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Увод

Книга за учителя по изобразително изкуство за шес-
ти клас е част от учебен комплект по изобразително 
изкуство за провеждане на обучение за задължителна 
подготовка на учениците. В нея авторите на учебния 
комплект ви предлагат полезни информационни и методи-
чески ресурси като: указания за работа с електронните 
и печатните издания в учебния комплект (учебник и елек-
тронни ресурси, методически разработки на уроците от 
учебника, годишно тематично разпределение, начини за 
оценяване (входно и изходно равнище, текущо оценяване) 
знанията и уменията на учениците, които да подпомог-
нат вашата работа при организиране и провеждане на 
обучение по изобразително изкуство в шести клас, съо-
бразено с държавния образователен стандарт и учебна-
та програма.

Основен методически акцент в Книга на учителя за 6. 
клас е придобиването на ключови компетентности като 
комплекс от знания, умения и отношение на учениците 
за изграждане на художествена и естетическа култура, 
на способности за културно изразяване, инициативност 
и творчество.

Книгата за учителя съдържа подробни методически ука-
зания за провеждане на обучение по видовете уроци в пе-
чатното издание на учебника за: нови знания, упражнения 
и практически дейности, преговор и обобщение, контрол 
и оценка (на входно и изходно равнище). Предоставени 
са методи и форми за работа, които учителите могат 
да приложат, както и да обогатят със свои идеи, да ак-
туализират съобразно конкретни условия за обучение и 
интереси на учениците.

В методическите указания са включени: образователни 
проблеми, които се разглеждат във всяка тема от учебна-
та програма и в художествената практика към нея; основ-
ни акценти на урока; нови понятия, междупредметни и вът-
решнопредметни връзки, компетентности и дейности с 
междупредметен характер, методи и форми на оценяване.

Книгата за учителя следва да се разглежда като мето-
дическо средство за подпомагане на образователния про-
цес чрез актуални методически идеи и подходи, съобра-
зени с конкретната образователна среда, традициите в 
българското образование и добри практики в обучението.

От авторите
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1 . ОСОБЕНОСТИ НА 
ОБУЧЕНИЕТО ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
В ШЕСТИ КЛАС

Обучението по изобразително изкуство в шес-
ти клас има важна роля за развиване и система-
тизиране на знанията, уменията и способностите, 
които ученикът е придобил в началния етап и в 
5. клас на прогимназиалния етап на основната 
образователна степен. 

Нов акцент в обучението се явяват знанията и 
дейностите, свързани с теорията и историята на 
изкуството, като се предава особено значение на 
връзката между изкуството и обществото. Чрез 
обучението по изобразително изкуство в шести 
клас се формира задълбочен поглед към постиже-
нията на националната и европейската художест-
вена култура чрез творби на изобразителното из-
куство и архитектурата през Средновековието и 
Ренесанса.

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

– овладяване на основни знания за Запад-
ноевропейското и Българското средновековно и 
ренесансово изкуство и архитектура, и за разви-
ване на естетически критерии при възприемане 
на творби на изобразителното изкуство и архи-
тектурата;

– усвояване на основни знания за декоратив-
но-приложните изкуства;

– коментиране на различните начини за из-
образяване за форма, пространство, светлина и 
сянка в изобразителното изкуство и за изпълне-
ние на творчески задачи;

– изразяване на идеи и преживявания чрез 
различни изразни средства на изящните и деко-
ративно-приложните изкуства;

– използване на различни възможности от об-
ластта на дигиталните технологии за възприемане 
на изкуство и творческа дейност;

– прилагане на дигитални средства и техно-
логии в художествени проекти с различни видове 
изображения (образи и знаци).

Основна цел на обучението по изобразително 
изкуство в шести клас е изграждане на художест-
вена култура и съвременни критерии за ориенти-
ране в света на изкуството.

В учебното съдържание по изобразително изку-
ство в шести клас е поставена ключовата компе-
тентност Културна компетентност и изразяване 
чрез творчество, чиито измерения в прогимна-

зиялния етап на основното образование имат ва-
жна роля за развиване на въображението, за сти-
мулиране на естетическо чувство чрез артистично 
себеизразяване и участие в културния живот, за 
изразяване на чувства и емоции в процеса на 
изобразителна дейност, за постепенното осъзна-
ване на стойността на изкуството в живота на 
хората.

Области на компетентности – характеристика
Учебното съдържание по изобразително изку-

ство в шести клас е обособено в следните об-
ласти на компетентност (ОК):

 • изкуството и общество;
 • изобразителни дейности;
 • визуална култура и електронни медии.

Обучението в областите на компетентност е 
насочено към: 

 • развиване на познания за художествени 
творби и творчески дейности;

 • разбиране ролята на естетическите фактори 
в околната среда (природна и обществена); 

 • разширяване на знанията за визуалната кул-
тура със средствата на електронните медии; 

 • проявяване на толерантност към културното 
многообразие;

 • развиване на естетическо чувство чрез ар-
тистично себеизразяване и участие в култур-
ния живот;

 • формиране на художествена култура при въз-
приемане на произведения от изобразител-
ното изкуство в музеи, галерии и сбирки в 
културни центрове;

 • участие в културни ситуации с индивидуална 
и колективна изобразителна дейност;

Дейности за придобиване 
на ключови компетентности
Обучението по изобразително изкуство в шес-

ти клас не следва да се идентифицира само с 
конкретните теми по учебната програма. Обра-
зователните дейности в шести клас имат ком-
плексен характер и са насочени към придоби-
ване на ключови компетентности, ориентирани 
към личностното развитие на ученика. В учебната 
програма са включени дейности и междупредмет-
ни връзки за придобиване на следните ключови 
компетентности (КК):

КК-1. Компетентности в областта на българския 
език;

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

компетентности в областта на природните науки и 
на технологиите;
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КК-4. Дигитална компетентност;
КК-5. Умения за учене;
КК-6. Социални и граждански компетентности;
КК-7. Инициативност и предприемчивост;
КК-8. Културна компетентност и умения за изра-

зяване чрез творчество.
КК-9. Умения за подкрепа на устойчивото раз-

витие и за здравословен начин на живот и спорт

Структура на учебното съдържание – 
особености
Учебното съдържание по изобразително изку-

ство за шести клас е обособено по теми, съот-
ветстващи на областите на компетентност:

Тема 1. Изкуството и архитектурата на Европей-
ското средновековие и Ренесанса

Тема 2. Изкуството и архитектурата на Българ-
ското средновековие и Възраждане

Тема 3. Видове декоративно-приложни изкуства
Тема 4. Формите в изкуството – обем, простран-

ство, светлина и сянка
Тема 5. Човешката глава – форми и пропорции
Тема 6. Изразни средства в декоративно-при-

ложните изкуства
Тема 7. Композицията в декоративно-приложни-

те изкуства
Тема 8. Визуални символи и знаци и дигитални 

технологии
Тема 9. Изкуство и фотография
Тема 10. Визуални проекти чрез интегриране на 

образ и текст
Учебното съдържание по всяка тема е предста-

вено чрез компетентности като очаквани резулта-
ти от обучението и нови понятия.

Разпределение на учебното време 
по видове уроци
Учебното време за задължителна подготовка на 

учениците по изобразително изкуство в 6. клас по 
учебен план е 68 часа. Препоръчително е разпре-
делението на часовете в седмичното разписание 
да се провежда в блок (два последователни учеб-
ни часа). Съотношението между разпределението 
на часовете за различните видове уроци е при-
мерно и приложението му зависи от конкретните 
условия в учебната практика: 41 часа са предви-
дени за нови знания; 14 часа – за упражнения и 
практически дейности за развиване на творчески-
те способности и въображение; 7 часа – за пре-
говор и обобщение; 6 часа – за контрол и оценка 
на входно и изходно равнище при усвояване на 
учебното съдържание.

Новите знания в 6. клас се усвояват на теоре-
тично и на практическо ниво чрез уроци, свързани 
с история и теория на изкуството и практически 

изобразителни задачи. Практическите дейности 
водят до усвояване на нови знания и умения и съ-
действат за затвърдяване и развиване на изобра-
зителни умения и навици, за разгръщане на твор-
чески способности и въображение на учениците 
чрез създаване на художествени проекти и изпъл-
нение на творчески задачи. Упражненията в обуче-
нието по изобразително изкуство в шести клас се 
включват в практическите дейности и са нераздел-
на част от художествената практика на ученика.

Специфични методи и форми за оценяване
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.

Текущо оценяване:
 • на теоретическата подготовка – знания от те-
орията и историята на изкуството чрез теку-
що изпитване (устно или писмено/и тестове);

 • на практическата подготовка – резултат от 
изпълнение на изобразителни задачи с тра-
диционни и нетрадиционни материали и из-
разни средства според очакваните резултати 
по темите на учебното съдържание и инди-
видуалните умения и интереси на учениците;

 • на възложените задачи за проекти или друг 
тип проучвателни или изобразителни дейнос-
ти – по критериите на компетентностите (зна-
ния, умения, отношения).

Комплексна оценка:
 • включва резултатите от теоретическата и прак-
тическата подготовка. Комплексната оцен-
ка отразява участието на ученика в учебния 
процес по изобразително изкуство съобразно 
неговите предпочитания към теоретическата 
или практическата подготовка. Активността на 
ученика се поощрява.

Методически указания 
за прилагане на програмата
При организиране и провеждане на обучение 

по изобразително изкуство в шести клас е не-
обходимо да се имат предвид следните основни 
положения:

1) В обучението по изобразително изкуство се 
поставя във фокус личностното развитие на уче-
ника, като се създават условия за стимулиране на 
творческия потенциал, за развиване на инициа-
тивност, креативност, толерантност, положителни 
нагласи за артистично себеизразяване и реализа-
ция. Затова в обучението по изобразително изку-
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ство е необходимо да се осигури възможност уче-
никът свободно да изразява мнения, отношения, 
да работи по свое предпочитание с изобразител-
ни материали и пособия, да избира обекти и на-
чини за тяхното изобразяване и др. Това на прак-
тика не означава да се лиши учебната работа от 
необходимото педагогическо въздействие, а да се 
постигне баланс между интереси, подходи, методи 
и средства за развиване личността на ученика.

2) Образователните дейности в обучението по 
изобразително изкуство не са свързани само с обу-
чение по основните теми на учебното съдържание. 
Обучението има комплексен характер и е насоче-
но към придобиване на ключови компетентности, 
ориентирани към личностното развитие на учени-
ка. Важно значение в обучението по изобразител-
но изкуство имат междупредметните връзки. Така 
например, усвояването на нови знания по тема 1. 
Изкуството и архитектурата на Европейското 
средновековие и Ренесанса и тема 2. Изкуството 
и архитектурата на Българското средновековие и 
Възраждане се осъществява във връзка с учебния 
предмет „История и цивилизации“; в обучението 
по тема 4. Формите в изкуството – обем, прос-
транство, светлина и сянка се прилагат знания 
по математика за фигури и тела; създаването на 
художествени проекти и изпълнение на творчески 
задачи с дигитални средства и технологии в тема 
8. Визуални символи и знаци и дигитални техноло-
гии, тема 9. Изкуство и фотография, тема 10. Визу-
ални проекти чрез интегриране на образ и текст е 
предвидено да се осъществяват чрез познати ком-
пютърни програми от часовете по информатика и 
информационни технологии и т.н.

3) Учебната програма дава свобода при подбора 
на методи и средства за постигане на вътрешно-
предметни връзки в очакваните резултати по ос-
новните теми на учебното съдържание. Например: 
в обучението по тема 5. Човешката глава – форми 
и пропорции се прилагат знания, придобити в тема 
1. Изкуството и архитектурата на Европейското 
средновековие и Ренесанса; като примери за деко-
ративна композиция по тема 6. Изразни средства 
в декоративно-приложните изкуства и по тема 7. 
Композицията в декоративно-приложните изку-
ства са включени творби на средновековното за-
падноевропейско и българско изкуство (витраж, 
дърворезба, рисувани керамични плочки и т.н.).

4) Засилените междупредметни връзки и на-
растващото влияние на фактори на природната 
и социално-културната среда дават възможност 
в обучението по изобразително изкуство да се 
използват разнообразни организационни форми 
и методи за работа: образователен проект с ху-
дожествени и изследователски задачи, обучение 

извън училище (посещения на музеи, галерии и 
сбирки; организиране на изложба и др.). В учеб-
ника са включени разнообразни художествени за-
дачи и художествени проекти с дигитални сред-
ства и технологии. Те предлагат възможности за 
разбиране ролята на естетическите фактори в 
околната среда (природна и обществена), за из-
разяване на отношение с художествени средства 
и дигитални технологии към глобални въпроси на 
съвременния свят – опазване на околната среда, 
толерантност към културното многообразие, пра-
ва на човека; за споделяне на творчески проекти 
в презентации и интерактивни мрежи.

2 . ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА ШЕСТИ КЛАС

Учебният комплект по изобразително изкуство 
за 6. клас включва: печатно издание и електронен 
вариант на учебник, книга за учителя. Те са раз-
работени в съответствие с учебната програма за 
учебния предмет изобразително изкуство за 6. клас 
и отговарят на държавния образователен стандарт.

Учебник по изобразително изкуство за 6 . клас
Учебникът е създаден като печатно издание с 

електронен вариант в съответствие с изискванията 
за задължителна подготовка на учениците в 6. клас 
по учебния предмет изобразително изкуство. Вклю-
ченото в уроците учебно съдържание води до овла-
дяване на компетентностите, посочени в държавния 
образователен стандарт за общообразователна 
подготовка, и съответства на учебната програма за 
задължителна подготовка по изобразително изку-
ство за 6. клас (теми, компетентности като очаква-
ни резултати от обучението по съответните теми, 
нови понятия). В учебника са включени: уроци за 
нови знания, уроци за упражнения и практическа 
дейност за развиване на творчески способности и 
въображение, уроци за преговор и обобщение, как-
то и уроци за контрол и оценка (входно и изходно 
равнище, текущо оценяване) по 10 основни теми, 
като е съобразено съотношението между видовете 
уроци по учебната програма. В структурата на учеб-
ника е спазена последователността на основните 
теми по области на компетентност.

Електронен вариант на учебника 
по изобразително изкуство за 6 . клас
Електронният вариант на учебника включва: до-
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пълнителни електронни разработки (видеоматериа-
ли, илюстрации с произведения на изобразителни-
те и декоративно-приложните изкуства, ученическо 
творчество, анимирани изображения, допълни-
телни информационни материали и др.) по зада-
чи 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 уче-
ниците в учебния процес; подпомага използване-
то на разнообразни методически решения и учене 
чрез практическа дейност; осигурява възможност 
за самооценяване на придобити знания и умения 
по основните теми в областите на компетентност: 
изкуството и общество, изобразителни дейности, 
визуална култура и електронни медии.

Книга за учителя 
по изобразително изкуство за 6 . 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; предста-
вя особености на учебната програма за учебния 
предмет изобразително изкуство за 6. клас; пред-
лага в помощ на учителите годишно тематично 
разпределение на учебното съдържание по теми 
на уроците за нови знания, упражнения и прак-
тическа дейност във връзка с основните теми и 
новите понятия в учебната програма, възможнос-
ти за междупредметни връзки, компетентности и 
дейности с междупредметен характер, 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 – пъте-
водител и система от визуални знаци. Апаратът е 
съобразен с възрастовите особености на учени-
ците в 6. клас. 

Системата от визуални знаци за ориентиране в 
учебника включва: 

1) цифрови означения – основните теми в съ-
държанието на учебника са обозначени с голяма 
цифра на отделна страница, като е спазена по-
следователността им от учебната програма;

2) цветови означения – наименованията на уро-
ците по всяка основна тема са изписани в цветна 
лента в горната част на всяка страница в учебника, 
като цветът на лентата съответства на възприет цвят 
за обозначаване на основната тема в учебника.

3) визуални елементи в шрифта (подчертаване, 
получерно, курсив) за открояване на различни 

рубрики – „Вашето мнение за…“, „Творчески зада-
чи“, „Още за…“; включване на текст в цветно поле 
(например: етапи на работа при изпълнение на 
художествена задача, нови понятия и др.).

Съдържанието в учебника следва логиката на 
учебното съдържание в учебната програма по обла-
стите на компетентност за: усвояване на знания за 
изобразителното изкуство и архитектурата в конте-
кста на епохата (Западноевропейско и Българско-
то средновековие и възраждане), придобиване на 
нови знания за видове декоративно-приложни из-
куства; разширяване на знанията и практическите 
умения в областта на изящните и декоративно-при-
ложните изкуства (форма, цвят, пространство, ком-
позиция); развиване на умения за възприемане 
и интерпретация на художествени произведения; 
обогатяване на знанията за визуалната култура със 
средствата на електронните медии; развиване на 
знания и умения за създаване на художествен про-
ект с дигитални средства и технологии.

Съдържанието на уроците е подчинено на опре-
делена последователност. Например: 1) изяснява-
не на новото знание на теоретична и на практи-
ческа основа; 2) развиване на усвоените знания 
и умения в сходна или в различна ситуация чрез 
задачи за наблюдение, описание и практическа 
дейност; 3) проверка на знанията (самооценява-
не) с визуален тест и практическа задача; 4) обо-
гатяване на знанията и уменията с допълнителна 
информация, изпълнение на художествени задачи.

Балансът между текст и илюстративен материал 
в учебника преди всичко е съобразен с възрас-
товите особености на учениците в 6. клас. Тексто-
вете в учебника са структурирани съобразно съ-
държанието на темите. Използван е илюстративен 
материал (снимки, репродукции) за изясняване на 
нови понятия или начини за създаване на изобра-
жения. В учебника са включени: снимки на обек-
ти; рисунки на ученици; изображения с графични, 
живописни, скулптурни, декоративно-приложни 
творби на художници; схеми.

В учебника е включен апарат за организиране 
на усвояването на нови знания чрез различни по 
вид и степен на трудност задачи за: наблюдение 
и анализ, творческа дейност, картинни тестове за 
проверка на усвоени знания и умения, образова-
телен проект за прилагане на усвоени знания в 
нов контекст. 

Учебникът предлага различни възможности 
за усвояване на нови знания, за упражнения и 
практическа дейност, съответстващи на различни 
стилове на учене на учениците чрез разнообраз-
ни, балансирани учебни дейности и задачи. Съо-
бразена е ролята на емоциите, чувствата, въоб-
ражението, паметта, мисленето при възприемане 
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и интерпретиране на обекти от действителността, 
при изпълнение на задачи за изобразителна дей-
ност, общуване с художествени произведения и 
ученически творби, изпълнени с разнообразни 
изобразителни материали и техники. Учебникът 
дава възможност за индивидуални предпочитания 
на учениците към начините за усвояване на нови 
знания, упражнения и практическа дейност. От 
друга страна, учебните задачи дават възможност 
за прилагане на разнообразни подходи и методи 
на преподаване, които да съответстват на интере-
сите и предпочитанията на учениците.

