка.
КК-1 в, д, е; КК-4 б; КК-5 а, КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисуване на пейзаж от природна или
архитектурна среда;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Усвояване на етапи при рисуване на пейзаж.
КК-1 в, д, е; КК-5 а; КК-8 б

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисуване на пейзажи от различни сезони;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Разширяване на умения за изобразяване на визуални особе
ности (форми, цветове) на различни обекти в пейзаж.
КК-1 в, д, е; КК-5 а; КК-8 б

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисуване по впечатление на пейзаж от
родния край;
Изпълнение на тест за самооценяване.

15

1

2
7. Натюрморт

3
Нови знания

5

8. Изобразявам
красотата на
предметите

Упражнения и
практическа
дейност

1

Интерпретира чрез изобразителна
дейност различни видове и жанро
ве изкуства – натюрморт.

6

9. Светът около
мен в апликации

Нови знания

1

Познава изобразителни техники за
апликиране.

6

9. Светът около
мен в апликации

Упражнения и
практическа
дейност

1

Комбинира изобразителни техники
за апликиране.

7

10. Приключения Нови знания
в реални и
фантазни светове

1

Разкрива основни връзки меж
ду обекти и природна среда при
наблюдения и изобразителна
дейност.

7

10. Приключения Упражнения и
в реални и
практическа
фантазни светове дейност

1

Разкрива основни връзки меж
ду обекти и природна среда при
наблюдения и изобразителна
дейност.

8

11. Моите
фантазни герои

Нови знания

1

Променя връзки между обекти и
среда при създаване на фантазни
изображения.

фантазен образ

8

12. Рисувам и
разказвам

Нови знания

1

Коментира особености на изобра
жения от реалния и фантазния
свят.

декоративен образ

9

13. Смешни
Упражнения и
чудовища (проект) практическа
дейност

1

Създава фантазни образи с разно
образни материали и пособия.

9

13. Смешни
Упражнения и
чудовища (проект) практическа
дейност

1

Създава художествен проект като
работи в групи.

5
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4
1

5
6
Разграничава произведения на
натюрморт
изобразителното изкуство по жанр
– натюрморт.
Описва най-общи характеристики
на видове и жанрове в изкуството
– натюрморт.

7
Усвояване на основни знания за натюрморт като жанр в изоб
разителното изкуство. Разглеждане на натюрморти с изобра
жения на цветя, плодове, предмети. Изпълнение на творческа
задача – изразяване на впечатление от натюрморт в картина
на художник чрез описание и рисунка.
КК-1 г, д, е; КК-3 в; КК-5 а, КК-8 б, ж

8
Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисуване на натюрморт по впечатление
от картина;
Изпълнение на тест за самооценяване.

9

Усвояване на етапи при рисуване на натюрморт. Разширяване
на умения за изобразяване на визуални особености (форми,
цветове) на различни обекти в натюрморт.
КК-1 г, д, е; КК-3 в; КК-5 а; КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисуване на натюрморт с предмети, цветя
и плодове по представа;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Разглеждане и сравняване на апликации (ученически творби) с Изпълнение на изобразителна задача:
различни изображения.
1) упражнение за техники за апликиране.
Усвояване на различни начини за изработване, подреждане и
залепване на фигурите в апликации.
КК-1 г, д, е; КК-3 а, б, в; КК-4 б; КК-5 а, КК-8 б, ж
Усвояване на етапи – изработване, подреждане и залепване
на фигурите в апликация. Изпълнение на творческа задача –
създаване на апликация с фигура на човек или животно от
реалния или фантазния свят; дорисуване на образа с флумас
тери.
КК-1 г, д, е; КК-3 а, б, в; КК-4 б; КК-5 а; КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) апликация с фигура на човек или животно
от реалния или фантазния свят с приложени
различни техники за апликиране;
Изпълнение на тест за самооценяване

Усвояване на знания за връзки между обекти и среда чрез
наблюдения и изобразителна дейност.
КК-1 а, е; КК-3 а, б, в; КК-4 б; КК-5 а, КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка на измислена случка с човешки
фигури и животни;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Разширяване на знания за връзки между обекти и среда чрез
описания и изобразителна дейност.
КК-1 а, е; КК-3 а, б, в; КК-4 б; КК-5 а; КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка на измислена случка с човешки
фигури и животни;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Усвояване на знания за създаване на фантазни изображения.
Изпълнение на творческа задача – рисунка на фантазен образ
на обект във фантазна среда.
КК-1 а, г; КК-3 б, г; КК-5 а; КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка на фантазен образ на обект и
среда;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Усвояване на знания за създаване на декоративни изображе
ния. Изпълнение на творческа задача за описание и изобрази
телна дейност.
КК-1 а, г, е; КК-3 б, г; КК-5 а; КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка с украса на фантазен образ на
обект;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Затвърдяване на умения за участие в творческа екипна рабо
та, за изразяване на собствено мнение и общуване в твор
чески ситуации. Създаване на колективен художествен проект
– фантазни образи на смешни чудовища.
КК-3 б; КК-5 а, б; КК-6 а; КК-7 а; КК-8 б, в

Изпълнение на колективен творчески проект
„Смешни чудовища“;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Затвърдяване на умения за участие в творческа екипна рабо
та. Създаване на колективен художествен проект – фантазни
образи. Изразяване на отношение към опазване на околната
среда с художествени средства.
КК-3 б; КК-5 а, б; КК-6 а; КК-7 а; КК-8 б, в

Изпълнение на колективен творчески проект
„Смешни чудовища“;
Изпълнение на тест за самооценяване.
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1

2
14. Скулптура

3
Нови знания

10

15. Моделирам
хора и животни

Упражнения и
практическа
дейност

11

10

4
1

5
Разграничава произведения на
изобразителното изкуство по вид
– скулптура.
Описва най-общи характеристики
на видове в изкуството.

6
скулптура

1

Прилага в изобразителната дей
ност техники за моделиране.

16. Различавам
Нови знания
фигурални образи
в картините

1

Различава фигурални и нефигурал фигурален образ
ни образи.
Интерпретира особеностите на
различни фигурални образи с
изобразителна дейност.

11

17. Образи на
хора и животни

1

Разширява представа за най-важ фигурална компо
ните визуални особености на чо зиция
вешки фигури и животни (силует и
детайли, форми, цветове, съотно
шения).

12

18. Ние празнува Нови знания
ме (проект)

1

Изразява междуличностни и меж
дукултурни умения за общуване
при участие в колективни творчес
ки проекти.

12

18. Ние празнува Упражнения и
ме (проект)
практическа
дейност

1

Създава художествен проект, като
работи в групи.

13

19. Живопис

Нови знания

1

Разграничава произведения на
изобразителното изкуство по вид
– живопис.

13

19. Живопис

Упражнения и
практическа
дейност

1

Описва най-общи характеристики
на видове изобразителни изкуства
– живопис.

14

20. Познавам
тъмни и светли
цветове

Нови знания

1

Разграничава светли и тъмни
цветове.

18

Упражнения и
практическа
дейност

живопис

7
Усвояване на основни знания за скулптурата като вид изоб
разително изкуство. Разглеждане на кръгли фигури и релеф.
Сравняване на скулптурни творби, изпълнени с различни
материали (камък, дърво, метал). Изпълнение на творческа
задача – изразяване на впечатление от пейзаж в картина на
художник чрез изобразителна дейност.
КК-1 г, д, е; КК-3 в; КК-8 б, е, ж

8
Изпълнение на задачи за наблюдение и
сравняване на скулптурни творби на худож
ници.
Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка на животно с черни моливи;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Разширяване на практически умения за прилагане на техники
за моделиране в изобразителна дейност. Усъвършенстване на
умения за планиране на самостоятелната работа при модели
ране на фигура на човек или животно – етапи на работа.
КК-1 г, д, е; КК-3 в; КК-5 а; КК-8 б, е, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) моделиране на фигура на човек или жи
вотно;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Усвояване на знания за фигурален и нефигурален образ.
Формиране на знания за основни елементи във фигуралната
композиция.
КК-1 г, д, е; КК-3 в, г; КК-8 б, е, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка на човешки фигури, които играят
хоро;
Изпълнение на тест за самооценяване.

9

Развиване на умения за изобразяване на повече от една фигу Изпълнение на изобразителна задача:
ра в композиция.
1) рисунка на човешки фигури (принц или
КК-1 г, д, е; КК-3 в, г; КК-5 а; КК-8 б, е, ж
принцеса);
Изпълнение на тест за самооценяване.
Изграждане на познания за изразяване на междуличностни и
междукултурни умения за общуване при участие в колективни
творчески проекти.
КК-1 б; КК-3 д; КК-5 а, б; КК-6 а; КК-7 а; КК-8 в, з

Изпълнение на колективни творчески задачи:
1) рисунки по впечатление от празнуване на
личен празник (рожден, имен ден), народен
празник или обичай, национален празник.

Затвърдяване на умения за участие в творческа екипна рабо
та. Създаване на колективен художествен проект за изобразя
ване на ситуации по темата „Ние празнуваме“. Изразяване на
отношение към междуличностни и междукултурни умения за
общуване.
КК-1 б; КК-3 д; КК-5 а, б; КК-6 а; КК-7 а; КК-8 в, з

Изпълнение на колективни творчески задачи:
1) изработване на маска или костюм за
народен празник (кукерска маска, украса на
лазарка);
Изпълнение на тест за оценяване.

Усвояване на основни знания за живописта като вид изобра
зително изкуство. Разглеждане на различни произведения на
живописта (картини, мозайки, стенописи).
КК-1 в, д, е; КК-4 б; КК-5 а; КК-8 б, ж

Изпълнение на задачи за наблюдение и опи
сания на живописни творби на художници.

Описание на картина. Изпълнение на творческа задача – ин
терпретация с рисунка по картина на художник, изработване
на рамка и участие в изложба.
КК-1 в, д, е; КК-4 б; КК-5 а, КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка на натюрморт с цветове по впе
чатление от живописна творба на художник;
2) изработване на рамка и участие в изложба;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Усвояване на знания за светли и тъмни цветове. Коментиране
на емоционално-естетическото въздействие на тъмни и светли
цветове в картини на художници. Изпълнение на творческа
задача – рисунка на пейзаж от родния край с тъмни или със
светли цветове.
КК-1 в, д, е; КК-4 б; КК-5 а; КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителни задачи:
1) упражнения за променяне на цветовете
на дъгата в тъмни и светли;
2) рисунка на природен пейзаж от родния
край с тъмни или светли цветове;
Изпълнение на тест за самооценяване.
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1
14

2
21. Рисувам с
тъмни и светли
цветове

3
Упражнения и
практическа
дейност

4
1

5
Изобразява реални и фантазни
образи по впечатление и въоб
ражение, като използва светли и
тъмни цветове.

15

22. Цветовете в
Упражнения и
картините разказ практическа
ват
дейност

1

Интерпретира въздействието на
творби с тъмни и светли цветове
чрез описания и изобразителна
дейност.

15

23. Музиката в
цветове и образи

Упражнения и
практическа
дейност

1

Създава образи по асоциация от
музикални произведения.

16

24. Графика

Нови знания

1

Разграничава произведения на
изобразителното изкуство по вид
– графика.

16

24. Графика

Упражнения и
практическа
дейност

1

Описва най-общи характеристики
на видове в изкуството.

6
светли цветове
тъмни цветове

Втори учебен срок – 1 час седмично
17

25. Вълшебни
рисунки

Нови знания

Познава изобразителни техники за
издраскване.

18

26. Портрет

Нови знания

Разграничава произведения на
портрет
изобразителното изкуство по жанр
– портрет.
Описва най-общи характеристики
на видове и жанрове в изкуството
– портрет.
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27. Рисувам
портрет

Упражнения и
практическа
дейност

Интерпретира чрез изобразителна
дейност различни видове и жанро
ве изкуства – портрет.

20

28. Професията
на художника

Нови знания

Изразява отношение към творчес художник
ката работа на художника.
ателие
Различава професията на художни творчество
ка от други творчески професии.

20

7
Разширяване на знания и умения за начини на използване на
тъмни и светли цветове в художествени илюстрации с рисунки
на герои и среда. Изпълнение на творческа задача – рисунка
на герой и среда с тъмни или светли цветове.
КК-1 а, б; КК-5 а; КК-8 б, ж

8
Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка на реален или фантазен герой
със светли или с тъмни цветове;
Изпълнение на тест за самооценяване.

9

Разширяване на умения за изразяване на емоционално-есте
тическо отношение към обекти и среда с тъмни и със светли
цветове. Творческа задача – изразяване на впечатление от
картина на художник със светли или с тъмни цветове.
КК-1 в, д, е; КК-5 а; КК-6 б; КК-8 б, ж

Изпълнение на задача:
1) изразяване на впечатление от живописна
творба на художник с рисунка и описание;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Разширяване на умения за изразяване на впечатление от
творби на други видове изкуства с тъмни или светли цветове.
КК-1 в, д, е; КК-5 а; КК-8 б, д

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка по асоциация от музикална
творба;
2) рисунка със светли цветове по впечатле
ние от рисунки с тъмни цветове;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Усвояване на основни знания за графиката като вид изобрази Изпълнение на задача за наблюдение и опи
телно изкуство. Разглеждане на графични творби и рисунки.
сания на графични творби на художници.
КК-1 в, д, е; КК-3 а; КК-4 б; КК-5 а; КК-8 б, ж
Описание на графични творби. Изпълнение на творческа зада Изпълнение на изобразителна задача:
ча – рисунка на животно с черен молив или с флумастер.
1) рисунка на животно с черен молив;
КК-1 в, д, е; КК-3 а; КК-4 б; КК-5 а; КК-8 б, ж
Изпълнение на тест за самооценяване.

Усвояване на знания за изобразителни техники – издраскване
върху восъчен лист хартия и отпечатване на малки предмети и
природни обекти. Изпълнение на творческа задача – рисунка
в техника издраскване. Украсяване на рисунката с линии и
петна.
КК-1 в, д, е; КК-3 а; КК-5 а; КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителни задачи:
1) рисунка върху восъчен лист с издрасква
не;
2) рисунка с отпечатъци на предмети или
природни форми;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Усвояване на основни знания за портрет като жанр в изоб
разителното изкуство. Разглеждане на портрети в различни
видове изобразителни изкуства. Изпълнение на творческа
задача – изразяване на впечатление от портрет в картина на
художник чрез описание и рисунка.
КК-1 в, д, е; КК-4 б; КК-8 б, ж

Изпълнение на задача за наблюдение и опи
сания на портрети в картини на художници.
Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка по впечатление от портрет в
картина на художник;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Разширяване на умения за планиране на самостоятелната ра
бота при изпълнение на етапи за рисуване на портрет. Изпъл
нение на творческа задача – създаване на портрет с рисунка
и колаж. Изработване на рамка за портрет.
КК-1 в, д, е; КК-3 г; КК-5 а; КК-8 б

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка на портрет с колаж на снимка и
апликация;
2) изработване на рамка;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Формиране на знания за професията на художника. Коменти
ране на професията на художника. Усвояване и използване на
нови понятия – „художник“, „ателие“, „творчество“.
КК-1 е; КК-6 г, д; КК-8 а, б

Изпълнение на задачи за наблюдение и опи
сания на ателие и творчество на художник.
Изпълнение на изобразителна задача:
1) фигура на музикант, моделиране;
Изпълнение на тест за самооценяване.
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1
21

2
3
29. Какво създава Упражнения и
художникът
практическа
дейност

4

5
Коментира изобразителната дей
ност на художника – живописец,
график, скулптор, илюстратор.

6

22

30. Различавам
знаци

Нови знания

Разбира значението на различни
визуален знак
видове визуални знаци в околната
среда.

23

31. Измислям и
рисувам знаци

Упражнения и
практическа
дейност

Използва в изображения видове
визуални знаци според тяхното
предназначение.

24

32. Зелени улици
(проект)

Упражнения и
практическа
дейност

Работи в група. Създава художест
вен проект, като включва визуални
знаци в различна среда (природна
и обществена).

25

32. Зелени улици
(проект)

Упражнения и
практическа
дейност

Работи в група. Създава художест
вен проект, като включва визуални
знаци в различна среда (природна
и обществена).

26

33. Образи от
хартия и картон

Нови знания

Познава изобразителни техники за
конструиране.
Прилага в изобразителната дей
ност техники за конструиране.

27

34. Познавам
смесени техники
за рисуване

Нови знания

Комбинира различни материали и смесени техники
техники (смесени техники) в изоб
разителната дейност.
Описва най-важните особености на
различните изобразителни техники.

28

34. Познавам
смесени техники
за рисуване

Упражнения и
практическа
дейност

Експериментира с различни мате
риали и техники (смесени техники)
в изобразителната дейност.

29

35. Рисувам с
различни техники

Упражнения и
практическа
дейност

Подбира и комбинира материали,
пособия и техники за рисуване.

22

7
Обогатяване на знанията и представите за творческата дейност
на художника. Изпълнение на творческа задача – създаване на
рисунка за костюм на кукленотеатрален герой.
КК-1 е; КК-6 г, д; КК-8 а, б

8
Изпълнение на изобразителни задачи:
1) рисунка на кукла клоун;
2) изработване на маска или костюм на
кукленотеатрален герой;
Изпълнение на тест за самооценяване.

9

Усвояване на знания за видове визуални знаци и приложение Изпълнение на изобразителни задачи:
то им в природна и в обществена среда.
1) рисунка на знак с фигура на човек или
КК-1 е; КК-3 б, в; КК-4 а; КК-9 б
животно;
2) рисунка на маршрут със знаци за излет в
планината;
Изпълнение на тест за самооценяване.
Обогатяване на уменията за създаване и изобразяване на
Изпълнение на изобразителна задача:
визуални знаци в зависимост от приложението им в природна 1) рисунка на знак за любим спорт;
или в обществена среда.
Изпълнение на тест за самооценяване.
КК-1 г, е; КК-3 а, б; КК-8; КК-9 б
Планиране на самостоятелната работа при участие в творческа
екипна работа. Изразяване на отношение с творчески проект
за опазване на околната среда;
КК-1 г, е; КК-3 б, в; КК-5 а, б; КК-8 г; КК-9 б

Изпълнение на задачи в колективен творчес
ки проект „Зелени улици“:
1) план за зелена акция в района на учили
щето;
2) рисунка на знаци за опазване на дърветата.

Изразяване на отношение към тема за опазване на околната
среда чрез творчески проект.
КК-1 г, е; КК-3 б, в; КК-5 а, б; КК-8 г; КК-9 б

Изпълнение на задачи в колективен творчес
ки проект „Зелени улици“:
3) рисунки от провеждане на зелена акция;
4) презентация на резултати от проекта;
Изпълнение на тест за оценяване.

Усвояване на нови знания за изобразителни техники за худо
жествено конструиране. Коментиране на видове художествени
конструкции от хартия и картон. Изпълнение на творческа за
дача – създаване на художествена конструкция и украса по
собствен избор.
КК-1 г, е; КК-3 б, в; КК-5 а; КК-8 г; КК-9 б

Изпълнение на изобразителна задача:
1) художествена конструкция от хартия и
картон с приложени техники за конструира
не;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Коментиране на различни изобразителни техники. Изпълнение
на упражнения за комбиниране и смесване на изобразителни
техники.
КК-1 г, е; КК-3 б, в; КК-5 а; КК-8 г; КК-9 б

Изпълнение на изобразителни задачи:
1) упражнения за комбиниране и смесване
на изобразителни материали и техники.

Обогатяване на умения за прилагане на различни техники в
изобразителна дейност. Изразяване на чувства, настроение
чрез смесване на изобразителни техники.
КК-1 г, е; КК-3 б, в; КК-5 а; КК-8 г; КК-9 б

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка със смесени техники.
Изпълнение на тест за самооценяване.

