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Увод

Книгата за учителя е информационно-методическо по-
собие към учебния комплект по изобразително изкуство 
в 5. клас на издателство „Булвест 2000“. Тя предлага ин-
тересни възможности за работа на учителите чрез раз-
нообразните ресурси, разработени в нея – методически 
акценти при реализирането на всички уроци от учебника, 
годишно тематично разпределение, електронни адреси на 
сайтове и галерии за изкуство. Тя е създадена с идеята да 
подпомага организирането и провеждането на обучение по 
изобразително изкуство в 5. клас, съобразено с държавния 
образователен стандарт и учебната програма.

Основен методически акцент в книгата е поставен на 
организирането на образователния процес в училище по 
такъв начин, че учениците да придобиват ключови ком-
петентности по изобразително изкуство като комплекс 
от знания, умения, способности и мотивация, където ва-
жно значение е отредено на изграждане на художествена 
и естетическа култура, на способности за културно из-
разяване, инициативност и творчество.

Книгата за учителя съдържа методически указания за 
провеждане на обучение по всички видове уроци в печат-
ното издание на учебника за: нови знания, упражнения, 
практически дейности за развиване на творческите спо-
собности и въображение, контрол и оценка (за входно и 
изходно ниво, обобщение и преговор, картинен тест). В 
нея са предложени разнообразни образователни модели и 
технологии за постигане на очакваните резултати по вся-
ка тема на учебното съдържание, за усвояване на нови 
понятия и умения за изобразителна дейност.

В методическите указания са включени: образователни 
проблеми, разгледани  в дадената тема и в художест-
вената практика към нея; основни акценти при разра-
ботване на урока. Предложени са богати възможности 
за междупредметни и вътрешнопредметни връзки, ком-
петентности и дейности с междупредметен характер, 
педагогическа технология за провеждане на обучението 
с включени методи и форми на оценяване по урочни еди-
ници.

Книгата за учителя следва да се разглежда като мето-
дическо средство за подпомагане на образователния про-
цес чрез актуални методически идеи и подходи в съвре-
менните условия на обучение, традициите в българското 
образование и добри практики в обучението.

От авторите
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1 . ЦЕЛИ И ОСОБЕНОСТИ 
НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
В ПЕТИ КЛАС, ЗАЛОЖЕНИ 
В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по изобразително изкуство 

за пети клас е насочена към развиване на знания, 
умения и отношения, които формират цялостен и 
задълбочен интерес на ученика към постижения-
та на националната и световната художествена 
култура.

Учебното съдържание по изобразително изку-
ство в пети клас осигурява възможности за:

 • овладяване на базисни знания за изобрази-
телното изкуство и художествената практика;

 • изграждане на отношение към праисторичес-
кото изкуство и изкуството на Древния свят;

 • усвояване на основни знания за изящните 
изкуства;

 • изразяване на идеи и преживявания чрез 
различни изразни средства на изящните из-
куства;

 • използване възможностите на дигиталните 
технологии за възприемане на изкуството и 
приложението им в творческата дейност на 
учениците;

 • изграждане на естетически критерии за оцен-
ка на обекти от действителността и произве-
дения на изкуството.

Целите на обучението по изобразително изку-
ство в пети клас са насочени към:

 • изграждане на художествена и естетическа 
култура на учениците.

 • развиване на творческите им способности,
 • развиване на естетически критерии за въз-
приемане на обекти и явления от действител-
ността и творби на изкуството.

В основата на учебното съдържание по изобра-
зително изкуство в пети клас е поставена ключо-
вата компетентност Културна компетентност и 
изразяване чрез творчество, чиито измерения в 
прогимназиалния етап на основното образование 
имат важна роля за развиване на въображение-
то, за стимулиране на естетическо чувство чрез 
артистично себеизразяване и участие в културния 
живот, за изразяване на чувства и емоции в про-
цеса на изобразителна дейност, за постепенното 
осъзнаване на стойността на изкуството в живота 
на хората.

В съдържанието на учебната програма по изоб-
разително изкуство за пети клас е поставен ак-

цент върху знанията, уменията и отношенията, 
свързани с историята на изкуството и връзката 
между изкуството и виртуалната среда.

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, ориентира-
ни към личностното развитие на ученика.

В учебната програма са включени ключови ком-
петентности като базови, основни знания, уме-
ния и нагласи, оценъчни отношения за:

 • художествено възприемане на обекти от зао-
бикалящата среда, произведения на изобра-
зителното изкуство и детско творчество;

 • изобразителна дейност (рисуване, моделира-
не, 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 познавателни (във връзка с 
прилагане на логическо, интуитивно и творческо 
мислене ) и практически (сръчност и практически 
действия при употреба на изобразителни матери-
али, инструменти и пособия).

В учебната програма са включени дейности и 
междупредметни връзки за придобиване на след-
ните ключови компетентности:

1 . Компетентности в областта на българския 
език;

2 . Умения за общуване на чужди езици;
3 . Математическа компетентност и основни 

компетентности в областта на природните науки и 
на технологии;

4 . Дигитална компетентност;
5 . Умения за учене;
6 . Социални и граждански компетентности;
7 . Инициативност и предприемчивост;
8 . Културна компетентност и умения за изразя-

ване чрез творчество;
9 . Умения за подкрепа на устойчивото развитие 

и за здравословен начин на живот и спорт.

Структура на учебното съдържание – 
особености

В структурата на учебната програма по изобра-
зително изкуство за пети клас са включени нови 
елементи – основни теми.
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Учебното съдържание по изобразително изку-
ство е олекотено на ниво дейности, очаквани ре-
зултати и нови понятия.

Учебното съдържание за 5. клас е обособено в 
седем основни теми:

Тема 1 . Праисторическо изкуство и изкуството 
на Древния свят

Тема 2 . Изкуството на древните траки и наслед-
ството на античните цивилизации по българските 
земи

Тема 3 . Видове и жанрове в изящните изкуства
Тема 4 . Формите в природата – възприемане на 

цвят, структура и пропорции
Тема 5 . Изразни средства в изящните изкуства
Тема 6 . Композицията в изящните изкуства
Тема 7 . Изкуство и виртуална среда
7.1. Изобразително изкуство и дигитално изо-

бражение
7.2. Информационни страници за изкуство
7.3. Изкуство и интерактивни мрежи за сътруд-

ничество

Учебното съдържание е представено чрез очак-
вани резултати и нови понятия по основните теми. 
Новите знания и понятия се изясняват и усвояват 
чрез практическа дейност под формата на изоб-
разителни представи. Знанията, уменията и отно-
шенията, свързани с постигането на ключовата 
компетентност Културна компетентност и изра-
зяване чрез творчество, се формират на емоцио-
нално-познавателно равнище (чрез практически 
дейности), като се разчита на интеграция в дей-
ностите за развиване на ключови компетентности 
и междупредметни връзки за усвояване на умения 
за самостоятелност, инициативност и творчество, 
работа в екип, проектно и изследователско учене 
и мислене, представяне на творчески резултати и 
реализация.

Цели на обучението 
по изобразително изкуство в 5 . клас 
в съответствие с декомпозирания 
държавен образователен стандарт

Целите на учебната програма по изобразително 
изкуство за 5. клас са определени във връзка с 
декомпозираните държавни образователни стан-
дарти за всеки клас от прогимназиалния етап на 
основната образователна степен. Затова в учеб-
ната програма по изобразително изкуство за 5. 
клас очакваните резултати в края на обучението 
са обособени по всяка от областите на компе-
тентност за прогимназиалния етап на основната 
образователна степен:

 • Изкуство и общество – 10 очаквани резулта-
та;

 • Изобразителни дейности – 11 очаквани ре-
зултата;

 • Визуална култура и електронни медии – 6 оч-
аквани резултата.

Разпределение на учебното време 
по видове уроци

В учебната програма е включено примерно раз-
пределение на учебното време за задължителна 
подготовка на учениците по учебен план (68 часа), 
според което:

 • до 54% (36 часа) са предвидени за нови зна-
ния,

 • до 6% (4 часа) за упражнения, до 9% ( 6 часа) 
за преговор и обобщение,

 • до 22% (16 часа) за практически дейности за 
развиване на творческите способности и въ-
ображение,

 • до 9% (6 часа) за контрол и оценка (за вход-
но и изходно ниво, за текущ контрол, тест) 
при усвояване на учебното съдържание.

Новите знания в 5. клас се усвояват на теоре-
тично и на практическо ниво. В останалите часо-
ве за упражнения и творчески дейности се из-
пълняват задачи, които осигуряват възможност за 
по-активна творческа изява при индивидуално и 
групово участие на учениците.

Специфични методи и форми 
за оценяване постиженията на учениците

Оценката в обучението по изобразително из-
куство е комплексна. Тя съдържа дидактически и 
естетически показатели. Дидактическите показа-
тели се отнасят до изпълнението на поставените 
учебни задачи. Естетическите показатели отразя-
ват качествените характеристики на индивидуал-
ни творчески прояви и постижения на ученика.

Видове оценяване и методи:
Текущото оценяване на ученически творби е в 

резултат от изпълнение на изобразителни задачи 
на основа на дидактически и естетически показа-
тели. Поощрява се активността на ученика.

Входящо, междинно и изходящо равнище. То се 
оценява чрез:

 • резултата от изпълнение на изобразителна 
задача по дидактически и естетически пока-
затели, отнасящи се до учебно съдържание, 
което е предвидено да бъде усвоено в пе-
риода на диагностиката;

 • визуален тест.
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2 . МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ 
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМАТА

При изпълнение на учебната програма по изоб-
разително изкуство в пети клас е необходимо да 
се имат предвид някои основни положения:

 • В обучението по изобразително изкуство се 
поставя във фокус личностното развитие на 
ученика, като се създават условия за стимули-
ране на творческия потенциал, за развиване 
на инициативност, креативност, толерантност, 
положителни нагласи за артистично себеиз-
разяване и реализация. Затова в обучението 
по изобразително изкуство следва да се да се 
осигури възможност ученикът свободно да из-
разява мнения, отношения, да работи по свое 
предпочитание с изобразителни материали и 
пособия, да избира обекти и начини за тяхно-
то изобразяване и др. Това обаче не означава 
да се лиши учебната работа от необходимото 
педагогическо въздействие, а да се постигне 
баланс между подходи, методи и средства за 
развитие на личността на ученика.

 • Образователните дейности в обучението по 
изобразително изкуство не са свързани само 
с обучение по конкретни теми на учебното 
съдържание. Обучението има комплексен 
характер и е насочено към придобиване на 
ключови компетентности, ориентирани към 
личностното развитие на ученика. Придоби-
ват се компетентности чрез учебната програ-
ма по изобразително изкуство в областите: 
изкуство и общество; изобразителна дей-
ност; визуална култура и електронни медии.

 • Важно значение в обучението по изобра-
зително изкуство имат междупредметните 
връзки. Така например усвояването на нови 
знания по Тема 1. „Праисторическо изкуство 
и изкуството на Древния свят“, Тема 2. „Изку-
ството на древните траки и наследството на 
античните цивилизации по българските земи“ 
се осъществява във връзка с учебния пред-
мет „История и цивилизации“; прилагането на 
дигитални средства и технологии в творчески 
процес при създаване на различни видове 
образци и знаци по Тема 7. „Изкуство и вир-
туална среда“ се осъществява чрез познати 
компютърни програми от часовете по инфор-
матика и информационни технологии и т.н.

 • Учебната програма дава свобода при под-
бора на методи и средства за постигане на 
вътрешнопредметни връзки в очакваните ре-
зултати по основните теми на учебното съ-
държание.

 • Засилените междупредметни връзки и на-
растващото влияние на фактори на природ-
ната и социално-културната среда дават 
възможност в обучението по изобразително 
изкуство да се използват разнообразни орга-
низационни форми и методи като: работа по 
образователен проект, обучение извън учи-
лище (посещения на музеи, галерии и сбирки; 
организиране на изложба и др.).

3 . УЧЕБНИЯТ КОМПЛЕКТ ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 5 . КЛАС

Учебният комплект по изобразително изкуство 
за 5. клас включва: печатно издание и електронен 
вариант на учебник, книга за учителя, разработе-
ни по учебната програма по изобразително изку-
ство за 5. клас

Учебник по изобразително изкуство за 5 . клас

Учебникът е разработен като печатно издание 
с електронен вариант в съответствие с изисква-
нията за задължителна подготовка на ученици в 5. 
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 5. клас (теми, компетентности 
като очаквани резултати от обучението по съот-
ветните теми, нови понятия).

Електронен вариант на учебник 
по изобразително изкуство за 5 . клас

Електронният вариант на учебник включва: до-
пълнителни електронни разработки (видеоматери-
али, илюстрации с произведения на изобразител-
ното изкуство и ученическо творчество, анимирани 
изображения, занимателни материали и др.) по за-
дачи от уроците в печатното издание на учебника. 
Електронният вариант предоставя нови възмож-
ности за обучение, различни от тези в печатното 
издание на учебника. Предназначението му е да: 
стимулира взаимодействие между учителя и учени-
ците в учебния процес; подпомага използването на 
разнообразни методически решения и учене чрез 
практическа дейност; осигурява възможност за са-
мооценяване на постиженията на учениците.
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Книга на учителя 
по изобразително изкуство за 5 . клас

Книгата за учителя съдържа методически указа-
ния за провеждане на обучение по всички уроци 
в печатното издание на учебника, указания за ра-
бота с електронния вариант на учебника; пред-
ставя особености на учебната програма по изоб-
разително изкуство за 5. клас; предлага в помощ 
на учителите годишно тематично разпределение 
на учебното съдържание по теми на уроците за 
нови знания, упражнения и практическа дейност 
във връзка с основните теми и новите понятия в 
учебната програма, възможности за междупред-
метни връзки, компетентности и дейности с меж-
дупредметен характер, педагогическа технология 
за провеждане на обучението с включени методи 
и форми на оценяване по урочни единици.

Особености в печатното издание 
на учебника в помощ на ученика

В учебника е включен апарат за ориентиране 
на ученика при използване на учебника – пътево-
дител и система от рубрики. Апаратът е съобра-
зен с възрастовите особености на учениците в 5. 
клас.

Изложението по съдържанието в учебника след-
ва логиката за:

 • постепенно осъзнаване стойността на изку-
ството в живота на човека,

 • плавно и последователно развиване на спо-
собности за себеизразяване с различни ху-
дожествени средства,

 • стимулиране на въображението и изразява-
не на емоции в процеса на изобразителната 
дейност.

Изложението по съдържанието във всеки урок 
е подчинено на определена последователност – 
логиката на разработването на съдържанието се 
развива от усвояване на знания и умения, отна-
сяща се до художествено възприемане и изобра-
зителна дейност. Към оценяване на естетическото 
въздействие на обекти и творби и осмисляне на 
значението към художествено-културен контекст.

Пример за последователност на действия в 
обучението по учебника е:

 • изясняване на ново знание на теоретична и 
на практическа основа;

 • развиване на усвоени знания в сходна или в 
различна ситуация чрез задачи за наблюде-
ние, описание и практическа дейност;

 • визуален тест за проверка на знанията.
Балансът между текст и илюстративен материал 

в учебника преди всичко е съобразен с възрас-

товите особености на учениците в 5. клас. Тек-
стовете в учебника са структурирани, съобразно 
съдържанието на темите. Използван е функцио-
нален илюстративен материал (снимки, репродук-
ции, схеми) за изясняване на нови понятия или 
начини за създаване на изображения.

В учебника са включени: снимки на природни 
обекти; рисунки на ученици, репродукции – гра-
фични и живописни творби на художници.

Съобразно спецификата на учебния предмет и 
в съответствие с възрастовите особености на уче-
ниците в учебника са включени различни по вид 
и степен на трудност задачи за:

 • наблюдение,
 • словесно описание,
 • практическа дейност – моделиране, аплики-
ране, рисуване, художествено конструиране,

 • картинни тестове за проверка на усвоени 
знания и умения, образователен проект за 
прилагане на усвоени знания в нов контекст.

Учебникът предлага различни възможности за 
усвояване на нови знания, за упражнения и прак-
тическа дейност, съответстващи на различни сти-
лове на учене на учениците чрез разнообразни, 
балансирани учебни дейности и задачи. Съобра-
зен е ролята на емоциите, чувствата, въображе-
нието, паметта, мисленето при възприемане и ин-
терпретиране на обекти от действителността, при 
изпълнение на задачи за изобразителна дейност, 
общуване с художествени произведения и учени-
чески творби, изпълнени с разнообразни изобра-
зителни материали и техники. Дава възможност 
за индивидуални предпочитания на учениците към 
начините за усвояване на нови знания, упражне-
ния и практическа дейност. От друга страна, учеб-
ните задачи дават възможност за прилагане на 
разнообразни подходи и методи на преподаване, 
които да съответстват на интересите и предпочи-
танията на учениците.