Електронен вариант на учебника 
по изобразително изкуство за 6 . клас
Предназначението на електронния вариант на 

учебника е да предложи по-разнообразни въз-
можности и учебни материали за подготовка и 
провеждане на уроците за обучение по изобра-
зително изкуство и чрез него да превърне ин-
дивидуалната и груповата работа с учениците в 
час в забавно, интересно и успешно занимание. 
В електронния вариант на учебника са включени 
с образователна цел различни медийни формати 
като текст, изображения, видео, анимация, симу-
лации и др., които не могат да бъдат представени 
в печатното издание на учебника.

Използването на електронните продукти оси-
гурява както условия за прилагане на разноо-
бразни интерактивни методи и техники в учеб-
ния процес, така също и повече реално време 
за интерактивна практическа работа с учениците. 
Електронният вариант на учебника за 6. клас е це-
нен помощник на учителя в онагледяването, обо-
гатяването и осъвременяването на учебния мате-
риал, включен в печатното издание на учебника, 
както и в преподаването на учебното съдържание. 

Електронното издание на учебника по изобра-
зително изкуство в 6. клас цели да:

 • стимулира образните представи и възприя-
тия на различни медийни формати в учебното 
съдържание на уроците: илюстрации, сним-
ки, графични изображения, като подпомага и 
стимулира учениците да разбират и осмислят 
значението на текстове и задачи, които те 
илюстрират или поясняват;

 • подпомага учителите да адаптират учебното съ-
държание към: потребностите на учениците, раз-
личните условия за обучение, методически идеи;

 • допринася за усвояване и затвърдяване на 
нови понятия и умения, при овладяването на 
които учениците срещат трудности;

 • предлага възможности за осъществяване  на 
вътрешно предметни и междупредметни връз-
ки и взаимодействия.

Електронният вариант на учебника по изобра-
зително изкуство за 6. клас включва задачи по 
всички видове уроци за: нови знания, упражне-
ния и практическа дейност за развитие на твор-
ческите способности и въображение, преговор 
и обобщение, контрол и оценка (диагностика на 
входно и изходно равнище) от печатното изда-
ние на учебника, достъпни като електронен про-
дукт. Електронният вариант на учебника е създа-
ден 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, 
допринасящи за по-лесното и по-успешното 
възприемане на учебното съдържание от уче-
ниците;

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

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

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

3 . ПРЕДИМСТВА НА 
ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ 
УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ ПО 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА ШЕСТИ КЛАС
Учебният комплект по изобразително изкуство 

за шести клас (печатно издание на учебника с 
електронен вариант и книга за учителя) предста-
влява методически ресурс в системата за об-
щообразователната подготовка на учениците по 
учебния предмет изобразително изкуство. Учеб-
ният комплект осигурява възможности за прила-
гане на нов подход (компетентностен подход) за 
личностно развитие на ученика за постигане на 
по-висока степен на свързаност между индивиду-
алните способности и социалните цели на лич-
ността (изискване в Закона за предучилищно и 
училищно образование).
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Учебният комплект осигурява възможности за 
придобиване на ключови компетентности като 
комплекс от знания, умения, 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 шести клас.

Учебният комплект по изобразително изкуство 
предлага методически подходи и технология, ори-
ентирани към личностното развитие на ученика. Те 
са съобразени с възрастовите особености и инте-
реси на ученика, както и възможности за провеж-
дане на обучение, съобразно конкретните условия 
за работа в различните училища в страната.

В учебния комплект по изобразително изкуство 
за шести клас са включени следните принципи, 
подходи и методически идеи:

Съобразяване с възрастовите особености на 
учениците
Равнището на трудност в 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 6. 
клас. Усвояването на нови знания по съдържа-
нието на учебника е предвидено да се осъщест-
вява на сетивно-аналитична и практическа осно-
ва, за разлика от началния етап на основната 
образователна степен, където новите знания се 
развиват на сетивно-емоционална и практическа 
основа. Равнището на трудност е диференцирано 
чрез учебни задачи на две равнища (за задъл-
жителен образователен минимум и надграждащо 
равнище).

Включеното в учебника съдържание на уроците 
и на творческите задачи за художествено възпри-
емане и изобразителна дейност са съобразени с 
възрастовите особености на учениците в 6. клас: 
предпочитание и преминаване към по-усложнени 
и разнообразни медийни форми за творческа из-
ява (вкл. и с дигитални средства и технологии), 
проява на повишена емоционалност и аналитич-
ност при възприемане, склонност за изразяване и 
защитаване на собствено мнение и т.н., в сравне-
ние с характеристиките на възрастовото развитие 
на учениците в 5. клас.

В съответствие с възрастовото развитие на уче-
ниците в 6. клас в учебника ясно са откроени 
следните методически акценти: възприемане и из-
образяване на пространството, обем на формите, 
светлосянка, цветно изграждане; възприемане на 
визуалната и смисловата (съдържателна) структу-
ра на художествената творба в контекста на исто-
рическото развитие и творческите предпочитания 
на авторите.

Последователност и приемственост в учебно-
то съдържание чрез подходяща актуализация 
на вече придобити знания и умения и чрез 
ясно подчертани връзки между 
сродни теми и понятия
В учебника е спазен принципът за последовател-

ност и приемственост в усвояването на учебното 
съдържание чрез подходяща актуализация на вече 
придобити знания и умения и плавно надграждане 
в обучението в 6. клас. Последователността и при-
емствеността на учебното съдържание в 6. клас 
е разработено в учебника като неделима част от 
общата система на обучението по изобразително 
изкуство, която обхваща: началния и прогимнази-
алния етап на основната образователна степен и 
първи гимназиален етап на средното образование.

В учебника ясно са изразени връзките между 
сродни теми и понятия на равнище очаквани ре-
зултати и на равнище основни теми по учебната 
програма.

Системност и яснота при въвеждане на понятия
В учебника са включени 25 нови понятия по 

учебната програма по изобразително изкуство за 
6. клас. Предвидено е усвояването на новите поня-
тия 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: в ОК „Изкуство и 
общество“ са включени новите понятия – базили-
ка, катедрала, витраж, възрожденски художестве-
ни школи; декоративно-приложни изкуства; в ОК 
„Изобразителни дейности“ – пластична форма, 
светлосянка, пропорция, декоративна композиция; 
в ОК „Визуална култура и електронни медии“ – 
иконичен знак, дигитална фотография, шрифт. 
При усвояването на някои от понятията се прила-
гат знания от други учебни предмети (история и 
цивилизации, математика, информатика и инфор-
мационни технологии).

2) във връзка с основните теми в учебната про-
грама. Пример за усвояване на нови знания (поня-
тия) чрез вътрешнопредметна интеграция по раз-
лични основни теми е изясняването на понятията: 
пластична форма, светлосянка и сфумато в тема 
5. „Формите в изкуството – обем, пространство, 
светлина и сянка“ във връзка с обучението по тема 
1. „Изкуството и архитектурата на Европейското 
средновековие и Ренесанса“; декоративен еле-
мент, декоративен мотив, отворена декоративна 
композиция, затворена декоративна композиция, 
фризова декоративна композиция в тема 7. „Ком-
позицията в декоративно-приложните изкуства“във 
връзка с обучението по тема 6. „Изразни средства 
в декоративно-приложните изкуства“; новите зна-



10

ния чрез понятията иконичен знак, лого по тема 8. 
„Визуални символи и знаци и дигитални техноло-
гии“ се прилагат в обучението по тема 9. „Изкуство 
и фотография“ и по тема 10. „Визуални проекти 
чрез интегриране на образ и текст“ и т.н.

Предвидени са възможности за надграждане на 
знанията и уменията от обучението по изобрази-
телно изкуство в 6. клас в останалите класове (7. 
клас, 8. клас).

Плавен преход и приемственост при 
въвеждането на новите знания и при 
развиването на умения
В съответствие с изискванията в учебната про-

грама по изобразително изкуство за шести клас 
усвояването на нови знания в учебника е предви-
дено да се осъществява на сетивно-аналитична 
основа чрез различни видове задачи за:

– сравнение и анализ на художествени творби 
и произведения на архитектурата (например – по 
тема 1. „Изкуството и архитектурата на Евро-
пейското средновековие и Ренесанса“ и по тема 
2. „Изкуството и архитектурата на Българското 
Средновековие и Възраждане“);

– творческа дейност (например – при създаване 
на декоративна композиция по тема 7. „Компо-
зицията в декоративно-приложните изкуства“ се 
надграждат знания по тема 6. „Изразни средства 
в декоративно-приложните изкуства“) и т.н.;

– художествен проект (например – при създава-
не на художествен проект с интегриране на образ 
и текст по тема 10. „Визуални проекти чрез инте-
гриране на образ и текст“ се прилагат знания от 
тема 8. „Визуални символи и знаци и дигитални 
технологии“ и тема 9. „Изкуство и фотография“).

В учебника е предвидена система за плавно и 
постепенно усвояване на нови знания, която води 
до постигане на очакваните резултати по основ-
ните теми. Системата в учебника предвижда про-
веждането на обучение по основните теми да се 
осъществи при спазване на последователността 
им в учебната програма. Това условие е препоръ-
чително, то не изключва творческата свобода и 
инициатива на учителите при подбора на методи-
те и средствата за постигане на очакваните ре-
зултати по основните теми на учебната програма.

Балансираност на информацията в различните 
видове уроци в съответствие с 
препоръчителното процентно 
разпределение в учебната програма
В учебника са включени видове уроци съобразно 

предвиденото примерно разпределение в учебната 
програма за 6. клас: до 60% са предвидени за нови 
знания; до 20% за упражнения и практически дей-

ности за развиване на творческите способности и 
въображение; до 10% за преговор и обобщение, до 
10% за контрол и оценка на входно и изходно рав-
нище при усвояване на учебното съдържание.

В учебника е спазено препоръчителното про-
центно съотношение по брой часове за различни-
те видове уроци. Не са допуснати отклонения от 
примерното разпределение по учебната програма.

Условия за формиране на ключовите 
компетентности, конкретизирани в учебната 
програма, и възможности 
за практическото им прилагане
Включените уроци в учебника водят до фор-

миране на ключови компетентности (КК) и до 
практическото им прилагане в нов контекст чрез 
дейности с междупредметен характер. От клю-
човите компетентности в учебната програма с 
най-големи възможности за стимулиране на въоб-
ражението, за изразяване на емоции в процеса 
на изобразителната дейност има КК-8. „Култур-
на компетентност и умения за изразяване чрез 
творчество“. В съдържанието на учебника тя има 
водещо значение за изграждане на художествена 
и естетическа култура на учениците.

Условия за насърчаване и улесняване на 
самостоятелното търсене на информация от 
различни източници
В учебника са включени задачи за насърчаване 

самостоятелното проучване на информация (на-
пример: задачи за наблюдение и сравняване на 
обекти с културно-историческо значение, произ-
ведения на изобразителното изкуство от различ-
ни 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,
критическо мислене и творчески дейности
В съдържанието на учебника важно значение 

имат уроците за упражнения и практически дей-
ности за развиване на творческите способности 
и въображение на учениците. Предвидени са 
разнообразни задачи, чрез които в уроците за 
творчески дейности учениците да развиват уме-
ния за себеизразяване чрез участие в различни 
художествени форми и проекти с дигитални сред-
ства и технологии в областта на изобразителните 
и декоративно-приложните изкуства. В учебника 
са включени и задачи за: естетическа оценка на 
обекти, изразяване на отношение към разглежда-
ни творби на изобразителното изкуство и архи-
тектурата, развиване на критично мислене.
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Възможности за осъществяване на 
вътрешнопредметни 
и междупредметни връзки
Учебникът осигурява условия за реализиране 

на вътрешнопредметни и междупредметни връзки. 
Това е осъществено на три равнища: 

1) Между уроци по всяка основна тема. Напри-
мер: в обучението по основна тема 10. „Визуал-
ни проекти чрез интегриране на образ и текст“ 
(с. 97 – 105) се осъществяват вътрешнопредметни 
връзки между уроците: Шрифт; Художествено оф-
ормление на страница с текст; Плакат; Дигита-
лен проект, образ и текст; Дигитални проекти в 
съвременния свят.

2) между уроци от различни основни теми. На-
пример: обучението в уроците: Изразни средства 
в декоративно-приложните изкуства (с. 72 – 73) и 
Декоративни проекти (с. 74 – 75) по основна тема 
6. „Изразни средства в декоративно-приложните 
изкуства“ се осъществява във връзка с уроците в 
основна тема 3. „Видове декоративно-приложни 
изкуства“ (с. 47 – 50).

3) Между различни учебни предмети. Например: 
обучението по тема 1. „Изкуството и архитектура-
та на Европейското средновековие и Ренесанса“ 
се осъществява във връзка с обучението по ис-
тория и цивилизации, където учениците използват 
усвоени знания за средновековие и средни векове. 
В обучението по тема 10. „Визуални проекти чрез 
интегриране на образ и текст“ се осъществява във 
връзка с обучението по Информационни техноло-
гии, където учениците прилагат усвоени знания за 
компютърна текстообработка и работа с графични 
изображения.

Възможности за самооценяване 
на постиженията на учениците
При изпълнението на изобразителните задачи 

към всяка от темите е дадена възможност за са-
мооценка 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 включени и 10 комбинирани визу-
ални теста с въпроси за преговор и обобщение и 
задача за анализ и практическа дейност по всяка 
от основните теми в структурата на учебника. Тес-
товете се изпълняват самостоятелно от ученици-
те. В процеса на обучение те бързо дават обратна 
връзка за равнището на усвоени знания и умения. 
Установяването на входно и изходно равнище на 
знания и умения в уроците за контрол и оценка 
се извършва чрез попълване на визуален тест и 
изпълнение на практическа задача.

4 . ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И 
УМЕНИЯТА В НАЧАЛОТО И 
В КРАЯ НА ГОДИНАТА
Резултатите от обучението по изобразително 

изкуство могат да бъдат проверявани и оценява-
ни чрез традиционни и съвременни методи и фор-
ми: индивидуални и общи корекции, обсъждане на 
пропуските и постигнатото от учебната дейност, 
контролни задачи и тестови задачи. Оценяването 
в обучението по изобразително изкуство има ди-
дактически и естетически показатели. Оценката е 
комплексна с приоритет към естетическите пока-
затели. Основен принцип при нейното формира-
не е развитието на изобразителни способности 
според приетите етапи в теорията на детската 
изобразителна дейност. При всички случаи оценя-
ването следва да е в полза на ученика и неговата 
изобразителна дейност. То отразява желанието и 
интереса на ученика към участие в часовете по 
изобразително изкуство и стремежа му да раз-
вива собствените си изобразителни способности, 
творческото си мислене и въображение.

Входяща диагностика

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Верен 
отго-
вор

а 
1.

в 
3.

а 
6.

а
7.

в
5.

а 8, 
9, 
10

а
11.

а
12.

прак-
тиче-
ска
зада-
ча

отво-
рен 
отго-
вор

Брой 
точки

2 3 2 2 2 2 4 3 5 5

Изходяща диагностика

Въпрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Верен 
отго-
вор

г
5

а
8

в 
4, 
12

г
6

в
3, 
10

а
3

в
9

в 
4, 
7

практи-
ческа
задача

отво-
рен 
отго-
вор

Брой 
точки

2 2 4 3 2 2 2 3 5 5

Максимален брой точки: 30
От 5 до 10 точки – незадоволително
От 11 до 20 точки – задоволително
От 21 до 30 точки – отлично
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5 . ПРИМЕРНО ГОДИШНО 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА ШЕСТИ КЛАС

В таблицата с примерното годишно разпределе-
ние са използвани съкращения за ключовите ком-
петентности (КК), дейностите и междупредметните 
връзки (а, б, в, г, д, е) по Учебната програма по 
изобразително изкуство за 6. клас.

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) използване правилни граматични и езикови 
средства;

г) 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 изобразителното 
изкуство и художествената култура в други страни 
чрез общуване и информация на чужди езици;

в) използване на чужди езици за възприемане 
и обработка на информация за изкуството.

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 съ-
отношения и количества в изобразителна дейност;

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

г) използване на геометрични фигури при съз-
даване на визуални 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-

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ               ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА ШЕСТИ КЛАС

Кален
дар

Тема Вид на 
урока

Брой 
часа

Компетентности като очаквани резултати от обуче-
нието

Нови
понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценя-
ване по теми и/или раз-

дели

Забе-
лежкаме-

сец
сед-
мица

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IX 1 Какво знам и мога в 
началото на шести 
клас?

Контрол и 
оценка
(диагностика 
на входно 
равнище)

2 Познава творби на изобразителното изкуство и архи-
тектурата от: Праисторическото изкуство и изкуството 
на Древния свят; Различава видове и жанрове изку-
ство; Познава дигитални изображения.

Установяване на входно ниво на знания, умения, отно-
шения.

Визуален тест за диагностика 
на входно равнище в 6. клас;
Практическа задача

IX 2 Изкуството на Византия Нови знания 2 Разграничава творби на изкуството и паметници на 
архитектурата от Византия;
КК-1а, б; КК-4а, в, г; КК-8д.

икона
базилика

Разглеждане и сравняване на художествени произведе-
ния и архитектурни паметници от Византия.

Задачи за: проучване, опис-
ване и сравнения

Х 3 Изкуството на Средно-
вековието в Западна 
Европа – романско 
изкуство

Нови знания 2 Познава най-общо творби на изкуството и архитектура-
та на романското изкуство;
Изразява отношение към художествени произведения от 
Европейското средновековие с изобразителна дейност;
КК-1а; КК-2б; КК-4а, в, г; КК-8д.

Разглеждане и описание на произведения от романското 
изкуство и романската архитектура;
Изпълнение на творческа задача – проект за игра или 
комикс.

Задачи за: проучване и срав-
нения;
Творческа задача – проект за 
игра или комикс
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но-комуникативни технически средства за възпри-
емане на художествени произведения и сбирки, 
виртуални посещения на галерии;

г) употреба на информационни и комуникацион-
ни технически средства за презентиране на ре-
зултати от изобразителна дейност и проекти.

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

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

ческа 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 ко-

лективни творчески изяви и проекти;
г) защитаване на човешките права чрез творче-

ски 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 по-

собия, 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 изра-
зяване 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 въз-
приемане на произведения от изобразителното 
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 разви-
тие 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 ресур-
си в творчески дейности;

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.

ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ               ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА ШЕСТИ КЛАС

Кален
дар

Тема Вид на 
урока

Брой 
часа

Компетентности като очаквани резултати от обуче-
нието

Нови
понятия Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценя-
ване по теми и/или раз-

дели

Забе-
лежкаме-

сец
сед-
мица

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

IX 1 Какво знам и мога в 
началото на шести 
клас?

Контрол и 
оценка
(диагностика 
на входно 
равнище)

2 Познава творби на изобразителното изкуство и архи-
тектурата от: Праисторическото изкуство и изкуството 
на Древния свят; Различава видове и жанрове изку-
ство; Познава дигитални изображения.

Установяване на входно ниво на знания, умения, отно-
шения.

Визуален тест за диагностика 
на входно равнище в 6. клас;
Практическа задача

IX 2 Изкуството на Византия Нови знания 2 Разграничава творби на изкуството и паметници на 
архитектурата от Византия;
КК-1а, б; КК-4а, в, г; КК-8д.

икона
базилика

Разглеждане и сравняване на художествени произведе-
ния и архитектурни паметници от Византия.

Задачи за: проучване, опис-
ване и сравнения

Х 3 Изкуството на Средно-
вековието в Западна 
Европа – романско 
изкуство

Нови знания 2 Познава най-общо творби на изкуството и архитектура-
та на романското изкуство;
Изразява отношение към художествени произведения от 
Европейското средновековие с изобразителна дейност;
КК-1а; КК-2б; КК-4а, в, г; КК-8д.

Разглеждане и описание на произведения от романското 
изкуство и романската архитектура;
Изпълнение на творческа задача – проект за игра или 
комикс.

Задачи за: проучване и срав-
нения;
Творческа задача – проект за 
игра или комикс
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Х 4 Изкуството на Средно-
вековието в Западна 
Европа – готическо 
изкуство

Нови знания 2 Познава най-общо творби на изкуството и архитектура-
та на готическото изкуство;
Изразява отношение към художествени произведения от 
Европейското средновековие с изобразителна дейност;
КК-1а, б; КК-2б; КК-4а, в, г; КК-8д.

катедрала
витраж

Разглеждане и описване на творби на изкуството и 
архитектурни паметници от готиката;
Изпълнение на творческа задача – рисунка на готическа 
сграда.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения;
Творческа задача – рисунка 

Х 5 Италиански ренесанс Нови знания 2 Разграничава художествени творби и паметници на ар-
хитектурата, които се отнасят към Италианския рене-
санс и познава ключови произведения на художници от 
онази епоха;
Изразява отношение към творби на изкуството и ар-
хитектурата от Италианския ренесанс с изобразителна 
дейност;
КК-1а; КК-2б; КК-4а, в, г; КК-8д.

Разглеждане и описване на художествени произведения 
и архитектурни паметници от Италианския ренесанс;
Изпълнение на творческа задача – портрет.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения;
Творческа задача – рисунка

Х 6 Северен ренесанс Нови знания 2 Разграничава произведения, които се отнасят към Се-
верния ренесанс и познава ключови произведения на 
художници от онази епоха;
Изразява отношение към творби на художници от Се-
верния ренесанс с изобразителна дейност;
КК-1а; КК-2б; КК-4а, в, г; КК-8д.

Разглеждане и сравнения на художествени произведения 
и архитектурни паметници от Северния ренесанс;
Изпълнение на творческа задача – илюстрация по разказ 
или стихотворение, изпълнена с графични материали.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения;
Творческа задача – илюстра-
ция

ХI 7 Европейско средно-
вековие и ренесанс. 
Музеи и художествени 
центрове

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Разпознава основни произведения на изкуството от 
различни епохи;
КК-1а, б; КК-2б; КК-4а, в, г; КК-8д.

Разглеждане и сравнения на художествени произведе-
ния и архитектурни паметници от различни епохи;
Изпълнение на творческа задача – проект за дреха, в 
която има декоративни елементи от Средновековието 
или от Ренесанса.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения;
Творческа задача – рисунка

7 Тест по тема 1 Обобщение и 
преговор

1 Разпознава творби на изкуството и архитектурата на 
Европейското средновековие и Ренесанс.

Текущ контрол и оценяване на знанията по тема 1. Визуален тест 1

ХI 8 Изкуство и архитектура 
на Българското средно-
вековие и възраждане 
Българско средновеков-
но изкуство

Нови знания 2 Разпознава творби на Българско средновековно изку-
ство и архитектура;
Изразява отношение към произведения на Българското 
средновековно изкуство и архитектура с изобразител-
на дейност;
КК-1а; КК-4а, в, г; КК-8д.

Разглеждане и описание на художествени творби и 
архитектурни паметници от Българското средновековно 
изкуство.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения.

ХI 9 Изкуство и архитектура 
на Българското възраж-
дане

Нови знания 2 Разпознава творби на Българско възрожденско изку-
ство и архитектура;
Изразява отношение към произведения на
Българското възрожденско изкуство и архитектура с 
изобразителна дейност;
КК-1а, б; КК-4а, в, г; КК-8д.

възрожденски ху-
дожествени школи

Разглеждане, сравнения и описание на творби и архите-
ктурни паметници от Българското възраждане;
Творческа задача – рисунка интерпретация по образец 
на икона от Криптата.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения;
Творческа задача – рисунка

ХI 10 Българско среднове-
ковие и възраждане. 
Музеи и художествени 
центрове

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Познава музеи и художествени центрове на Българско 
средновековно и възрожденско изкуство и архитекту-
ра;
КК-1а; КК-4а, в, г; КК-5в; КК-8а, д.

Запознаване с културни паметници на Българското 
средновековие и Възраждане в музеи и художествени 
центрове – Боянска църква и Криптата на храм-памет-
ник „Александър Невски“.
Практически задачи:
презентация за Боянската църква и за икони в Крипта-
та; рисунка – интерпретация на икона.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения;
Практическа задача – презен-
тации;
Творческа задача – рисунка.

10 Тест по тема 2 Обобщение и 
преговор

1 Разпознава творби на изкуството и архитектурата на 
Българското средновековие и възраждане.

Обобщение и преговор;
Текущ контрол и оценяване на знанията по тема 2.

Визуален тест 2

ХII 11 Видове декоратив-
но-приложни изкуства

Нови знания 2 Познава особеностите на декоративно-приложните 
изкуства;
КК-1а; КК-3а, г; КК-4а, г; КК-8а, д.

декоративно-при-
ложни изкуства

Разглеждане и сравняване на различни видове декора-
тивно-приложни изкуства.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения;
Творческа задача – рисун-
ка интерпретация на творба 
от декоративно-приложните 
изкуства.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Х 4 Изкуството на Средно-
вековието в Западна 
Европа – готическо 
изкуство

Нови знания 2 Познава най-общо творби на изкуството и архитектура-
та на готическото изкуство;
Изразява отношение към художествени произведения от 
Европейското средновековие с изобразителна дейност;
КК-1а, б; КК-2б; КК-4а, в, г; КК-8д.

катедрала
витраж

Разглеждане и описване на творби на изкуството и 
архитектурни паметници от готиката;
Изпълнение на творческа задача – рисунка на готическа 
сграда.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения;
Творческа задача – рисунка 

Х 5 Италиански ренесанс Нови знания 2 Разграничава художествени творби и паметници на ар-
хитектурата, които се отнасят към Италианския рене-
санс и познава ключови произведения на художници от 
онази епоха;
Изразява отношение към творби на изкуството и ар-
хитектурата от Италианския ренесанс с изобразителна 
дейност;
КК-1а; КК-2б; КК-4а, в, г; КК-8д.

Разглеждане и описване на художествени произведения 
и архитектурни паметници от Италианския ренесанс;
Изпълнение на творческа задача – портрет.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения;
Творческа задача – рисунка

Х 6 Северен ренесанс Нови знания 2 Разграничава произведения, които се отнасят към Се-
верния ренесанс и познава ключови произведения на 
художници от онази епоха;
Изразява отношение към творби на художници от Се-
верния ренесанс с изобразителна дейност;
КК-1а; КК-2б; КК-4а, в, г; КК-8д.

Разглеждане и сравнения на художествени произведения 
и архитектурни паметници от Северния ренесанс;
Изпълнение на творческа задача – илюстрация по разказ 
или стихотворение, изпълнена с графични материали.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения;
Творческа задача – илюстра-
ция

ХI 7 Европейско средно-
вековие и ренесанс. 
Музеи и художествени 
центрове

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Разпознава основни произведения на изкуството от 
различни епохи;
КК-1а, б; КК-2б; КК-4а, в, г; КК-8д.

Разглеждане и сравнения на художествени произведе-
ния и архитектурни паметници от различни епохи;
Изпълнение на творческа задача – проект за дреха, в 
която има декоративни елементи от Средновековието 
или от Ренесанса.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения;
Творческа задача – рисунка

7 Тест по тема 1 Обобщение и 
преговор

1 Разпознава творби на изкуството и архитектурата на 
Европейското средновековие и Ренесанс.

Текущ контрол и оценяване на знанията по тема 1. Визуален тест 1

ХI 8 Изкуство и архитектура 
на Българското средно-
вековие и възраждане 
Българско средновеков-
но изкуство

Нови знания 2 Разпознава творби на Българско средновековно изку-
ство и архитектура;
Изразява отношение към произведения на Българското 
средновековно изкуство и архитектура с изобразител-
на дейност;
КК-1а; КК-4а, в, г; КК-8д.

Разглеждане и описание на художествени творби и 
архитектурни паметници от Българското средновековно 
изкуство.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения.

ХI 9 Изкуство и архитектура 
на Българското възраж-
дане

Нови знания 2 Разпознава творби на Българско възрожденско изку-
ство и архитектура;
Изразява отношение към произведения на
Българското възрожденско изкуство и архитектура с 
изобразителна дейност;
КК-1а, б; КК-4а, в, г; КК-8д.

възрожденски ху-
дожествени школи

Разглеждане, сравнения и описание на творби и архите-
ктурни паметници от Българското възраждане;
Творческа задача – рисунка интерпретация по образец 
на икона от Криптата.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения;
Творческа задача – рисунка

ХI 10 Българско среднове-
ковие и възраждане. 
Музеи и художествени 
центрове

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Познава музеи и художествени центрове на Българско 
средновековно и възрожденско изкуство и архитекту-
ра;
КК-1а; КК-4а, в, г; КК-5в; КК-8а, д.

Запознаване с културни паметници на Българското 
средновековие и Възраждане в музеи и художествени 
центрове – Боянска църква и Криптата на храм-памет-
ник „Александър Невски“.
Практически задачи:
презентация за Боянската църква и за икони в Крипта-
та; рисунка – интерпретация на икона.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения;
Практическа задача – презен-
тации;
Творческа задача – рисунка.

10 Тест по тема 2 Обобщение и 
преговор

1 Разпознава творби на изкуството и архитектурата на 
Българското средновековие и възраждане.

Обобщение и преговор;
Текущ контрол и оценяване на знанията по тема 2.

Визуален тест 2

ХII 11 Видове декоратив-
но-приложни изкуства

Нови знания 2 Познава особеностите на декоративно-приложните 
изкуства;
КК-1а; КК-3а, г; КК-4а, г; КК-8а, д.

декоративно-при-
ложни изкуства

Разглеждане и сравняване на различни видове декора-
тивно-приложни изкуства.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения;
Творческа задача – рисун-
ка интерпретация на творба 
от декоративно-приложните 
изкуства.
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ХII 12 Видове декоратив-
но-приложни изкуства 
– естетика и функция

Нови знания 1 Разграничава видове декоративно-приложни изкуства;
Разбира естетични и утилитарни функции на декоратив-
но-приложните изкуства;
КК-1а; КК-3а, г; КК-4а, в, г; КК-8д.

Коментиране на естетическа и утилитарна функция на 
декоративно-приложните изкуства.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения;
Творческа задача – декоратив-
на форма за интериор (проект)

12 Стилизация Нови знания 1 Разбира стилизацията като творчески процес в декора-
тивно-приложните изкуства;
КК-1а, б; КК-3а, г; КК-4а, г; КК-8д.

декоративно-при-
ложни изкуства

Проучване на начини за стилизация на обект в декора-
тивно-приложни изкуства.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения

I 13 Стилизация – худо-
жествени проекти 

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Създава проекти в областта на декоративно-приложни-
те изкуства със стилизация;
КК-1а; КК-3а, г; КК-4а, б; КК-8д.

Разработване на художествен проект със стилизация на 
природна форма.

Творческа задача – проект за 
витраж или керамично пано със 
стилизирана природна форма

13 Тест по тема 3 Контрол и 
оценка

1 Разпознава творби от различни видове декоратив-
но-приложни изкуства.

Текущ контрол и оценяване на знанията и уменията по 
тема 3.

Визуален тест 3;
Изпълнение на практически 
задачи

I 14 Форми и цветове в 
природата и в изку-
ството

Нови знания 2 Познава начини за изобразяване на форми и цветове 
в различни видове изобразителни изкуства; Изразява 
отношение към форми и цветове в природата и изку-
ството с изобразителна дейност;
КК-1а, б; КК-3а, г; КК-4б; КК-8а.

пластична форма Проучване на форма и цвят в природата и изкуството и 
претворяване в изображения и пластични форми.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения;
Творческа задача – рисунка по 
впечатление на обемни форми 
с цветни материали; дигитално 
изображение

I 15 Светлосянка и обемно 
изграждане на форма

Нови знания 1 Познава елементи на светлосянката при обемно из-
граждане на форми;
КК-1а, б; КК-3а, г; КК-4б; КК-8а;

светлосянка Проучване и различаване на елементи на светлосянката. Задачи за: наблюдение, опи-
сание и сравнения

15 Светлосянка и обемно 
изграждане на форма

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Разграничава осветена и неосветена част при
изобразяване на обемни форми;
КК-1а; КК-3а, г; КК-4б; КК-8а.

Различаване на осветена и неосветена част при изобра-
зяване на група предмети с обемни форми.

Творческа задача – рисунка с 
цветни материали на предме-
ти с обемни форми; дигитал-
но изображение

I 16 Начини за изобразява-
не на обем и простран-
ство

Нови знания 1 Изразява мнение и отношение и сравнява различните 
изобразителни начини за представяне на обем и прос-
транство в изобразителното изкуство;
КК-1а, б; КК-3а, г; КК-4б; КК-8а, д.

сфумато Разглеждане, описание и сравнения на различни начини 
за изобразяване на обем и пространство в изобрази-
телното изкуство.

Творческа задача – 
интерпретация на художестве-
на творба с рисунка

16 Тест по тема 4 Обобщение и 
преговор

1 Познава различни изобразителни начини за представя-
не на обем и пространство в творби на изобразител-
ното изкуство;

Текущ контрол и оценяване на знанията и уменията по 
тема 4.

Визуален тест 4;
Изпълнение на практически 
задачи

II 17 Пропорции на човешка-
та глава

Нови знания 2 Описва основни пропорции на човешката глава;
КК-1а, б; КК-3а, б; КК-4б; КК-8а, д.

пропорции Проучване и описание на пропорции в човешката глава 
при отчитане на възрастови и индивидуални особености.

Задачи за: наблюдение, опи-
сание и сравнения;
Творческа задача – интерпре-
тация на художествена творба 
с рисунка

II 18 Човешка глава – рису-
ване и моделиране

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

2 Прилага знания за основните форми и пропорции на 
човешката глава и ги пресъздава чрез моделиране и 
рисуване;
КК-1а; КК-3а, б; КК-8а;

Описание на етапи при рисуване и моделиране на чо-
вешка глава;
Изпълнение на художествени задачи.

Изпълнение на творчески 
задачи – рисуване и модели-
ране на човешка глава

Втори учебен срок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II 19 Форми и пропорции 
на човешката глава в 
творби на изкуството

Нови знания 1 Изразява мнение и коментира формите на човешката 
глава и нейните пропорции,
пресъздадени в творби на изкуството;
КК-1а; КК-3а, б; КК-4б; КК-8а, д.

Разглеждане, сравнения и описание на изображения на 
човешка глава (портрети) в различни видове изкуства.

Задачи за: наблюдение, опи-
сание и сравнения;
Творческа задача – изобразя-
ване на човешка глава

19 Тест по тема 5 Обобщение и 
преговор

1 Различава основните форми и пропорции в човешката 
глава; познава различни начини за пресъздаването им 
в творби на изобразителното изкуство.

Обобщение и преговор;
Текущ контрол и оценяване на знанията и уменията по 
тема 5.

Визуален тест 5;
Изпълнение на практически 
задачи
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ХII 12 Видове декоратив-
но-приложни изкуства 
– естетика и функция

Нови знания 1 Разграничава видове декоративно-приложни изкуства;
Разбира естетични и утилитарни функции на декоратив-
но-приложните изкуства;
КК-1а; КК-3а, г; КК-4а, в, г; КК-8д.

Коментиране на естетическа и утилитарна функция на 
декоративно-приложните изкуства.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения;
Творческа задача – декоратив-
на форма за интериор (проект)

12 Стилизация Нови знания 1 Разбира стилизацията като творчески процес в декора-
тивно-приложните изкуства;
КК-1а, б; КК-3а, г; КК-4а, г; КК-8д.

декоративно-при-
ложни изкуства

Проучване на начини за стилизация на обект в декора-
тивно-приложни изкуства.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения

I 13 Стилизация – худо-
жествени проекти 

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Създава проекти в областта на декоративно-приложни-
те изкуства със стилизация;
КК-1а; КК-3а, г; КК-4а, б; КК-8д.

Разработване на художествен проект със стилизация на 
природна форма.

Творческа задача – проект за 
витраж или керамично пано със 
стилизирана природна форма

13 Тест по тема 3 Контрол и 
оценка

1 Разпознава творби от различни видове декоратив-
но-приложни изкуства.

Текущ контрол и оценяване на знанията и уменията по 
тема 3.

Визуален тест 3;
Изпълнение на практически 
задачи

I 14 Форми и цветове в 
природата и в изку-
ството

Нови знания 2 Познава начини за изобразяване на форми и цветове 
в различни видове изобразителни изкуства; Изразява 
отношение към форми и цветове в природата и изку-
ството с изобразителна дейност;
КК-1а, б; КК-3а, г; КК-4б; КК-8а.

пластична форма Проучване на форма и цвят в природата и изкуството и 
претворяване в изображения и пластични форми.