Разширяване на умения за комбиниране на материали, по
собия и техники в изобразителна дейност. Изпълнение на
творчески задачи за създаване на различни изображения чрез
комбиниране на материали и техники за рисуване.
КК-1 г, е; КК-5 а; КК-6 д; КК-8 г; КК-9 б

Изпълнение на изобразителна задача:
1) изработване на картичка с рисунка върху
метално фолио;
2) рисунка с издраскване върху наслоени
цветни петна с пастели или темперни бои
върху хартия;
Изпълнение на тест за самооценяване.
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1

2
36. Здравей, ва
канция!

3
Упражнения и
практическа
дейност

31

37. Какво знам
и мога в края на
втори клас

Диагностика на
изходно ниво

Различава тъмни и светли цвето
ве в картини; реални и фантазни
образи, фигурални и нефигурални
изображения; познава различни
видове и жанрове в изобразител
ното изкуство.

32

38. Припомни си
какво научи

Упражнения и
практическа
дейност

Затвърдява знания и умения за:
рисуване на натюрморт и портрет;
моделиране на кръгла фигура; съз
даване на художествена конструк
ция с хартия и картон.

30

4

5
Подбира материали, пособия и
техники за изобразяване на емо
ционално състояние.

6

Разпределение на задължителните учебни часове за обучение
по изобразително изкуство във 2. клас за годината:
Общ брой часове – 48
Брой часове за нови знания – 20
Брой часове за упражнения и практическа дейност – 26
Брой часове за диагностика на входно и изходно ниво – 2
Вариант 2: първи учебен срок – 1 час седмично, втори учебен срок – 2 часа седмично
Ка- Тема на уроците
Вид на урока
лендар
Седмица
Първи учебен срок – 1 часа седмично
1

2

3

1

1. Какво знам и
мога в началото
на втори клас?

2

2. Познавам раз Нови знания
лични начини за
рисуване

24

Диагностика на
входно равнище

Брой часа

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

Нови понятия

4

5

6

1

Различава изображения (ри
сунки и апликация) от обемни
фигури (художествена кон
струкция, моделирана фигу
ра), плоски и обемни форми,
визуални знаци.

1

Прилага в изобразителна
дейност техники за рисува
не с четка, пастели, моливи.
Рисува различни по вид линии
и петна.

7
Обогатяване на образни представи за обекти и среда. Изпъл
нение на творчески задачи – изразяване на впечатления за
обекти, случки и среда чрез различни изобразителни материа
ли и техники.
КК-5 а; КК-6 д; КК-8 г, з; КК-9 б

8
Изпълнение на изобразителна задача:
1) изразяване на настроение в рисунка чрез
използване на различни материали, техники
и пособия;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Проверяване на изходно ниво на знания и умения за изобра
зителни техники, видове и жанрове в изобразителното изкус
тво и творческата професия на художника, за фантазни и
декоративни образи и визуални знаци.
КК-1 г, е; КК-6 д; КК-8 г

Изпълнение на визуален тест за диагностика
на изходно ниво от 2. клас.

Затвърдяване на знания и умения за видове и жанрове в
изобразителното изкуство чрез описания и изобразителна
дейност.
КК-1 г, е; КК-5 а; КК-6 д; КК-8 г

Изпълнение на задачи за описание на етапи
при рисуване на:
1) пейзаж;
2) портрет;
3) създаване на цветна рисунка с издрас
кване;
4) моделиране на човек или животно;
5) създаване на висяща художествена кон
струкция;
Изпълнение на тест за самооценяване.

9

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на
оценяване по теми
и/или раздели

Забележки

7

8

9

Установяване на входно ниво на знания и умения.
Изпълнение на визуален тест за диагностика
Изпълнение на практическа задача – рисуване по впечатление на входно ниво във 2. клас;
на фигура на човек или на животно.
практическа задача.
КК-1 д; КК-3 в, г

Изучаване на различни начини за рисуване на линии и петна
с четка, пастели, моливи. Изпълнение на творческа задача за
рисуване и украсяване на любим предмет.
КК-1 г; КК-3 а, г; КК-5 а

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка и украса на любим предмет;
Изпълнение на тест за самооценяване.
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1

2
3. Красотата на
природата

3
Нови знания

4

4. Изобразявам
природата в
рисунки

Упражнения и
практическа
дейност

1

Различава визуални особе
ности на различни обекти и
явления от заобикалящата
среда.

5

5. Пейзаж

Нови знания

1

Разграничава произведения на пейзаж
изобразителното изкуство по
жанр – пейзаж.

6

5. Пейзаж

Упражнения и
практическа
дейност

1

Описва най-общи характерис
тики на видове и жанрове в
изкуството – пейзаж.

7

6. Гледам и рису Упражнения и
вам пейзажи
практическа
дейност

1

Интерпретира чрез изобрази
телна дейност различни видове
и жанрове изкуства – пейзаж.

8

6. Гледам и рису Упражнения и
вам пейзажи
практическа
дейност

1

Създава изображения на
пейзажи по впечатление и
представа.

9

7. Натюрморт

Нови знания

1

Разграничава произведения на натюрморт
изобразителното изкуство по
жанр – натюрморт.
Описва най-общи характерис
тики на видове и жанрове в
изкуството – натюрморт.

10

8. Изобразявам
красотата на
предметите

Упражнения и
практическа
дейност

1

Интерпретира чрез изобрази
телна дейност различни видове
и жанрове изкуства – на
тюрморт.

11

9. Светът около
мен в апликации

Нови знания

1

Познава изобразителни техни
ки за апликиране.

12

9. Светът около
мен в апликации

Упражнения и
практическа
дейност

1

Комбинира изобразителни
техники за апликиране.

3

26

4
1

5
Познава визуални особености
на обекти и явления от зао
бикалящата природна среда
(видове форми, съотношения,
цветове).

6
изобразяване

7
Сравняване на визуални особености на форми и цветове в
природни обекти.
Изпълнение на творчески задачи за: моделиране на фигура
на животно с кръгли форми; рисуване на природни обекти с
различни цветове и форми.
КК-1 в; КК-3 а, в, г; КК-5 а

8
Изпълнение на изобразителна задача:
1) моделиране на фигура на животно;
2) рисуване на цветя и пеперуди;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Сравняване на начини за изобразяване на състояния в при
родата през различните сезони в картини на художници и в
детски рисунки. Изпълнение на творческа задача – изобразя
ване на състояние в природен обект.
КК-1 в, г; КК-3 а, г; КК-5 а; КК-8 б

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисуване на природен обект;
Изпълнение на тест за самооценяване.

9

Усвояване на основни знания за пейзажа като жанр в изобра Изпълнение на изобразителна задача:
зителното изкуство. Сравняване на различни видове пейзажи. 1) рисуване по впечатление от картина;
Изпълнение на творческа задача – изразяване на впечатление Изпълнение на тест за самооценяване.
от пейзаж в картина на художник чрез изобразителна дейност.
КК-1 в, д, е; КК-4 б; КК-5 а; КК-8 б, ж
Разширяване на знанията за пейзаж чрез описание на карти
на. Изпълнение на творческа задача – изразяване на впечатле
ние от пейзаж в картина на художник с описание и рисунка.
КК-1 в, д, е; КК-4 б; КК-5 а; КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисуване на пейзаж от природна или
архитектурна среда;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Усвояване на етапи при рисуване на пейзаж.
КК-1 в, д, е; КК-5 а; КК-8 б

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисуване на пейзажи от различни сезони;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Разширяване на умения за изобразяване на визуални особе
ности (форми, цветове) на различни обекти в пейзаж.
КК-1 в, д, е; КК-5 а; КК-8 б

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисуване по впечатление на пейзаж от
родния край;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Усвояване на основни знания за натюрморт като жанр в изоб
разителното изкуство. Разглеждане на натюрморти с изобра
жения на цветя, плодове, предмети. Изпълнение на творческа
задача – изразяване на впечатление от натюрморт в картина
на художник чрез описание и рисунка.
КК-1 г, д, е; КК-3 в; КК-5 а; КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисуване на натюрморт по впечатление
от картина;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Усвояване на етапи при рисуване на натюрморт. Разширяване
на умения за изобразяване на визуални особености (форми,
цветове) на различни обекти в натюрморт.
КК-1 г, д, е; КК-3 в; КК-5 а; КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисуване на натюрморт с предмети, цветя
и плодове по представа;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Разглеждане и сравняване на апликации (ученически творби) с Изпълнение на изобразителна задача:
различни изображения.
1) упражнение за техники за апликиране.
Усвояване на различни начини за изработване, подреждане и
залепване на фигурите в апликации.
КК-1 г, д, е; КК-3 а, б, в; КК-4 б; КК-5 а; КК-8 б, ж
Усвояване на етапи на изработване, подреждане и залепване
на фигурите в апликация. Изпълнение на творческа задача –
създаване на апликация с фигура на човек или животно от ре
алния или фантазния свят; дорисуване на образа с флумастери.
КК-1 г, д, е; КК-3 а, б, в; КК-4 б; КК-5 а; КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) апликация с фигура на човек или животно
от реалния или фантазния свят с приложени
различни техники за апликиране;
Изпълнение на тест за самооценяване
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1
13

2
3
10. Приключения Нови знания
в реални и фан
тазни светове

4
1

5
Разкрива основни връзки меж
ду обекти и природна среда
при наблюдения и изобрази
телна дейност.

6

14

10. Приключения Упражнения и
в реални и фан практическа
тазни светове
дейност

1

Разкрива основни връзки меж
ду обекти и природна среда
при наблюдения и изобрази
телна дейност.

15

11. Моите фан
тазни герои

Нови знания

1

Променя връзки между обек
ти и среда при създаване на
фантазни изображения.

фантазен образ

16

12. Рисувам и
разказвам

Нови знания

1

Коментира особености на
изображения от реалния и
фантазния свят.

декоративен образ

Втори учебен срок – 2 часа седмично
17

13. Смешни чудо Упражнения и
вища (проект)
практическа
дейност

1

Създава фантазни образи с
разнообразни материали и
пособия.

17

13. Смешни чудо Упражнения и
вища (проект)
практическа
дейност

1

Създава художествен проект,
като работи в групи.

18

14. Скулптура

Нови знания

1

Разграничава произведения на скулптура
изобразителното изкуство по
вид – скулптура.
Описва най-общи характерис
тики на видове в изкуството.

18

15. Моделирам
хора и животни

Упражнения и
практическа
дейност

1

Прилага в изобразителната
дейност техники за моделира
не.

19

16. Различавам
Нови знания
фигурални образи
в картините

1

Различава фигурални и нефигу фигурален образ
рални образи.
фигурална компози
Интерпретира особеностите на ция
различни фигурални образи с
изобразителна дейност.

19

17. Образи на
хора и животни

1

Разширява представа за
най-важните визуални осо
бености на човешки фигури
и животни (силует и детайли,
форми, цветове, съотношения).

28

Упражнения и
практическа
дейност

7
Усвояване на знания за връзки между обекти и среда чрез
наблюдения и изобразителна дейност.
КК-1 а, е; КК-3 а, б, в; КК-4 б; КК-5 а; КК-8 б, ж

8
Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка на измислена случка с човешки
фигури и животни;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Разширяване на знания за връзки между обекти и среда чрез
описания и изобразителна дейност.
КК-1 а, е; КК-3 а, б, в; КК-4 б; КК-5 а; КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка на измислена случка с човешки
фигури и животни;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Усвояване на знания за създаване на фантазни изображения.
Изпълнение на творческа задача – рисунка на фантазен образ
на обект във фантазна среда.
КК-1 а, г; КК-3 б, г; КК-5 а; КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка на фантазен образ на обект и
среда;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Усвояване на знания за създаване на декоративни изображе
ния. Изпълнение на творческа задача за описание и изобрази
телна дейност.
КК-1 а, г, е; КК-3 б, г; КК-5 а; КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка с украса на фантазен образ на
обект;
Изпълнение на тест за самооценяване.

9

Затвърдяване на умения за участие в творческа екипна работа, Изпълнение на колективен творчески проект
за изразяване на собствено мнение и общуване в творчески
„Смешни чудовища“;
ситуации. Създаване на колективен художествен проект – фан Изпълнение на тест за самооценяване.
тазни образи на смешни чудовища.
КК-3 б, КК-5 а, б; КК-6 а, КК-7 а; КК-8 б, в
Затвърдяване на умения за участие в творческа екипна работа. Изпълнение на колективен творчески проект
Създаване на колективен художествен проект – фантазни
„Смешни чудовища“;
образи. Изразяване на отношение към опазване на околната
Изпълнение на тест за самооценяване.
среда с художествени средства.
КК-3 б, КК-5 а, б; КК-6 а, КК-7 а; КК-8 б, в
Усвояване на основни знания за скулптурата като вид изобра
зително изкуство. Разглеждане на кръгли фигури и релеф. Срав
няване на скулптурни творби, изпълнени с различни материали
(камък, дърво, метал). Изпълнение на творческа задача изразява
не на впечатление от пейзаж в картина на художник чрез изоб
разителна дейност.
КК-1 г, д, е; КК-3 в; КК-8 б, е, ж

Изпълнение на задачи за наблюдение и
сравняване на скулптурни творби на худож
ници.
Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка на животно с черни моливи;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Разширяване на практически умения за прилагане на техники
за моделиране в изобразителна дейност. Усъвършенстване на
умения за планиране на самостоятелната работа при модели
ране на фигура на човек или животно – етапи на работа.
КК-1 г, д, е; КК-3 в; КК-5 а, КК-8 б, е, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) моделиране на фигура на човек или
животно;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Усвояване на знания за фигурален и нефигурален образ.
Формиране на знания за основни елементи във фигуралната
композиция.
КК-1 г, д, е; КК-3 в, г; КК-8 б, е, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка на човешки фигури, които играят
хоро;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Развиване на умения за изобразяване на повече от една фигу Изпълнение на изобразителна задача:
ра в композиция.
1) рисунка на човешки фигури (принц или
КК-1 г, д, е; КК-3 в, г; КК-5 а; КК-8 б, е, ж
принцеса);
Изпълнение на тест за самооценяване.
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1
20

2
3
18. Ние празнува Нови знания
ме (проект)

4
1

5
Изразява междуличностни и
междукултурни умения за об
щуване при участие в колек
тивни творчески проекти.

6

20

18. Ние празнува Упражнения и
ме (проект)
практическа
дейност

1

Създава художествен проект,
като работи в групи.

21

19. Живопис

Нови знания

1

Разграничава произведения на живопис
изобразителното изкуство по
вид – живопис.

21

19. Живопис

Упражнения и
практическа
дейност

1

Описва най-общи характерис
тики на видове изобразителни
изкуства – живопис.

22

20. Познавам
тъмни и светли
цветове

Нови знания

1

Разграничава светли и тъмни
цветове.

22

21. Рисувам с
тъмни и светли
цветове

Упражнения и
практическа
дейност

1

Изобразява реални и фантазни
образи по впечатление и въоб
ражение, като използва светли
и тъмни цветове.

23

22. Цветовете в
картините раз
казват

Упражнения и
практическа
дейност

1

Интерпретира въздействието
на творби с тъмни и светли
цветове чрез описания и изоб
разителна дейност.

23

23. Музиката в
Упражнения и
цветове и образи практическа
дейност

1

Създава образи по асоциация
от музикални произведения.

24

24. Графика

Нови знания

1

Разграничава произведения на
изобразителното изкуство по
вид – графика.

24

24. Графика

Упражнения и
практическа
дейност

1

Описва най-общи характерис
тики на видове в изкуството.

30

светли цветове
тъмни цветове

7
Изграждане на познания за изразяване на междуличностни и
междукултурни умения за общуване при участие в колективни
творчески проекти.
КК-1 б; КК-3 д; КК-5 а, б; КК-6 а; КК-7 а; КК-8 в, з

8
Изпълнение на колективни творчески задачи:
1) рисунки по впечатление от празнуване на
личен празник (рожден, имен ден), народен
празник или обичай, национален празник.

Затвърдяване на умения за участие в творческа екипна работа.
Създаване на колективен художествен проект за изобразяване на
ситуации по темата „Ние празнуваме“. Изразяване на отношение
към междуличностни и междукултурни умения за общуване.
КК-1 б; КК-3 д; КК-5 а, б; КК-6 а; КК-7 а; КК-8 в, з

Изпълнение на колективни творчески задачи:
1) изработване на маска или костюм за
народен празник (кукерска маска, украса на
лазарка);
Изпълнение на тест за оценяване.

Усвояване на основни знания за живописта като вид изобра
зително изкуство. Разглеждане на различни произведения на
живописта (картини, мозайки, стенописи).
КК-1 в, д, е; КК-4 б; КК-5 а; КК-8 б, ж

Изпълнение на задачи за наблюдение и опи
сания на живописни творби на художници.

Описание на картина. Изпълнение на творческа задача – ин
терпретация с рисунка по картина на художник, изработване
на рамка и участие в изложба.
КК-1 в, д, е; КК-4 б; КК-5 а; КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка на натюрморт с цветове по впе
чатление от живописна творба на художник;
2) изработване на рамка и участие в изложба;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Усвояване на знания за светли и тъмни цветове. Коментиране на
емоционално естетическото въздействие на тъмни и светли цвето
ве в картини на художници. Изпълнение на творческа задача – ри
сунка на пейзаж от родния край с тъмни или със светли цветове.
КК-1 в, д, е; КК-4 б; КК-5 а; КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителни задачи:
1) упражнения за променяне на цветовете
на дъгата в тъмни и светли;
2) рисунка на природен пейзаж от родния
край с тъмни или светли цветове;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Разширяване на знания и умения за начини на използване на
тъмни и светли цветове в художествени илюстрации с рисунки
на герои и среда. Изпълнение на творческа задача – рисунка
на герой и среда с тъмни или светли цветове.
КК-1 а, б; КК-5 а; КК-8 б, ж

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка на реален или фантазен герой
със светли или с тъмни цветове;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Разширяване на умения за изразяване на емоционално-есте
тическо отношение към обекти и среда с тъмни и със светли
цветове. Творческа задача – изразяване на впечатление от
картина на художник със светли или с тъмни цветове.
КК-1 в, д, е; КК-5 а; КК-6 б; КК-8 б, ж

Изпълнение на задача:
1) изразяване на впечатление от живописна
творба на художник с рисунка и описание;
Изпълнение на тест за самооценяване.

9

Разширяване на умения за изразяване на впечатление от твор Изпълнение на изобразителна задача:
би на други видове изкуства с тъмни или светли цветове.
1) рисунка по асоциация от музикална
КК-1 в, д, е; КК-5 а; КК-8 б, д
творба;
2) рисунка със светли цветове по впечатле
ние от рисунки с тъмни цветове;
Изпълнение на тест за самооценяване.
Усвояване на основни знания за графиката като вид изобрази Изпълнение на задача за наблюдение и опи
телно изкуство. Разглеждане на графични творби и рисунки.
сания на графични творби на художници.
КК-1 в, д, е; КК-3 а; КК-4 б; КК-5 а; КК-8 б, ж
Описание на графични творби. Изпълнение на творческа зада Изпълнение на изобразителна задача:
ча – рисунка на животно с черен молив или с флумастер.
1) рисунка на животно с черен молив;
КК-1 в, д, е; КК-3 а; КК-4 б; КК-5 а; КК-8 б, ж
Изпълнение на тест за самооценяване.

31

25

1

2
25. Вълшебни
рисунки

3
Нови знания

1

25

26. Портрет

Нови знания

1

Разграничава произведения на портрет
изобразителното изкуство по
жанр – портрет.
Описва най-общи характерис
тики на видове и жанрове в
изкуството – портрет.

26

27. Рисувам
портрет

Упражнения и
практическа
дейност

1

Разграничава произведения на
изобразителното изкуство по
жанр – портрет.
Описва най-общи характерис
тики на видове и жанрове в
изкуството – портрет.