Електронен вариант на учебника 
по изобразително изкуство за 5 . клас

Целта на това издание е да предложи по-раз-
нообразни възможности и учебни материали за 
подготовка и провеждане на уроците за обуче-
ние по изобразително изкуство и чрез него да 
превърне индивидуалната и груповата работа с 
учениците в час в забавно, интересно и успеш-
но занимание. Използването на електронните 
продукти осигурява както условия за прилагане 
на разнообразни интерактивни методи и техники 
в учебния процес, така и повече реално време 
за ефективна практическа работа с учениците. 
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Електронният вариант на учебника за 5. клас е це-
нен помощник на учителя в онагледяването, обо-
гатяването и осъвременяването на учебния мате-
риал, включен в печатното издание на учебника; в 
преподаването на учебното съдържание.

Електронното издание:
 • стимулира образните представи и възприятия 
на различни илюстрации, снимки, графични 
изображения, които подпомагат и мотивират 
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 5. 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 изобрази-
телното изкуство, с помощта на които се 
реализират по-пълноценно конкретни уроци;

 • мултимедийни разработки с различни видове 
интерактивни упражнения, задачи, тестове, 
които допринасят за по-лесното и по-успеш-
ното възприемане на учебното съдържание 
от учениците;

 • визуални материали, съдържащи отделни фо-
тографии и галерии със снимки, и разнообраз-
ни илюстрации за онагледяване на текстове 
от учебника;

 • анимирани графики и алгоритми, представя-
щи по достъпен начин етапи в изграждане на 
раз лични образи, начини за работа с изобра-
зителни материали и пособия и др.;

 • занимателни материали, представящи по за-
помнящ се начин конкретни понятия от учеб-
ната програма.

Електронното издание на учебника се предос-
тавя в платформата на издателството за всеки 
учител, избрал да работи по учебния комплект на 
„Булвест 2000“.

4 . ПРЕДИМСТВА НА ОБУЧЕНИЕТО 
ЧРЕЗ УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 5 . КЛАС

Учебният комплект по изобразително изкуство 
за 5.клас (печатно издание на учебник с електро-
нен вариант и книга за учителя) осигурява преди 
всичко възможности за прилагане на нов подход 
(компетентностен подход) за личностно развитие 
на ученика във връзка с постигането на по-висо-
ка степен на свързаност между индивидуалните 
способности и социалните цели на личността (в 
съответствие със Закона за предучилищно и учи-
лищно образование).

Учебният комплект осигурява възможности за 
придобиване на ключови компетентности като 
комплекс от умения, знания, способности и на-
гласи, желание и мотивация за учене на учени-
ците в съответствие с държавния образователен 
стандарт и учебната програма по изобразително 
изкуство за 5. клас.

Учебният комплект по изобразително изкуство 
предлага методически подходи и образователни 
модели и технология, ориентирани към личностно-
то развитие, съобразени с възрастовите особе-
ности и интереси на ученика.

В учебния комплект по изобразително изкуство 
за 5. клас са съобразени следните принципи, под-
ходи и методически идеи:

 • Съобразяване с възрастовите особености  
на учениците

Равнището на трудност на съдържанието на те-
мите в учебника, най-вече при изясняването на 
нови понятия, е съобразено с учебната програма 
и с възрастовите особености на учениците от 5. 
клас. Усвояването на нови знания по съдържание-
то на учебника е предвидено да се осъществява 
на сетивно-аналитична и практическа основа, за 
разлика от началния етап, където новите знания 
се развиват на сетивно-емоционална и практиче-
ска основа. Равнището на трудност е диферен-
цирано чрез учебни задачи на две равнища (за 
задължителен образователен минимум и надграж-
дащо равнище).

 • 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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В учебника е спазен принципът за последова-
телност и приемственост в усвояването на учеб-
ното съдържание чрез подходяща актуализация 
на вече придобити знания и умения. Последова-
телността и приемствеността на учебното съдър-
жание в 5 клас е разработено в учебника като 
неделима част от общата система на обучението 
по изобразително изкуство от началния до гимна-
зиалния етап. Знанията и уменията се надграждат 
и актуализират над усвоеното учебно съдържание 
за 1 – 4 клас.

В учебника ясно са изразени връзките между 
сродни теми и понятия на равнище очаквани ре-
зултати и на ниво основни теми в програмата.

 • Системност и яснота  
при въвеждане на понятия

В учебника са включени всички нови понятия 
по учебната програма по изобразително изкуство 
за 5. клас. Предвидено е усвояването на нови-
те 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: изящни изкуства 
– в ОК „Изкуство и общество“, портрет, пейзаж, 
натюрморт – в ОК „Изобразителни дейности“, ди-
гитално изображение, информационна страница 
за изкуство – в ОК „Визуална култура и електрон-
ни медии“;

2) във връзка с основните теми в учебната 
програма. Пример за усвояване на нови зна-
ния (понятия) чрез вътрешнопредметна интегра-
ция между различни основни теми: изясняването 
на понятията: щрих, мазка, фактура, текстура в 
тема 4. Изразни средства на изящните изкуства 
е предвидено да се осъществи във връзка с тема 
3. Видове и жанрове в изящните изкуства и т.н.

Включени са възможности за надграждане на 
знанията и уменията от обучението по изобрази-
телно изкуство в 5. клас в останалите класове (6. 
клас, 7. клас) от прогимназиалния етап на основ-
ната образователна степен.

 • Плавен преход и приемственост при въвеж-
дането на новите знания и при развиването 
на умения

В съответствие с изискванията в учебната про-
грама усвояването на нови знания в учебника е 
предвидено да се осъществява на сетивно-анали-
тична и практическа основа чрез различни зада-
чи. В учебника е предвидена система за плавно 
и постепенно усвояване на нови знания, която 

води до постигане на очакваните резултати по ос-
новните 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 ме-
тодите и средствата за постигане на очакваните 
резултати.

 • Балансираност на информацията, предви-
дена за нови знания, за упражнения, за пре-
говор, за обобщения, в съответствие с пре-
поръчителното процентно разпределение в 
учебната програма

В учебника са включени следните видове уро-
ци, съобразно предвиденото примерно разпреде-
ление в учебната програма за 5. клас за: нови 
знания (НЗН), упражнения (У) преговор и обоб-
щение (П), практически дейности за развиване 
на творческите способности и въображение (ПД), 
контрол и оценка (за входно и изходно ниво, за 
текущ контрол, тест). Спазено е препоръчителното 
процентно съотношение по брой часа за различ-
ните видове уроци. Не са допуснати отклонения от 
примерното разпределение на видовете уроци по 
учебната програма.

 • Условия за формиране на ключовите ком-
петентности, конкретизирани в учебна про-
грама, и възможности за практическото им 
прилагане

Уроците в учебника водят до формиране на 
ключови компетентности (КК) и до практическо-
то им прилагане в нов контекст. В учебника са 
включени задачи/дейности за междупредметни 
връзки за развиване на ключови компетентности. 
От ключовите компетентности (КК) в учебната 
програма с най-големи възможности за стимули-
ране на въображението, за изразяване на емоции 
в процеса на изобразителната дейност има клю-
човата компетентност Културна компетентност 
и изразяване чрез творчество. В съдържанието 
на учебника тя има приоритетно значение за из-
граждане на художествена и естетическа култура 
на учениците.

 • Условия за насърчаване и улесняване на са-
мостоятелното търсене на информация от 
различни източници

В учебника са предложени задачи за насърча-
ване самостоятелното проучване на информация 
(например: задачи за наблюдение и сравняване 
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на обекти с културно-историческо значение, про-
изведения на изобразителното изкуство от раз-
лични видове и жанрове; задачи за самостоятелно 
търсене на информация от други информационни 
източници – информационни страници за изку-
ство, сайтове на музеи и галерии и др.).

 • Възможности за самостоятелно учене, кри-
тическо мислене и творчески дейности

В съдържанието на учебника важно значение 
имат уроците за практически дейности за разви-
ване на творческите способности и въображение 
на учениците. Предвидено е в уроците за твор-
чески дейности учениците да развиват умения за 
себеизразяване чрез усвояване на познания на 
сетивно – аналитична и на практическа основа за 
изразни средства, дигитални изображения и др. 
Включени са въпроси и задачи за: естетическа 
оценка на природни обекти, изразяване на от-
ношение към разглеждани творби на художници, 
развиване на критично мислене

 • Възможности за осъществяване на вътреш-
нопредметни и междупредметни връзки

Учебникът осигурява условия за реализиране 
на вътрешнопредметни и междупредметни връзки. 
Това е осъществено на три равнища:

1) между уроци по всяка основна тема;
2) между уроци от различни основни теми;
3) между различни учебни предмети.
Например: обучението по тема 1. „Праисториче-

ско изкуство и изкуството на Древния свят“, тема 
2. „Изкуството на древните траки и наследството 
на античните цивилизации по българските земи“ 
се осъществява във връзка с обучението по Ис-
тория и цивилизации, където учениците използват 
усвоени знания за развитието на обществото през 
праисторическата епоха, древността и античност-
та. В обучението по тема 7. „Изкуство и виртуал-
на среда“ се осъществява връзка с обучението 
по Информационни технологии, където учениците 
прилагат усвоени знания за компютърна система, 
услуги и приложения в интернет и т.н.

 • Възможности за самооценяване на пости-
женията на учениците

При изпълнението на изобразителните задачи 
към всяка от тях е дадена възможност за само-
оценка на собствените постижения на ученика. 
Отговорите на ученика по зададени въпроси от 
учителя по всяка от основните теми в учебника 
– устно, писмено или под форма на тест, предста-

влява начин за самооценяване.
В учебника са предложени и картинни тестове 

за преговор и обобщение по всяка от основните 
теми на учебната програма. Те самостоятелно се 
попълват от учениците във връзка с изпълнението 
на задачи. В процеса на обучение те бързо дават 
обратна връзка за равнището на усвоени знания 
и умения. Установяването на входно и изходно 
ниво на знания и умения се установява чрез по-
пълване на картинен тест и изпълнение на изоб-
разителна задача.

ПРИМЕРНО ГОДИШНО 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ЗА 5 . КЛАС

В таблицата с примерното разпределение са 
използвани съкращения за ключовите компетент-
ности (КК), дейностите и междупредметните връз-
ки (а, б, в, г, д, е) по Учебната програма по изоб-
разително изкуство за 5. клас
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1 . Компетентности в областта 
на българския език – КК – 1
а) описване на наблюдавани обекти, среда, 

произведения на изобразителното изкуство и уче-
нически творби;

б) разширяване на речника на учениците с 
нови понятия за изобразителното изкуство;

в) общуване на роден език в културни ситуации

2 . Умения за общуване 
на чужди езици – КК – 2,
а) разбиране на културното многообразие чрез 

общуване на чужди езици;
б) обогатяване на знанията за изобразител-

ното изкуство и художествената култура в други 
страни чрез общуване и информация на чужди 
езици

3 . Математическа компетентност 
и основни компетентности в областта 
на природните науки и 
на технологиите – КК – 3
а) развиване на пространствени представи за 

визуални характеристики на геометрични форми и 
линии чрез изобразителна дейност;

б) развиване на количествени представи за 
съотношения и количества в изобразителна дей-
ност;

в) прилагане на математически методи на ми-
слене (логическо и пространствено) в творческа 
дейност;

г) на геометрични фигури при създаване на ви-
зуални образи и знаци;

д) създаване на художествени проекти и техно-
логии с материали от природата;

4 . Дигитална компетентност – КК – 4
а) познаване на възможностите на компютъра 

и прилагане на компютърни програми за проучва-
не, систематизиране, обработване, архивиране и 
ползване на информация за изкуството;

б) прилагане на дигитални средства и техноло-
гии в творчески процес при създаване на различ-
ни видове изображения (образи, знаци);

в) интерактивна употреба на информацион-
но-комуникативни технически средства за възпри-
емане на художествени произведения и сбирки, 
виртуални посещения на галерии;

г) употреба на информационни и комуника-
ционни технически средства за презентиране на 
резултати от дейност и проекти;

5 . Умения за учене – КК – 5
а) планиране на самостоятелната работа на уче-

ника;

б) участие в екипна работа;
в) развиване на мотивация и увереност за 

творческа изява и личностна реализация;

6 . Социални и граждански компетентности – 
КК – 6
а) изразяване на междуличностни и междукул-

турни умения за общуване чрез творчество;
б) създаване на колективни творчески проекти;
в) развиране на толерантност при участия в 

колективни творчески изяви и проекти.
г) защитаване на човешките права чрез твор-

чески дейности и инициативи;

7 . Инициативност и предприемчивост – КК – 7
а) развиване на инициативност, креативност и 

новаторство, активно участие в творчески проекти;
б) практическо използване на материали и 

пособия, представяне на резултати от творчески 
дейности в обществена среда;

в) използване на различни материали, инстру-
менти и пособия в творчески дейности;

8 . Културна компетентност 
и умения за изразяване 
чрез творчество – КК – 8
а) развиване на познания за художествени 

творби и творчески дейности;
б) разбиране ролята на естетическите фактори 

в околната среда (природна и обществена);
в) проявяване на толерантност към културното 

многообразие;
г) развиване на естетическо чувство чрез ар-

тистично себеизразяване и участие в културния 
живот;

д) формиране на художествена култура при 
възприемане на произведения от изобразително-
то изкуство в музеи, галерии и сбирки в културни 
центрове;

е) участие в културни ситуации с индивидуална 
и колективна изобразителна дейност;

9 . Умения за подкрепа 
на устойчивото развитие и за 
здравословен начин на живот 
и спорт – КК – 9
а) проява на лична отговорност за опазване на 

околната среда и здравето на човека чрез учас-
тие в инициативи с творчески дейности и проекти;

б) устойчиво използване на материали и ре-
сурси в творчески дейност 

в) решаване на социални проблеми за преодо-
ляване на различия и неравенство между хора-
та, водещи до социална изолация и бедност чрез 
творчески дейности и проекти.
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№ по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната еди-
ница

Урочна еди-
ница за

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица Методи и форми на оценяване по теми и/
или раздели 

Забе-
лежка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1
IX

Какво знам и мога в 
началото на пети клас

Контрол и 
оценка (ди-
агностика на 
входно ниво)

Различава творби на изобразително-
то изкуство по вид и жанр.
Знае основни понятия за изобрази-
телното изкуство.

Картинен тест, практическа задача.
(Български език и литература)

Оценява се резултатът от изпълнение на карти-
нен тест и изобразителна задача за работа с 
изразни средства, материали и пособия.
Изпълнение на картинен тест.

2 2
IX

Праисторическо изкуство Нови знания Описва особености на праисторичес-
кото изкуство.

скално изку-
ство
мегалити

Познава най-общо праисторическо, древно и антично изку-
ство и архитектура.
Беседа, практически задачи.
(История и цивилизации, Български език и литература, 
Чужди езици, Информационни технологии)
КК-8а; КК-2б; КК-1б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) фантазен образ на човек, художествена 
конструкция;
2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест

3 3
X

Древноизточно изкуство
Древноегипетско изку-
ство

Нови знания Разграничава творби на изкуството и 
архитектурата от Древен Египет.

пирамида,
сфинкс

Познава най-общо праисторическо, древно и антично изку-
ство и архитектура.
Разпознава значими произведения на изкуството и архи-
тектурата, характерни за тези периоди. Беседа, дискусия, 
практически задачи.
(История и цивилизации, Български език и литература, 
Чужди езици, Информационни технологии)
КК-8а; КК-2б; КК-1б.

Изпълнение на изобразителна задача: 1) фигу-
рална композиция по впечатление; 2) индиви-
дуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

4 4
X

Изкуство на Месопота-
мия

Нови знания Разграничава творби на изкуството и 
архитектурата от Двуречието.

Познава най-общо праисторическо, древно и антично изку-
ство и архитектура. Разпознава значими произведения на 
изкуството и архитектурата, характерни за тези периоди.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(История и цивилизации, Български език и литература, 
Чужди езици, Информационни технологии)
КК-8а; КК-2б; КК-1б.

Изпълнение на изобразителна задача: 1) фанта-
зен образ на човек;
макет или апликация на архитектурен обект по 
впечатление;
2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

5 5
X

Антично изкуство
Древногръцко изкуство

Нови знания Разграничава творби на изкуството и 
архитектурата от Древна Гърция.

акропол Познава най-общо праисторическо, древно и антично изку-
ство и архитектура. Разпознава значими произведения на 
изкуството и архитектурата, характерни за тези периоди.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(История и цивилизации, Български език и литература, 
Чужди езици, Информационни технологии)
КК-8а; КК-2б; КК-1б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) проект и украса на ваза; 2) индивидуални 
постижения
Изпълнение на картинен тест.

6 6
X

Древноримско изкуство Нови знания Разграничава творби на изкуството и 
архитектурата от Древен Рим.

пантеон Познава най-общо праисторическо, древно и антично изку-
ство и архитектура.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(История и цивилизации, Български език и литература, 
Чужди езици, Информационни технологии)
КК-8а; КК-2б; КК-1б.

Изпълнение на изобразителна задача: 1) макет 
и фигурална композиция;
2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

7 7
XI

Тракийско и антично 
изкуство по българските 
земи

Нови знания Познава най-общо тракийското и 
античното изкуство по българските 
земи.