Задачи за: проучване, описа-
ние и сравнения;
Творческа задача – рисунка по 
впечатление на обемни форми 
с цветни материали; дигитално 
изображение

I 15 Светлосянка и обемно 
изграждане на форма

Нови знания 1 Познава елементи на светлосянката при обемно из-
граждане на форми;
КК-1а, б; КК-3а, г; КК-4б; КК-8а;

светлосянка Проучване и различаване на елементи на светлосянката. Задачи за: наблюдение, опи-
сание и сравнения

15 Светлосянка и обемно 
изграждане на форма

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Разграничава осветена и неосветена част при
изобразяване на обемни форми;
КК-1а; КК-3а, г; КК-4б; КК-8а.

Различаване на осветена и неосветена част при изобра-
зяване на група предмети с обемни форми.

Творческа задача – рисунка с 
цветни материали на предме-
ти с обемни форми; дигитал-
но изображение

I 16 Начини за изобразява-
не на обем и простран-
ство

Нови знания 1 Изразява мнение и отношение и сравнява различните 
изобразителни начини за представяне на обем и прос-
транство в изобразителното изкуство;
КК-1а, б; КК-3а, г; КК-4б; КК-8а, д.

сфумато Разглеждане, описание и сравнения на различни начини 
за изобразяване на обем и пространство в изобрази-
телното изкуство.

Творческа задача – 
интерпретация на художестве-
на творба с рисунка

16 Тест по тема 4 Обобщение и 
преговор

1 Познава различни изобразителни начини за представя-
не на обем и пространство в творби на изобразител-
ното изкуство;

Текущ контрол и оценяване на знанията и уменията по 
тема 4.

Визуален тест 4;
Изпълнение на практически 
задачи

II 17 Пропорции на човешка-
та глава

Нови знания 2 Описва основни пропорции на човешката глава;
КК-1а, б; КК-3а, б; КК-4б; КК-8а, д.

пропорции Проучване и описание на пропорции в човешката глава 
при отчитане на възрастови и индивидуални особености.

Задачи за: наблюдение, опи-
сание и сравнения;
Творческа задача – интерпре-
тация на художествена творба 
с рисунка

II 18 Човешка глава – рису-
ване и моделиране

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

2 Прилага знания за основните форми и пропорции на 
човешката глава и ги пресъздава чрез моделиране и 
рисуване;
КК-1а; КК-3а, б; КК-8а;

Описание на етапи при рисуване и моделиране на чо-
вешка глава;
Изпълнение на художествени задачи.

Изпълнение на творчески 
задачи – рисуване и модели-
ране на човешка глава

Втори учебен срок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

II 19 Форми и пропорции 
на човешката глава в 
творби на изкуството

Нови знания 1 Изразява мнение и коментира формите на човешката 
глава и нейните пропорции,
пресъздадени в творби на изкуството;
КК-1а; КК-3а, б; КК-4б; КК-8а, д.

Разглеждане, сравнения и описание на изображения на 
човешка глава (портрети) в различни видове изкуства.

Задачи за: наблюдение, опи-
сание и сравнения;
Творческа задача – изобразя-
ване на човешка глава

19 Тест по тема 5 Обобщение и 
преговор

1 Различава основните форми и пропорции в човешката 
глава; познава различни начини за пресъздаването им 
в творби на изобразителното изкуство.

Обобщение и преговор;
Текущ контрол и оценяване на знанията и уменията по 
тема 5.

Визуален тест 5;
Изпълнение на практически 
задачи
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III 20 Изразни средства в де-
коративно-приложните 
изкуства

Нови знания 2 Познава особеностите на изразните средства в
различните видове декоративно-приложни изкуства;
КК-1а, б; КК-3а, г; КК-4а; КК-8а.

ритъм
симетрия
асиметрия
контраст

Разглеждане и описание на изразни средства в различ-
ни видове декоративно-приложни изкуства.

Задачи за: наблюдение, опи-
сание и сравнения;
Творческа задача – ескиз за 
релеф, симетрия на детайли.

III 21 Декоративни проекти –
Ритъм, симетрия, кон-
траст

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Разграничава изразни средства във видовете
декоративно-приложни изкуства и ги прилага при раз-
лични видове изобразителни задачи;
КК-1а; КК-3а, г, д; КК-4а; КК-8а.

Проучване на етапи при създаване на декоративен 
проект; 
Разработване на декоративен проект с изразни сред-
ства по избор. 

Задачи за: наблюдение, опи-
сание и сравнения;
Творческа задача – декорати-
вен проект

21 Тест по тема 6 Контрол и 
оценка

1 Различава изразни средства в различни видове деко-
ративно-приложни изкуства.

Текущ контрол и оценяване на знания и умения по 
тема 6.

Визуален тест 6;
Изпълнение на практически 
задачи

III 22 Декоративен елемент и 
мотив

Нови знания 1 Познава особености на декоративен елемент и мотив;
КК-1а, б; КК-3а, в, г; КК-8а.

декоративен еле-
мент
декоративен мотив

Разглеждане и описание на декоративен елемент и 
мотив.

Задачи за: наблюдение, опи-
сание и сравнения

22 Принципи на компо-
зицията в декоратив-
но-приложните изкуства

Нови знания 1 Познава основни принципи на изграждане на компози-
цията в декоративно–приложните изкуства;
КК-1а, б; КК-3а, в; КК-8а.

отворена декора-
тивна композиция,
затворена декора-
тивна композиция,
фризова декора-
тивна композиция

Разглеждане, сравнения и описание на различни видове 
композиция в декоративно-приложните изкуства.

Задачи за: наблюдение и 
описание;
Творческа задача – проект за 
декоративна композиция 

III 23 Модулна композиция Нови знания 2 Познава основни принципи за създаване на модулна 
композиция;
КК-1а, б; КК-3а, в; КК-8а.

модул Разглеждане, сравнения и описание на модулни компо-
зиции.

Задачи за: наблюдение и 
описание;
Творческа задача – проект за 
модулна композиция

IV 24 Проекти с традицион-
ни и нетрадиционни 
материали

Нови знания 2 Прилага традиционни и нетрадиционни материали и 
техники за изпълнение на декоративни задачи;
КК-1а; КК-3а, в, г; КК-5а, б; КК-8а.

Разглеждане, сравнения и описание на проекти с тради-
ционни и нетрадиционни материали.

Задачи за: наблюдение и 
описание

IV 25 Декоративни проекти в 
природна среда

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Използва традиционни и нетрадиционни материали за 
изпълнение на проекти в природна среда;
КК-1а; КК-3а, в, г; КК-5а, б; КК-8а.

Разглеждане, сравнения и описание на проекти в при-
родна среда.

Задачи за: наблюдение и 
описание;
Творческа задача – декорати-
вен проект

25 Тест по тема 7 Контрол и 
оценка

1 Различава декоративни проекти с традиционни и нетра-
диционни материали.

Текущ контрол и оценяване на знания и умения по 
тема 7.

Визуален тест 7;
Изпълнение на практически 
задачи

IV 26 Иконични знаци и 
символи

Нови знания 2 Познава система от иконични знаци и символи и тях-
ното приложение;
КК-1а, б; КК-3а, г; КК-4а, б; КК-7а; КК-8а.

иконичен знак,
лого

Проучване и коментиране на различни визуални знаци и 
символи.

Задачи за: наблюдение, опи-
сание и сравнения;
Творческа задача – проект за 
емблема

V 27 Символи и знаци – 
проекти с дигитални 
технологии

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Създава проекти за символи и знаци чрез дигитални 
технологии; Коментира естетическите особеностите на 
визуални символи и знаци;
КК-1а; КК-3а, г; КК-4а, б; КК-7а; КК-8а.

Описание на етапи и създаване на проект за визуален 
знак; създаване на дигитално изображение на визуален 
знак.

Задачи за: наблюдение и 
сравнения;
Творческа задача – визуален 
знак с дигитални средства

27 Тест по тема 8 Обобщение и 
преговор

1 Познава различни визуални знаци и символи. Обобщение и преговор, 
Текущ контрол и оценяване на знания и умения по 
тема 8.

Визуален тест 8;
Изпълнение на практически 
задачи

V 28 Фотографски изобра-
жения и компютърни 
програми

Нови знания 1 Използва фотографски изображения в творчески про-
екти по различни теми;
КК-1а, б; КК-4а, б; КК-8а, д.

дигитална фото-
графия

Коментиране на фотографски изображения и компютър-
ни програми във фотографията.

Задачи за: наблюдение и 
сравнения

28 Фотографски изобра-
жения и компютърни 
програми

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Прилага различни компютърни програми за обработка 
на фотографски изображения;
КК-1а; КК-4а, б; КК-5в; КК-8а, д.

Изпълнение на творчески задачи с фотографски изобра-
жения и компютърни програми във фотографията.

Творческа задачи –
дигитален колаж
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III 20 Изразни средства в де-
коративно-приложните 
изкуства

Нови знания 2 Познава особеностите на изразните средства в
различните видове декоративно-приложни изкуства;
КК-1а, б; КК-3а, г; КК-4а; КК-8а.

ритъм
симетрия
асиметрия
контраст

Разглеждане и описание на изразни средства в различ-
ни видове декоративно-приложни изкуства.

Задачи за: наблюдение, опи-
сание и сравнения;
Творческа задача – ескиз за 
релеф, симетрия на детайли.

III 21 Декоративни проекти –
Ритъм, симетрия, кон-
траст

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Разграничава изразни средства във видовете
декоративно-приложни изкуства и ги прилага при раз-
лични видове изобразителни задачи;
КК-1а; КК-3а, г, д; КК-4а; КК-8а.

Проучване на етапи при създаване на декоративен 
проект; 
Разработване на декоративен проект с изразни сред-
ства по избор. 

Задачи за: наблюдение, опи-
сание и сравнения;
Творческа задача – декорати-
вен проект

21 Тест по тема 6 Контрол и 
оценка

1 Различава изразни средства в различни видове деко-
ративно-приложни изкуства.

Текущ контрол и оценяване на знания и умения по 
тема 6.

Визуален тест 6;
Изпълнение на практически 
задачи

III 22 Декоративен елемент и 
мотив

Нови знания 1 Познава особености на декоративен елемент и мотив;
КК-1а, б; КК-3а, в, г; КК-8а.

декоративен еле-
мент
декоративен мотив

Разглеждане и описание на декоративен елемент и 
мотив.

Задачи за: наблюдение, опи-
сание и сравнения

22 Принципи на компо-
зицията в декоратив-
но-приложните изкуства

Нови знания 1 Познава основни принципи на изграждане на компози-
цията в декоративно–приложните изкуства;
КК-1а, б; КК-3а, в; КК-8а.

отворена декора-
тивна композиция,
затворена декора-
тивна композиция,
фризова декора-
тивна композиция

Разглеждане, сравнения и описание на различни видове 
композиция в декоративно-приложните изкуства.

Задачи за: наблюдение и 
описание;
Творческа задача – проект за 
декоративна композиция 

III 23 Модулна композиция Нови знания 2 Познава основни принципи за създаване на модулна 
композиция;
КК-1а, б; КК-3а, в; КК-8а.

модул Разглеждане, сравнения и описание на модулни компо-
зиции.

Задачи за: наблюдение и 
описание;
Творческа задача – проект за 
модулна композиция

IV 24 Проекти с традицион-
ни и нетрадиционни 
материали

Нови знания 2 Прилага традиционни и нетрадиционни материали и 
техники за изпълнение на декоративни задачи;
КК-1а; КК-3а, в, г; КК-5а, б; КК-8а.

Разглеждане, сравнения и описание на проекти с тради-
ционни и нетрадиционни материали.

Задачи за: наблюдение и 
описание

IV 25 Декоративни проекти в 
природна среда

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Използва традиционни и нетрадиционни материали за 
изпълнение на проекти в природна среда;
КК-1а; КК-3а, в, г; КК-5а, б; КК-8а.

Разглеждане, сравнения и описание на проекти в при-
родна среда.

Задачи за: наблюдение и 
описание;
Творческа задача – декорати-
вен проект

25 Тест по тема 7 Контрол и 
оценка

1 Различава декоративни проекти с традиционни и нетра-
диционни материали.

Текущ контрол и оценяване на знания и умения по 
тема 7.

Визуален тест 7;
Изпълнение на практически 
задачи

IV 26 Иконични знаци и 
символи

Нови знания 2 Познава система от иконични знаци и символи и тях-
ното приложение;
КК-1а, б; КК-3а, г; КК-4а, б; КК-7а; КК-8а.

иконичен знак,
лого

Проучване и коментиране на различни визуални знаци и 
символи.

Задачи за: наблюдение, опи-
сание и сравнения;
Творческа задача – проект за 
емблема

V 27 Символи и знаци – 
проекти с дигитални 
технологии

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Създава проекти за символи и знаци чрез дигитални 
технологии; Коментира естетическите особеностите на 
визуални символи и знаци;
КК-1а; КК-3а, г; КК-4а, б; КК-7а; КК-8а.

Описание на етапи и създаване на проект за визуален 
знак; създаване на дигитално изображение на визуален 
знак.

Задачи за: наблюдение и 
сравнения;
Творческа задача – визуален 
знак с дигитални средства

27 Тест по тема 8 Обобщение и 
преговор

1 Познава различни визуални знаци и символи. Обобщение и преговор, 
Текущ контрол и оценяване на знания и умения по 
тема 8.

Визуален тест 8;
Изпълнение на практически 
задачи

V 28 Фотографски изобра-
жения и компютърни 
програми

Нови знания 1 Използва фотографски изображения в творчески про-
екти по различни теми;
КК-1а, б; КК-4а, б; КК-8а, д.

дигитална фото-
графия

Коментиране на фотографски изображения и компютър-
ни програми във фотографията.

Задачи за: наблюдение и 
сравнения

28 Фотографски изобра-
жения и компютърни 
програми

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Прилага различни компютърни програми за обработка 
на фотографски изображения;
КК-1а; КК-4а, б; КК-5в; КК-8а, д.

Изпълнение на творчески задачи с фотографски изобра-
жения и компютърни програми във фотографията.

Творческа задачи –
дигитален колаж
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V 29 Фотографията като 
изкуство

Нови знания 1 Обработва фотографски изображения с помощта на 
компютърни технологии;
Коментира фотографията като изразно средство в 
изкуството;
КК-1а; КК-4а-г; КК-8а, д.

Коментиране на връзки между фотографията и изобра-
зителното изкуство.

Задачи за: 
проучване и сравнения;
Творческа задача – дигитално 
изображение, 
дигитален колаж

29 Тест по тема 9 Обобщение и 
преговор

1 Познава изразни средства на фотографията и възмож-
ности на дигиталната фотография; 

Обобщение и преговор;
Текущ контрол и оценяване на знания и умения по 
тема 9.

Визуален тест 9

V 30 Шрифт Нови знания 1 Познава различни типове шрифт;
КК-1а, б; КК-3б; КК-4б; КК-8а.

шрифт Сравняване и коментиране особености на различни 
типове шрифт.

Задачи за: 
проучване и сравнения

30 Художествено оформле-
ние на страница с текст

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Използва шрифт в художествено оформление на стра-
ница с текст;
КК-1а; КК-3б; КК-4б; КК-8а.

Използване на компютърен и художествен шрифт при 
изпълнение на художествени задачи.

Творчески задачи с прило-
жение на различни типове 
шрифт

VI 31 Плакат Нови знания 1 Коментира ролята на плаката като визуална комуника-
ция в културни и обществени инициативи;
КК-1а, б; КК-3б; КК-4б; КК-8а, е.

плакат Проучване и сравняване на изразни средства и въз-
действие в различни видове плакат.

Задачи за:
възприемане, проучване и 
сравнения;

31 Плакат Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Създава проект за плакат за културно или обществено 
събитие;
КК-1в; КК-4а, б; КК-8а, е; КК-9в.

Създаване на проект за плакат с изображение и текст. Творческа задача – проект за 
плакат

VI 32 Дигитален проект с 
образ и текст

Нови знания 1 Познава и коментира особености на дигитален проект 
с образ и текст;
КК-1в; КК-4а, б; КК-5в; КК-8в, е.

Коментиране на дигитални проекти с образ и текст (ета-
пи на работа, дигитални средства и технологии).

Задачи за:
възприемане и проучване

32 Дигитален проект с 
образ и текст

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Създава дигитален проект с образ и текст;
КК-1в; КК-4а, б; КК-5в; КК-8в, е.

Създаване на дигитален проект с образ и текст. Творческа задача –
Дигитален проект с образ и 
текст

VI 33 Дигитални проекти в 
съвременния свят

Нови знания 1 Изразява отношение към глобални въпроси от съвре-
менния свят, като разработва дигитални проекти;
КК-1в; КК-4а, б; КК-5в; КК-8е; КК-9в.

Коментиране ролята на дигиталните проекти за изразя-
ване на отношение по глобални въпроси на съвремен-
ния свят.

Задачи за: 
възприемане и проучване;
Творческа задача –
Дигитален проект за културно 
многообразие

33 Тест по тема 10 Обобщение и 
преговор

1 Познава средства на печатни и дигитални медии във 
визуалната комуникация.

Обобщение и преговор;
Текущ контрол и оценяване на знания и умения по 
тема 10.

Визуален тест 10;
Изпълнение на практически 
задачи

VI 34 Какво знам и мога в 
края на 6. клас?

Контрол и 
оценка
(диагностика 
на входно 
равнище)

2 Притежава знания и умения по очакваните резултати 
от обучението по изобразително изкуство в края на 6. 
клас.

Оценяване на знания и умения по очакваните резултати 
от обучението по изобразително изкуство в 6. клас.

Визуален тест за диагности-
ка на изходно равнище в 6. 
клас;
Практическа задача
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V 29 Фотографията като 
изкуство

Нови знания 1 Обработва фотографски изображения с помощта на 
компютърни технологии;
Коментира фотографията като изразно средство в 
изкуството;
КК-1а; КК-4а-г; КК-8а, д.

Коментиране на връзки между фотографията и изобра-
зителното изкуство.

Задачи за: 
проучване и сравнения;
Творческа задача – дигитално 
изображение, 
дигитален колаж

29 Тест по тема 9 Обобщение и 
преговор

1 Познава изразни средства на фотографията и възмож-
ности на дигиталната фотография; 

Обобщение и преговор;
Текущ контрол и оценяване на знания и умения по 
тема 9.

Визуален тест 9

V 30 Шрифт Нови знания 1 Познава различни типове шрифт;
КК-1а, б; КК-3б; КК-4б; КК-8а.

шрифт Сравняване и коментиране особености на различни 
типове шрифт.

Задачи за: 
проучване и сравнения

30 Художествено оформле-
ние на страница с текст

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Използва шрифт в художествено оформление на стра-
ница с текст;
КК-1а; КК-3б; КК-4б; КК-8а.

Използване на компютърен и художествен шрифт при 
изпълнение на художествени задачи.