26

28. Професията
на художника

Нови знания

1

Интерпретира чрез изобрази художник
телна дейност различни видове ателие
и жанрове изкуства – портрет. творчество

27

29. Какво създава Упражнения и
художникът
практическа
дейност

1

Коментира изобразителната
дейност на художника живопи
сец, график, скулптор, илюс
тратор.

27

30. Различавам
знаци

Нови знания

1

Разбира значението на различ визуален знак
ни видове визуални знаци в
околната среда.

28

31. Измислям и
рисувам знаци

Упражнения и
практическа
дейност

1

Използва в изображения
видове визуални знаци според
тяхното предназначение.

28

32. Зелени улици Упражнения и
(проект)
практическа
дейност

1

Работи в група. Създава худо
жествен проект, като включва
визуални знаци в различна
среда (природна и обществе
на).

29

32. Зелени улици Упражнения и
(проект)
практическа
дейност

1

Работи в група. Създава худо
жествен проект, като включва
визуални знаци в различна сре
да (природна и обществена).
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4

5
Познава изобразителни техни
ки за издраскване.

6

7
Усвояване на знания за изобразителни техники – издраскване
върху восъчен лист хартия и отпечатване на малки предмети и
природни обекти. Изпълнение на творческа задача – рисунка в
техника издраскване. Украсяване на рисунката с линии и петна.
КК-1 в, д, е; КК-3 а; КК-5 а; КК-8 б, ж

8
Изпълнение на изобразителни задачи:
1) рисунка върху восъчен лист с издраскване;
2) рисунка с отпечатъци на предмети или
природни форми;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Усвояване на основни знания за портрет като жанр в изоб
разителното изкуство. Разглеждане на портрети в различни
видове изобразителни изкуства. Изпълнение на творческа
задача – изразяване на впечатление от портрет в картина на
художник чрез описание и рисунка.
КК-1 в, д, е; КК-4 б; КК-8 б, ж

Изпълнение на задача за наблюдение и опи
сания на портрети в картини на художници.
Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка по впечатление от портрет в
картина на художник;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Разширяване на умения за планиране на самостоятелната ра
бота при изпълнение на етапи за рисуване на портрет. Изпъл
нение на творческа задача – създаване на портрет с рисунка и
колаж. Изработване на рамка за портрет.
КК-1 в, д, е; КК-3 г; КК-5 а; КК-8 б

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка на портрет с колаж на снимка и
апликация;
2) изработване на рамка;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Формиране на знания за професията на художника. Коменти
ране на професията на художника. Усвояване и използване на
нови понятия – художник, ателие, творчество.
КК-1 е; КК-6 г, д; КК-8 а, б

Изпълнение на задачи за наблюдение и опи
сания на ателие и творчество на художник.
Изпълнение на изобразителна задача:
1) фигура на музикант, моделиране;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Обогатяване на знанията и представите за творческата дейност
на художника. Изпълнение на творческа задача – създаване на
рисунка за костюм на кукленотеатрален герой.
КК-1 е; КК-6 г, д; КК-8 а, б

Изпълнение на изобразителни задачи:
1) рисунка на кукла клоун;
2) изработване на маска или костюм на
кукленотеатрален герой; Изпълнение на тест
за самооценяване.

9

Усвояване на знания за видове визуални знаци и приложение Изпълнение на изобразителни задачи:
то им в природна и в обществена среда.
1) рисунка на знак с фигура на човек или
КК-1 е; КК-3 б, в; КК-4 а; КК-9 б
животно;
2) рисунка на маршрут със знаци за излет в
планината;
Изпълнение на тест за самооценяване.
Обогатяване на уменията за създаване и изобразяване на
Изпълнение на изобразителна задача:
визуални знаци в зависимост от приложението им в природна 1) рисунка на знак за любим спорт;
или в обществена среда.
Изпълнение на тест за самооценяване.
КК-1 г, е; КК-3 а, б; КК-8; КК-9 б
Планиране на самостоятелната работа при участие в творческа
екипна работа. Изразяване на отношение с творчески проект
за опазване на околната среда.
КК-1 г, е; КК-3 б, в; КК-5 а, б; КК-8 г; КК-9 б

Изпълнение на задачи в колективен творчес
ки проект „Зелени улици“:
1) план за зелена акция в района на учили
щето;
2) рисунка на знаци за опазване на дърве
тата.

Изразяване на отношение към тема за опазване на околната
среда чрез творчески проект.
КК-1 г, е; КК-3 б, в; КК-5 а, б; КК-8 г; КК-9 б

Изпълнение на задачи в колективен творчес
ки проект „Зелени улици“:
3) рисунки от провеждане на зелена акция;
4) презентация на резултати от проекта;
Изпълнение на тест за оценяване.
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1

2
33. Образи от
хартия и картон

3
Нови знания

1

30

34. Познавам
смесени техники
за рисуване

Нови знания

1

30

34. Познавам
смесени техники
за рисуване

Упражнения и прак 1
тическа дейност

31

35. Рисувам с
Упражнения и прак 1
различни техники тическа дейност

Подбира и комбинира мате
риали, пособия и техники за
рисуване.

31

36. Здравей,
ваканция!

Упражнения и прак 1
тическа дейност

Подбира материали, пособия
и техники за изобразяване на
емоционално състояние.

32

37. Какво знам
и мога в края на
втори клас

Диагностика на
изходно ниво

1

Различава тъмни и светли цвето
ве в картини; реални и фантаз
ни образи, фигурални и нефи
гурални изображения; познава
различни видове и жанрове в
изобразителното изкуство.

32

38. Припомни си
какво научи

Упражнения и прак 1
тическа дейност

Затвърдява знания и умения
за: рисуване на натюрморт и
портрет; моделиране на кръгла
фигура; създаване на худо
жествена конструкция с хартия
и картон.

29

4

5
Познава изобразителни техни
ки за конструиране.
Прилага в изобразителната
дейност техники за констру
иране.

Комбинира различни материа смесени техники
ли и техники (смесени техни
ки) в изобразителната дейност.
Описва най-важните особе
ности на различните изобрази
телни техники.
Експериментира с различни
материали и техники (смесени
техники) в изобразителната
дейност.

Разпределение на задължителните учебни часове за обучение
по изобразително изкуство във 2. клас за годината:
Общ брой часове – 48
Брой часове за нови знания – 20
Брой часове за упражнения и практическа дейност – 26
Брой часове за диагностика на входно и изходно ниво – 2
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6

7
Усвояване на нови знания за изобразителни техники за худо
жествено конструиране. Коментиране на видове художествени
конструкции от хартия и картон. Изпълнение на творческа за
дача – създаване на художествена конструкция и украса по
собствен избор.
КК-1 г, е; КК-3 б, в; КК-5 а; КК-8 г; КК-9 б

8
Изпълнение на изобразителна задача:
1) художествена конструкция от хартия и
картон с приложени техники за конструира
не;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Коментиране на различни изобразителни техники. Изпълнение
на упражнения за комбиниране и смесване на изобразителни
техники.
КК-1 г, е; КК-3 б, в; КК-5 а; КК-8 г; КК-9 б

Изпълнение на изобразителни задачи:
1) упражнения за комбиниране и смесване
на изобразителни материали и техники.

Обогатяване на умения за прилагане на различни техники в
изобразителна дейност. Изразяване на чувства, настроение
чрез смесване на изобразителни техники.
КК-1 г, е; КК-3 б, в; КК-5 а; КК-8 г; КК-9 б

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка със смесени техники;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Разширяване на умения за комбиниране на материали, по
собия и техники в изобразителна дейност. Изпълнение на
творчески задачи за създаване на различни изображения чрез
комбиниране на материали и техники за рисуване.
КК-1 г, е; КК-5 а; КК-6 д; КК-8 г; КК-9 б

Изпълнение на изобразителна задача:
1) изработване на картичка с рисунка върху
метално фолио;
2) рисунка с издраскване върху наслоени
цветни петна с пастели или темперни бои
върху хартия;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Обогатяване на образни представи за обекти и среда. Изпъл
нение на творчески задачи – изразяване на впечатления за
обекти, случки и среда чрез различни изобразителни материа
ли и техники.
КК-5 а; КК-6 д; КК-8 г, з; КК-9 б

Изпълнение на изобразителна задача:
1) изразяване на настроение в рисунка чрез
използване на различни материали, техники
и пособия;
Изпълнение на тест за самооценяване.

Проверяване на изходно ниво на знания и умения за изобра
зителни техники, видове и жанрове в изобразителното изкус
тво и творческата професия на художника, за фантазни и
декоративни образи и визуални знаци.
КК-1 г, е; КК-6 д; КК-8 г

Изпълнение на визуален тест за диагностика
на изходно ниво от 2. клас.

Затвърдяване на знания и умения за видове и жанрове в
изобразителното изкуство чрез описания и изобразителна
дейност.
КК-1 г, е; КК-5 а; КК-6 д; КК-8 г

Изпълнение на задачи за описание на етапи
при рисуване на:
1) пейзаж;
2) портрет;
3) създаване на цветна рисунка с издраскване;
4) моделиране на човек или животно;
5) създаване на висяща художествена кон
струкция;
Изпълнение на тест за самооценяване.

9

РАЗРАБОТИЛ: ...........................................................................................................
			
(Име, фамилия, подпис)

35

6. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И
РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ
ТЕМА: 1.
КАКВО ЗНАМ И МОГА В НАЧАЛОТО
НА ВТОРИ КЛАС
(УРОК ЗА ДИАГНОСТИКА НА ВХОДНО РАВНИ
ЩЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ – 1 ЧАС)
ОСНОВНИ ТЕМИ ПО УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
(УП) ЗА ПЪРВИ КЛАС – 1 – 8

План на урока
1. Какво знам и мога в началото на втори клас?
Споделяне на впечатления, преживявания, собст
вен опит от изобразителна дейност.
2. Изпълнение на визуален тест за установява
не на знания и умения за възприемане на творби
на изобразителното изкуство и за изобразителна
дейност за:
– резултати от различни видове изобразителна
дейност – художествена, конструкция, моде
лирана фигура, рисунка, апликация;
– рисуване по памет и по въображение;
– изобразителни знаци;
– реален и фантазен образ;
– плоски и обемни форми, силует;
– възприемане на картина на художник;
– изпълнение на практическа задача за рису
ване по впечатление на човек или животно с
материали по избор на ученика.
3. Оценка на резултати от изпълнение на теста
и на практическата задача. Обобщение.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Разбира основни връзки между обекти
и среда в изображения на реални и фантазни ге
рои; различава основни видове цветове и форми;
познава найобщо визуални образи и знаци; из
разява впечатления при възприемане на творби
на изкуството и открива найважни особености на
образите в тях; разбира найобщо връзката между
изобразителни материали и пособия.
Умения: Рисува по впечатление, наблюдение и
въображение; изобразява реални и фантазни ге
рои; осъществява изобразителна дейност с раз
лични изобразителни материали и пособия.
Отношения: Изразява впечатления от изобрази
телна дейност и творби на художници.
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Задачи:
1. Изпълнение на визуален тест за входно ниво
на знания и умения за възприемане на творби на
художници и за изобразителна дейност в начало
то на втори клас.
2. Оценяване на резултати от изпълнение на ви
зуален тест и практическата задача.
Съдържателни акценти
1. Познава различни видове изобразителна
дейност – рисуване, апликиране, моделиране, ху
дожествено конструиране;
2. Рисува по памет и по въображение;
3. Познава изобразителни знаци и ги включва
в рисунки;
4. Умее да създава реален и фантазен образ;
5. Познава плоски и обемни форми, силует;
6. Използва в изобразителна дейност изобрази
телни материали и пособия.
7. Познава творби на български художници и
възприема основни елементи в тях.
8. Изразява емоционално отношение към твор
би на художници и резултати от изобразителна
дейност.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите на
учениците подходящи задачи и информационни
клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Красотата на природата“
(клип „Красотата на природата“; Сезони; Природ
на среда).

Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
1. Споделяне на впечатления и опит от обучението по изобразително изкуство в 1. клас.
2. Изпълнение на практическа задача – рисунка
на човек или животно по впечатление.
3. Обсъждане на резултатите.
4. Оценяване на резултатите.
5. Самооценка – изпълнение на визуален тест.

Междупредметни връзки
БЕЛ – Ориентира се за системните отношения
в езика: звук – дума – изречение – текст.
Познава глагола като част на речта. Ориенти
ра се в частите на речта: съществителни имена,
названия.
Математика – Разбира отношения „пъти пове
че“ и „пъти помалко“. Разпознава видовете гео
метрични фигури – триъгълник, правоъгълник и
квадрат по зададени размери.
Околен свят – Посочва примери за нежива и
жива природа и за връзката между човека и при
родата.
Бележки
.
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.
.
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ТЕМА: 2.
ПОЗНАВАМ РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ
ЗА РИСУВАНЕ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
8. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ

План на урока
1. Рисувам с различни материали и пособия –
разглеждане и сравняване на детски рисунки, в
които са приложени различни изобразителни тех
ники за работа с четки, пастели, цветни моливи и
флумастери.
2. Демонстрация от учителя – начини за изпъл
нение на различни изобразителни техники за ри
суване с:
– разредени и гъсти бои на цветни линии и пет
на;
– работа с различни части на четката;
– рисуване с цветни моливи, пастели, флумас
тери с линии и петна.
3. Организиране на работното място за рисува
не с различни материали и пособия.
4. Практическа дейност:
– упражнения за рисуване с гъсти и с разреде
ни бои, с плоска и с кръгла четка;
– упражнения за рисуване с различни части на
четката (с върха, с цялата повърхност, отпе
чатване на следи от кръгла и плоска четка);
– рисуване на животно с водни бои или туш с
линии и петна, украсяване на рисунката.
5. Обсъждане на резултати.
6. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава основни изобразителни техни
ки за рисуване.
Умения:
а) Рисува цветни линии и петна с гъсти и с раз
редени бои, с различни части на плоска и кръгла
четка.
б) Организира работното си място за рисуване
с бои, пастели, моливи, флумастери.
Отношения: Изразява предпочитание към изоб
разителни материали и пособия.
Нови понятия: няма.
Затвърдяване на понятията: изобразителни ма
териали и изобразителни пособия (от 1. клас).
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Задачи:
1. Рисуване на фигура на човек с цветни линии
и петна, украсяване на рисунката.
2. Рисуване на любим предмет с гъсти водни
бои, украсяване на рисунката с различни линии
(прави, вълнообразни, начупени, прекъснати, неп
рекъснати, точки).
Съдържателни акценти
1. Работа с плоски и с кръгли четки за рисуване
на линии и петна чрез разреждане и наслояване
на боите върху листа,
2. Начини за рисуване с различни части на чет
ката – с върха, с цялата повърхност, отпечатване
на следи от кръгла и плоска четка.
3. Начини за рисуване с пастели, цветни моли
ви и с флумастери на:
– линии (прави, вълнообразни или начупени);
– петна (чрез близко поставени линии в една
посока, в различни посоки, с посилно или с
послабо натискане върху листа).
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите на
учениците подходящи задачи и информационни
клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Красотата на природата“
(клип „Красотата на природата“; Сезони; Природ
на среда).
Междупредметни връзки
БЕЛ – Ориентира се за системните отношения
в езика: звук – дума – изречение – текст.
Познава глагола като част на речта. Ориенти
ра се в частите на речта: съществителни имена,
названия.
Математика – Разбира отношения „пъти пове
че“ и „пъти помалко“. Разпознава видовете гео
метрични фигури – триъгълник, правоъгълник и
квадрат по зададени размери.
Околен свят – Посочва примери за нежива и
жива природа и за връзката между човека и при
родата.
Бележки
Как се създава...
рисунка на животно с водни бои или туш
1. Нарисувай формата на животното само с линии.
2. Дорисувай с линии и петна характерни части
на животното.
3. Украси рисунката с различни линии, петна и
точки.

.
.
.
.
.
.
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ТЕМА: 3.
КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТА
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
1. КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТА

План на урока
1. Разглеждане и описания на различни форми
и цветове в природни обекти (растения, птици,
животни) в рисунки, снимки, картини (ил. 1, 4, 5
на с. 10 в учебника).
2. Усвояване на практическа основа на поняти
ето изобразяване.
3. Изпълнение на задачи за сравнения, съпоста
вяне на визуални особености на природни обекти
(форми и цветове).
4. Изпълнение на практически задачи за моде
лиране и рисуване на природни обекти с различ
ни форми и цветове.
5. Обсъждане на резултати.
6. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава визуални особености на при
родни обекти (видове форми, съотношения, цве
тове).
Умения: Изразява впечатления от красотата на
природни обекти (форми, цветове, съотношения) в
изобразителна дейност.
Отношения: Изразява отношение към красотата
на природни обекти с рисунки и описания.
Нови понятия: изобразяване
Затвърдяване на понятията: картина, изображение от 1. клас.
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Задачи:
1. Моделиране на фигура на животно с овални
и заоблени форми. Украса на фигурата с разнооб
разни линии и точки.
2. Рисуване на цветя и пеперуди с кръгли фор
ми, с различна големина и с различни цветове.
Съдържателни акценти
1. Визуални особености на природни обекти
(разнообразие на форми, цветове, съотношения).
2. Начини за изобразяване на визуални осо
бености (форми, цветове) на природни обекти в
изобразителна дейност.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите на
учениците подходящи задачи и информационни
клипове от рубриките в електронните ресурси. Например: рубрика „Красотата на природата“ (клип
„Красотата на природата“; Сезони; Природна сре
да).
Междупредметни връзки
БЕЛ – Ориентира се в частите на речта: съ
ществителни имена, названия.
Математика – Умее да сравнява обекти по го
лемина. Търси съответствие между природни фор
ми и изучавани геометрични фигури.

Бележки
Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
1. Разглеждане на фотоси, рисунки на изображения на обекти от заобикалящата среда, достъпни
до възприятията на учениците.
2. Презентация от произведения на изкуството
по темата.
3. Демонстрация и индивидуални указания за
формите и начините за изобразяване в зависимост от избора на обектите за рисуване и моделиране.
4. Указания за последователността при работа и технологични особености на живописните и
пластичните материали.
5. Проверка на усвоените знания, умения, отношения.

.
.
.
.
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ТЕМА: 4.
ИЗОБРАЗЯВАМ ПРИРОДАТА
В РИСУНКИ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
1. КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТА

План на урока
1. Красотата на природата в картини и рисунки
– разглеждане и описания на природни картини и
явления през различни сезони в детски рисунки и
картини на художници (ил. 1 – 6, с. 12 в учебника).
2. Коментиране на начини за изобразяване на
природни обекти и явления през различни сезони
(използване на характерни цветове за сезоните,
прилагане на различни изобразителни техники за
рисуване с: непрекъснати и прекъснати линии,
точки, отпечатване на четката, разреждане, нас
лояване на цветни петна и др.).
3. Изпълнение на творческа задача за рисуване
на природни обекти с прилагане на разнообразни
техники за рисуване.
4. Обсъждане на резултати.
5. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава начини за изобразяване на
визуални особености на природни обекти с цвет
ни линии и петна.
Умения: Изразява впечатления от красотата на
природни обекти (форми, цветове, съотношения) в
изобразителна дейност.
Отношения: Изразява емоционално отношение
към красотата на природни обекти с рисунки и
описания.
Нови понятия: няма.
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Задачи:
1. Рисуване на пролетен слънчев ден с цветя,
пеперуди и дървета.
2. Рисуване на нощно небе.
Съдържателни акценти
1. Визуални особености на природни обекти
(разнообразие на форми, цветове, съотношения).
2. Начини за изобразяване на визуални осо
бености (форми, цветове) на природни обекти в
изобразителна дейност.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите на
учениците подходящи задачи и информационни
клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Красотата на природата“
(клип „Красотата на природата“; Сезони; Природ
на среда).
Междупредметни връзки
БЕЛ – Познава частите на речта: съществител
ни и прилагателни. Използва различни словосъче
тания. Прави описание по картина.
Математика – Умее да различава обекти, под
редени в група или редица. Посочва обекти с раз
лична големина.
Околен свят – Знае за сезонните промени в
природата. Различава частите от денонощието и
атмосферните промени.