Притежава основни знания за художественото наследство 
по българските земи от праисторията и Древността.
Беседа, дискусия, практически задачи
(История и цивилизации, Български език и литература, 
Информационни технологии)
КК-8а; КК-2б; КК-1б.

Изпълнение на изобразителна задача: 1) проект 
на мозайка (релеф/фигурална композиция); 2)
индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 5 . КЛАС
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
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Директор: .................................................................
         (Име, фамилия, подпис)

№ по 
ред

Учебна 
седмица 
по ред

Тема на урочната еди-
ница

Урочна еди-
ница за

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението

Нови понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица Методи и форми на оценяване по теми и/
или раздели 

Забе-
лежка

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1
IX

Какво знам и мога в 
началото на пети клас

Контрол и 
оценка (ди-
агностика на 
входно ниво)

Различава творби на изобразително-
то изкуство по вид и жанр.
Знае основни понятия за изобрази-
телното изкуство.

Картинен тест, практическа задача.
(Български език и литература)

Оценява се резултатът от изпълнение на карти-
нен тест и изобразителна задача за работа с 
изразни средства, материали и пособия.
Изпълнение на картинен тест.

2 2
IX

Праисторическо изкуство Нови знания Описва особености на праисторичес-
кото изкуство.

скално изку-
ство
мегалити

Познава най-общо праисторическо, древно и антично изку-
ство и архитектура.
Беседа, практически задачи.
(История и цивилизации, Български език и литература, 
Чужди езици, Информационни технологии)
КК-8а; КК-2б; КК-1б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) фантазен образ на човек, художествена 
конструкция;
2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест

3 3
X

Древноизточно изкуство
Древноегипетско изку-
ство

Нови знания Разграничава творби на изкуството и 
архитектурата от Древен Египет.

пирамида,
сфинкс

Познава най-общо праисторическо, древно и антично изку-
ство и архитектура.
Разпознава значими произведения на изкуството и архи-
тектурата, характерни за тези периоди. Беседа, дискусия, 
практически задачи.
(История и цивилизации, Български език и литература, 
Чужди езици, Информационни технологии)
КК-8а; КК-2б; КК-1б.

Изпълнение на изобразителна задача: 1) фигу-
рална композиция по впечатление; 2) индиви-
дуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

4 4
X

Изкуство на Месопота-
мия

Нови знания Разграничава творби на изкуството и 
архитектурата от Двуречието.

Познава най-общо праисторическо, древно и антично изку-
ство и архитектура. Разпознава значими произведения на 
изкуството и архитектурата, характерни за тези периоди.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(История и цивилизации, Български език и литература, 
Чужди езици, Информационни технологии)
КК-8а; КК-2б; КК-1б.

Изпълнение на изобразителна задача: 1) фанта-
зен образ на човек;
макет или апликация на архитектурен обект по 
впечатление;
2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

5 5
X

Антично изкуство
Древногръцко изкуство

Нови знания Разграничава творби на изкуството и 
архитектурата от Древна Гърция.

акропол Познава най-общо праисторическо, древно и антично изку-
ство и архитектура. Разпознава значими произведения на 
изкуството и архитектурата, характерни за тези периоди.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(История и цивилизации, Български език и литература, 
Чужди езици, Информационни технологии)
КК-8а; КК-2б; КК-1б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) проект и украса на ваза; 2) индивидуални 
постижения
Изпълнение на картинен тест.

6 6
X

Древноримско изкуство Нови знания Разграничава творби на изкуството и 
архитектурата от Древен Рим.

пантеон Познава най-общо праисторическо, древно и антично изку-
ство и архитектура.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(История и цивилизации, Български език и литература, 
Чужди езици, Информационни технологии)
КК-8а; КК-2б; КК-1б.

Изпълнение на изобразителна задача: 1) макет 
и фигурална композиция;
2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

7 7
XI

Тракийско и антично 
изкуство по българските 
земи

Нови знания Познава най-общо тракийското и 
античното изкуство по българските 
земи.

Притежава основни знания за художественото наследство 
по българските земи от праисторията и Древността.
Беседа, дискусия, практически задачи
(История и цивилизации, Български език и литература, 
Информационни технологии)
КК-8а; КК-2б; КК-1б.

Изпълнение на изобразителна задача: 1) проект 
на мозайка (релеф/фигурална композиция); 2)
индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

8 8
XI

Археологически музей – 
София

Упражнение Разпознава основни произведения от 
изкуството на траките и от античното 
изкуство по българските земи.

Притежава основни знания за художественото наследство 
по българските земи от праисторията и Древността.
Дискусия, практически задачи.
(История и цивилизации, Български език и литература, 
Информационни технологии)
КК-8а,д; КК-2б; КК-1б.

Изпълнение на задача: 1) постер или презента-
ция с материали от проучването; 2) изразяване 
на естетическо отношение.
Изпълнение на картинен тест.

9 9
XI

Изразяване на впечат-
ления чрез описания и 
рисунки
Картинен тест – 1

Преговор и 
обобщение

Изразява чрез описание и рисунки 
свои впечатления от образци на 
тракийското и античното изкуство по 
нашите земи.

Разпознава значими произведения на изкуството и архи-
тектурата, характерни за тези периоди.
Интерпретира с изобразителна дейност образци на изку-
ството от праисторията и Древния свят.
Дискусия, практически задачи, картинен тест.
(Български език и литература)
КК-8а; КК-2б; КК-1б.

Изпълнение на картинен тест и на изобрази-
телна задача: 1) рисуване по впечатление от 
сюжети в образци на изкуството на Стария 
свят; 2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

10 10
XI

Видове изящни изкуства Нови знания Притежава основни познания за 
видове и жанрове в изящните изку-
ства.

Осъзнава изразни средства на живописта, графиката и 
скулптурата.
Разбира връзката между изобразителни средства и вид 
изкуство.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Български език и литература, Чужди езици, Информацион-
ни технологии)
КК-8а; КК-1а; КК-2б.

Изпълнение на изобразителна задача: 1) интер-
претации на художествени творби; 2) индивиду-
ални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

11 11
XII

Жанрове в изобразител-
ното изкуство – портрет

Нови знания Обсъжда особеностите на различни 
видове и жанрове изящни изкуства.
Изпълнява изобразителни задачи от 
различни видове и жанрове изящни 
изкуства.

портрет Разбира значението на основни понятия за видове, жанро-
ве и изразни средства в изкуството.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Български език и литература, Чужди езици, Информацион-
ни технологии)
КК-8а; КК-1а; КК-2б.

Изпълнение на изобразителна задача: 1) рису-
ване по впечатление от художествени творби; 
2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

12 12
XII

Жанрове в изобразител-
ното изкуство – пейзаж, 
натюрморт

Нови знания Обсъжда особеностите на различни 
видове и жанрове изящни изкуства.
Изпълнява изобразителни задачи от 
различни видове и жанрове изящни 
изкуства.

пейзаж
натюрморт

Описва чрез рисунки и текст най-общо произведения на 
изобразителните изкуства.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Български език и литература, Чужди езици, Информацион-
ни технологии)
КК-8а; КК-1а; КК-2б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) автопортрет;
2) индивидуални постижения
Изпълнение на картинен тест

13 13
XII

Съпоставяне на творби 
по вид и жанр
Картинен тест – 2

Обобщение Разграничава произведения на изящ-
ните изкуства по вид и жанр.
Съпоставя различни видове и жанро-
ве изящни изкуства.

Умее да се ориентира най-общо в структурата на худо-
жественото произведение.
Осъзнава изразни средства на живописта, графиката и 
скулптурата.
Дискусия, практически задачи, картинен тест.
(Български език и литература)
КК-8а; КК-1а; КК-2б.

Изпълнение на картинен тест и на изобразител-
на задача:
1) пейзаж/натюрморт;
2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

14 14
ХII

Формите в природата Нови знания Притежава знания за форма и струк-
тура на обекти от природната среда.

материалност
повърхност

Създава скици на наблюдавани обекти.
Беседа, дискусия, практически задачи
(Български език и литература, Математика, Човекът и 
природата)
КК-8б; КК-1а; КК-3а,в.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунки на природни форми по наблюдение 
и впечатление; 2) индивидуални постижения.

15 15
I

Скици и рисунки по на-
блюдение и по представа

Нови знания Създава скици и рисунки по наблю-
дение и по представа.

скица
ескиз
хармония

Изпълнява рисунки или друг тип ученически творби чрез 
пряко наблюдение, по памет.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Човекът и природата, География и икономика)
КК-8б; КК-1а; КК-3а,в.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунки на природни форми по впечатление 
и представа; 2) индивидуални постижения
Изпълнение на картинен тест.
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8 8
XI

Археологически музей – 
София

Упражнение Разпознава основни произведения от 
изкуството на траките и от античното 
изкуство по българските земи.

Притежава основни знания за художественото наследство 
по българските земи от праисторията и Древността.
Дискусия, практически задачи.
(История и цивилизации, Български език и литература, 
Информационни технологии)
КК-8а,д; КК-2б; КК-1б.

Изпълнение на задача: 1) постер или презента-
ция с материали от проучването; 2) изразяване 
на естетическо отношение.
Изпълнение на картинен тест.

9 9
XI

Изразяване на впечат-
ления чрез описания и 
рисунки
Картинен тест – 1

Преговор и 
обобщение

Изразява чрез описание и рисунки 
свои впечатления от образци на 
тракийското и античното изкуство по 
нашите земи.

Разпознава значими произведения на изкуството и архи-
тектурата, характерни за тези периоди.
Интерпретира с изобразителна дейност образци на изку-
ството от праисторията и Древния свят.
Дискусия, практически задачи, картинен тест.
(Български език и литература)
КК-8а; КК-2б; КК-1б.

Изпълнение на картинен тест и на изобрази-
телна задача: 1) рисуване по впечатление от 
сюжети в образци на изкуството на Стария 
свят; 2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

10 10
XI

Видове изящни изкуства Нови знания Притежава основни познания за 
видове и жанрове в изящните изку-
ства.

Осъзнава изразни средства на живописта, графиката и 
скулптурата.
Разбира връзката между изобразителни средства и вид 
изкуство.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Български език и литература, Чужди езици, Информацион-
ни технологии)
КК-8а; КК-1а; КК-2б.

Изпълнение на изобразителна задача: 1) интер-
претации на художествени творби; 2) индивиду-
ални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

11 11
XII

Жанрове в изобразител-
ното изкуство – портрет

Нови знания Обсъжда особеностите на различни 
видове и жанрове изящни изкуства.
Изпълнява изобразителни задачи от 
различни видове и жанрове изящни 
изкуства.

портрет Разбира значението на основни понятия за видове, жанро-
ве и изразни средства в изкуството.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Български език и литература, Чужди езици, Информацион-
ни технологии)
КК-8а; КК-1а; КК-2б.

Изпълнение на изобразителна задача: 1) рису-
ване по впечатление от художествени творби; 
2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

12 12
XII

Жанрове в изобразител-
ното изкуство – пейзаж, 
натюрморт

Нови знания Обсъжда особеностите на различни 
видове и жанрове изящни изкуства.
Изпълнява изобразителни задачи от 
различни видове и жанрове изящни 
изкуства.

пейзаж
натюрморт

Описва чрез рисунки и текст най-общо произведения на 
изобразителните изкуства.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Български език и литература, Чужди езици, Информацион-
ни технологии)
КК-8а; КК-1а; КК-2б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) автопортрет;
2) индивидуални постижения
Изпълнение на картинен тест

13 13
XII

Съпоставяне на творби 
по вид и жанр
Картинен тест – 2

Обобщение Разграничава произведения на изящ-
ните изкуства по вид и жанр.
Съпоставя различни видове и жанро-
ве изящни изкуства.

Умее да се ориентира най-общо в структурата на худо-
жественото произведение.
Осъзнава изразни средства на живописта, графиката и 
скулптурата.
Дискусия, практически задачи, картинен тест.
(Български език и литература)
КК-8а; КК-1а; КК-2б.

Изпълнение на картинен тест и на изобразител-
на задача:
1) пейзаж/натюрморт;
2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

14 14
ХII

Формите в природата Нови знания Притежава знания за форма и струк-
тура на обекти от природната среда.

материалност
повърхност

Създава скици на наблюдавани обекти.
Беседа, дискусия, практически задачи
(Български език и литература, Математика, Човекът и 
природата)
КК-8б; КК-1а; КК-3а,в.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунки на природни форми по наблюдение 
и впечатление; 2) индивидуални постижения.

15 15
I

Скици и рисунки по на-
блюдение и по представа

Нови знания Създава скици и рисунки по наблю-
дение и по представа.

скица
ескиз
хармония

Изпълнява рисунки или друг тип ученически творби чрез 
пряко наблюдение, по памет.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Човекът и природата, География и икономика)
КК-8б; КК-1а; КК-3а,в.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунки на природни форми по впечатление 
и представа; 2) индивидуални постижения
Изпълнение на картинен тест.
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16 15
I

Естетическа оценка на 
обекти от природна 
среда.

Упражнение Оценява обекти от природната среда 
от естетическа гледна точка.

Наблюдава и проучва обекти в природна и архитектурна 
среда, описва впечатления от наблюдаваното чрез рисунки 
и текст.
Беседа, дискусия, практически задачи
(Български език и литература, Човекът и природата, Геогра-
фия и икономика)
КК-8б; КК-1а; КК-5в.

Изпълнение на задача:
1) естетическа оценка на обект;
2) изразяване на естетическо отношение.
Изпълнение на картинен тест.

17 16
I

Уроци от природата – 
проект.
Картинен тест – 3

Практическа 
дейност за 
творчество
Контрол и 
оценка

Наблюдава и проучва обекти в при-
родна среда, описва впечатления от 
наблюдаваното чрез рисунки и текст.

Прилага изобразителни средства (графични, живописни, 
пластични, комбинирани) при изпълнение на изобразител-
ни задачи.
Конструира и моделира, като използва подходящи материали.
Дискусия, проект, работа в екип
Картинен тест
(Човекът и природата, География и икономика)
КК-8б; КК-3в; КК-5в; КК-7а.

Изпълнение на задача: 1) художествен проект; 
иновативно и творческо решение; 2) индивиду-
ални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

18 17
II

Изразни средства в из-
ящните изкуства – линия 
щрих, мазка.

Нови знания Разграничава изразните средства в 
различни видове изящни изкуства.

Изпълнява рисунки или друг тип ученически творби чрез 
пряко наблюдение, по памет, представа и по въображение.
Беседа, дискусия, практически задачи
(Математика)
КК-8а,б; КК-3а.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) портрет с използване на различни изразни 
средства; 2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

19 18
II

Изразни средства в из-
ящните изкуства – текс-
тура и фактура.

Нови знания Разграничава изразните средства в 
различни видове изящни изкуства.

Познава и прилага основни изобразителни техники съо-
бразно вида на изобразителните 
материали.
Беседа, дискусия, практически задачи
(Природни науки и екология, Домашна техника и икономика)
КК-8а; КК-3б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) пейзаж по памет с изобразяване на различ-
ни текстури на обекти; 2) индивидуални пости-
жения.
Изпълнение на картинен тест.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 1
II

Линогравюра – учениче-
ско творчество

Практическа 
дейност за 
творчество

Прилага изразни средства, характер-
ни за изящните изкуства при различ-
ни видове изобразителни задачи.

Познава и прилага основни изобразителни техники съо-
бразно вида на изобразителните материали.
Дискусия, практически задачи
(Домашна техника и икономика)
КК-8а; КК-1а.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) линогравюра; 2) индивидуални постижения
Изпълнение на картинен тест.

21 2
II

Рисуване с цветни линии 
и петна – ученическо 
творчество

Практическа 
дейност за 
творчество

Прилага изразни средства, характер-
ни за изящните изкуства при различ-
ни видове изобразителни задачи.

Изпълнява задачи от цветознанието, свързани с определе-
на тема.
Дискусия, практически задачи
КК-8а; КК-1а.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунки по впечатление/въображение с 
цветни линии и петна; 2) индивидуални пости-
жения.
Изпълнение на картинен тест.

22 3
III

Моделиране – ученическо 
творчество

Практическа 
дейност за 
творчество

Прилага изразни средства, характер-
ни за изящните изкуства при различ-
ни видове изобразителни задачи.

Прилага основни принципи в скулптурата при изграждане 
на формата върху плоскост и в пространството.
Дискусия, практически задачи
(Технологии и предприемачество)
КК-8а; КК-1а.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) моделиране на кръгла фигура/релеф с 
разнообразие на повърхности; 2) индивидуални 
постижения.
Изпълнение на картинен тест.

23 4
III

Изкуство и околна среда 
– екология на материали 
(проект)

Практическа 
дейност за 
творчество

Познава и прилага основни изобра-
зителни материали и техните особе-
ности при изпълнение на изобрази-
телни задачи.

Планира и организира работата по зададена задача или 
проект в областта на изящните изкуства.
Дискусия, проект, работа в екип
(Природни науки и екология, Технологии и предприемачество)
КК-5а,б; КК-3д; КК-7а, КК-9а,б.

Изпълнение на задача:
1) художествен проект; екология на материали; 
2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 15
I

Естетическа оценка на 
обекти от природна 
среда.