Творчески задачи с прило-
жение на различни типове 
шрифт

VI 31 Плакат Нови знания 1 Коментира ролята на плаката като визуална комуника-
ция в културни и обществени инициативи;
КК-1а, б; КК-3б; КК-4б; КК-8а, е.

плакат Проучване и сравняване на изразни средства и въз-
действие в различни видове плакат.

Задачи за:
възприемане, проучване и 
сравнения;

31 Плакат Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Създава проект за плакат за културно или обществено 
събитие;
КК-1в; КК-4а, б; КК-8а, е; КК-9в.

Създаване на проект за плакат с изображение и текст. Творческа задача – проект за 
плакат

VI 32 Дигитален проект с 
образ и текст

Нови знания 1 Познава и коментира особености на дигитален проект 
с образ и текст;
КК-1в; КК-4а, б; КК-5в; КК-8в, е.

Коментиране на дигитални проекти с образ и текст (ета-
пи на работа, дигитални средства и технологии).

Задачи за:
възприемане и проучване

32 Дигитален проект с 
образ и текст

Упражнения 
и практиче-
ска дейност

1 Създава дигитален проект с образ и текст;
КК-1в; КК-4а, б; КК-5в; КК-8в, е.

Създаване на дигитален проект с образ и текст. Творческа задача –
Дигитален проект с образ и 
текст

VI 33 Дигитални проекти в 
съвременния свят

Нови знания 1 Изразява отношение към глобални въпроси от съвре-
менния свят, като разработва дигитални проекти;
КК-1в; КК-4а, б; КК-5в; КК-8е; КК-9в.

Коментиране ролята на дигиталните проекти за изразя-
ване на отношение по глобални въпроси на съвремен-
ния свят.

Задачи за: 
възприемане и проучване;
Творческа задача –
Дигитален проект за културно 
многообразие

33 Тест по тема 10 Обобщение и 
преговор

1 Познава средства на печатни и дигитални медии във 
визуалната комуникация.

Обобщение и преговор;
Текущ контрол и оценяване на знания и умения по 
тема 10.

Визуален тест 10;
Изпълнение на практически 
задачи

VI 34 Какво знам и мога в 
края на 6. клас?

Контрол и 
оценка
(диагностика 
на входно 
равнище)

2 Притежава знания и умения по очакваните резултати 
от обучението по изобразително изкуство в края на 6. 
клас.

Оценяване на знания и умения по очакваните резултати 
от обучението по изобразително изкуство в 6. клас.

Визуален тест за диагности-
ка на изходно равнище в 6. 
клас;
Практическа задача

Забележка: 
1. Примерното годишно разпределение по изобразително изку-

ство за 6. клас се прилага съобразно учебния план на училището. 
Препоръчително е провеждането на уроците в блок – по 2 часа 
седмично.

2. Учебното съдържание (68 часа) е разпределено в следните 
видове уроци: 

27 урока за нови знания – 41 часа;
12 урока за упражнения и практическа дейност за развиване на 

творчески способности и въображение – 13 часа;
7 урока за обобщение и преговор – 7 часа;
5 урока за контрол и оценка – 7 часа;
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6 . МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ

Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие 
с учебната програма

Образователни проблеми, разгле-
дани в темата и в художествена-

та практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Византийско изкуство
Урок за нови знания
Нови понятия: базилика, 
икона

Разграничава творби на 
изкуството и паметни-
ци на архитектурата от 
Византия.

– особености на архитектурата и 
изкуството на Византия – мозайки, 
икони и храмове; 
– художествени средства и въз-
действие на изкуството и архитекту-
рата на Византия;
– Значение на Византийското изку-
ство в развитието на изкуството.

– разглеждане, сравняване и коментиране 
на произведения на: живописта (икони) 
от V – XVI в.; архитектурата (базиликата – 
„Св. Димитър Солунски“, VII в.) и куполна 
църква – „Св. София“, VII в.; мозайки, 
богослужебни книги, миниатюри, съдове с 
декоративна украса;
– описване на декоративната украса на 
византийски съдове и сравняване с антич-
ни произведения.

Изображения с творби на изобра-
зителното изкуство и архитектурата 
от Византия – с. 10 – 13.
Рубрики: Вашето мнение за..., 
Още за..., с. 11, 12, 13
Речник – с. 10

Романско изкуство
Урок за нови знания

Разпознава основни па-
метници на архитектурата
на Романското изкуство.
Изразява отношение към 
художествени произве-
дения от Европейското 
средновековие с изобра-
зителна дейност.

– отличителни черти на романското 
изкуство и романската архитектура; 
– изразни средства в скулптурата, 
стенописта и книжната миниатюра 
от романската епоха;
– въздействие на романското изку-
ство върху европейското изкуство.

– разглеждане, сравняване и коментиране 
на произведения на романската архи-
тектура и изкуство (скулптура, живопис, 
декоративно-приложни изкуства);
– проучване на произведения на архитекту-
рата и изкуството в романски стил в раз-
личните европейски страни (презентация). 
– коментиране на изразността в религиоз-
ните стенописи в романски стил.
Творческа задача
Илюстрация с рисунки „стори борд“ или 
комикс за игра в интернет за велик водач 
и неговите битки.

Изображения с творби на изобра-
зителното изкуство и архитектурата 
– Романско изкуство на с. 14 – 17.
Рубрики: Вашето мнение за..., 
Още за..., 
Творческа задача – с. 14 – 17

Готическо изкуство
Урок за нови знания
Нови понятия:
катедрала, витраж

Разпознава основни па-
метници на архитектурата
на Готическото изкуство.
Изразява отношение към 
художествени произве-
дения от Европейското 
средновековие с изобра-
зителна дейност.

– основни черти на готическата 
архитектура и изкуство;
– изразни средства в скулптурата, 
витража и книжната миниатюра от 
готическата епоха;
– значение на готиката за раз-
витието на западноевропейското 
изкуство.

– разглеждане, сравняване и коментиране 
на произведения на готическата архи-
тектура и изкуство (скулптура, витраж, 
книжна миниатюра);
– писмено описание на съвременна 
сграда и нейното въздействие, в която са 
използвани готически елементи.
Творческа задача
Скица на сграда, в която са из ползвани 
витражи или скулптурна украса.

Изображения с творби на изоб-
разителното изкуство и архитек-
турата – Готическо изкуство на с. 
17 – 19.
Рубрики: Вашето мнение за..., 
Още за..., 
Творческа задача – с. 17 – 19
Речник – с. 18

ОСНОВНА ТЕМА 1 .  
ИЗКУСТВО И АРХИТЕКТУРА НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ И 
НА РЕНЕСАНСА

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ
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Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие 
с учебната програма

Образователни проблеми, разгле-
дани в темата и в художествена-

та практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Византийско изкуство
Урок за нови знания
Нови понятия: базилика, 
икона

Разграничава творби на 
изкуството и паметни-
ци на архитектурата от 
Византия.

– особености на архитектурата и 
изкуството на Византия – мозайки, 
икони и храмове; 
– художествени средства и въз-
действие на изкуството и архитекту-
рата на Византия;
– Значение на Византийското изку-
ство в развитието на изкуството.

– разглеждане, сравняване и коментиране 
на произведения на: живописта (икони) 
от V – XVI в.; архитектурата (базиликата – 
„Св. Димитър Солунски“, VII в.) и куполна 
църква – „Св. София“, VII в.; мозайки, 
богослужебни книги, миниатюри, съдове с 
декоративна украса;
– описване на декоративната украса на 
византийски съдове и сравняване с антич-
ни произведения.

Изображения с творби на изобра-
зителното изкуство и архитектурата 
от Византия – с. 10 – 13.
Рубрики: Вашето мнение за..., 
Още за..., с. 11, 12, 13
Речник – с. 10

Романско изкуство
Урок за нови знания

Разпознава основни па-
метници на архитектурата
на Романското изкуство.
Изразява отношение към 
художествени произве-
дения от Европейското 
средновековие с изобра-
зителна дейност.

– отличителни черти на романското 
изкуство и романската архитектура; 
– изразни средства в скулптурата, 
стенописта и книжната миниатюра 
от романската епоха;
– въздействие на романското изку-
ство върху европейското изкуство.

– разглеждане, сравняване и коментиране 
на произведения на романската архи-
тектура и изкуство (скулптура, живопис, 
декоративно-приложни изкуства);
– проучване на произведения на архитекту-
рата и изкуството в романски стил в раз-
личните европейски страни (презентация). 
– коментиране на изразността в религиоз-
ните стенописи в романски стил.
Творческа задача
Илюстрация с рисунки „стори борд“ или 
комикс за игра в интернет за велик водач 
и неговите битки.

Изображения с творби на изобра-
зителното изкуство и архитектурата 
– Романско изкуство на с. 14 – 17.
Рубрики: Вашето мнение за..., 
Още за..., 
Творческа задача – с. 14 – 17

Готическо изкуство
Урок за нови знания
Нови понятия:
катедрала, витраж

Разпознава основни па-
метници на архитектурата
на Готическото изкуство.
Изразява отношение към 
художествени произве-
дения от Европейското 
средновековие с изобра-
зителна дейност.

– основни черти на готическата 
архитектура и изкуство;
– изразни средства в скулптурата, 
витража и книжната миниатюра от 
готическата епоха;
– значение на готиката за раз-
витието на западноевропейското 
изкуство.

– разглеждане, сравняване и коментиране 
на произведения на готическата архи-
тектура и изкуство (скулптура, витраж, 
книжна миниатюра);
– писмено описание на съвременна 
сграда и нейното въздействие, в която са 
използвани готически елементи.
Творческа задача
Скица на сграда, в която са из ползвани 
витражи или скулптурна украса.

Изображения с творби на изоб-
разителното изкуство и архитек-
турата – Готическо изкуство на с. 
17 – 19.
Рубрики: Вашето мнение за..., 
Още за..., 
Творческа задача – с. 17 – 19
Речник – с. 18
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Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие 
с учебната програма

Образователни проблеми, разгле-
дани в темата и в художествена-

та практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Италиански ренесанс
Урок за нови знания

Разграничава художест-
вени творби и паметни-
ци на архитектурата от 
Италианския ренесанс; 
Познава ключови произ-
ведения на художници от 
Италианския ренесанс.

– основни специфики на изобрази-
телното изкуство и архитектурата 
на Италианския ренесанс;
– изразни средства в живописта и 
скулптурата на Италианския рене-
санс;
– значение на Италианския рене-
санс за развитие на изкуството.

– разглеждане, сравняване и коментиране 
на произведения на изкуството на Итали-
анския ренесанс (живопис, скулптура);
– описание на творби на Джото, коменти-
ране на значението им за развитието на 
изкуството на Италианското възраждане.
Творческа задача
Рисуване на портрет по устно или писме-
но описание, пресъздаване на настроение 
в картината.

Изображения с творби на изобра-
зителното изкуство и архитектурата 
от Италианския ренесанс – 
на с. 21 – 23.
Рубрики: Вашето мнение за..., 
Още за..., 
Творческа задача – с. 21 – 23

Северен ренесанс
Урок за нови знания

Разграничава художест-
вени творби и паметни-
ци на архитектурата от 
Северния ренесанс;
Познава ключови произ-
ведения на художници от 
Северния ренесанс.

– основни специфики на изобра-
зителното изкуството на Северния 
ренесанс;
– изразни средства в живописта и 
скулптурата на Северния ренесанс;
– място на изкуството на Северния 
ренесанс в развитието на европей-
ското изкуство.

– разглеждане и сравняване на произве-
дения на изкуството на Северния рене-
санс (живопис, графика);
– коментиране ролята на Холбайн за раз-
витие на портретното изкуство;
– разсъждаване върху спецификата на 
печатната графика.
Творческа задача
Илюстрация по разказ или стихотворение, 
изпълнена с графични материали.

Изображения с творби на изобра-
зителното изкуство и архитектурата 
от Северния ренесанс – 
на с. 24 – 27.
Рубрики: Вашето мнение за..., 
Още за..., 
Творческа задача – с. 24 – 27

Музеи и художествени 
центрове
Урок за упражнения и 
практическа дейност

Изразява отношение към 
художествени
произведения от Евро-
пейското средновековие 
и Ренесанса;
Изгражда отношение към 
световни музейни цен-
трове;
Познава особености 
на сбирки на световни 
музеи и галерии.

– световни музеи и художествени 
центрове с творби на Европейското 
средновековие и Ренесанса;
– специфика на сбирки на световни 
музеи и галерии.

– разглеждане и сравняване на произве-
дения от различни епохи – Европейско 
средновековие и Ренесанс.
Творческа задача
Художествен проект за дреха с декоратив-
ни елементи от Средновековието или от 
Ренесанса.

Музеи и художествени центрове с 
творби на изобразителното изку-
ство и архитектурата от Европей-
ското средновековие и Ренесанса 
– с. 28 – 29.
Рубрики: Още за..., 
Творческа задача – с. 28 – 29

Тест – 1
Урок за обобщение и 
преговор

Знания и умения по 
очакваните резултати на 
тема 1.

Обобщение и проверка на знания 
за изкуството и архитектурата на 
Европейското средновековие и 
Ренесанса.

Изпълнение на визуален тест за текущ 
контрол и оценка на знания и умения.

Визуален тест – 1, с. 30
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Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие 
с учебната програма

Образователни проблеми, разгле-
дани в темата и в художествена-

та практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Италиански ренесанс
Урок за нови знания

Разграничава художест-
вени творби и паметни-
ци на архитектурата от 
Италианския ренесанс; 
Познава ключови произ-
ведения на художници от 
Италианския ренесанс.

– основни специфики на изобрази-
телното изкуство и архитектурата 
на Италианския ренесанс;
– изразни средства в живописта и 
скулптурата на Италианския рене-
санс;
– значение на Италианския рене-
санс за развитие на изкуството.

– разглеждане, сравняване и коментиране 
на произведения на изкуството на Итали-
анския ренесанс (живопис, скулптура);
– описание на творби на Джото, коменти-
ране на значението им за развитието на 
изкуството на Италианското възраждане.
Творческа задача
Рисуване на портрет по устно или писме-
но описание, пресъздаване на настроение 
в картината.

Изображения с творби на изобра-
зителното изкуство и архитектурата 
от Италианския ренесанс – 
на с. 21 – 23.
Рубрики: Вашето мнение за..., 
Още за..., 
Творческа задача – с. 21 – 23

Северен ренесанс
Урок за нови знания

Разграничава художест-
вени творби и паметни-
ци на архитектурата от 
Северния ренесанс;
Познава ключови произ-
ведения на художници от 
Северния ренесанс.

– основни специфики на изобра-
зителното изкуството на Северния 
ренесанс;
– изразни средства в живописта и 
скулптурата на Северния ренесанс;
– място на изкуството на Северния 
ренесанс в развитието на европей-
ското изкуство.

– разглеждане и сравняване на произве-
дения на изкуството на Северния рене-
санс (живопис, графика);
– коментиране ролята на Холбайн за раз-
витие на портретното изкуство;
– разсъждаване върху спецификата на 
печатната графика.
Творческа задача
Илюстрация по разказ или стихотворение, 
изпълнена с графични материали.

Изображения с творби на изобра-
зителното изкуство и архитектурата 
от Северния ренесанс – 
на с. 24 – 27.
Рубрики: Вашето мнение за..., 
Още за..., 
Творческа задача – с. 24 – 27

Музеи и художествени 
центрове
Урок за упражнения и 
практическа дейност

Изразява отношение към 
художествени
произведения от Евро-
пейското средновековие 
и Ренесанса;
Изгражда отношение към 
световни музейни цен-
трове;
Познава особености 
на сбирки на световни 
музеи и галерии.

– световни музеи и художествени 
центрове с творби на Европейското 
средновековие и Ренесанса;
– специфика на сбирки на световни 
музеи и галерии.

– разглеждане и сравняване на произве-
дения от различни епохи – Европейско 
средновековие и Ренесанс.
Творческа задача
Художествен проект за дреха с декоратив-
ни елементи от Средновековието или от 
Ренесанса.

Музеи и художествени центрове с 
творби на изобразителното изку-
ство и архитектурата от Европей-
ското средновековие и Ренесанса 
– с. 28 – 29.
Рубрики: Още за..., 
Творческа задача – с. 28 – 29

Тест – 1
Урок за обобщение и 
преговор

Знания и умения по 
очакваните резултати на 
тема 1.

Обобщение и проверка на знания 
за изкуството и архитектурата на 
Европейското средновековие и 
Ренесанса.

Изпълнение на визуален тест за текущ 
контрол и оценка на знания и умения.

Визуален тест – 1, с. 30
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ОСНОВНА ТЕМА 2 .  
БЪЛГАРСКО СРЕДНОВЕКОВНО И 
ВЪЗРОЖДЕНСКО ИЗКУСТВО

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Тема на урока в 
учебника

Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по тема-
та в съответствие с учебната 

програма

Образователни проблеми, раз-
гледани в темата и в художест-

вената практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение 

по темата

1 2 3 4 5

Българско среднове-
ковно изкуство
Урок за нови знания

Разпознава творби на изкуство-
то и архитектурата
от първата и втората българска 
държава;
Изразява отношение към произ-
ведения на Българското средно-
вековно изкуство и архитектура 
с изобразителна дейност.

– основни черти на среднове-
ковната българска архитектура и 
изкуство;
– изразни средства в българската 
монументална живопис, в иконата 
и в книжната миниатюра от сред-
новековната епоха;
– значение на българското средно-
вековно изкуство.

– разглеждане, сравнения и описание на художествени 
произведения и архитек турни паметници от българското 
средновековно изкуство;
– проучване на художествените центрове от Първата 
българска държава;
– обсъждане на спецификите на преславската керамика;
– коментиране на произведения от Търновската худо-
жествена школа (художествени средства, използвани от 
средновековните художници).

Изображения с творби 
на изобразителното 
изкуство и архитекту-
рата от Българското 
средновековно изку-
ство – с. 32 – 37.
Рубрики: Вашето 
мнение за..., с. 37

Изкуство и архитек-
тура на Българското 
възраждане
Урок за нови знания
Нови понятия – 
възрожденски 
художествени школи

Разпознава творби на изкуство-
то и архитектурата на Българ-
ското възраждане;
Изразява отношение към произ-
ведения на Българското средно-
вековно изкуство и архитектура 
с изобразителна дейност.

– основни специфики на изобра-
зителното изкуство и на архитек-
турата в епохата на Българското 
възраждане;
– значение на Възрожденското 
изкуство за развитието на българ-
ското изобразително изкуство.