Бележки

Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
1. Възприемане на различни видове цветове и
обекти в околната среда и в изкуството.
2. Проверка на знания за видове цветове с визуален тест.
3. Рисуване с различни видове цветни материали.
4. Развиване на представи за видове цветове,
възможности за получаване и променяне на цветове.
5. Проверка на усвоените знания, умения, отношения.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

...................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
...................................
....................................
...................................
....................................
...................................

43

ТЕМА: 5.
ПЕЙЗАЖ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС;
УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
6. ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО

План на урока
1. Пейзажи в картини на художници. Разглежда
не на различни видове пейзажи (морски, полски,
горски, градски) в картини на художници (ил. 1 –
4, с. 14).
2. Изразяване на впечатление с изобразителна
дейност от пейзаж в картина на художник по из
бор на ученика (ил. 1 – 4, с. 14).
3. Описание на пейзаж в картина на художник
(ил. 1, с. 15).
4. Изпълнение на творческа задача за рисуване
на пейзаж по впечатление.
5. Обсъждане на резултати.
6. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава видове пейзажи в творби на
художници.
Различава основни елементи в пейзажа.
Умения: Изразява впечатления от пейзажи с оп
исания и с изобразителна дейност.
Отношения: Изразява емоционално отношение
към красотата на природата в пейзажи на худож
ници
Нови понятия: пейзаж.
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Задачи:
1. Рисуване по впечатление от картина на ху
дожник (пейзаж).
2. Описание и рисунка по картина на художник
(пейзаж).
Съдържателни акценти
1. Видове пейзаж (морски, полски, горски, град
ски) в картини на художници.
2. Основни елементи в пейзажа (природни
обекти, къщи и улици, човешки фигури, животни,
транспортни средства и др.).
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Пейзаж“ (Вече знам!; Пъзел).
Междупредметни връзки
БЕЛ – Прави устно описание по картина. Свърз
ва по смисъл изречения.
Околен свят – Различава и назовава различни
природни обекти в картини.

Бележки

Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
1. Разглеждане на творби, създадени по впечатление и по въображение.
2. Рисуване по впечатление на природени обекти.
3. Рисуване по впечатление и описание на цветове и обекти в художествена творба.
4. Обсъждане на резултати (рисунки по впечатление).
5. Проверка на усвоените знания, умения, отношения.

.
.
.
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ТЕМА: 6.
ГЛЕДАМ И РИСУВАМ ПЕЙЗАЖИ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 2 ЧАСА)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
6. ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО

План на урока
1. Как се рисува пейзаж? Разглеждане на дет
ски рисунки и картини на художници с изображе
ния на природни обекти.
2. Усвояване на начини за изобразяване на
природни обекти (демонстрация от учителя, раз
глеждане на илюстрации 1 – 5 в учебника на с. 16,
упражнение).
3. Усвояване на етапи при рисуване на пейзаж
с дървета и къщи (ил. 9 – 10, с. 17).
4. Изпълнение на творческа задача – рисуване
на пейзаж от родния край по впечатление. При
лагане на познати техники за рисуване с линии и
петна.
5. Обсъждане на резултати.
6. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Различава основни елементи в пейза
жа и познава начини за изобразяването им.
Умения: Изразява впечатления от пейзажи с
описания и изобразителна дейност.
Отношения: Подбира самостоятелно изобрази
телни материали и техники при рисуване на пей
заж.
Нови понятия: няма.
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Задачи:
1. Описание на пейзаж в детска рисунка (вид
на пейзажа – полски, горски, градски и др.; ос
новни обекти и начини за изобразяването им).
2. Рисунка на пейзаж по впечатление от родния
край. Прилагане на изобразителни техники за ри
суване с черни или с цветни материали.
Съдържателни акценти:
1. Начини за изобразяване на обекти в пейза
жа.
2. Етапи на работа при рисуване на пейзаж.
3. Избор на изобразителни материали и техники
при рисуване на пейзаж.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Пейзаж“ (Пъзел).
Междупредметни връзки
Околен свят – Познава разнообразието на рас
тителни видове и обекти от заобикалящата среда.
Познава сезонните промени в природата.
Математика – Разграничава обекти по брой и
големина. Различава редица, колона, група.
БЕЛ – Прави разлика между съобщително и
въпросително изречение.

Бележки

Как се създава... пейзаж
1. Определяш обектите за изобразяване (улица
с къщи, различни дървета, море с лодки).
2. Избираш материали за рисуване (моливи, флумастери, пастели, водни бои).
3. Изобразяваш средата – море, поле, небе, улица.
4. Рисуваш главните обекти в пейзажа – къщи,
дървета, лодки и др.

.
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ТЕМА: 7.
НАТЮРМОРТ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
6. ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО

План на урока
1. Картини с рисунки на предмети (натюрморт).
Разглеждане на картини на художници (на
тюрморт) с изображения на цветя, плодове, пред
мети (ил. 1 – 5, с. 18).
2. Усвояване на практическа основа на понятие
за натюрморт.
3. Описание на картина с натюрморт (ил. 1, с.
18 в учебника).
4. Изпълнение на творческа задача – рисуване
на натюрморт по впечатление от картина на ху
дожник (ил. 3, с. 19).
5. Обсъждане на резултати.
6. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава натюрморт в творби на худож
ници.
Различава основни елементи в натюрморта.
Умения: Изразява впечатления от натюрморт в
картини на художници с описания и изобразител
на дейност.
Отношения: Изразява емоционално отношение
към творби на изобразителното изкуство – на
тюрморт.
Ново понятие: натюрморт.
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Задачи:
1. Различаване на основни елементи в на
тюрморта. Определяне на визуални особености в
изображенията (форми, цветове, съотношения).
2. Рисуване по впечатление на натюрморт от
картина на художник.
Съдържателни акценти
1. Видове изображения в натюрморта (предме
ти, цветя, плодове).
2. Визуални особености на видове обекти в на
тюрморта (форми, цветове, съотношения).
3. Начини за изобразяване на предмети, пло
дове, цветя в картини на художници и в детски
рисунки.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Натюрморт“ (Пъзел).
Междупредметни връзки
БЕЛ – Прави устно описание по картина.
Математика – Разграничава обекти по брой и
големина. Търси съответствие между форми от
живата и неживата природа и изучавани геомет
рични фигури.
Околен свят – познава разнообразието от
предмети от бита, природни форми, растения,
селскостопанска продукция.

Бележки
Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
1. Описание и обща съпоставка между обекти,
съдържащи познати геометрични фигури.
2. Различаване на отличителни визуални белези
на плоски и обемни форми.
3. Изпълнение на практическите задачи за рисуване с цел разбиране на разликата на изобразени
форми и форми в пространството.
4. Коментар за различните по големина форми
в натюрморти и местата им в изобразителното
пространство.
5. Обсъждане на резултати (рисунки по впечатление).
6. Проверка на усвоените знания, умения, отношения.
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ТЕМА: 8.
ИЗОБРАЗЯВАМ КРАСОТАТА НА
ПРЕДМЕТИТЕ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
6. ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО

План на урока
1. Рисувам натюрморт. Разглеждане на детски
рисунки и картини на художници с изображения
на цветя, плодове, предмети. Затвърдяване на по
нятие за натюрморт.
2. Усвояване на начини за изобразяване на ос
новни елементи в натюрморта (демонстрация от
учителя по ил. 1 – 4 на с. 20 в учебника и упраж
нение за рисуване на предмети с учениците).
3. Усвояване на етапи при рисуване на на
тюрморт (ил. 2, 3 а – г; с. 21 в учебника).
4. Изпробване на различни изобразителни ма
териали и техники за рисуване на натюрморт
(водни бои, маслен пастел, туш) – упражнение.
5. Изпълнение на творческа задача – рисува
не на натюрморт по впечатление от наблюдавани
предмети, плодове или цвета във ваза или от кар
тини на художници с изобразителни материали и
техники по избор на ученика.
6. Обсъждане на резултати.
7. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Различава основни елементи в на
тюрморта и познава начини за изобразяването
им.
Умения: Изразява впечатления от натюрморт в
картини на художници с описания и изобразител
на дейност.
Отношения: Подбира самостоятелно изобрази
телни материали и техники при рисуване на на
тюрморт.
Нови понятия: няма.
Затвърдяване на понятие – натюрморт.
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Задачи:
1. Описание на натюрморт в детска рисунка (ос
новни елементи и начини за изобразяването им).
2. Рисунка на натюрморт по впечатление от
наблюдавани предмети, плодове или цветя с ма
териали по избор на ученика.
Съдържателни акценти
1. Начини за изобразяване на обекти в на
тюрморта.
2. Етапи на работа при рисуване на натюрморт.
3. Избор на изобразителни материали и техники
при рисуване на натюрморт.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Натюрморт“ (Вече знам!).
Междупредметни връзки
БЕЛ – Умее да прави устно описание по впе
чатление.
Математика – Използва изображения на гео
метрични фигури за украса.
Околен свят – Групира обекти и растенията
според особеностите в устройството им. Познава
разнообразието от предмети от бита, природни
форми. Разграничава частите на растенията.

Бележки

Как се създава...
натюрморт по представа
1. Определи какво ще нарисуваш (предмети от
бита, ваза с цветя, учебни пособия, плодове).
2. Избери материали за рисуване (моливи, флумастери, пастели, водни бои).
3. Нарисувай главните обекти в натюрморта.
4. Украси рисунката.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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ТЕМА: 9.
СВЕТЪТ ОКОЛО МЕН В АПЛИКАЦИИ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
8. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ

План на урока
1. Познавам техники за апликиране. Разглежда
не на различни начини за изработване на фигу
ри в апликации с изображения на цветя, дървета
къщи, морски обитатели (ил. 1 – 5, с. 22 в учеб
ника).
2. Усвояване на начини за изработване на плос
ки и обемни форми, за подреждане и залепване
на формите в апликация (демонстрация от учителя
и упражнение).
3. Усвояване на етапи за създаване на аплика
ция по описание в учебника на с. 23 и разглежда
не на ил. 1 – 5, с. 23.
4. Изпълнение на творческа задача – апликация
с фигури на човек или животно от реалния или
фантазния свят, дорисуване на фигурата с флу
мастери.
5. Обсъждане на резултати.
6. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава различни начини за аплики
ране.
Умения: Прилага изобразителни техники за
апликиране (подреждане и залепване на формите
една до друга, една върху друга, със застъпване;
изработване на релефни форми чрез прегъване и
навиване на хартията). Обогатяване на изображе
нията в апликацията посредством дорисуване на
части и детайли във фигурите с флумастери.
Отношения: Подбира самостоятелно изобрази
телни техники за апликиране.
Нови понятия: няма.
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Задачи:
1. Коментиране на изобразителни техники за
апликиране в детски творби.
2. Апликация с фигура на човек или животно от
реалния или фантазния свят. Дорисуване с флумас
тери на части и детайли в апликираната фигура.
Съдържателни акценти
1. Изобразителни техники за апликиране на фи
гури.
2. Етапи на работа при изпълнение на изобра
зителни техники за апликиране.
3. Избор на изобразителни материали и техники
за апликиране на плоски и обемни форми.
4. Обогатяване на изображенията чрез дорису
ване на части и детайли с флумастери.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите на
учениците подходящи задачи и информационни
клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Познавам техники за апли
киране“ (видеоклип Апликация; Детектив. Вече
знам!).
Междупредметни връзки
Математика – Изрязва и групира геометрични
фигури. Използва различни разположения на фи
гури.
БЕЛ – Познава глагола като част на речта.
Технологии и предприемачество – Умее да из
работи фигура на животно или предмет от различ
ни материали.

Бележки

Как се създава...
апликация с цветя и дървета
1. Изработи фигурите от цветни хартии чрез
изрязване или изкъсване.
2. Прегъни или навий около молив някои от фигурите.
3. Подреди фигурите, като започнеш от небето
и поляната.
4. Прецени и ги залепи по подходящ начин (една
до друга, една върху друга, със застъпване).
5. Дорисувай някои части в апликацията с флумастер.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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ТЕМА: 10.
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РЕАЛНИ И
ФАНТАЗНИ СВЕТОВЕ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 1 ЧАС,
УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
2. РЕАЛЕН И ФАНТАЗЕН СВЯТ

План на урока
1. Реален и фантазен свят. Активизиране на
представи и познания за фантазен образ и фан
тазна среда чрез разглеждане на илюстрации, че
тене на текстове с описания на фантазни герои в
приказки, разкази; разглеждане и обсъждане на
илюстрациите в учебника на с. 24 – 25.
2. Коментиране на различни начини за създа
ване на фантазни герои и среда в детски творби,
компютърни игри, филми и комикси.
3. Усвояване на начини за създаване на фанта
зен образ (упражнение).
4. Разглеждане на изображения с фантазни об
рази в различни култури (кукери, дракони).
5. Изпълнение на творческа задача – измисляне
и изобразяване на фантастична случка с фанта
зен герой във фантазна среда.
6. Обсъждане на резултати.
7. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава особености на фантазен об
раз и фантазна среда.
Умения: Използва в изобразителна дейност
начини за изобразяване на фантазен образ и
фантазна среда. Обогатява изображенията чрез
прилагане на различни изобразителни техники за
рисуване.
Отношения: Самостоятелно избира изобрази
телни материали и техники за изобразяване на
фантазни образи и среда.
Нови понятия: няма.
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Задачи:
1. Превръщане на реален образ на обект във
фантазен образ. Изобразяване на фантазен об
раз във фантазна среда.
2. Измисляне и изобразяване на фантастична
случка с фантазен герой във фантазна среда.
Прилагане на различни изобразителни техники за
обогатяване на образите.
Съдържателни акценти
1. Особености при изобразяване на фантазен
образ във фантазна среда.
2. Начини за създаване на фантазен образ и
фантазна среда.
3. Избор на изобразителни материали и техники
за обогатяване на образите.
4. Обогатяване на изображенията чрез дорису
ване на части и детайли с флумастери.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите на
учениците подходящи задачи и информационни
клипове от глобалните рубрики от електронните
ресурси.
Например: рубрика „Фантазни образи“ (Истин
ски или измислен; Пъзел).
Междупредметни връзки
Технологии и предприемачество – изработва
приказни герои от различни материали.
Математика – Използва геометрични фигури за
изображения на обекти от фантазна среда.
БЕЛ – Умее да съчинява и описва приказка или
даден герой.
Околен свят – Познава света на животните и
разнообразието на растителните видове.
Бележки

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; Описание на фантазна среда и образи.
3. Рисуване по фантазни образи – променяне на
форми, цветове, размери.
4. Обсъждане на резултати (рисунки по въображение).
5. Проверка на усвоените знания, умения, отношения.

.
.
.
.
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ТЕМА: 11.
МОИТЕ ФАНТАЗНИ ГЕРОИ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
2. РЕАЛЕН И ФАНТАЗЕН СВЯТ
План на урока
1. Фантазни герои. Активизиране на образни
представи за фантазни герои чрез разглеждане
на художествени илюстрации, споделяне на впе
чатления от филми, творби на изкуството и архи
тектурата.
2. Коментиране на различни начини за създа
ване на фантазни герои и примери в литературни
произведения за деца (променяне на съотношения
между части на фигура „Педя човек – лакът бра
да“, променяне на размери на фигури (великан,
джудже), съчетаване на части от различни обек
ти (триглав змей, кон виторог, принцеса жаба),
използване на недействителни цветове за обек
ти и среда (жълта вода, черна гора); променяне
на материята на обекти (оловен войник, стъклена
планина, кристално цвете).
3. Усвояване на начини за създаване на фанта
зен образ (упражнение).
4. Разглеждане на изображения с фантазни об
рази в детски творби.
5. Изпълнение на творческа задача – рисунка
на вълшебна къща, изобразяване на къщата в
недействителна среда; измисляне и рисуване на
фантазни герои – обитатели на вълшебната къща.
6. Обсъждане на резултати.
7. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава особености на фантазен об
раз и фантазна среда.
Умения: Използва в изобразителна дейност на
чини за изобразяване на фантазен образ и фан
тазна среда. Обогатява изображенията с изобра
зителни техники.
Отношения: Самостоятелно избира изобрази
телни материали и техники за изобразяване на
фантазни образи и среда.
Нови понятия: фантазен образ.
Задачи:
Променяне на образи, обекти, среда и ситуации
във фантазни изображения и случки.
Съдържателни акценти
1. Особености при създаване на фантазен образ.
2. Начини за изобразяване на фантазен образ
и фантазна среда.
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3. Избор на изобразителни материали и техники
за изобразяване на фантазен образ и фантазна
среда.
4. Обогатяване на изображенията чрез дорису
ване на части и детайли с флумастери.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите на
учениците подходящи задачи и информационни
клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Фантазни образи“ (Видео
клип Фантазен образ).
Междупредметни връзки
Технологии и предприемачество – изработва
приказни герои от различни материали.
Математика – Използва геометрични фигури за
изображения на обекти от фантазна среда.
БЕЛ – Умее да съчинява и описва приказка или
даден герой.
Околен свят – Познава света на животните и
разнообразието на растителните видове.

Умения: Използва в изобразителна дейност на
чини за създаване на декоративен образ. Използ
ва изобразителни техники при рисуване на деко
ративен образ.
Отношения: Самостоятелно избира изобрази
телни материали и техники за рисуване на деко
ративен образ.
Нови понятия: декоративен образ.
Задачи:
Прилагане в рисунка на знания за създаване
на декоративен образ на предмети от реалната
среда: пръстен, меч, килим. Използване на гео
метрични форми и линии за украса.
Съдържателни акценти
1. Особености при създаване на декоративен
образ.
2. Начини за рисуване на декоративен образ.
3. Избор на изобразителни материали и техники
за създаване на декоративен образ.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Декоративни образи“.

ТЕМА: 12. РИСУВАМ И РАЗКАЗВАМ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
2. РЕАЛЕН И ФАНТАЗЕН СВЯТ
План на урока
1. Разглеждане на рисунки, художествени твор
би на художници с декоративни образи.
2. Усвояване на понятие на практическа основа
за декоративен образ.
3. Развиване на практически умения за създа
ване на декоративен образ (упражнение).
4. Изпълнение на творческа задача – рисунка
на фантазен образ (летящ килим). Рисуване на
украса с декоративни елементи.
5. Обсъждане на резултати.
6. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия:
Знания: Познава особености на декоративен
образ.

Междупредметни връзки
Технологии и предприемачество – изработва
приказни герои от различни материали.
Математика – Използва геометрични фигури за
изображения на обекти от фантазна среда.
БЕЛ – Умее да съчинява и описва приказка или
даден герой.
Околен свят – Познава света на животните и
разнообразието на растителните видове.

Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
1. Разглеждане на детски рисунки с декоративна украса.
2. Рисуване по впечатление на предмет. Описание на възможности за украса с познати геометрични форми.
3. Рисуване по декоративни образи – използване
на основни геометрични форми, линии, цветове.
4. Обсъждане на резултати (рисунки по въображение).
5. Проверка на усвоените знания, умения, отношения.
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ТЕМА: 13.
СМЕШНИ ЧУДОВИЩА – ИГРА (ПРОЕКТ )
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 2 ЧАСА)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
2. РЕАЛЕН И ФАНТАЗЕН СВЯТ

План на урока
1. Въвеждане на учениците в игрова ситуация с
фантазни образи.
2. Активизиране на зрителни представи за фан
тазни образи (герои от филми, комикси, приказки,
компютърни игри).
3. Запознаване на учениците с особеностите на
проекта и организиране на работата в групи. Пос
тавяне на задачи за работа в групите.
4. Работа в групи за изпълнение на задачите.
5. Създаване на художествена конструкция с
фантазен образ – смешни чудовища.
6. Образователна игра „Смешни чудовища“.
7. Обсъждане на резултати.
8. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава особености на фантазен об
раз.
Умения: Прилага в творчески ситуации знанията
за фантазен образ. Участие в колективен творче
ски проект.
Отношения: Проявява отношение към колектив
ни творчески ситуации с фантазен образ.
Нови понятия: няма.
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Задачи:
1. Създаване на фантазен образ – художестве
на конструкция „Смешни чудовища“.
2. Творчески ситуации с художествена конструк
ция на фантазен образ „Смешни чудовища“.
3. Прилагане на художествена конструкция на
фантазен образ „Смешни чудовища“ в други си
туации.
Съдържателни акценти
1. Особености при изобразяване на фантазен
образ.
2. Колективен творчески проект „Смешни чудо
вища“.
3. Образователна игра с художествена кон
струкция на фантазен образ „Смешни чудовища“.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Фантазни образи“; рубрика
„Декоративни образи“ (Декоративни образи; Де
тектив).
Междупредметни връзки
Математика – Използва геометрични фигури за
изображения на обекти от фантазна среда.
БЕЛ – Умее да съчинява и описва приказка или
даден герой.
Околен свят – Участва в проект със свои съу
ченици.
Технологии и предприемачество – Изработва
контейнер за отпадъци.

Бележки

Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
1. Създаване на фантазни образи с разнообразни материали и пособия.
2. Стимулиране на участие чрез изобразителни
дейности в творческа екипна работа за изразяване
на собствено мнение и общуване в творчески ситуации.
3. Създаване на колективен художествен проект – фантазни образи на смешни чудовища.
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ТЕМА: 14.
СКУЛПТУРА
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
6. ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО

План на урока
1. Скулптура в изобразителното изкуство. Раз
глеждане на различни скулптурни творби (ил. 1
– 5, с. 30).
2. Изразяване на впечатление от разглеждани
те скулптурни творби с описание.
3. Усвояване на понятие скулптура на практичес
ка основа.
4. Формиране на знания за особености на
скулптурата като вид изобразително изкуство –
видове (кръгла фигура, релеф), форми, материали.
5. Сравняване и различаване на скулптурни
творби, картини и рисунки на художници (ил. 1 –
5, с. 31).
6. Изпълнение на творческа задача.
7. Обсъждане на резултати от изпълнение на
творческата задача.
8. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава найважни особености на
скулптурата като вид изобразително изкуство.
Различава скулптурни творби от картини и рисун
ки.
Умения: Различава и описва найважни особе
ности на скулптурна творба.
Отношение: Изразява емоционално отношение
към скулптурни творби на художници.
Нови понятия: скулптура.
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Задачи:
1. Възприемане и описание на скулптурни твор
би на художници.
2. Сравнения и описания на художествени твор
би с образи на животни в скулптурни творби, ри
сунки и картини на художници.
3. Творческа задача – рисунка на животно
с черни материали (моливи) по впечатление от
скулптурна творба на художник.
Съдържателни акценти
1. Скулптурата като вид изобразително изкус
тво. Видове скулптура – кръгла фигура и релеф.
Основни материали в скулптурата – камък, дърво,
метал.
2. Особености на скулптурната творба (обемна
форма, начин на възприемане, материали).
3. Къде можем да видим скулптурни творби? –
места за поставяне на скулптурни творби (музей,
изложба, ателие на художник, украса в обществе
ни и жилищни сгради, на обществени места (ули
ци, площади, паркове и градини).
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите на
учениците подходящи задачи и информационни
клипове от рубриките в електронните ресурси. Например: рубрика „Скулптура“ (Галерия; видеоклип
Скулптура; Материали Вече знам!).
Междупредметни връзки
Математика – Изрязва и групира геометрични
фигури. Използва различни разположения на фи
гури.
БЕЛ – Умее да прави устно описание по впе
чатление.
Околен свят – Умее да разказва за природни
и културни забележителности в родното селище.
Технологии и предприемачество – изработва
модели на обекти от заобикалящата среда.
Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
1. Разглеждане на примери за скулптурата като
вид изобразително изкуство и използваните материали (камък, дърво, метал).
2. Разглеждане на кръгли фигури и релеф
3. Описание на творбите в учебника – най-общи
характеристики на видове в изкуството.
4. Изпълнение на творческа задача – изразяване на впечатление чрез използване на конкретен
изобразителен материал.
5. Обсъждане на резултати.
6. Проверка на усвоените знания, умения, отношения.

Бележки
.
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ТЕМА: 15.
МОДЕЛИРАМ ХОРА И ЖИВОТНИ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
8. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ

План на урока
1. Моделирам хора и животни. Разглеждане на
различни скулптурни творби с фигури на хора и
животни (ил. 1 – 3, с. 32).
2. Изразяване на впечатление от скулптурна
творба на художник с описание.
3. Усвояване на начини за моделиране на фигу
ра на човек (демонстрация от учителя, описание
на етапи за моделиране на фигура на човек – ил.
4 а – в, с. 32).
4. Усвояване на начини за моделиране на фигу
ра на животно (демонстрация от учителя, описа
ние на етапи за моделиране на фигура на живот
но – ил. 5 а – д, с. 33).
5. Развиване на умения за обогатяване на об
раза чрез прилагане на изобразителни техники за
рисуване на линии и точки за украса на фигурата.
6. Изпълнение на творческа задача.
7. Обсъждане на резултати от изпълнение на
творческата задача.
8. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава изобразителни техники за мо
делиране. Знае етапи при моделиране на фигура
на човек и фигура на животно.
Умения: Прилага в изобразителна дейност тех
ники за моделиране. Умее да моделира фигура на
човек и фигура на животно.
Отношение: Изразява емоционално отношение
към резултати от собствена изобразителна дей
ност.
Нови понятия: няма.
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Как се създава....
човешка фигура чрез моделиране
1. Направи топче за глава.
2. От голямо парче пластилин или глина моделирай продълговата форма за тяло.
3. Моделирай с длани върху дъска две по-тънки
форми за крака и още две в друг размер за ръце.
4. Оформи с пръсти шия от голямото парче и
длани и стъпала – от по-малките.
5. Съедини внимателно първо по-големите части и след това по-малките.
6. Заглади внимателно с пръсти местата на съединяване.

Задачи:
1. Разглеждане на скулптурни творби на худож
ници и детско творчество с моделирани фигури на
хора и животни.
2. Творческа задача – моделиране на фигура на
човек и фигура на животно. Украсяване на фигу
рите с изобразителни техники за рисуване.
Съдържателни акценти
1. Обемни форми при моделиране фигура на чо
век и на животно.
2. Изобразителни техники за моделиране.
3. Изразителност на моделираните фигури.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите на
учениците подходящи задачи и информационни
клипове от рубриките в електронните ресурси. Например: рубрика „Скулптура“, рубрика „Познавам
техники за моделиране“ (Пъзел; Видеоклип – хора
и животни от глина; Моделиране).
Междупредметни връзки
Математика – Изрязва и групира геометрични
фигури. Използва различни разположения на фи
гури.
БЕЛ – Умее да прави устно описание по впечат
ление. Описва любима играчка.
Околен свят – Умее да разказва за природни
и културни забележителности в родното селище.
Технологии и предприемачество – изработва
модели на обекти от заобикалящата среда.

Бележки

Как се създава...
фигура на куче чрез моделиране
1. Започни да изтегляш с пръсти краката на
кучето от най-голямата форма.
2. От моделираната топка изтегли муцуната.
3. Използвай малки триъгълни парченца за уши и
ги заглади с пръсти към главата.
4. Оформи опашка и я залепи към тялото.
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ТЕМА: 16.
РАЗЛИЧАВАМ ФИГУРАЛНИ ОБРАЗИ
В КАРТИНИТЕ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
3. ОБРАЗИ И ФОРМИ

План на урока
1. Изображения на форми и цветове, образи на
предмети, хора и животни в картини на художни
ци. Разглеждане на картини на художници с фи
гурални и с нефигурални изображения (ил. 1 – 5,
с. 34).
2. Изразяване на впечатление от картините (ил.
1 – 5, с. 34) с описание.
3. Усвояване на практическа основа на понятия
та: фигурален образ и нефигурален образ.
4. Сравняване на фигурални и нефигурални
изображения в картини на художници (с. 34 – 35).
5. Описания по картина с фигурални и с нефигу
рални образи (с. 34 – 35).
6. Изпълнение на творческа задача – рисунка
на човешки фигури (хоро).
7. Обсъждане на резултати от изпълнение на
творческата задача.
8. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Различава фигурални и нефигурални
образи в картини на художници.
Умения: Интерпретира фигурални и нефигурал
ни образи с изобразителна дейност.
Отношения: Изразява емоционално отношение
към фигурални и нефигурални образи в картини
на художници.
Нови понятия: фигурален образ, нефигурален образ.
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Задачи:
1. Разглеждане на картини на художници с фи
гурални и с нефигурални образи.
2. Творческа задача – рисунка с фигурални об
рази (хоро).
Съдържателни акценти
1. Фигурални и нефигурални образи в картини
на художници.
2. Въздействие на фигурални и нефигурални об
рази в картини на художници.
3. Интерпретиране на фигурални и нефигурални
образи от картини на художници с описания и
изобразителна дейност (рисунки).
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: Рубрика „Фигурална композиция“ (В зо
опарка; Пъзел; видеоклип – Фигурална компози
ция; видеоклип – Жътвари).
Междупредметни връзки
Математика – Изрязва и групира геометрични
фигури. Разбира текстови задачи. Рисува фигури
като група, в колона, в редица. Използва различ
ни разположения на фигури.
БЕЛ – Умее да прави устно съчинение и описа
ние по впечатление.

Бележки
Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
1. Различаване на фигурални и нефигурални образи от художествени произведения.
2. Усвояване на знания за фигурален и нефигурален образ.
3. Описание на особеностите на различни фигурални образи.
4. Формиране на знания за основни елементи във
фигуралната композиция чрез описание и изобразителна дейност.
5. Обсъждане на резултати (рисунки по въображение).
6. Проверка на усвоените знания, умения, отношения.
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ТЕМА: 17.
ОБРАЗИ НА ХОРА И ЖИВОТНИ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
3. ОБРАЗИ И ФОРМИ

План на урока
1. Изображения на човешки фигури. Разглежда
не на картини и рисунки на художници с изобра
жения на човешки фигури. (ил. 1 – 2, с. 36).
2. Изразяване на впечатление от картините с
описание.
3. Затвърдяване на знания на практическа ос
нова за силует.
4. Изразяване на впечатление от картините (с.
36) с изобразителна дейност.
5. Изпълнение на изобразителни задачи за ри
суване на силует на човешки фигури.
6. Изпълнение на творческа задача.
7. Обсъждане на резултати от изпълнение на
творческата задача.
8. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Найважни визуални особености на чо
вешка фигура.
Умения: Изобразяване на повече от една чо
вешка фигура в композиция.
Отношение: Изразява емоционално отношение
към изображения на човешки фигури в картини на
художници и в детски рисунки.
Нови понятия: няма.
Затвърдяване на понятие: силует.
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Задачи:
1. Разглеждане на картини на художници с
изображения на човешки фигури.
2. Творческа задача – рисунка с човешки фигу
ри и фигури на животни.
Съдържателни акценти
1. Изображения на човешка фигура – основни
части и детайли, силует.
2. Прилагане на изобразителни техники в ри
сунка на човешка фигура.
3. Емоционално отношение към резултати от
собствена изобразителна дейност.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Фигурални и нефигурални об
рази“ (Силуети; Пъзел); рубрика „Фигурална ком
позиция“ (задача „Жътвари“; Вече знам!).
Междупредметни връзки
Математика – Изрязва и групира геометрични
фигури. Разбира текстови задачи. Рисува фигури
като група, в колона, в редица. Използва различ
ни разположения на фигури.
БЕЛ – Умее да прави устно съчинение и описа
ние по впечатление.

Бележки

Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
1. Разширяване на представа за най-важните визуални особености на човешки фигури и животни
(силует и детайли, форми, цветове, съотношения)
чрез беседа и описание.
2. Развиване на умения за изобразяване на повече от една фигура в композиция с различни изобразителни материали.
3. Обсъждане на резултати (рисунки по въображение).
4. Проверка на усвоените знания, умения, отношения.
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ТЕМА: 18.
НИЕ ПРАЗНУВАМЕ (ПРОЕКТ)
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС,
УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
3. ОБРАЗИ И ФОРМИ

План на урока
1. Как празнуваме? Въвеждане на учениците
в творческа ситуация за работа по проект „Ние
празнуваме“.
2. Активизиране на знания от обучението по
предмета околен свят за различни празници
в живота на хората (семейни, народни обичаи,
национални); за начин на празнуването им; ха
рактерно облекло, предмети, символи и украса в
празниците.
3. Запознаване на учениците с особеностите на
проекта и организиране на работата в групи. Пос
тавяне на задачи за работа в групите.
4. Работа в групи за изпълнение на задачите.
5. Обсъждане на резултати от работата в гру
пите.
6. Създаване на постер (табло), презентация с
резултати от изпълнение на проекта. Представяне
на проекта в изложба на класа, в училище.
7. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава особености на човешката фи
гура. Прилага в творчески ситуации знания за
изобразяване на човешки фигури с различни ма
териали и изобразителни техники.
Умения: Участва в колективен творчески проект.
Разширява умения за изобразяване на човешки
фигури с характерно облекло, костюми, маски,
украса и предмети, визуални знаци и символи,
свързани с различни празници и обичаи.
Отношения: Изразява отношение към между
личностни и междукултурни умения за общуване.
Нови понятия: няма.
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Задачи:
1. Създаване на колективен художествен проект
за изобразяване на човешки фигури и ситуации
по темата „Ние празнуваме“.
2. Създаване на рисунки, апликации, художест
вени конструкции с изображения на човешки фи
гури, украса, костюми, маски, визуални знаци и
символи.
3. Изработване на постер (табло), презентация
с резултати от проекта.
Съдържателни акценти
1. Образи и форми в рисунки, апликации, худо
жествени конструкции.
2. Колективен художествен проект за проучване
и изобразяване на човешки фигури и ситуации по
темата „Ние празнуваме“.
3. Изразяване на отношение към междулич
ностни и междукултурни умения за общуване.
4. Представяне на резултати от проекта в из
ложба.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите на
учениците подходящи задачи и информационни
клипове от рубриките в електронните ресурси.
Междупредметни връзки
Математика – Изрязва и групира геометрични
фигури. Разбира текстови задачи. Рисува фигури
като група, в колона, в редица. Използва различ
ни разположения на фигури.
БЕЛ – Умее да прави устно съчинение и описа
ние по впечатление.
Околен свят – Умее да разказва за своя род
и семейство. Познава празниците и обичаите на
различни общности. Разпознава официалните
празници.
Технологии и предприемачество – изработва
модели за украса на народни празници и обичаи.
Бележки
Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
1. Разглеждане и описание на различни празнични изяви и обичаи.
2. Разглеждане на илюстрациите в учебника на
изображения на символи, предмети.
3. Рисуване и конструиране на атрибути за народен обичай за участие в колективни творчески
проекти.
4. Обсъждане на резултати.
5. Проверка на усвоените знания, умения, отношения.
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ТЕМА: 19.
ЖИВОПИС
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС,
УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 1 ЧАС).
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
6. ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО

План на урока
1. Живописта като вид изобразително изкуство.
Разглеждане на различни творби на художници –
картини, пластики, рисунки (ил. 1 – 5, с. 40). Раз
личаване на живописни творби.
2. Изразяване на впечатление от разглеждани
те творби с описание.
3. Усвояване на понятието живопис на практи
ческа основа.
4. Формиране на знания за особености на жи
вописта като вид изобразително изкуство – видо
ве живописни творби (картини, мозайки, стенопи
си), изобразителни материали и пособия.
5. Описание на живописна творба по картина
на художник (ил. 1, с. 41).
6. Изпълнение на упражнение с цветове от кар
тината.
7. Изпълнение на творческа задача по впечат
ление от картината.
8. Обсъждане на резултати от изпълнение на
творческата задача.
9. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава найважни особености на жи
вописта като вид изобразително изкуство. Раз
личава живописни картини в различни творби на
художници.
Умения: Описва найважни елементи в живо
писна творба.
Отношение: Изразява емоционално отношение
към живописни творби на художници.
Нови понятия: живопис.
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Задачи:
1. Възприемане и описание на живописни твор
би на художници.
2. Изпълнение на упражнение с цветове от жи
вописна творба на художник.
3. Творческа задача – рисунка по впечатление
от живописна творба на художник.
Съдържателни акценти
1. Живописта като вид изобразително изкуство.
2. Видове живописни творби – мозайка, карти
на, стенопис.
3. Материали и пособия в живописта – бои, чет
ки, палитра, рамка, платно, хартия.
4. Къде можем да видим живописни творби
(картини) на художници? – в изложба, музей, ате
лие, в обществени и жилищни сгради.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Живопис“ (Видеоклип – Жи
вопис; Вече знам! Видеоклипове – Темперни бои;
Пъзел).
Междупредметни връзки
Математика – Изрязва и групира геометрични
фигури. Разбира текстови задачи.
БЕЛ – Умее да прави устно съчинение и описа
ние по впечатление.
Околен свят – Описва забележителности в род
ното селище.
Технологии и предприемачество – изработва
модели от заобикалящата среда.

Бележки

Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
1. Разкриване на най-общите характеристики
на видове изобразителни изкуства – живопис, чрез
описание на цветовете в живописни картини.
2. Изпълнение на изобразителна задача с използваните цветове в творби на с. 40 и 41.
3. Изработване на рамка и участие в изложба.
4. Обсъждане на резултати.
5. Проверка на усвоените знания, умения, отношения.
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ТЕМА: 20.
ПОЗНАВАМ ТЪМНИ И СВЕТЛИ
ЦВЕТОВЕ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
4. ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ

План на урока
1. Цветовете около нас. Активизиране на зри
телни представи за видове цветове в природни
обекти и в картини на художници (с. 42 – 43).
2. Усвояване на практическа основа на поня
тията: светли цветове и тъмни цветове (демон
страция от учителя за променяне на цветове чрез
прибавяне на бяла и на черна боя към цветове от
дъгата).
3. Упражнение за създаване на тъмни и светли
цветове чрез смесване с бяла и с черна боя на
цветове от дъгата.
4. Откриване и описване на тъмни и светли цве
тове в детски рисунки и в картини на художници.
5. Изпълнение на упражнение с цветове от кар
тината (ил. 1, с. 43) по избор на ученика.
6. Изпълнение на творческа задача – рисунка
със светли цветове по впечатление от родния
край.
7. Обсъждане на резултати от изпълнение на
творческата задача.
8. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава тъмни и светли цветове в при
родни обекти и в картини на художници.
Умения: Създава тъмни и светли цветове чрез
смесване с бяла и с черна боя на цветове от дъ
гата.
Отношения: Изразява емоционално отношение
към цветовете в природата и в живописни творби
на художници.
Нови понятия: светли цветове, тъмни цветове.
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Задачи:
1. Възприемане и описание на цветове в при
родни обекти и в живописни творби на художници.
2. Изпълнение на упражнение за получаване на
тъмни и светли цветове.
3. Творческа задача – рисунка със светли цве
тове по впечатление от родния край.
Съдържателни акценти
1. Тъмни и светли цветове.
2. Получаване на тъмни и светли цветове.
3. Различаване на тъмни и светли цветове.
4. Емоционално отношение към цветовете.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите на
учениците подходящи задачи и информационни
клипове от рубриките в електронните ресурси. Например: рубрика „Познавам тъмни и светли цвето
ве“ (Познавам тъмни и светли цветове).
Междупредметни връзки
Математика – Разбира текстови задачи. Умее
да разчита изображения в група и редица.
БЕЛ – Използва изречения, свързани по сми
съл. Умее да прави устно съчинение и описание
по впечатление.
Околен свят – Описва забележителности в род
ното селище.
Технологии и предприемачество – изработва
модели от заобикалящата среда.