Упражнение Оценява обекти от природната среда 
от естетическа гледна точка.

Наблюдава и проучва обекти в природна и архитектурна 
среда, описва впечатления от наблюдаваното чрез рисунки 
и текст.
Беседа, дискусия, практически задачи
(Български език и литература, Човекът и природата, Геогра-
фия и икономика)
КК-8б; КК-1а; КК-5в.

Изпълнение на задача:
1) естетическа оценка на обект;
2) изразяване на естетическо отношение.
Изпълнение на картинен тест.

17 16
I

Уроци от природата – 
проект.
Картинен тест – 3

Практическа 
дейност за 
творчество
Контрол и 
оценка

Наблюдава и проучва обекти в при-
родна среда, описва впечатления от 
наблюдаваното чрез рисунки и текст.

Прилага изобразителни средства (графични, живописни, 
пластични, комбинирани) при изпълнение на изобразител-
ни задачи.
Конструира и моделира, като използва подходящи материали.
Дискусия, проект, работа в екип
Картинен тест
(Човекът и природата, География и икономика)
КК-8б; КК-3в; КК-5в; КК-7а.

Изпълнение на задача: 1) художествен проект; 
иновативно и творческо решение; 2) индивиду-
ални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

18 17
II

Изразни средства в из-
ящните изкуства – линия 
щрих, мазка.

Нови знания Разграничава изразните средства в 
различни видове изящни изкуства.

Изпълнява рисунки или друг тип ученически творби чрез 
пряко наблюдение, по памет, представа и по въображение.
Беседа, дискусия, практически задачи
(Математика)
КК-8а,б; КК-3а.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) портрет с използване на различни изразни 
средства; 2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

19 18
II

Изразни средства в из-
ящните изкуства – текс-
тура и фактура.

Нови знания Разграничава изразните средства в 
различни видове изящни изкуства.

Познава и прилага основни изобразителни техники съо-
бразно вида на изобразителните 
материали.
Беседа, дискусия, практически задачи
(Природни науки и екология, Домашна техника и икономика)
КК-8а; КК-3б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) пейзаж по памет с изобразяване на различ-
ни текстури на обекти; 2) индивидуални пости-
жения.
Изпълнение на картинен тест.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 1
II

Линогравюра – учениче-
ско творчество

Практическа 
дейност за 
творчество

Прилага изразни средства, характер-
ни за изящните изкуства при различ-
ни видове изобразителни задачи.

Познава и прилага основни изобразителни техники съо-
бразно вида на изобразителните материали.
Дискусия, практически задачи
(Домашна техника и икономика)
КК-8а; КК-1а.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) линогравюра; 2) индивидуални постижения
Изпълнение на картинен тест.

21 2
II

Рисуване с цветни линии 
и петна – ученическо 
творчество

Практическа 
дейност за 
творчество

Прилага изразни средства, характер-
ни за изящните изкуства при различ-
ни видове изобразителни задачи.

Изпълнява задачи от цветознанието, свързани с определе-
на тема.
Дискусия, практически задачи
КК-8а; КК-1а.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунки по впечатление/въображение с 
цветни линии и петна; 2) индивидуални пости-
жения.
Изпълнение на картинен тест.

22 3
III

Моделиране – ученическо 
творчество

Практическа 
дейност за 
творчество

Прилага изразни средства, характер-
ни за изящните изкуства при различ-
ни видове изобразителни задачи.

Прилага основни принципи в скулптурата при изграждане 
на формата върху плоскост и в пространството.
Дискусия, практически задачи
(Технологии и предприемачество)
КК-8а; КК-1а.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) моделиране на кръгла фигура/релеф с 
разнообразие на повърхности; 2) индивидуални 
постижения.
Изпълнение на картинен тест.

23 4
III

Изкуство и околна среда 
– екология на материали 
(проект)

Практическа 
дейност за 
творчество

Познава и прилага основни изобра-
зителни материали и техните особе-
ности при изпълнение на изобрази-
телни задачи.

Планира и организира работата по зададена задача или 
проект в областта на изящните изкуства.
Дискусия, проект, работа в екип
(Природни науки и екология, Технологии и предприемачество)
КК-5а,б; КК-3д; КК-7а, КК-9а,б.

Изпълнение на задача:
1) художествен проект; екология на материали; 
2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.
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24 5
III

Въздействие на изразни-
те средства в изящните 
изкуства
Картинен тест – 4

Преговор и 
обобщение

Оценява приложението на изразните 
средства в изобразителното изкуство 
и ученическото творчество.

Прилага изобразителни средства (графични, живописни, 
пластични, комбинирани) при изпълнение на изобразител-
ни задачи.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Български език и литература)
КК-8а; КК-1а; КК-2б.

Изпълнение на картинен тест и на изобразител-
на задача:
1) интерпретации на изразни средства в худо-
жествени творби; 2) изразяване на естетическо 
отношение.
Изпълнение на картинен тест.

25 6
III

Композиция Нови знания Познава основни видове композиция 
в изящните изкуства.

композиция Умее да се ориентира най-общо в структурата на худо-
жественото произведение. Изпълнява задачи за построява-
не на основни композиционни схеми с определен сюжет и 
тема.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Математика)
КК-8б; КК-3в,г.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) построения на геометрични схеми за компо-
зиционни решения;
2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

26 7
III

Основни принципи в 
композиционното изграж-
дане

Нови знания Познава основни видове композиция 
в изящните изкуства.

композиция Умее да се ориентира най-общо в структурата на худо-
жественото произведение. Изпълнява задачи от цветозна-
нието, свързани с определена тема.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Математика)
КК-8б; КК-3в,г.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) варианти на композиция с различни геомет-
рични фигури; 2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

27 8
IV

Композиционен център Нови знания Прилага основни принципи на компо-
зиционно изграждане при изпълнение 
на изобразителни задачи.

композицио-
нен център

Планира и организира работата по зададена задача или 
проект в областта на изящните изкуства.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Математика)
КК-8б; КК-3в.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) нефигурална композиция с обемни форми от 
хартия и контрастни цветове; 2) индивидуални 
постижения.
Изпълнение на картинен тест.

28 9
IV

Композиционни реше-
ния в творчеството на 
художници

Преговор и 
обобщение

Коментира видовете композиция в 
творчеството на различни художни-
ци.

Умее да се ориентира най-общо в структурата на худо-
жественото произведение.
Дискусия, практически задачи.
(Математика)
КК-8б; КК-3.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) фигурална композиция/интерпретация на 
творба; 2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

29 10
IV

Композиция – практиче-
ско упражнение
Картинен тест – 5

Практическа 
дейност за 
творчество

Прилага основни принципи на компо-
зиционно изграждане при изпълнение 
на изобразителни задачи.

Прилага изобразителни средства (графични, живописни, 
пластични, комбинирани) при изпълнение на изобразител-
ни задачи.
Дискусия, практически задачи, картинен тест.
(Български език и литература, Математика)
КК-8а,г; КК-3в.

Изпълнение на картинен тест и изобразителна 
задача:
1) динамична композиция по зададена тема; 2)
индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

30 11
V

Виртуална среда и диги-
тално изображение

Нови
знания

Създава художествени проекти, като 
прилага компютърни програми за 
създаване и обработка на образи.

дигитално 
изображение

Познава ролята на дигиталните технологии за създаване и 
разпространяване на творби на изкуството.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Чужди езици, Информационни технологии)
КК-4а,б,в; КК-7в; КК-8б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) дигитално изображение по избрана тема; 2)
индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

31 11
V

Графични редактори Нови
знания

Коментира възможностите на различ-
ни компютърни програми за създава-
не на художествени проекти.

Познава компютърна програма, подходяща за създаване и 
обработка на художествени изображения.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Информационни технологии)
КК-4а,б,в; КК-7в; КК-8б.

Изпълнение на изобразителна задача: 1) диги-
тални изображения с компютърна програма по 
избор; 2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

32 12
V

Създаване на дигитални 
изображения 

Нови знания Създава художествени проекти, като 
прилага компютърни програми за 
създаване и обработка на образи.

Познава компютърна програма, подходяща за създаване и 
обработка на художествени изображения.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Информационни технологии)
КК-4а,б,в; КК-7в; КК-8б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) дигитално изображение с компютърна про-
грама; 2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.
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24 5
III

Въздействие на изразни-
те средства в изящните 
изкуства
Картинен тест – 4

Преговор и 
обобщение

Оценява приложението на изразните 
средства в изобразителното изкуство 
и ученическото творчество.

Прилага изобразителни средства (графични, живописни, 
пластични, комбинирани) при изпълнение на изобразител-
ни задачи.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Български език и литература)
КК-8а; КК-1а; КК-2б.

Изпълнение на картинен тест и на изобразител-
на задача:
1) интерпретации на изразни средства в худо-
жествени творби; 2) изразяване на естетическо 
отношение.
Изпълнение на картинен тест.

25 6
III

Композиция Нови знания Познава основни видове композиция 
в изящните изкуства.

композиция Умее да се ориентира най-общо в структурата на худо-
жественото произведение. Изпълнява задачи за построява-
не на основни композиционни схеми с определен сюжет и 
тема.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Математика)
КК-8б; КК-3в,г.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) построения на геометрични схеми за компо-
зиционни решения;
2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

26 7
III

Основни принципи в 
композиционното изграж-
дане

Нови знания Познава основни видове композиция 
в изящните изкуства.

композиция Умее да се ориентира най-общо в структурата на худо-
жественото произведение. Изпълнява задачи от цветозна-
нието, свързани с определена тема.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Математика)
КК-8б; КК-3в,г.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) варианти на композиция с различни геомет-
рични фигури; 2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

27 8
IV

Композиционен център Нови знания Прилага основни принципи на компо-
зиционно изграждане при изпълнение 
на изобразителни задачи.

композицио-
нен център

Планира и организира работата по зададена задача или 
проект в областта на изящните изкуства.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Математика)
КК-8б; КК-3в.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) нефигурална композиция с обемни форми от 
хартия и контрастни цветове; 2) индивидуални 
постижения.
Изпълнение на картинен тест.

28 9
IV

Композиционни реше-
ния в творчеството на 
художници

Преговор и 
обобщение

Коментира видовете композиция в 
творчеството на различни художни-
ци.

Умее да се ориентира най-общо в структурата на худо-
жественото произведение.
Дискусия, практически задачи.
(Математика)
КК-8б; КК-3.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) фигурална композиция/интерпретация на 
творба; 2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

29 10
IV

Композиция – практиче-
ско упражнение
Картинен тест – 5

Практическа 
дейност за 
творчество

Прилага основни принципи на компо-
зиционно изграждане при изпълнение 
на изобразителни задачи.

Прилага изобразителни средства (графични, живописни, 
пластични, комбинирани) при изпълнение на изобразител-
ни задачи.
Дискусия, практически задачи, картинен тест.
(Български език и литература, Математика)
КК-8а,г; КК-3в.

Изпълнение на картинен тест и изобразителна 
задача:
1) динамична композиция по зададена тема; 2)
индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

30 11
V

Виртуална среда и диги-
тално изображение

Нови
знания

Създава художествени проекти, като 
прилага компютърни програми за 
създаване и обработка на образи.

дигитално 
изображение

Познава ролята на дигиталните технологии за създаване и 
разпространяване на творби на изкуството.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Чужди езици, Информационни технологии)
КК-4а,б,в; КК-7в; КК-8б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) дигитално изображение по избрана тема; 2)
индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

31 11
V

Графични редактори Нови
знания

Коментира възможностите на различ-
ни компютърни програми за създава-
не на художествени проекти.

Познава компютърна програма, подходяща за създаване и 
обработка на художествени изображения.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Информационни технологии)
КК-4а,б,в; КК-7в; КК-8б.

Изпълнение на изобразителна задача: 1) диги-
тални изображения с компютърна програма по 
избор; 2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

32 12
V

Създаване на дигитални 
изображения 

Нови знания Създава художествени проекти, като 
прилага компютърни програми за 
създаване и обработка на образи.

Познава компютърна програма, подходяща за създаване и 
обработка на художествени изображения.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Информационни технологии)
КК-4а,б,в; КК-7в; КК-8б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) дигитално изображение с компютърна про-
грама; 2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.
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ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА 
В НАЧАЛОТО И В КРАЯ НА ГОДИНАТА
Резултатите от обучението по изобразително изкуство могат да 

бъдат проверявани и оценявани чрез традиционни и съвременни 
методи и форми: индивидуални и общи корекции, обсъждане на 
пропуските и постигнатото от учебната дейност, контролни задачи 
и тестови задачи.

Специфика на оценяването е, че то има дидактически и естетиче-
ски показатели. Оценката по изобразително изкуство е комплексна 
с приоритет към естетическите показатели, като основен принцип 
при нейното формиране е развитието на общите изобразителни спо-
собности според приетите етапи в теорията на детската изобрази-
телна дейност. При всички случаи оценяването е поощрително, в 
полза на ученика и неговата изобразителна дейност. То отразява 
желанието и интереса на ученика към участие в часовете по изоб-
разително изкуство и стремежа му да развива собствените си изоб-
разителни способности, творческото си мислене и въображение.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

33 13
V

Обработка на образи – 
снимки и рисунки

Практическа 
дейност и 
творчество

Коментира възможностите на различ-
ни компютърни програми за създава-
не на художествени проекти.
Създава художествени проекти, като 
прилага компютърни програми за 
създаване и обработка на образи.

Познава компютърна програма, подходяща за създаване и 
обработка на художествени изображения.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Информационни технологии)
КК-4а,б,в; КК-7в; КК-8б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) дигитални скици за композиция на изобра-
жения; 2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

34 14
V

Виртуална реалност – 
като в приказките

Упражнение Коментира възможностите на различ-
ни компютърни програми за създава-
не на художествени проекти.

Участва в културни инициативи и събития, като визуализи-
ра впечатления с дигитални технологии.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Информационни технологии)
КК-4а,б,в; КК-7в; КК-8б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка/проект на виртуален свят; 2) инди-
видуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

35 14
V

Информационни страници 
за изкуство

Практическа 
дейност и 
творчество

Ориентира се във видове информа-
ционни страници за изкуство.
Коментира видове информационни 
страници за изкуство – на автори, 
галерии, музеи.

Познава и се ориентира в информационни страници за 
изкуство.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Информационни технологии, Чужди езици)
КК-4а,б,в,г; КК-7в; КК-8б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) постер/албум с материали от информа-
ционни страници за изкуство; 2) индивидуални 
постижения.
Изпълнение на картинен тест.

36 14
VI

Музеи без граници Практическа 
дейност и 
творчество

Ориентира се във видове информа-
ционни страници за изкуство.
Коментира видове информационни 
страници за изкуство – на музеи.

Познава и се ориентира в информационни страници за 
изкуство.
Беседа, дискусия, практически задачи.
КК-4а,б,в,г; КК-7в; КК-8б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) дигитално изображение с компютърна про-
грама; 2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

37 15
VI

Интерактивни мрежи – 
диалог и сътрудничество
Картинен тест – 6

Нови знания Познава форми за диалог и сътруд-
ничество чрез изкуство в интернет.
Участва с творчески проекти в инте-
рактивни мрежи за сътрудничество.

информацион-
на страница 
за изкуство

Търси и участва чрез интерактивни мрежи в инициативи и 
дейности, свързани с изкуството.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Информационни технологии, Чужди езици)
КК-4а,б,в; КК-5б; КК-7в; КК-8.

Изпълнение на изобразителна задача: 1) худо-
жествен проект за участие в интерактивна мре-
жа; 2) изразяване на естетическо отношение.
Изпълнение на картинен тест.

38 16
VI Какво знам и мога в 

края на пети клас 

Контрол и 
оценка
(диагностика 
на изходно 
ниво)

Притежава знания и умения по 
очакваните резултати от обучението 
по изобразително изкуство в края на 
5. клас.

Развиване на мотивация и увереност за творческа изява и 
личностна реализация.
Картинен тест, практически задачи.
(Български език и литература)

Изпълнение на картинен тест и изобразител-
на задача: 1) знания и умения по очакваните 
резултати в края на 5. клас; 2) индивидуални 
постижения.
Изпълнение на картинен тест.
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Входяща диагностика

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Верен отговор 1г, 2в, 3а, 
5б, 6б, 8а а в а г в б г б б

Брой точки 3 2 3 3 2 2 4 2 4 5
 

Изходяща диагностика

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Верен 
отговор а а г б б в а в г

св. 
от-
го-
вор

св. 
от-
го-
вор

б б б а в в а в а а а г г г

Брой точки 1 1 1 3 3 2 1 2 2 3 2 2 1 1 3 2 1 1 2 1 3 2 1 1 3

Максимален брой точки: 45.    От 21 до 33 точки – задоволително
От 5 до 20 точки – незадоволително  От 34 до 45 точки – отлично

Максимален брой точки: 30. 
От 5 до 10 точки – незадоволително
От 11 до 20 точки – задоволително
От 21 до 30 точки – отлично

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

33 13
V

Обработка на образи – 
снимки и рисунки

Практическа 
дейност и 
творчество

Коментира възможностите на различ-
ни компютърни програми за създава-
не на художествени проекти.
Създава художествени проекти, като 
прилага компютърни програми за 
създаване и обработка на образи.