– разглеждане на художествени произведения и архите-
ктурни паметници от Българското възраждане;
– проучване на възрожденските художествени школи;
– проучване творчеството на Захари Зограф;
– проследяване развитието на светския портрет през 
Възраждането.
Творчески задачи
Проучване и подготвяне на презента ция за развитието 
на книжната ми ниатюра през Средновековието. 
Проучване и подготвяне на презентация за разви тието на 
светската живопис в епоха та на Българското възраждане.

Изображения с творби 
на изобразителното 
изкуство и архитекту-
рата от Българското 
възраждане – 
с. 39 – 43.
Рубрики: Още за…, 
Вашето мнение за..., 
с. 42, 43.
Речник – с. 42
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Тема на урока в 
учебника

Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по тема-
та в съответствие с учебната 

програма

Образователни проблеми, раз-
гледани в темата и в художест-

вената практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение 

по темата

1 2 3 4 5

Българско среднове-
ковно изкуство
Урок за нови знания

Разпознава творби на изкуство-
то и архитектурата
от първата и втората българска 
държава;
Изразява отношение към произ-
ведения на Българското средно-
вековно изкуство и архитектура 
с изобразителна дейност.

– основни черти на среднове-
ковната българска архитектура и 
изкуство;
– изразни средства в българската 
монументална живопис, в иконата 
и в книжната миниатюра от сред-
новековната епоха;
– значение на българското средно-
вековно изкуство.

– разглеждане, сравнения и описание на художествени 
произведения и архитек турни паметници от българското 
средновековно изкуство;
– проучване на художествените центрове от Първата 
българска държава;
– обсъждане на спецификите на преславската керамика;
– коментиране на произведения от Търновската худо-
жествена школа (художествени средства, използвани от 
средновековните художници).

Изображения с творби 
на изобразителното 
изкуство и архитекту-
рата от Българското 
средновековно изку-
ство – с. 32 – 37.
Рубрики: Вашето 
мнение за..., с. 37

Изкуство и архитек-
тура на Българското 
възраждане
Урок за нови знания
Нови понятия – 
възрожденски 
художествени школи

Разпознава творби на изкуство-
то и архитектурата на Българ-
ското възраждане;
Изразява отношение към произ-
ведения на Българското средно-
вековно изкуство и архитектура 
с изобразителна дейност.

– основни специфики на изобра-
зителното изкуство и на архитек-
турата в епохата на Българското 
възраждане;
– значение на Възрожденското 
изкуство за развитието на българ-
ското изобразително изкуство.

– разглеждане на художествени произведения и архите-
ктурни паметници от Българското възраждане;
– проучване на възрожденските художествени школи;
– проучване творчеството на Захари Зограф;
– проследяване развитието на светския портрет през 
Възраждането.
Творчески задачи
Проучване и подготвяне на презента ция за развитието 
на книжната ми ниатюра през Средновековието. 
Проучване и подготвяне на презентация за разви тието на 
светската живопис в епоха та на Българското възраждане.

Изображения с творби 
на изобразителното 
изкуство и архитекту-
рата от Българското 
възраждане – 
с. 39 – 43.
Рубрики: Още за…, 
Вашето мнение за..., 
с. 42, 43.
Речник – с. 42



28

Тема на урока в 
учебника

Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по тема-
та в съответствие с учебната 

програма

Образователни проблеми, раз-
гледани в темата и в художест-

вената практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение 

по темата

1 2 3 4 5

Музеи и 
художествени 
центрове
Урок за упражнения и 
практическа дейност

Разпознава основни произведе-
ния на българското изкуство от 
епохата на средновековието и 
на Възраждането. 
Изгражда отношение към музей-
ни сбирки и значими художест-
вени паметници;
Изразява отношение към про-
изведения на Възрожденското 
изкуство и архитектура с изоб-
разителна дейност

– специфики на български памет-
ници на изкуството и архитекту-
рата на Българското възраждане в 
сбирките на музеи и галерии;
– особености на музейните сбирки 
и художествени цент рове.

– проучване историята на Боянската църква;
– проучване на иконната колекция на Крипата на 
храм-паметник „Александър Невски“ и подготвяне на 
презентация.
Творческа задача
Рисунка (интерпретация) на икона по образец на икона 
от Криптата.

Изображения с култур-
ни паметници, музейни 
сбирки и колекции с 
творби на Българското 
възраждане (Боянска 
църква, стенописи; 
Крипата на храм-па-
метник „Александър 
Невски“ – с. 44 – 45.
Рубрика: Творчески 
задачи, с. 45

Тест – 2
Урок за обобщение и 
преговор

Знания и умения по очакваните 
резултати на тема 2

Обобщение и проверка на знания 
за изкуството и архитектурата на 
Българско средновековно и въз-
рожденско изкуство.

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и оцен-
ка на знания и умения.

Визуален тест – 2, с. 46

ОСНОВНА ТЕМА 3 . ВИДОВЕ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Тема на урока в 
учебника

Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по тема-
та в съответствие с учебната 

програма

Образователни проблеми, разгле-
дани в темата и в художествена-

та практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение 

по темата

1 2 3 4 5

Видове 
декоративно-приложни 
изкуства
Урок за нови знания
Нови понятия – 
видове декоративно-
приложни изкуства

Познава особеностите на деко-
ративно-приложните изкуства.
Разграничава видове декоратив-
но-приложни изкуства.

– видове приложни изкуства – 
керамика, дър ворезба, художествен 
текстил, металопластика;
– функции на декоративно-прилож-
ните изкуства;
– материали и техники в декоратив-
но-приложните изкуства.

– разглеждане, сравнения и описания на творби от 
декоративно-приложните изкуства.
Творческа задача
– изразяване на отношение към творби на декоратив-
но-приложните изкуства с лично творчество;
– писмено описание на творби на декоративно-при-
ложните изкуства в родния край, създадени за об-
ществена сграда или религиозен храм

Изображения с творби 
на декоративно-при-
ложните изкуства – 
с. 48 – 49.
Рубрики: Още за…, 
Творческа задача, 
с. 49.
Речник…
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Тема на урока в 
учебника

Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по тема-
та в съответствие с учебната 

програма

Образователни проблеми, раз-
гледани в темата и в художест-

вената практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение 

по темата

1 2 3 4 5

Музеи и 
художествени 
центрове
Урок за упражнения и 
практическа дейност

Разпознава основни произведе-
ния на българското изкуство от 
епохата на средновековието и 
на Възраждането. 
Изгражда отношение към музей-
ни сбирки и значими художест-
вени паметници;
Изразява отношение към про-
изведения на Възрожденското 
изкуство и архитектура с изоб-
разителна дейност

– специфики на български памет-
ници на изкуството и архитекту-
рата на Българското възраждане в 
сбирките на музеи и галерии;
– особености на музейните сбирки 
и художествени цент рове.

– проучване историята на Боянската църква;
– проучване на иконната колекция на Крипата на 
храм-паметник „Александър Невски“ и подготвяне на 
презентация.
Творческа задача
Рисунка (интерпретация) на икона по образец на икона 
от Криптата.

Изображения с култур-
ни паметници, музейни 
сбирки и колекции с 
творби на Българското 
възраждане (Боянска 
църква, стенописи; 
Крипата на храм-па-
метник „Александър 
Невски“ – с. 44 – 45.
Рубрика: Творчески 
задачи, с. 45

Тест – 2
Урок за обобщение и 
преговор

Знания и умения по очакваните 
резултати на тема 2

Обобщение и проверка на знания 
за изкуството и архитектурата на 
Българско средновековно и въз-
рожденско изкуство.

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и оцен-
ка на знания и умения.

Визуален тест – 2, с. 46

Тема на урока в 
учебника

Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по тема-
та в съответствие с учебната 

програма

Образователни проблеми, разгле-
дани в темата и в художествена-

та практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение 

по темата

1 2 3 4 5

Видове 
декоративно-приложни 
изкуства
Урок за нови знания
Нови понятия – 
видове декоративно-
приложни изкуства

Познава особеностите на деко-
ративно-приложните изкуства.
Разграничава видове декоратив-
но-приложни изкуства.

– видове приложни изкуства – 
керамика, дър ворезба, художествен 
текстил, металопластика;
– функции на декоративно-прилож-
ните изкуства;
– материали и техники в декоратив-
но-приложните изкуства.

– разглеждане, сравнения и описания на творби от 
декоративно-приложните изкуства.
Творческа задача
– изразяване на отношение към творби на декоратив-
но-приложните изкуства с лично творчество;
– писмено описание на творби на декоративно-при-
ложните изкуства в родния край, създадени за об-
ществена сграда или религиозен храм

Изображения с творби 
на декоративно-при-
ложните изкуства – 
с. 48 – 49.
Рубрики: Още за…, 
Творческа задача, 
с. 49.
Речник…
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Тема на урока в 
учебника

Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по тема-
та в съответствие с учебната 

програма

Образователни проблеми, разгле-
дани в темата и в художествена-

та практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение 

по темата

1 2 3 4 5

Видове декоратив-
но-приложни 
изкуства – естетика и 
функция
Урок за нови знания

Изразява отношение към есте-
тическите качества на творбите 
на декоративно-приложните 
изкуства.

– изразни средства на декоратив-
но-приложните изкуства;
– функции на декоративно-прилож-
ните изкуства.

– разглеждане и сравняване на творби от декоратив-
но-приложните изкуства;
– връзка на декоративно-приложните изкуства с инте-
риор на сграда.
Творческа задача
– създаване на декоративна форма за ин териор от 
пластичен материал – лично творчество; използване 
на възмож ностите на изразни средства (линия цвят) 
за изразяване на идея.

Изображения с творби 
на декоративно-при-
ложните изкуства – 
с. 50 – 51.
Рубрики: Още за…
Творчески задачи; 
Последователност на 
работа в художест-
вен проект, с. 51

Стилизация
Урок за нови знания

Усвоява знания за стилиза-
ция при създаване на творби 
на декоративно-приложните 
изкуства.

– стилизация на природни обек-
ти за украса или композиционно 
решение в декоративно-приложни 
изкуства; 
– етапи на работа при стилизиране 
на природни обекти.

– разглеждане и сравняване на творби от декоратив-
но-приложните изкуства със стилизирани форми;
– коментиране на връзка между форма, материал и 
техника на изработване.

Изображения с творби 
на декоративно-при-
ложните изкуства – 
с. 52

Стилизация – 
художествени 
проекти
Урок за упражнения и 
практическа дейност

Създава проекти в областта на 
декоративно-приложните изку-
ства, като използва възмож-
ностите на стилизацията.

– етапи на работа при стилизиране 
на природни обекти;
– художествен проект със стилиза-
ция на природни форми.

– сравняване на начини за изобразяване на природни 
фор ми в творби на декоративно-приложни изкуства;
– проучване на начини за пресъздаване на изо б ра-
же ния от природата с опростени форми и декора ции 
(плоски, обемни). 
Творчески задачи
Създаване на художествен проект за витраж или 
керамично пано с приложение на стилизирана форма 
(лично творчество) шахматно редуване на декоратив-
ния образ;
Сравняване на изразни средства в декоративно-при-
ложните изкуства (фактура, цвят).

Изображения с творби 
на декоративно-при-
ложните изкуства – 
с. 53.
Рубрики: Творчески 
задачи; Последовател-
ност на работа за 
стилизация на при-
родна форма – с. 53

Тест – 3
Урок за обобщение и 
преговор

Знания и умения по очакваните 
резултати на тема 3.

– обобщение и проверка на знания 
за видове декоративно-приложни 
изкуства и техните особености (из-
разни средства, функции, материа-
ли, техники).

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и 
оценка на знания и умения.

Визуален тест – 3, 
с. 54
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Тема на урока в 
учебника

Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по тема-
та в съответствие с учебната 

програма

Образователни проблеми, разгле-
дани в темата и в художествена-

та практика към нея
Дейности и задачи Ресурси за обучение 

по темата

1 2 3 4 5

Видове декоратив-
но-приложни 
изкуства – естетика и 
функция
Урок за нови знания

Изразява отношение към есте-
тическите качества на творбите 
на декоративно-приложните 
изкуства.

– изразни средства на декоратив-
но-приложните изкуства;
– функции на декоративно-прилож-
ните изкуства.

– разглеждане и сравняване на творби от декоратив-
но-приложните изкуства;
– връзка на декоративно-приложните изкуства с инте-
риор на сграда.
Творческа задача
– създаване на декоративна форма за ин териор от 
пластичен материал – лично творчество; използване 
на възмож ностите на изразни средства (линия цвят) 
за изразяване на идея.

Изображения с творби 
на декоративно-при-
ложните изкуства – 
с. 50 – 51.
Рубрики: Още за…
Творчески задачи; 
Последователност на 
работа в художест-
вен проект, с. 51

Стилизация
Урок за нови знания

Усвоява знания за стилиза-
ция при създаване на творби 
на декоративно-приложните 
изкуства.

– стилизация на природни обек-
ти за украса или композиционно 
решение в декоративно-приложни 
изкуства; 
– етапи на работа при стилизиране 
на природни обекти.

– разглеждане и сравняване на творби от декоратив-
но-приложните изкуства със стилизирани форми;
– коментиране на връзка между форма, материал и 
техника на изработване.

Изображения с творби 
на декоративно-при-
ложните изкуства – 
с. 52

Стилизация – 
художествени 
проекти
Урок за упражнения и 
практическа дейност

Създава проекти в областта на 
декоративно-приложните изку-
ства, като използва възмож-
ностите на стилизацията.

– етапи на работа при стилизиране 
на природни обекти;
– художествен проект със стилиза-
ция на природни форми.

– сравняване на начини за изобразяване на природни 
фор ми в творби на декоративно-приложни изкуства;
– проучване на начини за пресъздаване на изо б ра-
же ния от природата с опростени форми и декора ции 
(плоски, обемни). 
Творчески задачи
Създаване на художествен проект за витраж или 
керамично пано с приложение на стилизирана форма 
(лично творчество) шахматно редуване на декоратив-
ния образ;
Сравняване на изразни средства в декоративно-при-
ложните изкуства (фактура, цвят).

Изображения с творби 
на декоративно-при-
ложните изкуства – 
с. 53.
Рубрики: Творчески 
задачи; Последовател-
ност на работа за 
стилизация на при-
родна форма – с. 53

Тест – 3
Урок за обобщение и 
преговор

Знания и умения по очакваните 
резултати на тема 3.

– обобщение и проверка на знания 
за видове декоративно-приложни 
изкуства и техните особености (из-
разни средства, функции, материа-
ли, техники).

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и 
оценка на знания и умения.

Визуален тест – 3, 
с. 54
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ОСНОВНА ТЕМА 4 .  
ФОРМИТЕ В ИЗКУСТВОТО – ОБЕМ, 
ПРОСТРАНСТВО, СВЕТЛИНА, СЯНКА

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие 
с учебната програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в худо-
жествената практика към нея

Дейности и задачи Ресурси за обучение по 
темата

1 2 3 4 5

Форми и цветове в 
природата и в изкуството
Урок за нови знания
Ново понятие – 
пластична форма

Проучва форма и цвят в 
природата и изкуството и 
ги претворява в изо-
бражения и пластични 
форми.

– форми и цветове в природата 
и в изкуството;
– начини за изобразяване на 
цветове и форми в изкуството;
– емоционално въздействие на 
цветове и форми в природата и 
в изкуството.

– разглеждане, сравнения и описания на цветове и 
форми в природата и в изкуството;
– сравняване на начини за изобразяване на цветове 
и форми в изкуството – с обемна моделировка (свет-
лосянка), обобщени или с повече детай ли; плоскостно 
или обемно изграждане на творбата с цветни линии и 
петна; видоизменяне на форми и цветове.
Творчески задачи
Изразяване на впечатления от наблюдения на форми и 
цветове в природата чрез описание и рисунка. Създа-
ване на дигитално изображение по рисунката.

Изображения с форми и 
цветове в природата и в 
изобразителното изкуство 
– с. 56 – 57.
Рубрики: Вашето мнение 
за…, Творческа задача; 
с. 57

Светлосянка и обемно 
изграждане на форма
Урок за нови знания
Нови понятия – 
светлосянка

Разграничава осветена 
и неосветена част при 
изобразяване на обемни 
форми.
Познава елементи на 
светлосянката.

– елементи на светлосянката 
при обемно изобразяване на 
форми;
– етапи за изобразяване на 
обемни форми с черни и цветни 
материали.

– разглеждане, сравнения на начини за изобразяване 
на обемни форми с черни и цветни материали;
– описание на етапите при изграждане на светлосянка на 
предмети с обли и ръбести форми с моливи или с бои.
Творчески задачи
Цветно изграждане на обемни форми при рисуване по 
наблюдение на група предмети; Създаване на дигитал-
на композиция по рисунката на тема „Светлосянка“.

Изображения с елементи 
на светлосянка;
Етапи за изобразяване на 
обемни форми с черни и  
цветни материали – 
с. 58 – 59.
Рубрики: Вашето мнение 
за…, Още за…Творческа 
задача; с. 59

Начини за изобразяване 
на обем и пространство
Урок за нови знания

Изразява мнение и отно-
шение и сравнява
различните изобразител-
ни начини за представяне
на обем и пространство.

– начини за изобразяване на 
пространство, форми и цветове 
в развитие на изобразителното 
изкуство
– „сфумато“ при обемно-прос-
транствено изграждане на 
творби.

– разглеждане, сравнения на начини за изобразяване 
на обем и пространство в творби на изобразителното 
изкуство от различни епохи;
– описание на изобразителния похват сфумато при 
изобразяването на обемни форми в произведения на 
живописта;
– описание на плос костно изобразяване на обем и 
пространство в творби на художници.
Творческа задача
Интерпретация с рисунка на художествена творба чрез 
използване на друг начин за изобразяване на формите 
и цвето вете, различен от показания в нея.

Изображения с различни 
начини за изобразяване на 
форми и цветове в изобра-
зителното изкуство – 
с. 60 – 61.
Рубрики: Вашето мнение 
за…, Творческа задача; 
с. 61

Тест – 4
Урок за обобщение и 
преговор

Знания и умения по 
очакваните резултати на 
тема 4.

– обобщение и проверка на зна-
ния за начини за изобразяване на 
пространство, форми и цветове в 
изобразителното изкуство.

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и 
оценка на знания и умения.

Визуален тест – 4, с. 61
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Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие 
с учебната програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в худо-
жествената практика към нея

Дейности и задачи Ресурси за обучение по 
темата

1 2 3 4 5

Форми и цветове в 
природата и в изкуството
Урок за нови знания
Ново понятие – 
пластична форма

Проучва форма и цвят в 
природата и изкуството и 
ги претворява в изо-
бражения и пластични 
форми.

– форми и цветове в природата 
и в изкуството;
– начини за изобразяване на 
цветове и форми в изкуството;
– емоционално въздействие на 
цветове и форми в природата и 
в изкуството.