Бележки

Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
1. Придобиване на знания за светли и тъмни
цветове чрез упражнения за променяне на цветовете на дъгата в тъмни и светли.
2. Коментиране на емоционално-естетическото
въздействие на тъмни и светли цветове в картини на художници.
3. Изпълнение на творческа задача – рисунка на
пейзаж от родния край с тъмни или със светли
цветове.
4. Изпълнение на тест за самооценяване.
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ТЕМА: 21.
РИСУВАМ С ТЪМНИ И СВЕТЛИ
ЦВЕТОВЕ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
4. ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ

План на урока
1. Рисунки на герои и среда със светли и с
тъмни цветове. Разглеждане на рисунки и худо
жествени илюстрации с изображения на реални и
фантазни герои с тъмни и със светли цветове (ил.
1 – 4, с. 44).
2. Коментиране на значението и въздействието
на тъмните и на светлите цветове за характеристи
ка на герои и среда в художествени илюстрации.
3. Изобразяване на случка или измислена исто
рия с тъмни или със светли цветове. Обясняване
на значението на тъмните или на светлите цвето
ве в рисунката.
4. Упражнение за създаване на тъмни и на свет
ли цветове за характеристика на герои и среда.
5. Изпълнение на творческа задача – рисуване
на сцена с фантазен герой от познато литератур
но произведение. Използване на светли или на
тъмни цветове за характеристика на героя и на
средата. Обясняване на значението на тъмните и
на светлите цветове в рисунката.
6. Обсъждане на резултати от изпълнение на
творческата задача.
7. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава тъмни и светли цветове в ху
дожествени илюстрации. Разбира значението на
тъмните и на светлите цветове в характеристика
на герои и среда.
Умения: Получава тъмни и светли цветове чрез
смесване на цветове от дъгата с бяла и с черна
боя.
Отношения: Изразява емоционално отношение
към цветовете в художествени илюстрации и в
изобразителна дейност.
Нови понятия: няма.
Затвърдяване на понятията: светли цветове,
тъмни цветове.
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Как художникът
е изобразил рицар

6а.

6б.

Задачи:
1. Възприемане и описание на светли и на тъм
ни цветове в художествени илюстрации и в рисун
ки с реални и фантазни герои.
2. Изпълнение на упражнение за получаване на
тъмни и на светли цветове.
3. Творческа задача – рисунка на сцена с фан
тазен герой чрез използване на светли или на
тъмни цветове.
Съдържателни акценти
1. Значение и въздействие на тъмните и на
светлите цветове за характеристика на герои и
среда в рисунки и в илюстрации.
2. Получаване на тъмни и светли цветове.
3. Проява на емоционално отношение към тъм
ни и светли цветове в творби на художници и в
детски рисунки.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресур
си. Например: рубрика „Познавам тъмни и светли
цветове“ (Ден и нощ; Пъзел).
Междупредметни връзки
Математика – Разбира текстови задачи. Умее
да разчита изображения в група и редица.
БЕЛ – Използва изречения, свързани по сми
съл. Умее да прави устен преразказ на приказка
и по даден герой. Ориентира се в частите на реч
та: съществителни имена, названия.
Околен свят – Описва забележителности в род
ното селище.

Бележки

6в.

6г.

6д.
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ТЕМА: 22.
ЦВЕТОВЕТЕ В КАРТИНИТЕ РАЗКАЗВАТ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
4. ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ

План на урока
1. Цветовете в картините и в детските рисунки.
Възприемане на пейзажи и портрети, в които са
използвани тъмни и светли цветове за характе
ристика на природни обекти и явления, за изобра
зяване на различни състояния на човешки фигури
(ил. 1 – 10, с. 46 – 47).
2. Коментиране на значението и въздействието
на тъмните и на светлите цветове за характерис
тика на природни обекти и явления в пейзажи, за
изобразяване на състояния и настроение в порт
рети (ил. 1 – 10, с. 46 – 47).
3. Разглеждане на есенен пейзаж в картина на
художник, изобразен със светли цветове (ил. 5,
с. 47).
4. Изразяване на впечатление от пейзажа (ил.
5, с. 47) чрез апликация и описание.
5. Изпълнение на творческа задача – изразя
ване на впечатление чрез рисунка и описание от
картина на художник на с. 46 – 47.
6. Обсъждане на резултати от изпълнение на
творческата задача.
7. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава и различава тъмни и светли
цветове в картини на художници и в детски твор
би. Разбира значението на тъмните и на светлите
цветове за характеристика на природни обекти и
среда, за изразяване на състояние и настроение
в човешки фигури.
Умения: Създава изображения по впечатление
от картини на художници, като използва тъмни и
светли цветове.
Отношения: Изразява емоционално отношение
към цветовете в картини на художници и в детски
творби.
Нови понятия: няма.
Затвърдяване на понятията: светли цветове,
тъмни цветове.
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Задачи:
1. Възприемане и описание на светли и на тъм
ни цветове в портрети и в пейзажи.
2. Изразяване на впечатление от творби на ху
дожници с тъмни и със светли цветове.
3. Творческа задача – рисунка по впечатление
от картина на художник чрез използване на свет
ли или на тъмни цветове.
Съдържателни акценти
1. Значение и въздействие на тъмните и на
светлите цветове за характеристика на природни
обекти, природни явления в пейзажи; за изразя
ване на състояние и настроение в портрет.
2. Рисунка по впечатление от картина на худож
ник с тъмни или със светли цветове.
3. Изразяване на емоционално отношение към
тъмни и светли цветове в творби на художници и
в детски рисунки.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите на
учениците подходящи задачи и информационни
клипове от рубриките в електронните ресурси. Например: рубрика „Познавам тъмни и светли цвето
ве“ (Пъзел); рубрика „Живопис“ (Вече знам!).
Междупредметни връзки
Математика – Разбира текстови задачи. Умее
да разчита изображения в група и редица.
БЕЛ – Използва изречения, свързани по сми
съл. Умее да прави устен преразказ на приказка
и по даден герой. Ориентира се в частите на реч
та: съществителни имена, названия.
Околен свят – Описва природните забележи
телности в родното селище.
Бележки

Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
1. Описание на въздействието на творби с тъмни и светли цветове.
2. Интерпретация на творби с тъмни и светли
цветове с цел разширяване на уменията за изразяване на отношение.
3. Изпълнение на изобразителна задача.
4. Изпълнение на тест за самооценяване.
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ТЕМА: 23.
МУЗИКАТА В ЦВЕТОВЕ И ОБРАЗИ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
4. ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ

План на урока
1. Цветовете изразяват настроение. Слушане на
музикална творба от програмата по музика за 2.
клас.
2. Стимулиране на образни представи за фигу
рални или нефигурални образи под въздействието
на музикалната творба.
3. Изразяване на звученето на възприемана
та музикалната творба (ритмично, бързо, бавно)
чрез изобразителни техники за рисуване с цветни
линии и петна.
4. Създаване на рисунка с фигурални или с
нефигурални образи по асоциации от музикална
творба. Изразяване на настроение с тъмни и със
светли цветове.
5. Коментиране на значението на цветовете за
изразяване на впечатления, настроение с изоб
разителна дейност при възприемане на различни
изкуства (музика, танц).
6. Изпълнение на творческа задача – изразява
не на впечатление от художествена творба чрез
рисунка с един цвят (бял цвят върху тъмна основа
или черен цвят върху бяла основа).
7. Обсъждане на резултати от изпълнение на
творческата задача.
8. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава и използва тъмни и светли
цветове в изобразителна дейност. Разбира зна
чението на тъмните и на светлите цветове за ха
рактеристика на природни обекти и среда, за из
разяване на състояние и настроение в човешки
фигури.
Умения: Създава изображения, като използва
тъмни и светли цветове
Отношения: Изразява емоционално отношение
към музикална творба, като използва изобрази
телни техники за рисуване.
Нови понятия: няма.
Затвърдяване на понятията: светли цветове,
тъмни цветове.
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Задачи:
1. Изразяване на впечатление от музикална
творба с изобразителна дейност.
2. Творческа задача – рисунка по асоциация от
музикална творба.
Съдържателни акценти
1. Изразяване на впечатления и настроение от
възприемане на музикални творби, картини, про
изведения на други видове изкуства.
2. Образи и цветове за изразяване на впечат
ление от различни изкуства с изобразителна дей
ност.
3. Изразяване на емоционално отношение към
творби на различни видове изкуства с описания и
изобразителна дейност.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Живопис“ (Пъзел).
Междупредметни връзки
БЕЛ – Използва изречения, свързани по сми
съл. Умее да прави устен преразказ на приказ
ка и по даден герой. Ориентира се в частите на
речта: съществителни имена, прилагателни имена,
названия.
Математика – Разбира текстови задачи. Рисува
фигури като група, в колона, в редица.
Музика – Различава динамика и темпо в музи
кални произведения и детски песни.

Бележки

Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
1. Създаване на образи по асоциация от музикални произведения с различни изобразителни материали.
2. Използване на тъмни или светли цветове при
изпълнение на изобразителна задача: рисунка по
асоциация от музикална творба или рисунка със
светли цветове по впечатление от рисунки с тъмни цветове.
3. Изпълнение на тест за самооценяване.
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ТЕМА: 24.
ГРАФИКА
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
6. ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО

План на урока
1. Графиката в творчеството на художниците.
Разглеждане на графични творби на художници
(ил. 1 – 4, с. 50).
2. Изразяване на впечатление от графичните
творби чрез описание.
3. Усвояване на понятието графика.
4. Формиране на знания за особености на гра
фиката като вид изобразително изкуство – ри
сунки, отпечатъци на рисунки с графична преса,
изобразителни материали и пособия – моливи,
четка, туш.
5. Сравняване на графични творби (ил. 3 – 4, с.
50).
6. Описание на графична творба (ил. 1, с. 51).
7. Знания за етапи при изобразяване на обекти
по впечатление от графична творба на художник.
(ил. 1, 2 а – в, с. 51).
8. Разглеждане и сравняване на изображения
на животни и хора в картини и в графични творби
на художници.
9. Изпълнение на творческа задача – рисунка
на животно с черни материали (моливи, туш, флу
мастери) по впечатление от творба на художник.
10. Обсъждане на резултати от изпълнение на
творческата задача.
11. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава найважни особености на гра
фиката като вид изобразително изкуство. Разли
чава графични творби от живописни картини на
художници.
Умения: Описва найважни елементи в графич
на творба.
Отношения: Изразява емоционално отношение
към графични творби на художници.
Нови понятия: графика.
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Може да се създаде графична рисунка, като
се следват стъпките, показани на илюстрации 3а – 3г.

3а.

3б.

3в.

3г.

Задачи:
1. Възприемане и описание на графични творби
на художници.
2. Сравнения между графична и живописна
творба на художници.
3. Творческа задача – рисунка на животно с
черни материали.
Съдържателни акценти
1. Графиката като вид изобразително изкуство.
2. Особености на графични творби – рисунки,
отпечатъци на рисунки.
3. Материали и пособия в графиката – моливи,
бои, четки, хартия, графична преса.
4. Къде можем да видим графични творби на ху
дожници – в изложба, музей, ателие на художник,
в обществени и жилищни сгради.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Графика“.
Междупредметни връзки
БЕЛ – Използва изречения, свързани по сми
съл. Умее да прави устно съчинение и описание
по впечатление.
Околен свят – Познава света на животните.
Умее да наблюдава и усеща явленията в природ
ната среда.
Технологии и предприемачество – Познава
найобщо прости уреди и механизми.

Бележки
.
.
.
.
.
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ТЕМА: 25.
ВЪЛШЕБНИ РИСУНКИ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
8. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ

План на урока
1. Нови изобразителни техники. Запознаване на
учениците с изобразителна техника за рисуване с
издраскване (ил. 1 – 3, с. 52).
2. Демонстрация от учителя на начин на изпъл
нение на техниката, изучаване на етапи за под
готовка на материали, за създаване на восъчен
лист и за изпълнение на техниката – рисуване с
издраскване (ил. 1 а – е, с. 52).
3. Изпълнение на творческа задача – рисунка
на човек, животно или предмет с техника издрас
кване.
4. Обсъждане на резултати.
5. Запознаване на учениците с нова изобра
зителна техника за рисуване – чрез отпечатване
на природни обекти и дребни предмети с гъсти
темперни бои върху хартия. (ил. 4 а – в, с. 53),
отпечатване на длани или пръсти (ил. 5 – 6, с. 52),
отпечатване на изображение чрез прегъване на
хартия (ил. 7 а – г, с. 52).
6. Изпълнение на творческа задача – рисунка с
прилагане на изобразителна техника за отпечат
ване. Украсяване на рисунката с линии и точки.
7. Коментиране на новите изобразителни тех
ники във връзка с усвоените знания в урок 24.
„Графика“.
8. Обсъждане на резултати от изпълнението на
творческата задача.
9. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Нови изобразителни техники за рисува
не – с издраскване и с отпечатване.
Умения: Прилага нови изобразителни техники
за рисуване – с издраскване и с отпечатване в
изобразителна дейност.
Отношения: Изразява отношение към новите
изобразителни техники за рисуване като възмож
ност за обогатяване на рисунката.
Нови понятия: няма.
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Как се създава...
рисунка с отпечатъци
1. Отпечатай върху хартия, покрити с гъста
боя, листа, малки предмети, твоите пръсти или
длани.
2. Изрежи и залепи отпечатаните форми върху
цветна хартия или рисувателен лист.
3. Украси рисунката с цветни линии и петна.

Задачи:
1. Създаване на рисунка с техника издрасква
не.
2. Създаване на рисунка с техника отпечатване
върху хартия.
3. Коментиране на новите изобразителни техни
ки за рисуване като възможност за обогатяване
на рисунката.
Съдържателни акценти
1. Изобразителна техника за рисуване с из
драскване – особености и начин на изпълнение.
2. Рисунка с техника издраскване.
3. Изобразителна техника за рисуване с отпе
чатване – особености и начин на изпълнение.
4. Рисунка с техника отпечатване.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресур
си. Например: рубрика „Графика“; рубрика „На
тюрморт“ (Клип – ваза с цветя).
Междупредметни връзки
БЕЛ – Използва изречения, свързани по сми
съл.
Околен свят – Познава разнообразието на рас
тителните видове и техните части. Умее да наблю
дава и усеща явленията в природната среда.
Технологии и предприемачество – Спазва тех
нологичните етапи в процес на изработка на из
делие.

Бележки

4а.

4в.

4б.
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ТЕМА: 26.
ПОРТРЕТ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
6. ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО

План на урока
1. Портретът в творчеството на художници. Раз
глеждане и коментиране на различни видове порт
рети (изображение на цяла фигура, глава, групов
портрет, автопортрет, портрет на дете, портрет на
възрастен) в различни видове изобразителни из
куства – живопис, графика и скулптура (ил. 1 – 5,
с. 54).
2. Усвояване на понятие портрет.
3. Особености в портрета, сравняване с други
жанрове в изобразителното изкуство – пейзаж,
натюрморт.
4. Изразяване на впечатление с описание и
изобразителна дейност от портрет в картина на
художник (ил. 1, с. 55).
5. Сравняване на портрети в картини на худож
ници – вид на портрета, основни обекти, цветове,
изразено настроение или състояние (ил. 3 – 4, с.
55).
6. Изпълнение на творческа задача – изразя
ване на впечатление от портрет чрез описание и
изобразителна дейност.
7. Обсъждане на резултати.
8. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава портрет в творби от различни
видове изкуства – живопис, графика, скулптура.
Различава основни елементи в портрета.
Умения: Изразява впечатления от портрети с
описания и изобразителна дейност.
Отношения: Изразява емоционално отношение
към портрета в творби на художници и в детска
изобразителна дейност.
Нови понятия: портрет.
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Задачи:
1. Разглеждане на портрети в творби на худож
ници от различни видове изобразителни изкуства
– живопис, графика, скулптура.
2. Описание и рисунка по картина на художник
(портрет).
3. Изпълнение на творческа задача – интерпре
тация по творба на художник.
Съдържателни акценти
1. Видове портрет (глава, цяла фигура, групов,
автопортрет, детски) в картини на художници. По
нятие за портрет.
2. Основни елементи в портрета (глава, фигура,
черти на лицето, прическа, облекло).
3. Състояние и настроение в портрета.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Портрет“.
Междупредметни връзки
БЕЛ – Използва изречения, свързани по сми
съл.
Околен свят – Познава разнообразието на рас
тителните видове и техните части. Умее да наблю
дава и усеща явленията в природната среда.
Технологии и предприемачество – Спазва
технологичните етапи в процес на изработка на
изделие.

Бележки

Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
1. Описание на най-общите характеристики на
видове и жанрове в изкуството – портрет.
2. Разглеждане на портрети в различни видове
изобразителни изкуства.
3. Изпълнение на задача за наблюдение и описания на портрети в картини на художници.
4. Изпълнение на изобразителна задача – рисунка по впечатление от портрет в картина на художник.
5. Изпълнение на тест за самооценяване.
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ТЕМА: 27.
РИСУВАМ ПОРТРЕТ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
6. ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО

План на урока
1. Рисувам портрет. Разглеждане на портрети в
детски рисунки с изображение на цяла фигура,
глава, групов портрет (ил. 1 – 5, с. 56).
2. Коментиране на основни елементи в портре
та и начини за изобразяването им – форма на
главата, място на основни части в лицето – очи,
нос, уста, уши, коса.
3. Демонстрация от учителя на етапи при рису
ване на портрет; описание по илюстрации и текст
„Как се създава портрет?“ (ил. 2 а – г, с. 56).
4. Сравняване на портрети в картини на худож
ници и в детски рисунки – вид на портрета, ос
новни обекти, облекло, предмети и украса (ил. 1,
4, 5, с. 56).
5. Усвояване на начини за изобразяване на
различни състояния в портрета – смях, учудване,
недоверие, гняв (ил. 6 а – г, с. 57).
6. Портрети във фотографията – разглеждане на
снимки с портрети на деца.
7. Изпълнение на творческа задача – създаване
на автопортрет с различни изобразителни техни
ки (рисуване, апликация, колаж на снимка), изоб
разяване на състояние.
8. Обсъждане на резултати.
9. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава начини за рисуване на портрет.
Умения: Прилага различни изобразителни тех
ники за рисуване на портрет.
Отношение: Изразява състояние, настроение в
рисунка на портрет.
Нови понятия: няма.
Затвърдяване на понятие: портрет.
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Задачи:
1. Разглеждане и описание на портрети в дет
ски рисунки.
2. Рисуване портрет на приятел. Изразяване на
състояние.
3. Изпълнение на творческа задача – създаване
на автопортрет с различни изобразителни мате
риали и техники за рисуване, апликиране, колаж
на снимка.
Съдържателни акценти
1. Видове портрет (глава, цяла фигура, групов,
автопортрет, детски) в картини на художници. По
нятие за портрет.
2. Основни елементи в портрета (глава, фигура,
черти на лицето, прическа, облекло).
3. Изразяване на състояние, настроение в порт
рета.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Портрет“.
Междупредметни връзки
БЕЛ – Използва изречения, свързани по сми
съл.
Околен свят – Познава частите на човешкото
тяло.
Математика – Рисува фигури като група, в ко
лона, в редица. Разделя на равни части фигури.
Чертае фигури в мрежа.