Познава компютърна програма, подходяща за създаване и 
обработка на художествени изображения.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Информационни технологии)
КК-4а,б,в; КК-7в; КК-8б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) дигитални скици за композиция на изобра-
жения; 2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

34 14
V

Виртуална реалност – 
като в приказките

Упражнение Коментира възможностите на различ-
ни компютърни програми за създава-
не на художествени проекти.

Участва в културни инициативи и събития, като визуализи-
ра впечатления с дигитални технологии.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Информационни технологии)
КК-4а,б,в; КК-7в; КК-8б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) рисунка/проект на виртуален свят; 2) инди-
видуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

35 14
V

Информационни страници 
за изкуство

Практическа 
дейност и 
творчество

Ориентира се във видове информа-
ционни страници за изкуство.
Коментира видове информационни 
страници за изкуство – на автори, 
галерии, музеи.

Познава и се ориентира в информационни страници за 
изкуство.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Информационни технологии, Чужди езици)
КК-4а,б,в,г; КК-7в; КК-8б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) постер/албум с материали от информа-
ционни страници за изкуство; 2) индивидуални 
постижения.
Изпълнение на картинен тест.

36 14
VI

Музеи без граници Практическа 
дейност и 
творчество

Ориентира се във видове информа-
ционни страници за изкуство.
Коментира видове информационни 
страници за изкуство – на музеи.

Познава и се ориентира в информационни страници за 
изкуство.
Беседа, дискусия, практически задачи.
КК-4а,б,в,г; КК-7в; КК-8б.

Изпълнение на изобразителна задача:
1) дигитално изображение с компютърна про-
грама; 2) индивидуални постижения.
Изпълнение на картинен тест.

37 15
VI

Интерактивни мрежи – 
диалог и сътрудничество
Картинен тест – 6

Нови знания Познава форми за диалог и сътруд-
ничество чрез изкуство в интернет.
Участва с творчески проекти в инте-
рактивни мрежи за сътрудничество.

информацион-
на страница 
за изкуство

Търси и участва чрез интерактивни мрежи в инициативи и 
дейности, свързани с изкуството.
Беседа, дискусия, практически задачи.
(Информационни технологии, Чужди езици)
КК-4а,б,в; КК-5б; КК-7в; КК-8.

Изпълнение на изобразителна задача: 1) худо-
жествен проект за участие в интерактивна мре-
жа; 2) изразяване на естетическо отношение.
Изпълнение на картинен тест.

38 16
VI Какво знам и мога в 

края на пети клас 

Контрол и 
оценка
(диагностика 
на изходно 
ниво)

Притежава знания и умения по 
очакваните резултати от обучението 
по изобразително изкуство в края на 
5. клас.

Развиване на мотивация и увереност за творческа изява и 
личностна реализация.
Картинен тест, практически задачи.
(Български език и литература)

Изпълнение на картинен тест и изобразител-
на задача: 1) знания и умения по очакваните 
резултати в края на 5. клас; 2) индивидуални 
постижения.
Изпълнение на картинен тест.
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Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Праисторическо 
изкуство

Нови знания скално изкуство 
мегалити

Описва особености на 
праисторическото изку-
ство.

• коментиране произхода на изкуството и 
неговите особености в скалните рисунки, 
пластики и каменни конструкции;
• различаване на видове изображения и 
изразните им средства в произведения на 
праисторическото изкуство;
• оценяване значението на праистори-
ческото изкуство за общата история на 
изкуството.

• разглеждане произведения на праистори-
ческо изкуство;
• усвояване на новите понятия;
• изпълнение на изобразителни задачи за 
рисуване и моделиране по впечатление от 
образци на праисторическото изкуство.

Древноизточно 
изкуство – 
Древноегипетско 
изкуство

Нови знания пирамида
сфинкс

Разграничава творби на 
изкуството и архитекту-
рата от Древен Египет.

• формиране на обща представа за 
изкуството на Древен Египет – архитек-
тура, скулптура, стенописи; описване на 
основни пластически характеристики на 
пирамидата и сфинкса;
• оценяване уникалността на египетските 
изразни средства и значението на Древен 
Египет за развитието на европейската 
цивилизация.

• разглеждане на творби от изкуството на 
Древен Египет и любопитни факти свързани 
с тях;
• анализиране на основни изразни средства 
в архитектурата, скулптурата и стенописа
• изпълнение на практическа задача – ри-
сунки, интерпретации на творби от Древен 
Египет; рисуване на ловна сцена.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 1 .6 . МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ 
ЗА РАЗРАБОТВАНЕ 
НА ТЕМИТЕ 
ПО УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

1

1

1

2
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Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Праисторическо 
изкуство

Нови знания скално изкуство 
мегалити

Описва особености на 
праисторическото изку-
ство.

• коментиране произхода на изкуството и 
неговите особености в скалните рисунки, 
пластики и каменни конструкции;
• различаване на видове изображения и 
изразните им средства в произведения на 
праисторическото изкуство;
• оценяване значението на праистори-
ческото изкуство за общата история на 
изкуството.

• разглеждане произведения на праистори-
ческо изкуство;
• усвояване на новите понятия;
• изпълнение на изобразителни задачи за 
рисуване и моделиране по впечатление от 
образци на праисторическото изкуство.

Древноизточно 
изкуство – 
Древноегипетско 
изкуство

Нови знания пирамида
сфинкс

Разграничава творби на 
изкуството и архитекту-
рата от Древен Египет.

• формиране на обща представа за 
изкуството на Древен Египет – архитек-
тура, скулптура, стенописи; описване на 
основни пластически характеристики на 
пирамидата и сфинкса;
• оценяване уникалността на египетските 
изразни средства и значението на Древен 
Египет за развитието на европейската 
цивилизация.

• разглеждане на творби от изкуството на 
Древен Египет и любопитни факти свързани 
с тях;
• анализиране на основни изразни средства 
в архитектурата, скулптурата и стенописа
• изпълнение на практическа задача – ри-
сунки, интерпретации на творби от Древен 
Египет; рисуване на ловна сцена.

ПРАИСТОРИЧЕСКО ИЗКУСТВО И ИЗКУСТВОТО НА ДРЕВНИЯ СВЯТ 
МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

2 2
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Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Древноизточно из-
куство – Изкуство на 
Месопотамия

Нови знания Разграничава творби на 
изкуството и архитекту-
рата от Двуречието

• коментиране на архитектурата и изку-
ството на Двуречието;
• различава особеностите на храмове и 
кули, релефни плочки и изображения на 
животни;
• оценяване на въздействието на пластич-
ните и архитектурни форми на изкуството 
на Двуречието.

• описване на особеностите на изкуството 
на Двуречието – архитектура и пластика;
• сравняване с архитектурата на Древен 
Египет;
• анализиране на ловна сцена (релеф);
• изпълнение на практически задачи по 
образци от архитектурата или пластиката на 
Двуречието (моделиране, апликиране, кон-
струиране, рисуване на фантазни образи).

Антично изкуство –
Древногръцко 
изкуство

Нови знания акропол Разграничава творби на 
изкуството и архитекту-
рата от Древна Гърция.

• коментиране на съдържанието (предназ-
начението) и формата на древногръцкото 
изкуство; 
• описване на основни изразни средства 
на гръцкия храм и скулптура; 
• осъзнаване значението на древно-
гръцкото изкуство за развитието на 
европейското изкуство.

• разглеждане на произведения от древног-
ръцкото изкуство;
• анализиране на общата конструкция и 
скулптура на Акропола;
• сравняване на скулптурни фигури от пра-
историята, Древен Египет и Двуречието.
• изпълнение на практическа задача – моде-
лиране или рисуване на проект за украса по 
образец от антична ваза.

Антично изкуство –
Древноримско 
изкуство

Нови знания пантеон Разграничава творби на 
изкуството и архитекту-
рата от Древен Рим.

• коментиране на древноримското изку-
ство – архитектура и скулптура;
• различаване на римското изкуство 
от изкуството на Египет, Двуречието и 
Гърция;
• оценяване ролята на Рим за нововъве-
дения в архитектурата и строителството.

• разглеждане на произведения от древно-
римската архитектура и изкуство;
• описание на архитектурни обекти и съоръ-
жения;
• коментиране на скулптурни творби;
• изпълнение на практически задачи – ин-
терпретации на сцени и сюжети (рисуване), 
апликиране и художествено конструиране по 
впечатление силуети на архитектурни обекти.

3

3

4

4

4

5
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Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Древноизточно из-
куство – Изкуство на 
Месопотамия

Нови знания Разграничава творби на 
изкуството и архитекту-
рата от Двуречието

• коментиране на архитектурата и изку-
ството на Двуречието;
• различава особеностите на храмове и 
кули, релефни плочки и изображения на 
животни;
• оценяване на въздействието на пластич-
ните и архитектурни форми на изкуството 
на Двуречието.

• описване на особеностите на изкуството 
на Двуречието – архитектура и пластика;
• сравняване с архитектурата на Древен 
Египет;
• анализиране на ловна сцена (релеф);
• изпълнение на практически задачи по 
образци от архитектурата или пластиката на 
Двуречието (моделиране, апликиране, кон-
струиране, рисуване на фантазни образи).

Антично изкуство –
Древногръцко 
изкуство

Нови знания акропол Разграничава творби на 
изкуството и архитекту-
рата от Древна Гърция.

• коментиране на съдържанието (предназ-
начението) и формата на древногръцкото 
изкуство; 
• описване на основни изразни средства 
на гръцкия храм и скулптура; 
• осъзнаване значението на древно-
гръцкото изкуство за развитието на 
европейското изкуство.

• разглеждане на произведения от древног-
ръцкото изкуство;
• анализиране на общата конструкция и 
скулптура на Акропола;
• сравняване на скулптурни фигури от пра-
историята, Древен Египет и Двуречието.
• изпълнение на практическа задача – моде-
лиране или рисуване на проект за украса по 
образец от антична ваза.

Антично изкуство –
Древноримско 
изкуство

Нови знания пантеон Разграничава творби на 
изкуството и архитекту-
рата от Древен Рим.

• коментиране на древноримското изку-
ство – архитектура и скулптура;
• различаване на римското изкуство 
от изкуството на Египет, Двуречието и 
Гърция;
• оценяване ролята на Рим за нововъве-
дения в архитектурата и строителството.

• разглеждане на произведения от древно-
римската архитектура и изкуство;
• описание на архитектурни обекти и съоръ-
жения;
• коментиране на скулптурни творби;
• изпълнение на практически задачи – ин-
терпретации на сцени и сюжети (рисуване), 
апликиране и художествено конструиране по 
впечатление силуети на архитектурни обекти.

5 5
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ГЛОБАЛНА ТЕМА 2 .

Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Тракийско и антично 
изкуство по 
българските земи

Нови знания Познава най-общо 
тракийското и античното 
изкуство по българските 
земи.

• познава най-общо тракийското и антич-
но изкуство по българските земи;
• различава изкуството на траките от 
древногръцкото и римско изкуство;
• оценява наследството на траки, гърци и 
римляни за културния престиж на Бълга-
рия. 

• разглеждане на образци на тракийското 
и античното изкуство по българските земи 
– гробници (могили), маски, стенописи, 
мозайки;
• описване на произведения на архитекту-
рата, скулптурата, живописта, ритуални и 
битови предмети от тракийското и античното 
изкуство по нашите земи;
• изпълнение на практически задачи – про-
ект за мозайка, рисуване или моделиране по 
впечатление от релеф.

Археологически 
музей – София

Упражнение Разпознава основни про-
изведения на изкуството 
от различни епохи.

• формиране на художествена култура 
при възприемане на произведения на 
изкуството в музеи, галерии и сбирки в 
културни центрове.

• разглеждане на произведения на изкуство-
то по българските земи;
• сравняване на изображения и предмети от 
различни епохи;
• изпълнение на практическа задача – раз-
работване на проект за постер или албум за 
Археологическия музей, София.

Изразяване на 
впечатления чрез 
описания и рисунки

Преговор и 
обобщение

Изразява чрез описа-
ние и рисунки на свои 
впечатления от образци 
на тракийското и антич-
ното изкуство по нашите 
земи.

• изразяване на отношение към творби 
от културно-историческото наследство от 
различни епохи;
• създаване на рисунки по впечатление 
от произведения на античното изкуство 
по българските земи.

• разглеждане и сравняване на произведе-
ния от различни епохи, видове и жанрове;
• обсъждане на творби в по-широк културен 
контекст (във връзка с бит, религия управле-
ние);
• изпълнение на практически задачи – рису-
ване, моделиране, конструиране по впечат-
ление от творби на тракийското и античното 
изкуство по българските земи.

Картинен тест 1 Текущ кон-
трол и оцен-
ка на знания 
и умения

• обобщение и проверка на знания за: 
праисторическо изкуство, древноизточно 
и антично изкуство, тракийско и антично 
изкуство по българските земи.

• проверяване на равнище на знание чрез 
картинен тест.

1
1

1

2

2

3

Картинен тест 1

4
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ИЗКУСТВОТО НА ДРЕВНИТЕ ТРАКИ И НАСЛЕДСТВОТО НА АНТИЧНИТЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ
МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Тракийско и антично 
изкуство по 
българските земи

Нови знания Познава най-общо 
тракийското и античното 
изкуство по българските 
земи.

• познава най-общо тракийското и антич-
но изкуство по българските земи;
• различава изкуството на траките от 
древногръцкото и римско изкуство;
• оценява наследството на траки, гърци и 
римляни за културния престиж на Бълга-
рия. 

• разглеждане на образци на тракийското 
и античното изкуство по българските земи 
– гробници (могили), маски, стенописи, 
мозайки;
• описване на произведения на архитекту-
рата, скулптурата, живописта, ритуални и 
битови предмети от тракийското и античното 
изкуство по нашите земи;
• изпълнение на практически задачи – про-
ект за мозайка, рисуване или моделиране по 
впечатление от релеф.

Археологически 
музей – София

Упражнение Разпознава основни про-
изведения на изкуството 
от различни епохи.

• формиране на художествена култура 
при възприемане на произведения на 
изкуството в музеи, галерии и сбирки в 
културни центрове.

• разглеждане на произведения на изкуство-
то по българските земи;
• сравняване на изображения и предмети от 
различни епохи;
• изпълнение на практическа задача – раз-
работване на проект за постер или албум за 
Археологическия музей, София.

Изразяване на 
впечатления чрез 
описания и рисунки

Преговор и 
обобщение

Изразява чрез описа-
ние и рисунки на свои 
впечатления от образци 
на тракийското и антич-
ното изкуство по нашите 
земи.

• изразяване на отношение към творби 
от културно-историческото наследство от 
различни епохи;
• създаване на рисунки по впечатление 
от произведения на античното изкуство 
по българските земи.

• разглеждане и сравняване на произведе-
ния от различни епохи, видове и жанрове;
• обсъждане на творби в по-широк културен 
контекст (във връзка с бит, религия управле-
ние);
• изпълнение на практически задачи – рису-
ване, моделиране, конструиране по впечат-
ление от творби на тракийското и античното 
изкуство по българските земи.

Картинен тест 1 Текущ кон-
трол и оцен-
ка на знания 
и умения

• обобщение и проверка на знания за: 
праисторическо изкуство, древноизточно 
и антично изкуство, тракийско и антично 
изкуство по българските земи.

• проверяване на равнище на знание чрез 
картинен тест.

3 4

ОТ?
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ГЛОБАЛНА ТЕМА 3 .

Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Видове изящни 
изкуства

Нови знания изящни изку-
ства

Притежава основни 
познания за видове и 
жанрове в изящните 
изкуства.

• познаване на видовете изящни изкуства;
• различаване на творби от живописта, 
графиката и скулптурата;
• създаване на живописни, графични и 
пластични произведения;
• оценяване на естетическата функция на 
изящните изкуства.

• разглеждане на творби от живописта, 
графиката и скулптурата;
• различаване на материалите, с които са 
създадени;
• описване на специфичните им изразни 
средства;
• създаване на произведение по един от 
видовете изящни изкуства (интерпретация).

Жанрове в изобра-
зителното изкуство 
– портрет

Нови знания портрет Обсъжда особеностите 
на различни видове и 
жанрове изящни изку-
ства.
Изпълнява изобразител-
ни задачи от различни 
видове и жанрове изящ-
ни изкуства.

• коментиране на  портрета като жанр в 
живописта, графиката и скулптурата;
• различава видове портрети и тяхното 
изпълнение с различни изобразителни 
материали;
• създава или интерпретира портретно 
изображение;
• оценява значението на портретния жанр.

• разглеждане на портрети от живописта, 
графиката и скулптурата;
• сравняване на материалите и изразните 
средства в тях;
• описание на портретуваните лица;
• интерпретиране на портретно изображение 
с рисунка и пластика.

Жанрове в изобра-
зителното изкуство – 
пейзаж, натюрморт

Нови знания пейзаж 
натюрморт

Обсъжда особеностите 
на различни видове и жа-
нрове изящни изкуства.
Изпълнява изобразител-
ни задачи от различни 
видове и жанрове изящ-
ни изкуства.