– разглеждане, сравнения и описания на цветове и 
форми в природата и в изкуството;
– сравняване на начини за изобразяване на цветове 
и форми в изкуството – с обемна моделировка (свет-
лосянка), обобщени или с повече детай ли; плоскостно 
или обемно изграждане на творбата с цветни линии и 
петна; видоизменяне на форми и цветове.
Творчески задачи
Изразяване на впечатления от наблюдения на форми и 
цветове в природата чрез описание и рисунка. Създа-
ване на дигитално изображение по рисунката.

Изображения с форми и 
цветове в природата и в 
изобразителното изкуство 
– с. 56 – 57.
Рубрики: Вашето мнение 
за…, Творческа задача; 
с. 57

Светлосянка и обемно 
изграждане на форма
Урок за нови знания
Нови понятия – 
светлосянка

Разграничава осветена 
и неосветена част при 
изобразяване на обемни 
форми.
Познава елементи на 
светлосянката.

– елементи на светлосянката 
при обемно изобразяване на 
форми;
– етапи за изобразяване на 
обемни форми с черни и цветни 
материали.

– разглеждане, сравнения на начини за изобразяване 
на обемни форми с черни и цветни материали;
– описание на етапите при изграждане на светлосянка на 
предмети с обли и ръбести форми с моливи или с бои.
Творчески задачи
Цветно изграждане на обемни форми при рисуване по 
наблюдение на група предмети; Създаване на дигитал-
на композиция по рисунката на тема „Светлосянка“.

Изображения с елементи 
на светлосянка;
Етапи за изобразяване на 
обемни форми с черни и  
цветни материали – 
с. 58 – 59.
Рубрики: Вашето мнение 
за…, Още за…Творческа 
задача; с. 59

Начини за изобразяване 
на обем и пространство
Урок за нови знания

Изразява мнение и отно-
шение и сравнява
различните изобразител-
ни начини за представяне
на обем и пространство.

– начини за изобразяване на 
пространство, форми и цветове 
в развитие на изобразителното 
изкуство
– „сфумато“ при обемно-прос-
транствено изграждане на 
творби.

– разглеждане, сравнения на начини за изобразяване 
на обем и пространство в творби на изобразителното 
изкуство от различни епохи;
– описание на изобразителния похват сфумато при 
изобразяването на обемни форми в произведения на 
живописта;
– описание на плос костно изобразяване на обем и 
пространство в творби на художници.
Творческа задача
Интерпретация с рисунка на художествена творба чрез 
използване на друг начин за изобразяване на формите 
и цвето вете, различен от показания в нея.

Изображения с различни 
начини за изобразяване на 
форми и цветове в изобра-
зителното изкуство – 
с. 60 – 61.
Рубрики: Вашето мнение 
за…, Творческа задача; 
с. 61

Тест – 4
Урок за обобщение и 
преговор

Знания и умения по 
очакваните резултати на 
тема 4.

– обобщение и проверка на зна-
ния за начини за изобразяване на 
пространство, форми и цветове в 
изобразителното изкуство.

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и 
оценка на знания и умения.

Визуален тест – 4, с. 61
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ОСНОВНА ТЕМА 5 .  
ЧОВЕШКАТА ГЛАВА –  
ФОРМИ И ПРОПОРЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие 
с учебната програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в 

художествената практика към 
нея

Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Пропорциите на 
човешката глава
Урок за нови знания
Нови понятия – пропорции

Описва основни пропор-
ции на човешката глава.

– понятие за пропорция;
– пропорции на човешката 
глава;
– възрастови и индивидуални 
особености в пропорциите на 
човешка глава.

– сравняване на пропорции и канони за изо-
бразяване на човешката глава в Античността и 
Ренесанса;
– разглеждане, сравнения и описание на изо-
бражения с пропорции на човешка глава
– възрастови и индивидуални различия в про-
порции на човешката глава.
Творческа задача
Изразяване на състоя ние чрез промяна на про-
порции на човешка глава.

Изображения на форми и про-
порции на човешка глава (ана-
томични рисунки и творби на 
изобразителното изкуство) – 
с. 64 – 65.
Рубрики: Още за..., Вашето мне-
ние за…, Творческа задача; с. 65

Човешката глава – 
рисуване и моделиране
Упражнения и практическа 
дейност
Нови понятия – пропорции

Прилага знания за основ-
ните форми и пропорции 
на човешката глава и ги 
пресъздава чрез модели-
ране и рисуване.

– начин на работа при рисува-
не на човешка глава (обемна 
форма и пропорции);
– начин на работа при модели-
ране на човешка глава (обемна 
форма и пропорции).

– проследяване на етапи на работа при рисува-
не и моделиране на човешка глава.
Творчески задачи
– рисуване по наблюдение на чо вешка глава, 
при спазване на пропорциите; създаване на 
дигитално изображение по рисунката;
– моделиране на човешка глава по наблюдение; 
разнообразие на фактури.

Изображения на начини за рису-
ване и моделиране на човешка 
глава (учебни рисунки и демон-
страционни модели, ученически 
рисунки и моделирани форми, 
творби на художници) – 
с. 66 – 67.
Рубрики: Вашето мнение за…, 
Творческа задача; с. 67

Форми и пропорции на 
човешката глава в творби 
на изкуството
Урок за нови знания

Изразява мнение и ко-
ментира формите на чо-
вешката глава и нейните 
пропорции, пресъздадени 
в творби на изкуството.

– разглеждане, сравнения и описания на форми 
и пропорции на човешката глава в творби на 
художници от различни видове изкуство (живо-
пис, графика, скулптура);
– коментиране на връзката между пропорции и 
изразителност на човешката глава в портрета.
Творческа задача
Създаване на изображение на човешка глава 
с материали и изразни сред ства по собствен 
избор.

Изображения на форми и про-
порции на човешка глава (творби 
на художници от различни видове 
изкуство) – с. 68 – 69.
Рубрики: Творчески задачи; 
с. 68 – 69

Тест – 5
Урок за обобщение и 
преговор

Знания и умения по 
очакваните резултати на 
тема 5.

– обобщение и проверка на 
знания – начини за изобразя-
ване на пространство, форми 
и цветове в изобразителното 
изкуство.

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол 
и оценка на знания и умения.

Визуален тест – 5, с. 70
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Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие 
с учебната програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в 

художествената практика към 
нея

Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Пропорциите на 
човешката глава
Урок за нови знания
Нови понятия – пропорции

Описва основни пропор-
ции на човешката глава.

– понятие за пропорция;
– пропорции на човешката 
глава;
– възрастови и индивидуални 
особености в пропорциите на 
човешка глава.

– сравняване на пропорции и канони за изо-
бразяване на човешката глава в Античността и 
Ренесанса;
– разглеждане, сравнения и описание на изо-
бражения с пропорции на човешка глава
– възрастови и индивидуални различия в про-
порции на човешката глава.
Творческа задача
Изразяване на състоя ние чрез промяна на про-
порции на човешка глава.

Изображения на форми и про-
порции на човешка глава (ана-
томични рисунки и творби на 
изобразителното изкуство) – 
с. 64 – 65.
Рубрики: Още за..., Вашето мне-
ние за…, Творческа задача; с. 65

Човешката глава – 
рисуване и моделиране
Упражнения и практическа 
дейност
Нови понятия – пропорции

Прилага знания за основ-
ните форми и пропорции 
на човешката глава и ги 
пресъздава чрез модели-
ране и рисуване.

– начин на работа при рисува-
не на човешка глава (обемна 
форма и пропорции);
– начин на работа при модели-
ране на човешка глава (обемна 
форма и пропорции).

– проследяване на етапи на работа при рисува-
не и моделиране на човешка глава.
Творчески задачи
– рисуване по наблюдение на чо вешка глава, 
при спазване на пропорциите; създаване на 
дигитално изображение по рисунката;
– моделиране на човешка глава по наблюдение; 
разнообразие на фактури.

Изображения на начини за рису-
ване и моделиране на човешка 
глава (учебни рисунки и демон-
страционни модели, ученически 
рисунки и моделирани форми, 
творби на художници) – 
с. 66 – 67.
Рубрики: Вашето мнение за…, 
Творческа задача; с. 67

Форми и пропорции на 
човешката глава в творби 
на изкуството
Урок за нови знания

Изразява мнение и ко-
ментира формите на чо-
вешката глава и нейните 
пропорции, пресъздадени 
в творби на изкуството.

– разглеждане, сравнения и описания на форми 
и пропорции на човешката глава в творби на 
художници от различни видове изкуство (живо-
пис, графика, скулптура);
– коментиране на връзката между пропорции и 
изразителност на човешката глава в портрета.
Творческа задача
Създаване на изображение на човешка глава 
с материали и изразни сред ства по собствен 
избор.

Изображения на форми и про-
порции на човешка глава (творби 
на художници от различни видове 
изкуство) – с. 68 – 69.
Рубрики: Творчески задачи; 
с. 68 – 69

Тест – 5
Урок за обобщение и 
преговор

Знания и умения по 
очакваните резултати на 
тема 5.

– обобщение и проверка на 
знания – начини за изобразя-
ване на пространство, форми 
и цветове в изобразителното 
изкуство.

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол 
и оценка на знания и умения.

Визуален тест – 5, с. 70
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ОСНОВНА ТЕМА 6 .  
ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА В ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие 
с учебната програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в худо-
жествената практика към нея

Дейности и задачи Ресурси за обучение по 
темата

1 2 3 4 5

Изразни средства в 
декоративно-приложните 
изкуства
Урок за нови знания
Нови понятия: ри тъм, симе-
трия, асиметрия, контраст

Познава особеностите 
на изразните средства 
в различните видове 
де ко ративно-приложни 
изкуства.

– изразни средства в различните 
видове декора тивно-приложни 
изкуства (ри тъм, симетрия, аси-
метрия, контраст).

– разглеждане, сравнения и описания на изобра-
жения с примери за различни изразни средства 
в декоративно-приложни изкуства от Античността 
(керамика и мозайка), Българското възрожденско 
изкуство (дърворезба), традиционни постелъчни 
тъкани (черги, килими), съвременни форми (бижуте-
рия, пано, витраж, декоративни форми);
– коментиране на връзки между изразни средства, 
материали и техники;
– коментиране на зависимости между и художест-
вена изразност (естетика) и функционалност на 
декоративно-приложните изкуства.
Творческа задача
Ескиз за релеф при симетрично разполагане на 
детайлите.

Изображения с примери за 
различни изразни средства 
в декоративно-приложните 
изкуства на с. 72 – 73
Рубрики: Вашето мнение 
за..., Творчески задачи; 
Нови понятия на с. 72 – 73

Декоративни проекти
Урок за упражнения и прак-
тическа дейност

Разграничава изразни 
средства във видовете 
декоративно-приложни 
изкуства и ги прилага 
при различни видове 
изобразителни задачи.

– декоративни проекти – скици и 
рисун ки по натура и по памет на 
форми от природата; 
– изобразителни материали и 
техники за изпълнение на деко-
ративни задачи и проекти.;
– етапи на работа при създаване 
на декоративен проект.

– разглеждане, сравнения и описания на изобра-
жения с примери за изразни средства в декоратив-
но-приложни изкуства.
Творческа задача
Създаване на декоративен проект с включване на 
изразни средства (форми и линии) по избор.

Изображения с примери за 
различни изразни средства 
в декоративно-приложните 
изкуства и художествени 
проекти – с. 74 – 75.
Рубрики: Вашето мнение 
за..., Творческа задача; 
Нови понятия на с. 74 – 75

Тест – 6
Урок за обобщение и пре-
говор

Знания и умения по 
очакваните резултати на 
тема 6.

– обобщение и проверка на 
знания за изразни средства и 
художествени проекти в декора-
тивно-приложните изкуства.

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и 
оценка на знания и умения.

Визуален тест – 6, с. 76
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Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие 
с учебната програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в худо-
жествената практика към нея

Дейности и задачи Ресурси за обучение по 
темата

1 2 3 4 5

Изразни средства в 
декоративно-приложните 
изкуства
Урок за нови знания
Нови понятия: ри тъм, симе-
трия, асиметрия, контраст

Познава особеностите 
на изразните средства 
в различните видове 
де ко ративно-приложни 
изкуства.

– изразни средства в различните 
видове декора тивно-приложни 
изкуства (ри тъм, симетрия, аси-
метрия, контраст).

– разглеждане, сравнения и описания на изобра-
жения с примери за различни изразни средства 
в декоративно-приложни изкуства от Античността 
(керамика и мозайка), Българското възрожденско 
изкуство (дърворезба), традиционни постелъчни 
тъкани (черги, килими), съвременни форми (бижуте-
рия, пано, витраж, декоративни форми);
– коментиране на връзки между изразни средства, 
материали и техники;
– коментиране на зависимости между и художест-
вена изразност (естетика) и функционалност на 
декоративно-приложните изкуства.
Творческа задача
Ескиз за релеф при симетрично разполагане на 
детайлите.

Изображения с примери за 
различни изразни средства 
в декоративно-приложните 
изкуства на с. 72 – 73
Рубрики: Вашето мнение 
за..., Творчески задачи; 
Нови понятия на с. 72 – 73

Декоративни проекти
Урок за упражнения и прак-
тическа дейност

Разграничава изразни 
средства във видовете 
декоративно-приложни 
изкуства и ги прилага 
при различни видове 
изобразителни задачи.

– декоративни проекти – скици и 
рисун ки по натура и по памет на 
форми от природата; 
– изобразителни материали и 
техники за изпълнение на деко-
ративни задачи и проекти.;
– етапи на работа при създаване 
на декоративен проект.

– разглеждане, сравнения и описания на изобра-
жения с примери за изразни средства в декоратив-
но-приложни изкуства.
Творческа задача
Създаване на декоративен проект с включване на 
изразни средства (форми и линии) по избор.

Изображения с примери за 
различни изразни средства 
в декоративно-приложните 
изкуства и художествени 
проекти – с. 74 – 75.
Рубрики: Вашето мнение 
за..., Творческа задача; 
Нови понятия на с. 74 – 75

Тест – 6
Урок за обобщение и пре-
говор

Знания и умения по 
очакваните резултати на 
тема 6.

– обобщение и проверка на 
знания за изразни средства и 
художествени проекти в декора-
тивно-приложните изкуства.

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и 
оценка на знания и умения.

Визуален тест – 6, с. 76
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ОСНОВНА ТЕМА 7 . КОМПОЗИЦИЯТА 
В ДЕКОРАТИВНО-ПРИЛОЖНИТЕ 
ИЗКУСТВА

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие 
с учебната програма

Образователни пробле-
ми, разгледани в тема-
та и в художествената 

практика към нея

Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Декоративен елемент и 
мотив
Урок за нови знания
Нови понятия:
декоративен елемент, деко-
ративен мотив, отворена 
де коративна ком позиция, 
зат ворена декоративна ком-
позиция, фризова декора-
тивна ком позиция

Познава основни прин-
ципи за изграждане на 
композицията в деко-
ративно-приложните 
изкуства.

– понятия за: декорати-
вен елемент, декорати-
вен мотив, декоративен 
орнамент;
– видове декоративни 
орнаменти с изображения 
на: геометрични елемен-
ти, растителни форми, 
животински или човешки 
фигури.

– разглеждане, сравнения и описания на изображения 
с примери на различни декоративни елементи, мотиви 
и орнаменти от: праисторическо изкуство по българ-
ските земи (керамика), българското възрожденско из-
куство (дърворезба), традиционни постелъчни тъкани 
(черги, килими);
– коментиране на връзки между декоративен мотив и 
орнамент.

Изображения с примери за 
декоративни елементи, мотиви и 
орнаменти в декоративно-при-
ложните изкуства на с. 78.
Рубрика: Нови понятия на с. 78

Видове композиция в 
декоративно-приложните 
изкуства
Урок за нови знания
Нови понятия – модул

Познава основни прин-
ципи за изграждане на 
композицията в деко-
ративно–приложните 
изкуства.

– вид на декоративната 
композиция – отворена и 
затворена;
– особености на видовете 
декоративна композиция.

– разглеждане, сравнения и описания на изображения 
с примери на различни видове декоративна компози-
ция (отворена, затворена).
Творческа задача
Проектиране на декоративна композиция в избран 
формат; определяне на вида на орнамента (основен 
мотив и цветност); избор на принципи в декоративна-
та композиция – симетрия, асиметрия; вид на декора-
тивните елементи (еднакви или различни).

Изображения с примери за ви-
дове декоративна композиция в 
декоративно-приложните изкуства 
– с. 79.
Рубрика: Творческа задача на 
с. 79

Модулна композиция
Урок за нови знания

Познава основни прин-
ципи за изграждане на 
модулна композиция.

– проектиране на модул-
на декоративна компо-
зиция;
– видове модулна деко-
ративна композиция (с 
релефни модули, обем-
но-пространствени и 
плоскостно-декоративни 
модули)

– разглеждане, сравнения и описания на изображения 
с примери на различни видове модулна декоративна 
композиция;
– коментиране на модулна декоративна композиция в 
пространствени форми в архитектурна среда (външна 
и вътрешна); модулни конструкции в съоръжения на 
детски площадки.
Творческа задача
– създаване на проект за тапет или фриз за украса 
на класната стая чрез използване на един от принци-
пите на декоративната композиция (по избор).

Изображения с примери за видо-
ве модулна композиция в декора-
тивно-приложните изкуства – 
с. 80 – 81.
Рубрики: Още за...,
Творческа задача – с. 81
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Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие 
с учебната програма

Образователни пробле-
ми, разгледани в тема-
та и в художествената 

практика към нея

Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Декоративен елемент и 
мотив
Урок за нови знания
Нови понятия:
декоративен елемент, деко-
ративен мотив, отворена 
де коративна ком позиция, 
зат ворена декоративна ком-
позиция, фризова декора-
тивна ком позиция

Познава основни прин-
ципи за изграждане на 
композицията в деко-
ративно-приложните 
изкуства.

– понятия за: декорати-
вен елемент, декорати-
вен мотив, декоративен 
орнамент;
– видове декоративни 
орнаменти с изображения 
на: геометрични елемен-
ти, растителни форми, 
животински или човешки 
фигури.

– разглеждане, сравнения и описания на изображения 
с примери на различни декоративни елементи, мотиви 
и орнаменти от: праисторическо изкуство по българ-
ските земи (керамика), българското възрожденско из-
куство (дърворезба), традиционни постелъчни тъкани 
(черги, килими);
– коментиране на връзки между декоративен мотив и 
орнамент.