Бележки

Как се създава... портрет
1. Избери материали за рисуване.
2. Нарисувай формата на главата.
3. Определи местата и нарисувай главните части на лицето – очи, нос, уста, уши.
4. Нарисувай косата, подробности от облеклото.
5. Украси рисунката.
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ТЕМА: 28.
ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
5. ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА

План на урока
1. Каква е професията на художника? Формира
не на знания за професията на художника.
2. Усвояване на знания за понятията: художник,
ателие, творчество.
3. Различаване на ателие, в което художникът
създава живописни картини, от ателие на скулп
тор (ил. 2 – 3, с. 58).
4. Описване на изобразителни материали и по
собия в живописно и в скулптурно ателие на ху
дожник (ил. 2 – 3, с. 58).
5. Коментиране на други творчески професии,
свързани с изкуството – композитор, музикален
изпълнител, актьор, писател и др. Различаване на
професията на художника от тях.
6. Изпълнение на творческа задача – моделира
не на фигура на музикант с музикален инструмент.
7. Обсъждане на резултати.
8. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава професията на художника.
Разбира значението на понятията: художник, ателие, творчество.
Умения: Различава професията на художника от
други творчески професии.
Отношения: Изразява отношение към професи
ята на художника.
Нови понятия: художник, ателие, творчество.
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Задачи:
1. Разглеждане и описание на скулптурно и на
живописно ателие.
2. Сравняване на материали и пособия в скулп
турно и в живописно ателие.
3. Коментиране на професията на художника и
на други творчески професии.
4. Моделиране на фигура на музикант с музика
лен инструмент.
Съдържателни акценти
1. Професията на художника.
2. Понятие за: художник, ателие, творчество.
3. Други творчески професии в изкуството.
4. Творческа задача – моделиране на кръгла
фигура на музикант с музикален инструмент.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Професията художник“.
Междупредметни връзки
БЕЛ – Използва изречения, свързани по сми
съл. Изразява отношение чрез устен преразказ.
Околен свят – Познава и разказва за труда на
хората.

Бележки

Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
1. Описания на ателие и творчество на художник.
2. Описание и разказ за други творчески професии.
3. Изпълнение на изобразителна задача – фигура
на музикант, моделиране.
4. Изпълнение на тест за самооценяване.
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ТЕМА: 29.
КАКВО СЪЗДАВА ХУДОЖНИКЪТ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
5. ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА

План на урока
1. Какво създава художникът? Усвояване на
знания за творчеството на художника в различни
видове изобразителни изкуства – живопис, графи
ка, скулптура, дърворезба, илюстрация и др.
2. Обогатяване на знанията и представите за
творческата дейност на художници, които създа
ват кукли и костюми за кукленотеатрално пред
ставление. Описание на кукли и костюми за
постановка на „Пинокио“ в куклен театър.
3. Изпълнение на творческа задача – рисунка
на клоун в костюм. Изразяване на състояние –
„тъжен“ или „смешен“.
4. Разширяване на познанията за творческата
дейност на художника – запознаване с особе
ности в творчеството на художници илюстратори
на детски книги и на анимационни филми за деца
(ил. 5 – 7, с. 61).
5. Коментиране на детско творчество – илюс
трации на детска книга.
6. Изпълнение на творческа задача – рисунка
на костюм за кукленотеатрален герой (Малвина
или друг приятел на Пинокио).
7. Обсъждане на резултати.
8. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава професията на художника в
различни видове изобразителни изкуства.
Умения: Прилага в изобразителна дейност идеи
и проекти за създаване на кукли и костюми за
кукленотеатрално представление.
Отношения: Изразява отношение към творчес
ката професия на художника.
Нови понятия: няма.
Затвърдяване на понятия: художник, ателие,
творчество.
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Задачи:
1. Рисунка на клоун в костюм. Изразяване на
състояние – „тъжен“ или „смешен“.
2. Изпълнение на творческа задача – проект за
костюм на кукленотеатрален герой (Малвина или
друг приятел на Пинокио).
Съдържателни акценти
1. Творчество на художника.
2. Други творчески професии в изкуството.
3. Творчески задачи – рисунка на клоун в кос
тюм, проект на костюм за кукленотеатрален герой
(Малвина или друг приятел на Пинокио).
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Професията художник“.
Междупредметни връзки
БЕЛ – Използва изречения, свързани по сми
съл. Изразява отношение чрез устен преразказ
на приказка и по даден герой.
Околен свят – Познава и разказва за труда на
хората. Различава професии.
Технологии и предприемачество – Различава
форми в конструкция и ги съединява в модели.

Бележки

Как се създава... книжка с приказки
1. Апликирай твои рисунки на любими герои от
приказки върху цветна хартия.
2. Слепи хартията като страници, за да направиш малка книга.
3. Нарисувай корица.

.
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ТЕМА: 30.
РАЗЛИЧАВАМ ЗНАЦИ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
7. ЧОВЕШКИ ДЕЙНОСТИ И ЗНАЦИ

План на урока
1. Какво представлява визуалният знак? Комен
тиране на особености, предназначение, различа
ване от други видове рисунки.
2. Усвояване на знания на практическа основа
за понятието визуален знак.
3. Разглеждане и сравняване на различни визу
ални знаци. Разбиране от рисунката (ил. 1 – 5, с.
62) на предназначението им.
4. Как се създава рисунка на визуален знак? Ус
вояване на етапи за създаване на визуален знак.
5. Описание на рисунка с визуален знак (ил. 1 –
5, с. 62). Обясняване на значението на визуалния
знак в рисунката.
6. Разглеждане на рисунки с визуални знаци и
обсъждане на проекти за визуални знаци с раз
лично предназначение – места за хранилки на
животни през зимата, места за забавление и игри
на деца и др.
7. Изпълнение на творчески задачи:
– рисунка на визуални знаци с изображения на
животни, които живеят в планината;
– рисунка на маршрут за излет в планината с
изображения на визуални знаци, показващи
места за почивка и игри на децата по марш
рута.
8. Обсъждане на резултати.
9. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Понятие за визуални знаци. Знания за
видове визуални знаци и предназначение в при
родна и в обществена среда.
Умения: Включва в изобразителна дейност
изображения на визуални знаци.
Отношения: Изразява отношение към спазване
или неспазване на визуални знаци в природна и
в обществена среда.
Ново понятие: визуален знак.
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Как можеш да направиш знаци за различни
места?
1. Избери формата на знака според това какво
искаш да означиш с него.
2. Нарисувай подходящ фигурален образ във формата на знака.
3. Оцвети с подходящите цветове.

Задачи:
1. Разглеждане и описание на рисунки с визу
ални знаци.
2. Рисунки на визуални знаци с различно пред
назначение.
3. Прилагане на визуални знаци в маршрут –
проект.
Съдържателни акценти
1. Визуални знаци – особености и предназна
чение.
2. Творчески задачи – рисуване на визуални
знаци.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Визуални знаци“.
Междупредметни връзки
БЕЛ – Умее да състави словосъчетание и кра
тък текст.
Околен свят – Описва забележителности в род
ното селище. Познава и разказва за начините за
опазване на природата и животинските видове.
Математика – Използва видовете геометрични
фигури – триъгълник, правоъгълник и квадрат, по
зададени размери.
Технологии и предприемачество – Изработва
модели със знаци за опазване на природата.

Бележки
.
.
.
.
.
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ТЕМА: 31.
ИЗМИСЛЯМ И РИСУВАМ ЗНАЦИ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
7. ЧОВЕШКИ ДЕЙНОСТИ И ЗНАЦИ

План на урока
1. Различавам видове визуални знаци в окол
ната среда.
2. Разбирам предназначението на видове знаци
в околната среда.
3. Мога за рисувам визуални значи с различни
предназначения за: съобщаване, разрешаване,
забрана.
4. Различавам емотикони като видове визуални
знаци за изразяване на отношение – харесвам,
не харесвам, ядосан съм, изненадан съм и т.н.
5. Изпълнение на творчески задачи – измис
лям визуални знаци за: любим учебен предмет;
обозначаване на кабинети по различни учебни
предмети в коридора на училището; забрана за
използване на предмети и действия в училище
(не използвай телефон в училище, не вдигай шум,
пази чистота).
6. Как се създава рисунка на визуален знак?
Кои знаци да поместя в кръг и кои – в триъгъл
ник? Какво означава червеният и какво синият
цвят в рисунка на визуален знак? Какво означава
задраскване на изображение с червена линия?
7. Изработване на визуален знак с апликация
на геометрични фигури и рисунка (ил. 9, с. 65).
8. Прилагане на знанията за визуални знаци в
творчески ситуации – опазване на околната сре
да, разделно събиране на отпадъци, обозначава
не на места за отдих и развлечения.
9. Обсъждане на резултати.
10. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Видове визуални знаци и предназначе
нието им в природна и в обществена среда.
Умения: Създаване на изображения за визуал
ни знаци с изобразителни техники за рисуване и
апликиране.
Отношение: Изразява отношение към спазване
и неспазване на визуални знаци в обществена
среда.
Ново понятие: няма.
Затвърдяване на понятие: визуален знак.
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Задачи:
1. Разглеждане и описание на визуални знаци
с различно предназначение в заобикалящата сре
да.
2. Рисунки на визуални знаци.
3. Прилагане на визуални знаци в творчески си
туации – за опазване на околната среда, културни
и спортни изяви и инициативи в училище.
Съдържателни акценти
1. Визуални знаци – особености и предназна
чение.
2. Творчески задачи – рисуване на визуални
знаци с различно предназначение в заобикаля
щата среда.
3. Приложение на визуални знаци в разнооб
разни ситуации в училище и в околната среда.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Визуални знаци“.
Междупредметни връзки
БЕЛ – Умее да състави словосъчетание и кра
тък текст.
Околен свят – Описва забележителности в род
ното селище. Участва в проекти за опазване на
природата и животинските видове.
Математика – Използва видовете геометрични
фигури – триъгълник, правоъгълник и квадрат, по
зададени размери.
Технологии и предприемачество – Изработва
модели със знаци за опазване на природата. Из
ползва пластмасови изделия за свои проекти.
Бележки

Как се създава... знак
1. Изрежи геометрична фигура от цветен картон.
2. Изрежи същата, но по-малка геометрична фигура от бял лист.
3. Залепи я върху първия лист.
4. Нарисувай с флумастери изображението, което си избрал.
5. Така фигурата и образът се превърнаха в
знак.
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ТЕМА: 32.
ЗЕЛЕНИ УЛИЦИ (ПРОЕКТ)
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
7. ЧОВЕШКИ ДЕЙНОСТИ И ЗНАЦИ

План на урока
1. Въвеждане в творческа ситуация с визуални
знаци в изобразителна дейност за опазване на
околната среда – проект „Зелени улици“.
2. Организиране на участието на учениците в
проекта; включване на учениците в малки групи
(екипи) – художници, изследователи; поставяне на
задачи за изпълнение в екипите.
3. Изпълнение на творчески задачи в групи: изследователите правят снимки на дървета, храсти
и цветя в района на училището, около домовете;
представят снимките в класа; учениците коменти
рат видовете растения, визуални особености на
растенията, грижите за отглеждане; художниците
изработват карта на района около училището с
рисунки и апликации с изображения на улици,
къщи и дървета; рисунки и апликации на визуални
знаци за обозначаване на лехи за цветя и места
за алеи, включително и за велоалеи.
4. Представяне на резултатите от проекта (сним
ки, рисунки, апликации) в изложба.
5. Организиране на зелена акция с резултатите
от проекта в училище с участието на родители и
на други ученици: съставяне на план за зелена
та акция; изработване на значка с визуален знак
за зелената акция; организиране на инициативи в
зелената акция – засаждане на дърво, представя
не на резултатите от проекта с постер (табло) със
снимки, рисунки и апликации.
6. Обсъждане на резултати.
7. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Видове визуални знаци и предназначе
нието им в природна и в обществена среда.
Умения: Създаване на изображения за визуал
ни знаци с изобразителни техники за рисуване и
апликиране.
Отношения: Изразяване на отношение с твор
чески проект за опазване на околната среда.
Ново понятие: няма.
Затвърдяване на понятие: визуален знак.
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Задачи:
1. Работа в група. Организиране на самостоя
телната работа на учениците при участие в твор
ческа екипна работа.
2. Създаване на художествен проект с включва
не на визуални знаци с различно предназначение
в изобразителна дейност (рисунки, апликации).
3. Прилагане на визуални знаци в творчески си
туации – зелена акция за опазване на околната
среда.
Съдържателни акценти
1. Визуални знаци – особености и предназна
чение.
2. Творчески задачи – рисуване на визуални
знаци с различно предназначение в заобикаля
щата среда.
3. Приложение на визуални знаци в творчески
ситуации за опазване на околната среда.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Визуални знаци“.
Междупредметни връзки
БЕЛ – Умее да състави словосъчетание и кра
тък текст.
Околен свят – Описва забележителности в род
ното селище. Участва в проекти за опазване на
природата. Познава начините на засаждане и гри
жа за растителни видове.
Математика – Използва видовете геометрични
фигури – триъгълник, правоъгълник и квадрат, по
зададени размери.
Технологии и предприемачество – Изработва
модели със знаци за опазване на природата.
Бележки
Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
Изпълнение на задачи в колективен творчески
проект.
1. Писмено планиране за зелена акция в района
на училището.
2. Рисуване на знаци за опазване на дърветата.
3. Изобразяване на моменти от провеждане на
зелена акция (рисуване по представа и въображение).
4. Обсъждане на визуални материали за електронна презентация (работа в екип, учител/групи
ученици).
5. Изпълнение на тест за оценяване.
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ТЕМА: 33.
ОБРАЗИ ОТ ХАРТИЯ И КАРТОН
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
8. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ

План на урока
1. Как се създава художествена конструкция?
Стимулиране на интереса на учениците към прило
жение на разнообразни изобразителни материа
ли и пособия (цветни хартии, картон, флумастери
и др.) и различни по вид и големина опаковки в
изобразителна дейност.
2. Разглеждане на резултати от детска изобра
зителна дейност – художествени конструкции от
хартия, картон и различни опаковки (ил. 1 – 10, с.
68 – 69).
3. Сравняване на художествените конструкции по:
– вида на формата – плоска, обемна, с една
част или с повече части;
– начин на свързване на отделните части (под
вижни, неподвижни, могат да се разгъват или
извиват и др.), поставяне (могат да стоят из
правени, да висят окачени);
– приложение на конструкцията (игра, украса,
предмети с определено предназначени –на
пример моливник и др.).
4. Усвояване на начини за изработване на худо
жествена конструкция (демонстрация от учителя,
разглеждане на ил. 11 а – д, ил. 12 а – г, с. 69).
5. Изпълнение на творческа задача – изработва
не на художествена конструкция с материали, вид
и предназначение по избор на ученика.
6. Обсъждане на резултати.
7. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава изобразителни техники за ху
дожествено конструиране от хартия и картон.
Умения: Прилага изобразителни техники за из
работване на художествена конструкция с плоски
или обемни форми; обогатява изработените фор
ми с дорисуване на части и детайли, украса с
флумастери.
Отношение: Подбира самостоятелно изобрази
телни материали и техники за художествена кон
струкция.
Нови понятия: няма.
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Задачи:
1. Коментиране на видове художествени кон
струкции от хартия и картон.
2. Изпълнение на творческа задача – създаване
на художествена конструкция и украса по собст
вен избор.
Съдържателни акценти
1. Художествени конструкции – видове.
2. Изобразителни техники за художествено кон
струиране.
3. Етапи на работа при изпълнение на художест
вена конструкция.
4. Обогатяване на изображенията чрез дорису
ване на части и детайли с флумастери.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите
на учениците подходящи задачи и информацион
ни клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубрика „Познавам техники за констру
иране“.
Междупредметни връзки
Математика – Разбира текстови задачи. Умее
да разчита изображения в група и редица.
БЕЛ – Използва изречения, свързани по сми
съл. Описва любима играчка.
Технологии и предприемачество – Прилага
умение за сгъване на фигури оригами и сглобява
не на конструкции от картон.

Бележки

Как се създава...
художествена конструкция
1. Измисли модел на предмет, животно, превозно средство от реалния или фантазния свят.
2. Изработи отделните части на модела от
хартия, картон, опаковки.
3. Свържи частите чрез залепване, сгъване, промушване, нанизване.
4. Украси конструкцията с рисунки, апликации
от хартия.
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ТЕМА: 34.
ПОЗНАВАМ СМЕСЕНИ ТЕХНИКИ
ЗА РИСУВАНЕ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ

План на урока
1. Разглеждане и описания на рисунки, създаде
ни със смесени материали и техники.
2. Коментиране на смесените техники за изо
бразяване, изясняване на понятието.
3. Описание на използваните в илюстрациите
видове живописни или графични петна и линии,
начините на използването им в рисунките (отпе
чатани, издраскани или наслоени).
4. Сравнение и словесно описание на използ
ваните материали. Споделяне на впечатления от
рисунки на с. 70.
5. Изпълнение на практическата задача по за
даден алгоритъм и упражнение в рубриката „Твор
ческа задача“ за самостоятелен избор за използ
ване на смесена техника по зададена тема.
6. Обсъждане на резултати.
7. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава материали, пособия и техники
за създаване на изображения на обекти и рисунки
чрез смесени техники. Описва найважните осо
бености на различните изобразителни техники.
Умения: Описва, подбира и комбинира различ
ни материали и техники (смесени техники) в изоб
разителната дейност.
Отношение: Изразява отношение към красота
та на живата и неживата природа с рисуване на
пейзажи и човешки фигури в различните техники.
Нови понятия: смесени техники.
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Задачи:
1. Коментар за различните видове материали
за рисуване.
2. Изпълнение на изобразителна задача: рисун
ки със цветни петна; пейзаж, смесена техника по
избор на ученика.
3. Словесно описание на илюстрация в учебни
ка.
Съдържателни акценти
1. Разширяване на умения за комбиниране на
материали, пособия и техники в изобразителна
дейност.
2. Създаване на различни изображения чрез
комбиниране на материали и техники.
3. Самостоятелен избор на изобразителни ма
териали и техники за предаване на впечатления.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите на
учениците подходящи задачи и информационни
клипове от рубриките в електронните ресурси. Например: рубрика „Познавам техники за рисуване“;
рубрика „Смесени техники за рисуване“.
Междупредметни връзки
БЕЛ – Умее да прави устно описание по впе
чатление.
Околен свят – Умее да разказва за природни
и културни забележителности в родното селище.
Технологии и предприемачество – Изработва
модели на обекти от заобикалящата среда.

Бележки

Как се създава...
рисунка със смесена техника
Рисуването със смесена техника преминава през
няколко етапа.
1. Нарисувай с флумастери изображение на предмет, животно или човек по твой избор.
2. Нарисувай с маслен пастел части в рисунката (елементи от средата, украса).
3. Положи цветни петна с разредени водни бои
върху рисунката с пастел.
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ТЕМА: 35.
РИСУВАМ С РАЗЛИЧНИ ТЕХНИКИ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 2 ЧАСА)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
УПРАЖНЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

План на урока
1. Разглеждане и описания на релефни рисунки
върху фолио и рисунки чрез издраскване: съотно
шения между изпъкнали и вдлъбнати форми, силу
ети на животни или предмети.
2. Коментиране на смесените техники за изоб
разяване, изясняване на етапите, описани в учеб
ника.
3. Описание на използваните видове живопис
ни, графични и пластични линии и форми в илюс
трираните примери.
4. Словесно описание на впечатления от рисун
ки и творческата задача на с. 72 – 73.
5. Изпълнение на практическата задача.
6. Обсъждане на резултати.
7. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава материали, пособия и техники
за създаване на релефни изображения и рисунки
с издраскване.
Умения: Описва, подбира и комбинира различ
ни цветове, линии, точки и форми при изпълнение
на изобразителните задачи.
Отношение: Изразява отношение към красотата
на живата и неживата природа с рисунки в раз
личните техники.
Нови понятия: няма.
Затвърдяване на понятията: смесени техники.
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Задачи:
Изпълнение на изобразителна задача:
1. Изработване на картичка с рисунка върху ме
тално фолио;
2. Рисунка с издраскване върху наслоени цвет
ни петна с пастели или темперни бои върху хар
тия.
Съдържателни акценти
1. Разширяване на умения за комбиниране на
материали, пособия и техники в изобразителна
дейност по отношение на учебните задачи.
2. Създаване на различни изображения чрез
комбиниране на материали и техники.
3. Самостоятелен избор на изобразителни ма
териали и техники за предаване на впечатления.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите на
учениците подходящи задачи и информационни
клипове от рубриките в електронните ресурси. Например: рубрики „Познавам техники за рисуване“;
„Познавам техники за апликиране“; „Познавам
смесени техники“.
Междупредметни връзки
Математика – Изрязва и групира геометрични
фигури. Използва различни разположения на фи
гури.
БЕЛ – Умее да прави устно описание по впе
чатление.
Околен свят – Умее да разказва за битови и
официални празници и обичаи.
Технологии и предприемачество – Изработва
модели от плоски и обемни форми.