• усвояване на основни знания за жанро-
вете пейзаж и натюрморт;
• различаване на жанровете пейзаж и 
натюрморт; интерпретиране на творби от 
тези жанрове;
• оценяване значението на пейзажа и 
натюрморта в изящните изкуства.

• разглеждане на живописни и графични 
пейзажи;
• описание на изобразените обекти в тях;
• интерпретация на пейзаж или натюрморт с 
рисунка с черни или с цветни материали.

Съпоставяне на 
творби по вид и 
жанр

Картинен тест 2

Практическа 
дейност за 
творчество

Текущ кон-
трол и оцен-
ка на знания 
и умения

Разграничава произведе-
ния на изящните изку-
ства по вид и жанр.
Съпоставя различни ви-
дове и жанрове изящни 
изкуства.

• развиване на познания за художествени 
творби и творчески дейности;
• разбиране на връзката между изобрази-
телни средства и вид изкуство.

• проверяване на знания за: видове 
изящ ни изкуства, жанрове в изобра-
зителното изкуство – портрет, пейзаж, 
натюрморт.

• разглеждане и сравняване на творби от 
различни видове и жанрове изобразително 
изкуство;
• изразяване на лично мнение и отношение;
• изпълнение на практически задачи;

• проверяване на равнище на знание чрез 
картинен тест.

1

1

2

2
3

3

4

5
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Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Видове изящни 
изкуства

Нови знания изящни изку-
ства

Притежава основни 
познания за видове и 
жанрове в изящните 
изкуства.

• познаване на видовете изящни изкуства;
• различаване на творби от живописта, 
графиката и скулптурата;
• създаване на живописни, графични и 
пластични произведения;
• оценяване на естетическата функция на 
изящните изкуства.

• разглеждане на творби от живописта, 
графиката и скулптурата;
• различаване на материалите, с които са 
създадени;
• описване на специфичните им изразни 
средства;
• създаване на произведение по един от 
видовете изящни изкуства (интерпретация).

Жанрове в изобра-
зителното изкуство 
– портрет

Нови знания портрет Обсъжда особеностите 
на различни видове и 
жанрове изящни изку-
ства.
Изпълнява изобразител-
ни задачи от различни 
видове и жанрове изящ-
ни изкуства.

• коментиране на  портрета като жанр в 
живописта, графиката и скулптурата;
• различава видове портрети и тяхното 
изпълнение с различни изобразителни 
материали;
• създава или интерпретира портретно 
изображение;
• оценява значението на портретния жанр.

• разглеждане на портрети от живописта, 
графиката и скулптурата;
• сравняване на материалите и изразните 
средства в тях;
• описание на портретуваните лица;
• интерпретиране на портретно изображение 
с рисунка и пластика.

Жанрове в изобра-
зителното изкуство – 
пейзаж, натюрморт

Нови знания пейзаж 
натюрморт

Обсъжда особеностите 
на различни видове и жа-
нрове изящни изкуства.
Изпълнява изобразител-
ни задачи от различни 
видове и жанрове изящ-
ни изкуства.

• усвояване на основни знания за жанро-
вете пейзаж и натюрморт;
• различаване на жанровете пейзаж и 
натюрморт; интерпретиране на творби от 
тези жанрове;
• оценяване значението на пейзажа и 
натюрморта в изящните изкуства.

• разглеждане на живописни и графични 
пейзажи;
• описание на изобразените обекти в тях;
• интерпретация на пейзаж или натюрморт с 
рисунка с черни или с цветни материали.

Съпоставяне на 
творби по вид и 
жанр

Картинен тест 2

Практическа 
дейност за 
творчество

Текущ кон-
трол и оцен-
ка на знания 
и умения

Разграничава произведе-
ния на изящните изку-
ства по вид и жанр.
Съпоставя различни ви-
дове и жанрове изящни 
изкуства.

• развиване на познания за художествени 
творби и творчески дейности;
• разбиране на връзката между изобрази-
телни средства и вид изкуство.

• проверяване на знания за: видове 
изящ ни изкуства, жанрове в изобра-
зителното изкуство – портрет, пейзаж, 
натюрморт.

• разглеждане и сравняване на творби от 
различни видове и жанрове изобразително 
изкуство;
• изразяване на лично мнение и отношение;
• изпълнение на практически задачи;

• проверяване на равнище на знание чрез 
картинен тест.

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА
МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

4 5
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Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Формите в 
природата

Нови знания повърхност
материалност

Притежава знания за 
форма и структура на 
обекти от природната 
среда.

•  коментиране на  разнообразни форми 
и структури в природата;
•  сравняване на видове форми;
•  откриване на разнообразие на повърх-
ности;
•  изобразяване на форми и повърхности.

• изобразяване на природни обекти с раз-
лични форми;
• сравняване на природни обекти с различ-
ни форми и повърхности в произведения на 
изобразителното изкуство.
• рисуване и моделиране по впечатление 
от природни форми с различни структури и 
повърхности.

Скици и рисунки по 
наблюдение и 
представа

Нови знания ескиз
скица
хармония

Създава скици и рисун-
ки по наблюдение и по 
представа.

•  усвояване на понятия за скица, ескиз, 
рисунка по наблюдение и по представа;
•  формиране на знания за съгласуваност 
на форми и цветове (хармония).

• различаване ескиз, скица и рисунка;
• разбиране на връзки между форми и 
цветове (хармония) в художествени произ-
ведения;
• създаване на скици и рисунки на природни 
обекти с различни форми.

Естетическа оценка 
на обекти от 
природна среда

Нови знания Оценява обекти от при-
родната среда от естети-
ческа гледна точка.

•  изготвяне на естетическа оценка на 
обект – етапи, съдържание, формат чрез 
описание и рисунка.

• изразяване на естетическо отношение 
към обект от природна среда чрез текст и 
рисунки.

Уроци от природата 
– художествен проект

Практическа 
дейност за 
творчество

Наблюдава и проучва 
обекти в природна сре-
да, описва впечатления 
от наблюдаваното чрез 
рисунки и текст.

•  развиване на инициативност, креатив-
ност и новаторство, активно участие в 
творчески проекти.

• създаване на художествен проект по идеи 
от природни форми (работа в екип):
• обсъждане на идеи, работа с източници 
на информация, представяне на резултати 
на проекта, разработване на художествен 
продукт – макет, рисунка, художествена 
конструкция, участие в изложба.

Картинен тест 3 Текущ кон-
трол и оцен-
ка на знания 
и умения

•  обобщение и проверка на знания за: 
видове форми, повърхност на форма, 
рисунка по памет и по наблюдение, ескиз 
и скица

• проверяване на знание чрез картинен тест.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 4 .

1
1

2

2

Уроци от природата 
3

3

4

4

5
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Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Формите в 
природата

Нови знания повърхност
материалност

Притежава знания за 
форма и структура на 
обекти от природната 
среда.

•  коментиране на  разнообразни форми 
и структури в природата;
•  сравняване на видове форми;
•  откриване на разнообразие на повърх-
ности;
•  изобразяване на форми и повърхности.

• изобразяване на природни обекти с раз-
лични форми;
• сравняване на природни обекти с различ-
ни форми и повърхности в произведения на 
изобразителното изкуство.
• рисуване и моделиране по впечатление 
от природни форми с различни структури и 
повърхности.

Скици и рисунки по 
наблюдение и 
представа

Нови знания ескиз
скица
хармония

Създава скици и рисун-
ки по наблюдение и по 
представа.

•  усвояване на понятия за скица, ескиз, 
рисунка по наблюдение и по представа;
•  формиране на знания за съгласуваност 
на форми и цветове (хармония).

• различаване ескиз, скица и рисунка;
• разбиране на връзки между форми и 
цветове (хармония) в художествени произ-
ведения;
• създаване на скици и рисунки на природни 
обекти с различни форми.

Естетическа оценка 
на обекти от 
природна среда

Нови знания Оценява обекти от при-
родната среда от естети-
ческа гледна точка.

•  изготвяне на естетическа оценка на 
обект – етапи, съдържание, формат чрез 
описание и рисунка.

• изразяване на естетическо отношение 
към обект от природна среда чрез текст и 
рисунки.

Уроци от природата 
– художествен проект

Практическа 
дейност за 
творчество

Наблюдава и проучва 
обекти в природна сре-
да, описва впечатления 
от наблюдаваното чрез 
рисунки и текст.

•  развиване на инициативност, креатив-
ност и новаторство, активно участие в 
творчески проекти.

• създаване на художествен проект по идеи 
от природни форми (работа в екип):
• обсъждане на идеи, работа с източници 
на информация, представяне на резултати 
на проекта, разработване на художествен 
продукт – макет, рисунка, художествена 
конструкция, участие в изложба.

Картинен тест 3 Текущ кон-
трол и оцен-
ка на знания 
и умения

•  обобщение и проверка на знания за: 
видове форми, повърхност на форма, 
рисунка по памет и по наблюдение, ескиз 
и скица

• проверяване на знание чрез картинен тест.

ФОРМИТЕ В ПРИРОДАТА – ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ЦВЯТ, СТРУКТУРА И ПРОПОРЦИИ
МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

5
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Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Изразни средства в 
изящните изкуства – 
линия, щрих, мазка

Нови знания щрих
мазка

Разграничава изразните 
средства в различни 
видове изящни изкуства.

• коментиране на изразни средства в 
произведения на изобразителното изку-
ство – линия, щрих, мазка;
• сравняване на едни и същи изразни сред-
ства в различни видове изящни изкуства;
• разбиране на връзка между изразни 
средства, изобразителни материали и 
инструменти.

• разглеждане и сравняване в творби на 
художници изразни средства на изящните 
изкуства – линия, щрих, мазка;
• изпълнение на изобразителна задача: ри-
суване на пейзаж при използване на израз-
ните средства – линия, щрих.

Изразни средства в 
изящните изкуства – 
текстура и фактура

Нови знания текстура
фактура

Разграничава изразните 
средства в различни 
видове изящни изкуства.

• коментиране на  разнообразни структу-
ри и повърхности на форми в природата;
• сравняване на разнообразни структури 
и повърхности на форми в природата;
• обсъждане на разнообразие на структу-
ри и повърхности в творби на художници.

• откриване на текстури във форми на при-
родни обекти;
• откриване на фактури в творби на худож-
ници;
• рисуване на пейзаж по впечатление от 
разнообразни текстури на природни форми.

Линогравюра – 
ученическо 
творчество

Практически 
дейности за 
развиване 
на творчески 
способности 
и въображе-
ние

Прилага изразни сред-
ства, характерни за 
изящните изкуства при 
различни видове изобра-
зителни задачи.

• прилагане на изразни средства линия, 
щрих в изобразителна дейност;
• разбиране на връзка между изразни 
средства, материали и техника.

• откриване в творби на изящните изкуства 
и в ученически творби на различни изразни 
средства – линии, щрих;
• създаване на проект за линогравюра;
• изпълнение на проекта в техника по избор 
– бяла линия, черна линия или комбинирано.

Рисуване с цветни 
линии и петна – 
ученическо творчество

Практически 
дейности за 
развиване 
на творчески 
способности 
и въображе-
ние

Прилага изразни сред-
ства, характерни за 
изящните изкуства при 
различни видове изобра-
зителни задачи.

• прилагане на изразни средства цветни 
линии и цветни петна в изобразителна 
дейност – рисуване;
• разбиране на връзка между изразни 
средства, материали и техника;
• обогатяване на образните представи 
за експресивно въздействие на изразни 
средства.

• откриване и сравняване в творби на изящ-
ните изкуства и в ученически произведения 
на различни изразни средства – цветни 
линии, щрих, цветни петна;
• създаване на нефигуративни изображения 
с цветни линии и петна с различна голе-
мина, посока и гъстота на тема по избор: 
радост, тъга, гняв, устрем.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 5 .

1

1

Линогравюра – 
2

2

3

4
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Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Изразни средства в 
изящните изкуства – 
линия, щрих, мазка

Нови знания щрих
мазка

Разграничава изразните 
средства в различни 
видове изящни изкуства.

• коментиране на изразни средства в 
произведения на изобразителното изку-
ство – линия, щрих, мазка;
• сравняване на едни и същи изразни сред-
ства в различни видове изящни изкуства;
• разбиране на връзка между изразни 
средства, изобразителни материали и 
инструменти.

• разглеждане и сравняване в творби на 
художници изразни средства на изящните 
изкуства – линия, щрих, мазка;
• изпълнение на изобразителна задача: ри-
суване на пейзаж при използване на израз-
ните средства – линия, щрих.

Изразни средства в 
изящните изкуства – 
текстура и фактура

Нови знания текстура
фактура

Разграничава изразните 
средства в различни 
видове изящни изкуства.

• коментиране на  разнообразни структу-
ри и повърхности на форми в природата;
• сравняване на разнообразни структури 
и повърхности на форми в природата;
• обсъждане на разнообразие на структу-
ри и повърхности в творби на художници.

• откриване на текстури във форми на при-
родни обекти;
• откриване на фактури в творби на худож-
ници;
• рисуване на пейзаж по впечатление от 
разнообразни текстури на природни форми.

Линогравюра – 
ученическо 
творчество

Практически 
дейности за 
развиване 
на творчески 
способности 
и въображе-
ние

Прилага изразни сред-
ства, характерни за 
изящните изкуства при 
различни видове изобра-
зителни задачи.

• прилагане на изразни средства линия, 
щрих в изобразителна дейност;
• разбиране на връзка между изразни 
средства, материали и техника.

• откриване в творби на изящните изкуства 
и в ученически творби на различни изразни 
средства – линии, щрих;
• създаване на проект за линогравюра;
• изпълнение на проекта в техника по избор 
– бяла линия, черна линия или комбинирано.

Рисуване с цветни 
линии и петна – 
ученическо творчество

Практически 
дейности за 
развиване 
на творчески 
способности 
и въображе-
ние

Прилага изразни сред-
ства, характерни за 
изящните изкуства при 
различни видове изобра-
зителни задачи.

• прилагане на изразни средства цветни 
линии и цветни петна в изобразителна 
дейност – рисуване;
• разбиране на връзка между изразни 
средства, материали и техника;
• обогатяване на образните представи 
за експресивно въздействие на изразни 
средства.

• откриване и сравняване в творби на изящ-
ните изкуства и в ученически произведения 
на различни изразни средства – цветни 
линии, щрих, цветни петна;
• създаване на нефигуративни изображения 
с цветни линии и петна с различна голе-
мина, посока и гъстота на тема по избор: 
радост, тъга, гняв, устрем.

ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА
МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

3 4
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Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Моделиране –
ученическо 
творчество

Практически 
дейности за 
развиване 
на творчески 
способности 
и въображе-
ние

Прилага изразни сред-
ства, характерни за 
изящните изкуства при 
различни видове изобра-
зителни задачи.

• прилагане на изразни средства, форма, 
линия, фактура, цвят в изобразителна 
дейност – моделиране;
• разбиране на връзка между изразни 
средства, материали и техника.

• моделиране на кръгла фигура в статично 
положение при отчетливо открояване на 
основни части и детайли;
• създаване на разнообразни фактури в 
моделираната фигура;
• моделиране на плочки с разнообразни 
повърхности (фактури) при използване на 
различни инструменти и пособия.

Изкуство и околна 
среда – екология на 
материали (проект)

Практически 
дейности за 
развиване 
на творчески 
способности 
и въображе-
ние

Познава и прилага 
основни изобразителни 
материали и техните осо-
бености при изпълнение
на изобразителни зада-
чи.

• изграждане на умения за устойчиво 
потребление на материали от природни 
ресурси в творчески дейности;
• развиване на инициативност, креатив-
ност и новаторство за активно участие в 
творчески проекти;
• разработване на художествен проект, 
свързан с изразни средства и материали 
за изобразителна дейност.

• проучване на технологии за ръчно правене 
на хартия;
• ръчно правене на хартия с различна дебе-
лина и повърхност;
• създаване на художествени конструкции, 
рисунки или макет от ръчно направена 
хартия.

Въздействие на 
изразните средства 
в изобразителното 
изкуство

Преговор 
обобщение

Оценява приложението 
на изразните средства в 
изобразителното из-
куство и ученическото 
творчество.

• възприемане на различни изразни сред-
ства в художествени творби на художни-
ци и в резултати от творческа дейност на 
ученици;
• разбиране на връзка между изразни 
средства и материали;
• оценяване на изразните средства в 
емоционално-естетическото въздействие 
на творбите.

• сравняване на едни и същи изразни сред-
ства в различни по вид и жанр творби на 
художници;
• сравняване на едни и същи изразни сред-
ства в различни ученически творби;
• оценяване на естетическото въздействие 
на изразните средства в разглежданите 
творби;
• изразяване на настроение с подходящи 
изразни средства при създаване на рисунка 
по тема.

Картинен тест 4 Текущ кон-
трол и оцен-
ка на знания 
и умения

• обобщение и проверка на знания за: 
изразни средства в изящните изкуства, 
щрих, мазка, фактура, текстура, открива-
не и сравняване на изразни средства в 
различни видове и жанрове изкуства; в 
ученически творби.