Бележки
Как се създава...
релефна рисунка върху фолио
1. Постави метално фолио (капачка от кофичка
за кисело мляко) върху мека подложка от хартии.
2. Нарисувай върху фолиото фигура на животно
или на предмет.
3. Украси фигурата с разнообразни линии, точки, като рисуваш с молив, така че да се получат
вдлъбнати следи от молива върху фолиото.
4. Повдигни фолиото от подложката и го обърни. Ще се получи „обемна рисунка“ с изпъкнали линии и точки.
5. Изрежи рисунката от фолиото, прегъни или я
залепи върху цветна хартия.
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ТЕМА: 36.
ЗДРАВЕЙ, ВАКАНЦИЯ!
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И
ПРАКТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ – 1 ЧАС)
ОСНОВНА ТЕМА ПО УП:
ФОРМИРАНЕ НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ

План на урока
1. Разглеждане и описания на детски рисунки
на природни обекти и снимки като илюстрации в
учебника.
2. Коментиране на начини за изобразяване на
различни природни обекти и явления (използва
не на характерни цветове за различните видове
пейзаж.
3. Коментар на използваните изобразителни
техники и материали като начин за предаване на
впечатление и емоционално състояние.
4. Словесно описание на впечатления от рисун
ки и фотографии на природни пейзажи.
5. Изпълнение на практическа задача за преда
ване на емоционални впечатления при рисуване
на природни обекти чрез различни линии, петна
и форми.
6. Обсъждане на резултати.
7. Оценяване и самооценяване.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Познава визуални особености на при
родни обекти (видове форми, съотношения, цве
тове).
Умения: Изразява впечатления от красотата на
природни обекти (форми, цветове, съотношения),
като прави снимки и рисунки с различни цветни и
пластични материали.
Отношение: Изразява отношение към красотата
на природни обекти с рисунки и описания.
Нови понятия: няма.
Затвърдяване на понятията: пейзаж, светли и
тъмни цветове, смесени техники.
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Задачи:
Упражнение за изобразяване (рисуване) на
природни обекти, човешка фигура. Прилагане в
рисунка на различни начини за създаване на
изображения на природна среда (живописни, гра
фични, пластични и дигитални).
Съдържателни акценти
1. Начини за изобразяване на рисунки и снимки
на природни обекти. Затвърдяване на знания за
пейзажния жанр.
2. Избор на изобразителни материали и техни
ки за предаване на впечатления чрез рисунки на
природна среда.
3. Използване на природни материали за съз
даване на изображения.
Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите на
учениците подходящи задачи и информационни
клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: рубриките „Пейзаж“; „Красотата на
природата в рисунки“; „Познавам тъмни и светли
цветове“, „Познавам техники за рисуване“.
Междупредметни връзки
БЕЛ – Умее да прави устно описание по впечат
ление. Използва изречения, свързани по смисъл.
Околен свят – Умее да разказва за природните
забележителности.
Технологии и предприемачество – Изработва
предмети с природни материали.

Бележки

Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
1. Обсъждане на избора на материали, пособия
и техники за изобразяване на емоционално състояние.
2. Изпълнение на изобразителни задачи – изразяване на впечатления за обекти, случки и среда
чрез различни изобразителни материали, техники
и пособия.
3. Изпълнение на тест за самооценяване.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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ТЕМА: 37.
КАКВО ЗНАМ И МОГА
В КРАЯ НА ВТОРИ КЛАС
(УРОК ЗА ДИАГНОСТИКА НА
ИЗХОДНО РАВНИЩЕ
НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ – 1 ЧАС)
ОСНОВНИ ТЕМИ ПО УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
(УП) ЗА ВТОРИ КЛАС – 1 – 8

План на урока
1. Какво знам и мога в края на втори клас?
Споделяне на впечатления, преживявания, собст
вен опит от изобразителна дейност.
2. Изпълнение на визуален тест за установява
не на знания и умения за възприемане на творби
на изобразителното изкуство и за изобразителна
дейност за:
– резултати от различни видове изобразителна
дейност;
– познания за светли и тъмни цветове;
– видове и жанрове в изкуството;
– фигурални и декоративни образи;
– композиция;
– фантазни образи и преобразуване на обекти
и среда;
– визуални знаци в обществена среда;
– техники за рисуване, моделиране, апликира
не;
– използване на смесени техники в изобрази
телната дейност.
3. Оценка на резултати от изпълнение на теста.
Упражнение за затвърдяване на знания и умения
на основните акценти в учебната програма за 2.
клас, с. 78 – 79. Обобщение.
Опорни знания и умения, основни понятия
Знания: Разбира основни връзки между обек
ти и среда в изображения на реални и фантаз
ни герои; различава основни видове цветове и
ги използва в изобразителна дейност; познава
найобщо визуални образи и знаци; изразява впе
чатления при възприемане на творби на изкуство
то и открива вида на образите в тях; познава раз
лични материали и техники за рисуване по памет
и въображение.
Умения: Рисува по впечатление, наблюдение и
въображение; изобразява реални и фантазни ге
рои; осъществява изобразителна дейност с раз
лични изобразителни материали и техники.
Отношения: Изразява впечатления от изобрази
телна дейност и творби на художници.
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Развитие на обучението по темата –
последователност на действията в урока
1. Затвърдяване на знания и умения за видове и
жанрове в изобразителното изкуство чрез описания и изобразителна дейност.
2. Изпълнение на задачи за описание на етапи
при рисуване на: пейзаж; портрет; създаване на
цветна рисунка с издраскване; моделиране на човек или животно; създаване на висяща художествена конструкция.
3. Изпълнение на тест за самооценяване.

Задачи:
1. Изпълнение на визуален тест за изходящо
равнище на знания и умения за видове и жанрове
в изкуството, за фигурални, декоративни и фан
тазни образи и обекти, за използваните техники и
материали в детски творби и в творби на худож
ници в края на 2. клас.
2. Оценяване на резултати от изпълнение на ви
зуален тест.
3. Упражнение за затвърдяване на знания и
умения, с. 78 – 79.
Съдържателни акценти
1. Познава различни видове изобразителна
дейност – рисуване, апликиране, моделиране, ху
дожествено конструиране.
2. Рисува по памет и по въображение природна
среда, образи на човешки фигури и обекти от за
обикалящата среда.
3. Познава изобразителни знаци и ги включва
в рисунки.
4. Умее да създава реален и фантазен образ.
5. Разпознава фигурални и нефигурални образи
и композиционни решения в творби на художници;
6. Използва в изобразителна дейност изобрази
телни материали техники.
7. Разпознава различните видове и жанрове в
художествени творби.
8. Създава рисунки, различни по вид и жанр.
9. Изразява емоционално отношение към твор
би на художници и резултати от изобразителна
дейност.

Бележки
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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Електронни ресурси
Учителят може да избере според интересите на
учениците подходящи задачи и информационни
клипове от рубриките в електронните ресурси.
Например: „Диагностика“.
Междупредметни връзки
БЕЛ – Ориентира се за системните отношения
в езика: звук – дума – изречение – текст.
Познава глагола като част на речта. Ориенти
ра се в частите на речта: съществителни имена,
названия.
Математика – Разбира отношения „пъти пове
че“ и „пъти помалко“. Разпознава видовете ге
ометрични фигури – триъгълник, правоъгълник и
квадрат, по зададени размери.
Околен свят – Посочва примери за нежива и
жива природа и за връзката между човека и при
родата.
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Приложение № 11 към т. 11
УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 2. КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебният предмет изобразително изкуство има
съществена роля за цялостното развитие на лич
ността на ученика. В началния етап на основното
образование той съдейства за изграждане на ху
дожествената и естетическата култура на ученици
те, като стимулира творческите им способности и
развива творческия им потенциал с помощта на:
емоциите и чувствата, въображението, паметта,
мисленето, възприемането и интерпретирането на
обекти от действителността чрез изобразителна
дейност и общуване с художествени произведения.
Предмет на обучението по изобразително изкус
тво в този образователен етап са естетическите
аспекти на обектите и явленията в природата и
обществото. Ето защо то допринася за осъзнава
не на регионално, национално и световно културно
наследство и неговата роля за създаване на по
ложителна нагласа към културното многообразие.
Акцент в обучението по изобразително изкуство
във 2. клас са знанията, уменията и отношенията,
свързани със създаването на реални и фантазни
образи на природни обекти и среда, основни поз
нания за цветовете, за видовете и жанровете в
изобразителното изкуство и творчеството на худож
ника, експериментиране и практическо прилагане
на разнообразни техники за работа с изобрази
телни материали и пособия, познаване на основни
визуални знакови системи в различни области на
живота, осигуряващи възможност за по-пълноцен
на адаптация на учениците в социална среда.
Учебната програма за 2. клас е насочена към
развиване на ключови компетентности, ориентира
ни към личностното развитие на детето през целия
му живот чрез създаване на рисунки, апликации,

пластики, художествени конструкции, изпълнени с
разнообразни изобразителни материали и техники.
Учебното съдържание е представено в осем теми
чрез очакваните резултати от обучението по теми
те и новите понятия в тях, които се овладяват чрез
практическа дейност под формата на изобразител
ни представи. Знанията, уменията и отношенията
се усвояват на емпирико-описателно равнище.
Наред с основните за предмета понятия чрез
обучението по изобразително изкуство във 2. клас
се осъществяват различни междупредметни връзки
и се усвояват понятия с интегрален характер: природна среда, видове изкуства, изразни средства,
визуални знаци, обем, пространство, контраст,
ритъм, движение, въображение, творчество.
Темите са формулирани съобразно различни
дидактически съображения, затова не са пред
ставени в логическа последователност. Например
очакваните резултати по темата „Изобразител
ни техники“ може да се интегрират в останалите
теми. Реализацията им предпоставя методическа
свобода при подбора на методите и средствата
за постигане на съответните очаквани резултати.
Общообразователната подготовка на учениците
по изобразително изкуство във 2. клас може да
се осъществява както в класната стая, така и из
вън училище под формата на:
•• пленер – за наблюдение на природни обекти
и рисуване в природна среда за разбиране
на значението на видовете визуални знаци в
различна среда – природна, обществена;
•• посещение на ателие на художник, изложба
– за запознаване с творчеството на худож
ника, с мястото, където работи и представя
творбите си;
•• организиране на изложба с ученически твор
би – за представяне на резултатите от про
екти, от индивидуална и колективна изоб
разителна дейност на учениците (рисунки,
апликации, моделирани фигури и др.) в учи
лището, в общността.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
Области на
компетентност

Знания, умения и отношения

Обект и
среда

••Открива визуални особености на природни обекти.
••Разкрива многообразие на визуални особености на природни обекти.
••Посочва основни връзки между природни обекти и среда в реални и фантазни ситуации.
••Изразява емоционално-естетическо отношение към природни обекти.

Обект и
образ

••Придобива представа за най-важни визуални особености на човешки фигури и животни.
••Разграничава светли и тъмни цветове в различни изображения.
••Изобразява реални и фантазни образи по впечатление и въображение, като използва светли и тъмни цветове.
••Пресъздава особености на различни фигурални образи.
••Дискутира въздействието на творби с тъмни и светли цветове.
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Области на
компетентност

Знания, умения и отношения

Зрител и
творба

••Познава най-общо професията на художника.
••Разграничава произведения на изобразителното изкуство по вид.
••Коментира творби от различни жанрове изкуство.

Визуална комуникация

••Разбира значението на различни видове визуални знаци.
••Обяснява основни понятия за визуални знаци.
••Използва в изображения видове визуални знаци по тяхното предназначение в различна среда.

Материали и
техники

••Познава изобразителни техники за рисуване, моделиране, апликиране, гравиране и конструиране.
••Разбира най-общо връзката между материал и техника.
••Комбинира различни изобразителни материали и техники.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Теми
Красотата на
природата

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

••Различава визуални особености на обекти и явления от заобикалящата природна
среда (видове форми, съотношения, цветове).
••Сравнява визуални особености на различни обекти и явления от заобикалящата
••изобразяване
среда.
••Изразява чрез описания и рисунки емоционално отношение към красотата на при
родата.

Реален и фан- ••Разкрива основни връзки между обекти и природна среда при наблюдения и изоб
тазен свят
разителна дейност.
••Променя връзки между обекти и среда при създаване на фантазни изображения.
••Коментира особености на изображения от реалния и фантазния свят.

••декоративен
образ
••фантазен
образ

Образи и
форми

••Различава фигурални и нефигурални образи.
••Придобива представа за най-важните визуални особености на човешки фигури и
••форма
животни (силует и детайли, форми, цветове, съотношения).
••силует
••Изобразява визуални особености на човешки фигури и животни.
••Интерпретира особеностите на различни фигурални образи с изобразителна дейност.

Образи и
цветове

••Разграничава светли и тъмни цветове.
••Изобразява реални и фантазни образи по впечатление и въображение, като използ
••светъл цвят
ва светли и тъмни цветове.
••Интерпретира въздействието на творби с тъмни и светли цветове чрез описания и ••тъмен цвят
изобразителна дейност.

Професията
на художника

••Изразява отношение към творческата работа на художника.
••Различава професията на художника от други творчески професии.
••художник
••Коментира изобразителната дейност на художника – живописец, график, скулптор, ••ателие
илюстратор.

Видове и
жанрове в
изкуството

••Разграничава произведения на изобразителното изкуство по вид и жанр – живопис,
графика, скулптура, портрет, пейзаж, натюрморт, фигурална композиция.
••Описва най-общи характеристики на основни видове и жанрове в изкуството.
••Интерпретира чрез изобразителна дейност различни видове и жанрове изкуства.

••живопис
••графика
••скулптура
••натюрморт
••пейзаж
••портрет

Човешки дей- ••Разбира значението на различни видове визуални знаци в околната среда.
ности и знаци ••Използва в изображения видове визуални знаци според тяхното предназначение.
••Коментира мястото и значението на видовете визуални знаци в различна среда ••визуален знак
(природна и обществена).
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Теми
Изобразителни техники

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

••Познава изобразителни техники за рисуване, моделиране, апликиране, издраскване
и конструиране.
••Прилага в изобразителната дейност техники за рисуване, моделиране, апликиране,
издраскване и конструиране.
••смесени тех
••Комбинира и експериментира с различни материали и техники (смесени техники) в ники
изобразителната дейност.
••Описва най-важните особености на различните изобразителни техники.
••Подбира материали, пособия и техники за изобразяване на емоционално състояние.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕ
ЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
ЗА ГОДИНАТА
Годишен брой часове по изобразително изкус
тво във 2. клас – 48.
Примерно разпределение на часовете
За нови знания

20 часа

42%

За упражнения и практически
дейности

26 часа

54%

За диагностика на входното и
изходното ниво

2 часа

4%

Новите знания във 2. клас се усвояват на прак
тическо ниво. В останалите часове за упражне
ния, преговор, обобщение и практически дейности
се изпълняват задачи, осигуряващи възможност
за творческа изява при индивидуално и групово
участие на учениците.

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯ
ВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Оценката в обучението по изобразително изкус
тво е комплексна. Тя съдържа дидактически и ес
тетически показатели и отразява активността на
ученика в образователния процес.
Текущото оценяване е за ученически творби,
създадени в резултат на изпълнение на изобра
зителни задачи.
Входящото и изходящото равнище се оценяват
чрез резултата от изпълнението на изобразителна
задача и визуален тест.
Проследяването на напредъка на всеки ученик
се основава на практически резултати от изобра
зителната дейности, документирани в ученическо
то портфолио.
ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ
ТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕД
МЕТНИ ВРЪЗКИ
Връзките и взаимодействията на учебния пред
мет изобразително изкуство с останалите учебни
предмети се осъществяват на единна познавател
на и практическа основа чрез дейности, насочени
към постигане на съвременните ключови компе
тентности.

Ключови компетентности

Примерни дейности и междупредметни връзки

Компетентности в
областта на българския
език

••илюстриране на познати литературни произведения;
••участие в сценични форми за групова творческа изява чрез декори, костюми, маски при
драматизация на художествен текст;
••свързване на рисунки с художествено описание на природни картини;
••участие в комуникативни ситуации за обогатяване на художествената изразност с понятия
от изобразителното изкуство;
••създаване на описания за произведения на изобразителното изкуство от различни видове
и жанрове;
••разширяване на речника на учениците с нови понятия за изкуството.

Умения за общуване на
чужди езици

••рисуване на забавни образи на букви от различни азбуки;
••рисуване на образи по значения на думи на чужд език.

110

Ключови компетентности

Примерни дейности и междупредметни връзки

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

••използване на изобразителни изразни средства – точка, линия, щрих;
••използване на геометрични фигури при създаване на образи и знаци, за ориентиране в
пространството и изобразяване на съотношения;
••групиране и съпоставяне на обекти по определен визуален признак;
••развиване на представи за визуални характеристики на геометрични форми и линии, позна
ване на мерни единици, съотношения и количества.

Дигитална компетентност

••използване на информация от цифрови средства при създаване на различни видове изоб
ражения (образи, знаци);
••интерактивна употреба на информационно-комуникативни технически средства с помощта
на учителя за възприемане на художествени произведения и сбирки;
••виртуални посещения на галерии.

Умения за учене

••планиране на самостоятелната работа на ученика;
••участие в творческа екипна работа;
••търсене на информация по определена тема и използването є в самостоятелната изобра
зителна дейност.

Социални и граждански
компетентности

••изразяване на междуличностни и междукултурни умения за общуване при участие в колек
тивни творчески проекти;
••изобразяване на природни обекти от родния край, рисуване на природни картини от раз
лични сезони;
••ориентиране посредством визуални знаци в околната среда (природна, обществена);
••коментиране на различни професии и оценяване на ролята на творческата професия на
художника в обществото;
••изразяване на собствено мнение; общуване по подходящ и творчески начин в културни
ситуации.

Инициативност и предприемчивост

••развиване на инициативност, креативност и новаторство чрез участие в проектни дейности;
••практическо използване на материали и пособия, представяне на резултати от творчески
дейности в обществена среда;
••представяне на продукта от самостоятелно изпълнена изобразителна задача пред учениците
от класа.

Културна компетент••съпоставяне професията на художника с други творчески професии – композитор, изпъл
ност и умения за изразя- нител;
••споделяне на емоционални преживявания чрез творчество като възможност за артистично
ване чрез творчество
себеизразяване;
••участие в игрова дейност за артистично себеизразяване и участие в културния живот;
••развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване и включване в култур
ния живот;
••създаване на образи по асоциация от музикални произведения;
••посещения на музеи, галерии и сбирки за възприемане на ролята на естетически фактори
в околната среда (природна и обществена);
••разглеждане на произведения на изобразителното изкуство от наши и чуждестранни худож
ници за разширяване на познанията за художествени творби и творчески дейности;
••организиране на изложба за представяне на резултатите от индивидуална и колективна
изобразителна дейност на учениците (рисунки, апликации, моделирани фигури и др.) в учи
лището, в общността.
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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