• проверяване на знание чрез картинен тест

5

5

6

6

7

7

8
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Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Моделиране –
ученическо 
творчество

Практически 
дейности за 
развиване 
на творчески 
способности 
и въображе-
ние

Прилага изразни сред-
ства, характерни за 
изящните изкуства при 
различни видове изобра-
зителни задачи.

• прилагане на изразни средства, форма, 
линия, фактура, цвят в изобразителна 
дейност – моделиране;
• разбиране на връзка между изразни 
средства, материали и техника.

• моделиране на кръгла фигура в статично 
положение при отчетливо открояване на 
основни части и детайли;
• създаване на разнообразни фактури в 
моделираната фигура;
• моделиране на плочки с разнообразни 
повърхности (фактури) при използване на 
различни инструменти и пособия.

Изкуство и околна 
среда – екология на 
материали (проект)

Практически 
дейности за 
развиване 
на творчески 
способности 
и въображе-
ние

Познава и прилага 
основни изобразителни 
материали и техните осо-
бености при изпълнение
на изобразителни зада-
чи.

• изграждане на умения за устойчиво 
потребление на материали от природни 
ресурси в творчески дейности;
• развиване на инициативност, креатив-
ност и новаторство за активно участие в 
творчески проекти;
• разработване на художествен проект, 
свързан с изразни средства и материали 
за изобразителна дейност.

• проучване на технологии за ръчно правене 
на хартия;
• ръчно правене на хартия с различна дебе-
лина и повърхност;
• създаване на художествени конструкции, 
рисунки или макет от ръчно направена 
хартия.

Въздействие на 
изразните средства 
в изобразителното 
изкуство

Преговор 
обобщение

Оценява приложението 
на изразните средства в 
изобразителното из-
куство и ученическото 
творчество.

• възприемане на различни изразни сред-
ства в художествени творби на художни-
ци и в резултати от творческа дейност на 
ученици;
• разбиране на връзка между изразни 
средства и материали;
• оценяване на изразните средства в 
емоционално-естетическото въздействие 
на творбите.

• сравняване на едни и същи изразни сред-
ства в различни по вид и жанр творби на 
художници;
• сравняване на едни и същи изразни сред-
ства в различни ученически творби;
• оценяване на естетическото въздействие 
на изразните средства в разглежданите 
творби;
• изразяване на настроение с подходящи 
изразни средства при създаване на рисунка 
по тема.

Картинен тест 4 Текущ кон-
трол и оцен-
ка на знания 
и умения

• обобщение и проверка на знания за: 
изразни средства в изящните изкуства, 
щрих, мазка, фактура, текстура, открива-
не и сравняване на изразни средства в 
различни видове и жанрове изкуства; в 
ученически творби.

• проверяване на знание чрез картинен тест

8
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Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Композиция Нови знания композиция Притежава знания за ос-

новни видове компози-
ция в изящните изкуства.

• разглеждане на различни компози-
ционни схеми и решения чрез примери в 
художествени творби;
• откриване на различни начини  на 
изразителност в композицията;
• откриване разнообразие на компози-
ционни похвати за въздействие на темите 
и сюжетите.

• сравняване на различни композицион-
ни решения в произведения на изящните 
изкуства;
• различаване на видове композиция;
• обсъждане на композиционни решения за 
построение на фигурална композиция;
• изобразяване на композиционни схеми с 
различни геометрични фигури.

Основни принципи 
на композиционно 
изграждане

Нови знания Създава по представа 
и наблюдение рисунки, 
като използва някои от 
композиционните прин-
ципи спрямо идеята си.

• създаване на композиционни решения 
по различни теми;
• усвояване на знания за хармонично 
единство при използването на компози-
ционни принципи.

• различаване на използваните принципи в 
художествени творби от различните видове 
изящни изкуства;
• използване на подходящи композиционни 
принципи за изразяване на композиция с 
различни изобразителни материали и техники;
• разбиране на емоционалното въздействие 
на изразните средства цвят, линия, форма 
при използването на различни принципи в 
композицията.

Композиционен 
център

Нови знания композиционен 
център

Разбира значението на 
композиционния център 
за възприемане на худо-
жествената творба.

• усвояване на различните начини за 
създаване на композиционен център при 
разработване на свои композиционни 
решения.

• сравняване на начините са подчертаване 
на център в различни видове композиции;
• разбиране на смисловото и сюжетно един-
ство на композиционния център и остана-
лите елементи в композиции от различните 
видове изящни изкуства.

ГЛОБАЛНА ТЕМА 6 .

1

1

2

2

3
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Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Композиция Нови знания композиция Притежава знания за ос-

новни видове компози-
ция в изящните изкуства.

• разглеждане на различни компози-
ционни схеми и решения чрез примери в 
художествени творби;
• откриване на различни начини  на 
изразителност в композицията;
• откриване разнообразие на компози-
ционни похвати за въздействие на темите 
и сюжетите.

• сравняване на различни композицион-
ни решения в произведения на изящните 
изкуства;
• различаване на видове композиция;
• обсъждане на композиционни решения за 
построение на фигурална композиция;
• изобразяване на композиционни схеми с 
различни геометрични фигури.

Основни принципи 
на композиционно 
изграждане

Нови знания Създава по представа 
и наблюдение рисунки, 
като използва някои от 
композиционните прин-
ципи спрямо идеята си.

• създаване на композиционни решения 
по различни теми;
• усвояване на знания за хармонично 
единство при използването на компози-
ционни принципи.

• различаване на използваните принципи в 
художествени творби от различните видове 
изящни изкуства;
• използване на подходящи композиционни 
принципи за изразяване на композиция с 
различни изобразителни материали и техники;
• разбиране на емоционалното въздействие 
на изразните средства цвят, линия, форма 
при използването на различни принципи в 
композицията.

Композиционен 
център

Нови знания композиционен 
център

Разбира значението на 
композиционния център 
за възприемане на худо-
жествената творба.

• усвояване на различните начини за 
създаване на композиционен център при 
разработване на свои композиционни 
решения.

• сравняване на начините са подчертаване 
на център в различни видове композиции;
• разбиране на смисловото и сюжетно един-
ство на композиционния център и остана-
лите елементи в композиции от различните 
видове изящни изкуства.

КОМПОЗИЦИЯТА В ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА
МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

3
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Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Композиционни 
решения в 
творчеството на 
художници

Практическа 
дейност за 
творчество

Оценява разнообрази-
ето на композиционни 
решения в творби от 
различни епохи.

• разработване на идеи за композицион-
но решение, като прилага разнообразни 
изразни средства.

• описване на впечатления от
композиционни решения в художествени 
творби чрез рисунки и текст;
• коментиране на композиционни похвати, 
използвани за емоционалното въздействие 
на художествени творби;
• рисуване или моделиране на статична или 
динамична композиция.

Композиция – прак-
тическо упражнение

Практическа 
дейност за 
творчество

Оценява разнообрази-
ето на композиционни 
решения в творби от 
различни епохи.

• разработване на композиции по раз-
лични теми.

• проучване на композиционни решения в 
творби от различните жанрове чрез скици и 
рисунки;
• разработване на композиции чрез използ-
ване на хармонично композиционно решение 
по тема в конкретен жанр;
• създаване на композиция по музикален 
сюжет или танц.

Картинен тест 5 Преговор 
обобщение

• Обобщение и проверка на знания за: 
композиционни схеми, видове компози-
ционни принципи, начини за подчертаване 
на композиционен център, разбиране на 
различните похвати в композиционното 
изграждане на творбата.

• проверка на знание чрез картинен тест.

4

4

5

5

6
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Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Композиционни 
решения в 
творчеството на 
художници

Практическа 
дейност за 
творчество

Оценява разнообрази-
ето на композиционни 
решения в творби от 
различни епохи.

• разработване на идеи за композицион-
но решение, като прилага разнообразни 
изразни средства.

• описване на впечатления от
композиционни решения в художествени 
творби чрез рисунки и текст;
• коментиране на композиционни похвати, 
използвани за емоционалното въздействие 
на художествени творби;
• рисуване или моделиране на статична или 
динамична композиция.

Композиция – прак-
тическо упражнение

Практическа 
дейност за 
творчество

Оценява разнообрази-
ето на композиционни 
решения в творби от 
различни епохи.

• разработване на композиции по раз-
лични теми.

• проучване на композиционни решения в 
творби от различните жанрове чрез скици и 
рисунки;
• разработване на композиции чрез използ-
ване на хармонично композиционно решение 
по тема в конкретен жанр;
• създаване на композиция по музикален 
сюжет или танц.

Картинен тест 5 Преговор 
обобщение

• Обобщение и проверка на знания за: 
композиционни схеми, видове компози-
ционни принципи, начини за подчертаване 
на композиционен център, разбиране на 
различните похвати в композиционното 
изграждане на творбата.

• проверка на знание чрез картинен тест.

6
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ГЛОБАЛНА ТЕМА 7 .

Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Виртуална среда и 
дигитално 
изображение

Нови знания дигитално изо-
бражение

Създава художествени 
проекти, като прилага 
компютърни програми за 
създаване и обработка 
на образи.

• усвояване на знания за: виртуална 
среда, графични редактори и дигитални 
изображения в изобразителното изкуство;
• различаване на дигитални (електронни) 
изображения от традиционни изобрази-
телни материали и техники;
• оценяване на предимства на дигитални-
те средства за създаване и разпростране-
ние на изображения.

• коментиране на дигитални изображения и 
виртуална среда като нова област на твор-
чество в изобразителното изкуство;
• разкриване спецификата на дигиталните 
изображения в изобразителното изкуство.

Графични редактори Упражнение Коментира възможност-
ите на различни ком-
пютърни програми за 
създаване на художест-
вени проекти.

• прилагане на инструменти и изразни 
средства за дигитални изображения на 
растерен графичен редактор;
• развиване на въображение и компози-
ционен усет за създаване и за обработва-
не на образи.

• обсъждане на основни похвати при изграж-
дане на дигитален образ с линии и петна;
• сравняване на растерни, векторни и 
фрактални изображения;
• изпълнение на практически задачи (според 
усвоения графичен редактор в уроците по 
Информационни технологии).

Създаване на 
дигитални 
изображения

Нови знания Създава художествени 
проекти, като прилага 
компютърни програми за 
създаване и обработка 
на образи.

• коментиране на инструменти и начини 
за създаване и обработка на образи;
• прилагане на инструменти и изразни 
средства за дигитални изображения на 
растерен графичен редактор;
• разработване на художествен проект.

• разглеждане на дигитални изображения 
(рисунки), изпълнени по различен начин;
 • създаване на дигитални изображения;
 • обсъждане на теми и идеи за художествен проект;

• организиране на класа за участие в екипи;
• разработване на художествен проект 
(тема, съдържание, резултати представяне);

Обработка на образи 
– снимки и рисунки

Практически 
дейности за 
развиване 
на творчески 
способности 
и въображе-
ние

Коментира възможностите 
на различни компютърни 
програми за създаване на 
художествени проекти.
Създава художествени 
проекти, като прилага 
компютърни програми за 
създаване и обработка на 
образи.

• разбиране на начини и етапи за  обра-
ботване на образи с компютърни програ-
ми;
• обработване на образи – снимки и 
рисунки.

• разглеждане на примери за обработка 
на образи (фотоси и рисунки) по различни 
начини
• обработване на снимки;
• обработване на рисунки;
• създаване на дигитални скици – варианти 
за композиция от предмети за натюрморт.

1

1

2

2

3

4
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ИЗКУСТВО И ВИРТУАЛНА СРЕДА
МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Виртуална среда и 
дигитално 
изображение

Нови знания дигитално изо-
бражение

Създава художествени 
проекти, като прилага 
компютърни програми за 
създаване и обработка 
на образи.

• усвояване на знания за: виртуална 
среда, графични редактори и дигитални 
изображения в изобразителното изкуство;
• различаване на дигитални (електронни) 
изображения от традиционни изобрази-
телни материали и техники;
• оценяване на предимства на дигитални-
те средства за създаване и разпростране-
ние на изображения.

• коментиране на дигитални изображения и 
виртуална среда като нова област на твор-
чество в изобразителното изкуство;
• разкриване спецификата на дигиталните 
изображения в изобразителното изкуство.

Графични редактори Упражнение Коментира възможност-
ите на различни ком-
пютърни програми за 
създаване на художест-
вени проекти.

• прилагане на инструменти и изразни 
средства за дигитални изображения на 
растерен графичен редактор;
• развиване на въображение и компози-
ционен усет за създаване и за обработва-
не на образи.

• обсъждане на основни похвати при изграж-
дане на дигитален образ с линии и петна;
• сравняване на растерни, векторни и 
фрактални изображения;
• изпълнение на практически задачи (според 
усвоения графичен редактор в уроците по 
Информационни технологии).

Създаване на 
дигитални 
изображения

Нови знания Създава художествени 
проекти, като прилага 
компютърни програми за 
създаване и обработка 
на образи.

• коментиране на инструменти и начини 
за създаване и обработка на образи;
• прилагане на инструменти и изразни 
средства за дигитални изображения на 
растерен графичен редактор;
• разработване на художествен проект.

• разглеждане на дигитални изображения 
(рисунки), изпълнени по различен начин;
 • създаване на дигитални изображения;
 • обсъждане на теми и идеи за художествен проект;

• организиране на класа за участие в екипи;
• разработване на художествен проект 
(тема, съдържание, резултати представяне);

Обработка на образи 
– снимки и рисунки

Практически 
дейности за 
развиване 
на творчески 
способности 
и въображе-
ние

Коментира възможностите 
на различни компютърни 
програми за създаване на 
художествени проекти.
Създава художествени 
проекти, като прилага 
компютърни програми за 
създаване и обработка на 
образи.

• разбиране на начини и етапи за  обра-
ботване на образи с компютърни програ-
ми;
• обработване на образи – снимки и 
рисунки.

• разглеждане на примери за обработка 
на образи (фотоси и рисунки) по различни 
начини
• обработване на снимки;
• обработване на рисунки;
• създаване на дигитални скици – варианти 
за композиция от предмети за натюрморт.

3 4
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Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Виртуална реалност 
– като в приказките

Упражнение Коментира възможност-
ите на различни ком-
пютърни програми за 
създаване на художест-
вени проекти.

• обсъждане на начини и средства за 
преминаване във виртуална реалност;
• оценяване значението компютърни 
програми и съоръжения за създаване на 
виртуална реалност.

• разглеждане на комплект от съоръжение за 
преминаване във виртуална реалност;
• създаване на проект (рисунка) за части 
на комплект за преминаване във виртуална 
реалност;
• описване и рисуване на виртуален свят по 
представа.

Информационни 
страници за изкуство

Музеи без граници

Практически 
дейности за 
развиване 
на творчески 
способности 
и въображе-
ние

Ориентира се във видове    
информационни страници 
за изкуство.
Коментира видове ин-
формационни страници 
за изкуство – на автори, 
галерии, музеи.

• обогатяване на знания за видове ин-
формационни страници за изкуството в 
интернет и достъп до тях;
• развиване на умения за ползване на 
текстова и визуална информация за 
художници в информационни страници за 
изкуство в интернет.

• обсъждане на достъп, избор и използ-
ване на информационни страници за 
музеи и галерии;
• ориентиране в разнообразие на инфор-
мационни страници за музеи и галерии у 
нас и по света;
• съставяне на личен архив (галерия от 
произведения на изобразителното изкуство).

• актуализиране на понятието информацион-
на страница (уебсайт);
• анализиране на информационни страници 
на двама автори (Фидий и Ван Гог);
• обсъждане на идеи за използването им в 
индивидуални и екипни проекти.

• описание на информационна страница за 
галерия (музей);
• сравняване на обща (световна) галерия за 
изкуство и специализирана информация от 
един или друг музей;
• обсъждане на възможности за използва-
не на информационни страници за музеи и 
галерии.

Интерактивни мрежи Нови знания Познава форми за 
диалог и сътрудничество 
чрез изкуство в интер-
нет.
Участва с творчески 
проекти в интерактивни 
мрежи за сътрудничество.

• коментиране на видове диалог и сътруд-
ничество в интерактивни мрежи;
• разпознаване  и използване на различ-
ни форми на диалог (сътрудничество);
• включване чрез интерактивни мрежи 
в инициативи и дейности, свързани с 
изкуството.

• участие във форми на диалог чрез изку-
ство в интернет;
• разработване на проект (сценарий, идей-
ни скици на маски) за участие в творчески 
диалог чрез европейска мрежа за сътрудни-
чество в сайта „Карнавал“.

Картинен тест 6 Преговор 
обобщение

• обобщение и проверка на знания за: 
дигитално изображение и начини за съз-
даване и обработка на фотоси и рисунки 
с компютърни програми; информационни 
страници за изкуство; интерактивни мре-
жи за културно сътрудничество.

• проверка на знания чрез картинен тест

5

5

6
6

7

9

7 8

8
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Тема в учебника Вид на 
урока

Нови понятия в 
темата

Очаквани резултати, 
реализирани чрез те-
мата, в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, разгледани 
в темата и в художествената практика 

към нея

Основни акценти при разработване на 
темата

1 2 3 4 5 6
Виртуална реалност 
– като в приказките

Упражнение Коментира възможност-
ите на различни ком-
пютърни програми за 
създаване на художест-
вени проекти.

• обсъждане на начини и средства за 
преминаване във виртуална реалност;
• оценяване значението компютърни 
програми и съоръжения за създаване на 
виртуална реалност.

• разглеждане на комплект от съоръжение за 
преминаване във виртуална реалност;
• създаване на проект (рисунка) за части 
на комплект за преминаване във виртуална 
реалност;
• описване и рисуване на виртуален свят по 
представа.

Информационни 
страници за изкуство

Музеи без граници

Практически 
дейности за 
развиване 
на творчески 
способности 
и въображе-
ние

Ориентира се във видове    
информационни страници 
за изкуство.
Коментира видове ин-
формационни страници 
за изкуство – на автори, 
галерии, музеи.

• обогатяване на знания за видове ин-
формационни страници за изкуството в 
интернет и достъп до тях;
• развиване на умения за ползване на 
текстова и визуална информация за 
художници в информационни страници за 
изкуство в интернет.

• обсъждане на достъп, избор и използ-
ване на информационни страници за 
музеи и галерии;
• ориентиране в разнообразие на инфор-
мационни страници за музеи и галерии у 
нас и по света;
• съставяне на личен архив (галерия от 
произведения на изобразителното изкуство).

• актуализиране на понятието информацион-
на страница (уебсайт);
• анализиране на информационни страници 
на двама автори (Фидий и Ван Гог);
• обсъждане на идеи за използването им в 
индивидуални и екипни проекти.

• описание на информационна страница за 
галерия (музей);
• сравняване на обща (световна) галерия за 
изкуство и специализирана информация от 
един или друг музей;
• обсъждане на възможности за използва-
не на информационни страници за музеи и 
галерии.

Интерактивни мрежи Нови знания Познава форми за 
диалог и сътрудничество 
чрез изкуство в интер-
нет.
Участва с творчески 
проекти в интерактивни 
мрежи за сътрудничество.

• коментиране на видове диалог и сътруд-
ничество в интерактивни мрежи;
• разпознаване  и използване на различ-
ни форми на диалог (сътрудничество);
• включване чрез интерактивни мрежи 
в инициативи и дейности, свързани с 
изкуството.

• участие във форми на диалог чрез изку-
ство в интернет;
• разработване на проект (сценарий, идей-
ни скици на маски) за участие в творчески 
диалог чрез европейска мрежа за сътрудни-
чество в сайта „Карнавал“.

Картинен тест 6 Преговор 
обобщение

• обобщение и проверка на знания за: 
дигитално изображение и начини за съз-
даване и обработка на фотоси и рисунки 
с компютърни програми; информационни 
страници за изкуство; интерактивни мре-
жи за културно сътрудничество.

• проверка на знания чрез картинен тест

9
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ
НА КОМПЕ-
ТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

Изкуство и 
общество

• Познава най-общо праисторическо, древно и антично изкуство и архитектура.
• Притежава основни знания за художественото наследство по българските земи от праистория-
та и Древността.
• Разпознава значими произведения на изкуството и архитектурата, характерни за тези периоди.
• Интерпретира с изобразителна дейност образци на изкуството от праисторията и Древния свят.
• Разграничава произведения на изкуството по вид и жанр.
• Осъзнава изразни средства на живописта, графиката и скулптурата.
• Разбира връзката между изобразителни средства и вид изкуство.
• Разбира значението на основни понятия за видове, жанрове и изразни средства в изкуството.
• Умее да се ориентира най-общо в структурата на художественото произведение.
• Описва чрез рисунки и текст най-общо произведения на изобразителните изкуства.

Изобразителни 
дейности

• Наблюдава и проучва обекти в природна и архитектурна среда, описва впечатления от наблю-
даваното чрез рисунки и текст.
• Създава скици на наблюдавани обекти.
• Познава и прилага основни изобразителни материали и техните особености при изпълнение на 
изобразителни задачи.
• Прилага изобразителни средства (графични, живописни, пластични, комбинирани) при изпълне-
ние на изобразителни задачи.
• Познава и прилага основни изобразителни техники съобразно вида на изобразителните материали.
• Изпълнява рисунки или друг тип ученически творби чрез пряко наблюдение, по памет, предста-
ва и по въображение.
• Разработва идейни скици и ескизи в областта на изящните изкуства.
• Планира и организира работата по зададена задача или проект в областта на изящните изкуства.
• Прилага основни принципи в скулптурата при изграждане на формата върху плоскост и в прос-
транството.
• Изпълнява задачи от цветознанието, свързани с определена тема.
• Конструира и моделира, като използва подходящи материали.

Приложение

УЧЕБНА ПРОГРАМА 
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА V КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)

КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ 
НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Обучението по изобразително изкуство в про-

гимназиален етап е насочено към умения, знания 
и отношения, които формират цялостен и задъл-
бочен интерес към постиженията на националната 
и световната художествена култура. Художестве-
ното образование през този етап е базирано вър-
ху индивидуалния опит и творчески потенциал на 
всеки ученик и неговите възможности за свобод-
но изразяване на идеи и преживявания чрез раз-
лични изобразителни средства. Учебният предмет 
изобразително изкуство през прогимназиалния 
етап развива и систематизира умения и знания, 

които ученикът е придобил в началния етап. Нов 
акцент се явяват знанията и дейностите, свърза-
ни с историята на изкуството и връзката между 
изкуството и виртуалната среда. Основна цел на 
обучението по изобразително изкуство е стреме-
жът към изграждане на естетически критерии при 
възприемане на обекти и явления от действител-
ността и творби на изкуството.

В V клас обучението по изобразително изкуство 
е насочено към: овладяване на базисни знания, 
изграждане отношение към праисторическото из-
куство и изкуството на Древния свят; усвояване 
на основни знания за изящните изкуства; изра-
зяване на идеи и преживявания чрез различни 
изразни средства на изящните изкуства; използ-
ване възможностите на дигиталните технологии за 
възприемане на изкуството и приложението им 
в творческата дейност на учениците; изграждане 
на естетически критерии за оценка на обекти от 
действителността и произведения на изкуството.
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ОБЛАСТИ
НА КОМПЕ-
ТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

Визуална кул-
тура и елек-
тронни медии

• Познава ролята на дигиталните технологии за създаване и разпространяване на творби на 
изкуството.
• Познава компютърна програма, подходяща за създаване и обработка на художествени изобра-
жения.
• Познава и се ориентира в информационни страници за изкуство.
• Участва в културни инициативи и събития, като визуализира впечатления с дигитални технологии.
• Познава основни ИКТ за проучване, систематизиране и представяне на информация по значи-
ми социални теми, като прилага художествени средства.
• Търси и участва чрез интерактивни мрежи в инициативи и дейности, свързани с изкуството.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

1. Тема
ПРАИСТОРИЧЕСКО ИЗ-
КУСТВО И ИЗКУСТВОТО 
НА ДРЕВНИЯ СВЯТ

Познава най-общо праисторическото изкуство и изкуството на Древния 
свят.
Описва особености на праисторическото изкуство.
Разграничава творби на изкуството и архитектурата от Двуречието, 
Древен Египет, Древна Гърция и Древен Рим.
Коментира образци от изкуството на Древния свят и ги интерпретира с 
изобразителна дейност.

мегалити,
скално изку-
ство,
пирамида,
сфинкс,
акропол,
пантеон

2. Тема
ИЗКУСТВОТО НА ДРЕВ-
НИТЕ ТРАКИ И НАСЛЕД-
СТВОТО НА АНТИЧНИТЕ 
ЦИВИЛИЗАЦИИ ПО 
БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ

Познава най-общо тракийското и античното изкуство по българските 
земи.
Разпознава основни произведения от изкуството на траките и от антич-
ното изкуство по българските земи.
Изразява чрез описание и рисунки свои впечатления от образци на 
тракийското и античното изкуство по нашите земи.

3. Тема
ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В 
ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА

Притежава основни познания за видове и жанрове в изящните изку-
ства.
Разграничава произведения на изящните изкуства по вид и жанр.
Съпоставя различни видове и жанрове изящни изкуства.
Обсъжда особеностите на различни видове и жанрове изящни изку-
ства.
Изпълнява изобразителни задачи от различни видове и жанрове изящни 
изкуства.

изящни изку-
ства,
портрет,
пейзаж,
натюрморт

4. Тема
ФОРМИТЕ В ПРИРО-
ДАТА – ВЪЗПРИЕМАНЕ 
НА ЦВЯТ, СТРУКТУРА И 
ПРОПОРЦИИ

Притежава знания за форма и структура на обекти от природната сре-
да.
Създава скици и рисунки по наблюдение и по представа.
Оценява обекти от природната среда от естетическа гледна точка.

повърхност,
материалност,
скица,
ескиз,
хармония

5. Тема
ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА В 
ИЗЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА

Разграничава изразните средства в различни видове изящни изкуства.
Прилага изразни средства, характерни за изящните изкуства при раз-
лични видове изобразителни задачи.
Оценява приложението на изразните средства в изобразителното изку-
ство и ученическото творчество.

щрих,
мазка,
фактура,
текстура

6. Тема
КОМПОЗИЦИЯТА В ИЗ-
ЯЩНИТЕ ИЗКУСТВА

• Познава основни видове композиция в изящните изкуства.
• Прилага основни принципи на композиционно изграждане при изпъл-
нение на изобразителни задачи.
• Коментира видовете композиция в творчеството на различни худож-
ници.

композиция
композицио-
нен център
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Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

7. Тема
ИЗКУСТВО И ВИРТУАЛ-
НА СРЕДА
7.1. Изобразително 
изкуство и дигитално 
изображение

7.2. Информационни 
страници за изкуство

7.3. Изкуство и инте-
рактивни мрежи за 
сътрудничество

• Създава художествени проекти, като прилага компютърни програми 
за създаване и обработка на образи.
• Коментира възможностите на различни компютърни програми за 
създаване на художествени проекти.

• Ориентира се във видове информационни страници за изкуство.
• Коментира видове информационни страници за изкуство – на автори, 
галерии, музеи.

• Познава форми за диалог и сътрудничество чрез изкуство в интернет.
• Участва с творчески проекти в интерактивни мрежи за сътрудничест-
во.

дигитално 
изображение

информацион-
на страница 
за изкуство

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ
 УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА

Годишен брой часове за изучаване на предмета 
в V клас – 68 часа

Новите знания се въвеждат чрез теоретични 
уроци (уроци, свързани с теория на изкуството и 
елементи от историята на изкуството) и уроци с 
практически изобразителни задачи. Практическите 
дейности съдействат за затвърждаване и развива-
не на изобразителни умения и навици, за разгръ-
щане на творчески способности и въображение.

Упражненията в обучението по изобразително 
изкуство се включват в практическите дейности и 
са неразделна част от художествената практика 
на ученика.

Препоръчително е разпределението на часове-
те в седмичното разписание да се провежда в 
блок (два последователни учебни часа).

Темите за учебното съдържание са рамкови 
нямат задължителен ред. Предоставя се свобода 
при подбора на методите и средствата за пости-
гане на очакваните резултати.

Съотношението между разпределението на ча-
совете по различните дейности, цитирани в табли-
цата, е относително и приложението му зависи от 
конкретните условия в учебната практика.
За нови знания 54%

За упражнения 6%

За преговор и обобщение 9%

Практически дейности за развиване на твор-
ческите способности и въображение 22%

За контрол и оценка (за входно и изходно 
ниво, за контролни работи, тест) 9%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ 
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА 
НА УЧЕНИЦИТЕ

Текущо оценяване
 • на теоретични знания – елементи от история-
та и теорията на изкуството чрез текущо из-
питване и тестове

 • на ученически творби, резултат от изпълне-
ние на изобразителни задачи на основа на 
естетически и дидактически критерии и по-
казатели

 • на възложени задачи за домашна работа
Забележка: По време на обучението в извъну-

чилищната дейност се възлагат проекти или друг 
тип проучвателни или изобразителни задачи, кои-
то се оценяват по преценка на учителя.

Входно и изходно равнище
То се оценява чрез:
резултата от изпълнение на изобразителна за-

дача;
визуален тест и/или въпросник.

Комплексна оценка
Оценката при приключването на учебния срок 

и учебната година е комплексна и включва оцен-
ките от теоретичната подготовка и оценките от 
практическите задачи.

Оценяването на резултатите от практическите 
задачи се базира на дидактически и естетически 
показатели. Естетическите показатели отразяват 
качествените характеристики на учебните творби, 
а дидактическите се отнасят до нивото на изпъл-
нение на поставените учебни задачи. Активността 
на ученика се поощрява.
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Съотношение при формиране на срочна оценка:

Текущи оценки (от устни, от писмени, от 
практически изпитвания) 60%

Оценки от контролни работи 10%

Оценки от други участия ( работа в час, 
изпълнение на домашни работи, работа по 
проекти – портфолио, колективни прояви и 
изложби, конкурси и др.)

30%

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ 
НА КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО 
И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ

Общообразователната подготовка на ученици-
те по изобразително изкуство в V клас може се 
осъществява както в класната стая, така и извън 
училище под формата на:

• пленер – за възприемане на обекти от кул-
турно-историческото наследство в родния 
край, в региона;

• музеи, галерии, колекции и сбирки – за 
възприемане на творби на изобразителното 
изкуство;

• организиране на изложба с ученически 
творби – за представяне на резултати от 
проекти от индивидуална и колективна изоб-
разителна дейност (рисунки, презентации и 
др.).

Образователните дейности в обучението по 
изобразително изкуство не са свързани само с 
конкретните теми. Те имат междупредметен харак-
тер и са насочени към придобиване на ключови 
компетентности, ориентирани към личностното 
развитие на ученика:

Ключови компетент-
ности Дейности и междупредметни връзки

Компетентности 
в областта на бъл-
гарския език

• описване на наблюдавани обекти, среда, произведения на изобразителното изкуство и 
ученически
• творби;
• разширяване на речника на учениците с нови понятия за изобразителното изкуство;
• общуване на роден език в културни ситуации;

Умения за общуване 
на чужди езици

• разбиране на културното многообразие чрез общуване на чужди езици;
• обогатяване на знанията за изобразителното изкуство и художествената култура в други 
страни чрез общуване и информация на чужди езици;

Математическа 
компетентност и 
основни компетент-
ности в областта 
на природните науки 
и на технологиите

• развиване на пространствени представи за визуални характеристики на геометрични 
форми и линии чрез изобразителна дейност;
• развиване на количествени представи за съотношения и количества в изобразителна 
дейност;
• прилагане на математически методи на мислене (логическо и пространствено) в творче-
ска дейност;
• използване на геометрични фигури при създаване на визуални образи и знаци;
• създаване на художествени проекти и технологии с материали от природата;

Дигитална компе-
тентност

• познаване на възможностите на компютъра и прилагане на компютърни програми за 
проучване, систематизиране, обработване, архивиране и ползване на информация за изку-
ството;
• прилагане на дигитални средства и технологии в творчески процес при създаване на 
различни видове изображения (образи, знаци);
• интерактивна употреба на информационно-комуникативни технически средства за възпри-
емане на художествени произведения и сбирки, виртуални посещения на галерии;
• употреба на информационни и комуникационни технически средства за презентиране на 
резултати от изобразителна дейност и проекти;

Умения за учене • планиране на самостоятелната работа на ученика;
• участие в екипна работа;
• развиване на мотивация и увереност за творческа изява и личностна реализация;

Социални и граждан-
ски компетентности

• изразяване на междуличностни и междукултурни умения за общуване чрез творчество;
• създаване на колективни творчески проекти;
• развиране на толерантност при участия в колективни творчески изяви и проекти.
• защитаване на човешките права чрез творчески дейности и инициативи;



Инициативност и 
предприемчивост

• развиване на инициативност, креативност и новаторство, активно участие в творчески 
проекти;
• практическо използване на материали и пособия, представяне на резултати от творчески 
дейности в обществена среда;
• използване на различни материали, инструменти и пособия в творчески дейности;

Културна компе-
тентност и умения 
за изразяване чрез 
творчество

• развиване на познания за художествени творби и творчески дейности;
• разбиране ролята на естетическите фактори в околната среда (природна и обществена);
• проявяване на толерантност към културното многообразие;
• развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване и участие в културния 
живот;
• формиране на художествена култура при възприемане на произведения от изобразител-
ното изкуство в музеи, галерии и сбирки в културни центрове;
• участие в културни ситуации с индивидуална и колективна изобразителна дейност;

Умения за подкрепа 
на устойчивото 
развитие и за здра-
вословен начин на 
живот и спорт.

• проява на лична отговорност за опазване на околната среда и здравето на човека чрез 
участие в инициативи с творчески дейности и проекти;
• устойчиво използване на материали и ресурси в творчески дейности;
• решаване на социални проблеми за преодоляване на различия и неравенство между 
хората, водещи до социална изолация и бедност чрез творчески дейности и проекти.

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