Изображения с примери за 
декоративни елементи, мотиви и 
орнаменти в декоративно-при-
ложните изкуства на с. 78.
Рубрика: Нови понятия на с. 78

Видове композиция в 
декоративно-приложните 
изкуства
Урок за нови знания
Нови понятия – модул

Познава основни прин-
ципи за изграждане на 
композицията в деко-
ративно–приложните 
изкуства.

– вид на декоративната 
композиция – отворена и 
затворена;
– особености на видовете 
декоративна композиция.

– разглеждане, сравнения и описания на изображения 
с примери на различни видове декоративна компози-
ция (отворена, затворена).
Творческа задача
Проектиране на декоративна композиция в избран 
формат; определяне на вида на орнамента (основен 
мотив и цветност); избор на принципи в декоративна-
та композиция – симетрия, асиметрия; вид на декора-
тивните елементи (еднакви или различни).

Изображения с примери за ви-
дове декоративна композиция в 
декоративно-приложните изкуства 
– с. 79.
Рубрика: Творческа задача на 
с. 79

Модулна композиция
Урок за нови знания

Познава основни прин-
ципи за изграждане на 
модулна композиция.

– проектиране на модул-
на декоративна компо-
зиция;
– видове модулна деко-
ративна композиция (с 
релефни модули, обем-
но-пространствени и 
плоскостно-декоративни 
модули)

– разглеждане, сравнения и описания на изображения 
с примери на различни видове модулна декоративна 
композиция;
– коментиране на модулна декоративна композиция в 
пространствени форми в архитектурна среда (външна 
и вътрешна); модулни конструкции в съоръжения на 
детски площадки.
Творческа задача
– създаване на проект за тапет или фриз за украса 
на класната стая чрез използване на един от принци-
пите на декоративната композиция (по избор).

Изображения с примери за видо-
ве модулна композиция в декора-
тивно-приложните изкуства – 
с. 80 – 81.
Рубрики: Още за...,
Творческа задача – с. 81
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Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие 
с учебната програма

Образователни пробле-
ми, разгледани в тема-
та и в художествената 

практика към нея

Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Проекти с традиционни и 
нетрадиционни материали
Урок за нови знания

Прилага традиционни и 
нетрадиционни материали 
и техники за изпълнение 
на декоративни проекти.

– разглеждане, сравнения и описания на изображе-
ния с примери на различни проекти с традиционни и 
нетрадиционни материали;
– коментиране на въздействие и изразни средства в 
проекти с традиционни и нетрадиционни материали.
Творчески задачи:
– създаване на проект за пано с цветни материали по 
мотиви на шевица;
– свободна интерпретация на декоративна форма и 
украса (образец на керамична пластика и бижу от 
метал – ил. 2, 3 на с. 82).

Изображения с примери за про-
екти с традиционни и с нетра-
диционни материали (декоратив-
но-приложни изкуства) – с. 82

Декоративни проекти в 
природна среда
Урок за упражнения и 
практическа дейност

Прилага традиционни и 
нетрадиционни материали 
и техники за изпълнение 
на декоративни проекти в 
природна среда

– разглеждане, сравнения и описания на изображе-
ния с примери на различни проекти с традиционни и 
нетрадиционни материали в природна среда;
– коментиране на въздействие и изразни средства в 
проекти с традиционни и нетрадиционни материали в 
природна среда;
– проследяване на етапи в работата при създаване на 
пластична композиция с природни материали.
Творчески задачи
– проект за плакат с дигитално изображение на плас-
тиката;
– участие с ученически творби – декоративни проекти 
в природна среда в акция на природна тема.

Изображения с примери за 
декоративни проекти в природна 
среда – с. 83

Тест – 7
Урок за обобщение и пре-
говор

Знания и умения по 
очакваните резултати на 
тема 7.

– обобщение и проверка 
на знания за композиция-
та в декоративно-прилож-
ните изкуства.

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и 
оценка на знания и умения.

Визуален тест – 7, с. 84
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Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие 
с учебната програма

Образователни пробле-
ми, разгледани в тема-
та и в художествената 

практика към нея

Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Проекти с традиционни и 
нетрадиционни материали
Урок за нови знания

Прилага традиционни и 
нетрадиционни материали 
и техники за изпълнение 
на декоративни проекти.

– разглеждане, сравнения и описания на изображе-
ния с примери на различни проекти с традиционни и 
нетрадиционни материали;
– коментиране на въздействие и изразни средства в 
проекти с традиционни и нетрадиционни материали.
Творчески задачи:
– създаване на проект за пано с цветни материали по 
мотиви на шевица;
– свободна интерпретация на декоративна форма и 
украса (образец на керамична пластика и бижу от 
метал – ил. 2, 3 на с. 82).

Изображения с примери за про-
екти с традиционни и с нетра-
диционни материали (декоратив-
но-приложни изкуства) – с. 82

Декоративни проекти в 
природна среда
Урок за упражнения и 
практическа дейност

Прилага традиционни и 
нетрадиционни материали 
и техники за изпълнение 
на декоративни проекти в 
природна среда

– разглеждане, сравнения и описания на изображе-
ния с примери на различни проекти с традиционни и 
нетрадиционни материали в природна среда;
– коментиране на въздействие и изразни средства в 
проекти с традиционни и нетрадиционни материали в 
природна среда;
– проследяване на етапи в работата при създаване на 
пластична композиция с природни материали.
Творчески задачи
– проект за плакат с дигитално изображение на плас-
тиката;
– участие с ученически творби – декоративни проекти 
в природна среда в акция на природна тема.

Изображения с примери за 
декоративни проекти в природна 
среда – с. 83

Тест – 7
Урок за обобщение и пре-
говор

Знания и умения по 
очакваните резултати на 
тема 7.

– обобщение и проверка 
на знания за композиция-
та в декоративно-прилож-
ните изкуства.

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и 
оценка на знания и умения.

Визуален тест – 7, с. 84
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ОСНОВНА ТЕМА 8 .  
ВИЗУАЛНИ СИМВОЛИ И ЗНАЦИ И 
ДИГИТАЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие 
с учебната програма

Образователни пробле-
ми, разгледани в тема-
та и в художествената 

практика към нея

Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Иконични знаци и символи
Урок за нови знания
Нови понятия:
иконичен знак, лого

Познава система от ико-
нични знаци и символи и 
тяхното приложение.

– иконичен знак и лого;
– приложение на ико-
нични знаци и символи в 
живота и в изкуството.

– разглеждане, сравнения и описания на изображе-
ния с примери на иконични знаци и символи, лого 
и емблема;
– коментиране на особености на иконични знаци и 
символи.
– запознаване с творчеството на български худож-
ници – автори на визуални знаци и символи;
Творчески задачи
– създаване на проект за емблема на училище или 
предпочитан клуб (за спорт, математика или из-
куства); представяне на най-важната информация за 
него с графични елементи (ри сунка) и кратък текст;
– коментиране на проекта.

Изображения с примери за иконич-
ни знаци и символи – с. 86 – 87.
Рубрики: Още за..., 
Вашето мнение за..., Творческа 
задача – с. 86 – 87.
Речник на понятия – с. 86

Символи и знаци – 
проекти с дигитални 
технологии
Урок за упражнения и 
практическа дейност

Създава проекти за 
символи и знаци чрез 
дигитални технологии. 
Коментира естетическите 
особеностите на визуал-
ни символи и знаци.

– проекти за символи и 
знаци с дигитални техно-
логии;
– художествен проект със 
символи и знаци.

– проследяване на етапи в работата при създаване 
на проект за визуален знак (лого);
– коментиране на изисквания при създаване на 
проект за визуален знак (лого) с дигитални техно-
логии.
Творчески задачи
– създаване на проекти за визуални зна ци с диги-
тални технологии за обществена среда;
– представяне на проектите.

Изображения с примери за проекти 
на иконични знаци и символи с 
дигитални технологии – с. 88 – 89.
Рубрики: Още за..., 
Творческа задача – с. 88 - 89

Тест – 8 Знания и умения по 
очакваните резултати на 
тема 8.

– обобщение и проверка 
на знания за визуални 
знаци и символи.

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и 
оценка на знания и умения.

Визуален тест – 8, с. 90
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Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие 
с учебната програма

Образователни пробле-
ми, разгледани в тема-
та и в художествената 

практика към нея

Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Иконични знаци и символи
Урок за нови знания
Нови понятия:
иконичен знак, лого

Познава система от ико-
нични знаци и символи и 
тяхното приложение.

– иконичен знак и лого;
– приложение на ико-
нични знаци и символи в 
живота и в изкуството.

– разглеждане, сравнения и описания на изображе-
ния с примери на иконични знаци и символи, лого 
и емблема;
– коментиране на особености на иконични знаци и 
символи.
– запознаване с творчеството на български худож-
ници – автори на визуални знаци и символи;
Творчески задачи
– създаване на проект за емблема на училище или 
предпочитан клуб (за спорт, математика или из-
куства); представяне на най-важната информация за 
него с графични елементи (ри сунка) и кратък текст;
– коментиране на проекта.

Изображения с примери за иконич-
ни знаци и символи – с. 86 – 87.
Рубрики: Още за..., 
Вашето мнение за..., Творческа 
задача – с. 86 – 87.
Речник на понятия – с. 86

Символи и знаци – 
проекти с дигитални 
технологии
Урок за упражнения и 
практическа дейност

Създава проекти за 
символи и знаци чрез 
дигитални технологии. 
Коментира естетическите 
особеностите на визуал-
ни символи и знаци.

– проекти за символи и 
знаци с дигитални техно-
логии;
– художествен проект със 
символи и знаци.

– проследяване на етапи в работата при създаване 
на проект за визуален знак (лого);
– коментиране на изисквания при създаване на 
проект за визуален знак (лого) с дигитални техно-
логии.
Творчески задачи
– създаване на проекти за визуални зна ци с диги-
тални технологии за обществена среда;
– представяне на проектите.

Изображения с примери за проекти 
на иконични знаци и символи с 
дигитални технологии – с. 88 – 89.
Рубрики: Още за..., 
Творческа задача – с. 88 - 89

Тест – 8 Знания и умения по 
очакваните резултати на 
тема 8.

– обобщение и проверка 
на знания за визуални 
знаци и символи.

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и 
оценка на знания и умения.

Визуален тест – 8, с. 90
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ОСНОВНА ТЕМА 9 . ИЗКУСТВО И 
ФОТОГРАФИЯ

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Тема на урока 
в учебника

Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в 

художествената практика към 
нея

Дейности и задачи Ресурси за обучение по 
темата

1 2 3 4 5

Фотографски 
изображения и 
компютърни програми
Урок за нови знания
Нови понятия –
дигитална фотография

Използва фотографски 
изображения в творчески 
проекти по различни теми.
Прилага различни компютър-
ни програми за обработка 
на фотографски изображе-
ния.

– поява и развитие на фото-
графията;
– особености на дигиталната 
фотография;
– жанрове във фотографията;
– фотографски изображения и 
компютърни програми.

– разглеждане, сравнения и описания на фотографски 
изображения, фотоапарати, камери;
– коментиране на компютърни програми и начини за 
обработване на фотографски изображения.

Изображения с примери за 
фотографски изображения 
и компютърни програми – 
с. 92.
Речник на понятия – с. 92

Фотографски 
изображения и 
компютърни програми
Урок за упражнения и 
практически дейности

Обработва фотографски 
изображения с помощта на 
компютърни технологии.

– коментиране на компютърни програми и начини за 
обработване на фотографски изображения;
– описание на последователността в работата с 
инструментите за из рязване, промяна на цветността, 
га мата, контраста, така че да съвпа дат в максимална 
степен с основ ната снимка.
Творческа задача
– създаване на дигитален колаж с изображение на 
човек, предмет или животно и детайл от друга снимка.

Изображения с примери за 
фотографски изображения 
и компютърни програми – 
с. 93.
Рубрики: Още за..., 
Творческа задача – с. 93

Фотографията като 
изкуство
Урок за нови знания

Коментира фотографията 
като изразно средство в 
изкуството.

– фотографията като източник 
за създаване на творба на 
изкуството;
– фотографията като изразно 
средство в изобразителното 
изкуство и еле мент на дигитал-
ните изкуства;
– изразни средства и методи 
в художествената фо тография 
(композиция на кадъра, тонал-
ност, визуални ефекти и др.).

– разглеждане, сравнения и описания на фотограф-
ски изображения и произведения на художествената 
фотография;
– коментиране възможности на фотографията като 
източник за създаване на творби и като изразно сред-
ство в изкуството.
Творчески задачи
– създаване на фантазен образ от при роден обект 
или предмет и човешка глава. Дигитализиране на 
изображе нието;
– създаване на дигитален колаж от фантазния образ и 
природен пей заж.

Изображения с примери за 
фотографски изображения 
и компютърни програми – 
с. 94 – 95
Рубрики: Още за..., 
Творческа задача – 
с. 94 – 95
Речник на понятия

Тест – 9
Урок за обобщение и 
проверка

Знания и умения по очаква-
ните резултати на тема 9.

– обобщение и проверка на 
знания за фотографски изобра-
жения и компютърни програми.

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и оцен-
ка на знания и умения.

Визуален тест – 9, с. 96
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Тема на урока 
в учебника

Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в 

художествената практика към 
нея

Дейности и задачи Ресурси за обучение по 
темата

1 2 3 4 5

Фотографски 
изображения и 
компютърни програми
Урок за нови знания
Нови понятия –
дигитална фотография

Използва фотографски 
изображения в творчески 
проекти по различни теми.
Прилага различни компютър-
ни програми за обработка 
на фотографски изображе-
ния.

– поява и развитие на фото-
графията;
– особености на дигиталната 
фотография;
– жанрове във фотографията;
– фотографски изображения и 
компютърни програми.

– разглеждане, сравнения и описания на фотографски 
изображения, фотоапарати, камери;
– коментиране на компютърни програми и начини за 
обработване на фотографски изображения.

Изображения с примери за 
фотографски изображения 
и компютърни програми – 
с. 92.
Речник на понятия – с. 92

Фотографски 
изображения и 
компютърни програми
Урок за упражнения и 
практически дейности

Обработва фотографски 
изображения с помощта на 
компютърни технологии.

– коментиране на компютърни програми и начини за 
обработване на фотографски изображения;
– описание на последователността в работата с 
инструментите за из рязване, промяна на цветността, 
га мата, контраста, така че да съвпа дат в максимална 
степен с основ ната снимка.
Творческа задача
– създаване на дигитален колаж с изображение на 
човек, предмет или животно и детайл от друга снимка.

Изображения с примери за 
фотографски изображения 
и компютърни програми – 
с. 93.
Рубрики: Още за..., 
Творческа задача – с. 93

Фотографията като 
изкуство
Урок за нови знания

Коментира фотографията 
като изразно средство в 
изкуството.

– фотографията като източник 
за създаване на творба на 
изкуството;
– фотографията като изразно 
средство в изобразителното 
изкуство и еле мент на дигитал-
ните изкуства;
– изразни средства и методи 
в художествената фо тография 
(композиция на кадъра, тонал-
ност, визуални ефекти и др.).

– разглеждане, сравнения и описания на фотограф-
ски изображения и произведения на художествената 
фотография;
– коментиране възможности на фотографията като 
източник за създаване на творби и като изразно сред-
ство в изкуството.
Творчески задачи
– създаване на фантазен образ от при роден обект 
или предмет и човешка глава. Дигитализиране на 
изображе нието;
– създаване на дигитален колаж от фантазния образ и 
природен пей заж.

Изображения с примери за 
фотографски изображения 
и компютърни програми – 
с. 94 – 95
Рубрики: Още за..., 
Творческа задача – 
с. 94 – 95
Речник на понятия

Тест – 9
Урок за обобщение и 
проверка

Знания и умения по очаква-
ните резултати на тема 9.

– обобщение и проверка на 
знания за фотографски изобра-
жения и компютърни програми.

Изпълнение на визуален тест за текущ контрол и оцен-
ка на знания и умения.

Визуален тест – 9, с. 96
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ОСНОВНА ТЕМА 10 .  
ВИЗУАЛНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ 
ИНТЕГРИРАНЕ НА ОБРАЗ И ТЕКСТ

МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ

Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в 
художествената практика 

към нея

Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Шрифт
Урок за нови знания
Нови понятия – шрифт

Познава различни типове 
шрифт.

– понятие за шрифт;
– основни елементи в стро-
ежа на буквите;
– видове шрифт, особе-
ности.

– разглеждане, сравнения и описания на изображе-
ния с примери за основни елементи на буквите; ви-
зуална характеристика на буквите – с различна де-
белина на основните елементи (светли, нормални, 
получерни, черни), с еднаква дебелина на основ-
ните елементи; видове шрифт (гротеск, капиталис);
– коментиране на различията меж ду типовете 
шрифтове: Капиталис, Гротеск и Кабел гротеск.

Изображения с примери за раз-
лични видове шрифт, елементи на 
писмените знаци и характеристи-
ките им в даден шрифт – с. 98.
Речник на понятия

Художествено оформление 
на страница с текст
Урок за упражнения и 
практическа дейност

Прилага шрифт в худо-
жествено оформление на 
страница с текст.

– ръкописни и печатни 
(компютърни) шрифтове;
– начини за художествено 
оформление на страница с 
текст.

– разглеждане, сравнения и описания на изобра-
жения с примери за художествено оформление на 
страница с текст;
– коментиране на начини за художествено оформ-
ление на страница с текст (с ляво равнение, с 
дясно равнение, симетрично, в блок).
Творчески задачи
– художествено оформление на текст в страница;
– разработване на проект за буква или дума с 
худо жествен шрифт.

Изображения с примери за оформ-
ление на страница с текст – с. 99.
Рубрики: Още за..., Вашето мнение 
за…, Творческа задача – с. 99.
Изображения с примери за раз-
лични видове плакат; етапи на ра-
бота при разработване на проект 
за плакат – с.101.
Рубрики: Още за..., Творческа за-
дача – с. 101

Плакат
Урок за нови знания
Нови понятия –
плакат

Създава художествен про-
ект за плакат на културна 
или социална тема.

– етапи на работа при 
създаване на художествен 
проект за плакат;
– въздействие на плаката 
(художествена изразност).

Творчески задачи:
– разработване на художествен проект за плакат 
на културна, спортна или екологична тема. Включ-
ване на изображения (ри сунки, знаци, символи) и 
текст с ху дожествен шрифт.

Дигитален проект с образ 
и текст
Урок за нови знания

Познава възможности за 
интегриране на образ и 
текст в дигитален проект.

– дигитален проект – особе-
ности;
– елементи на дигиталния про-
ект – дигитални изображения 
(рисунки, знаци, анимация, 
видео) и текст с художествен 
или компютърен шрифт;
– възможности за интегри-
ране на образ и текст.

– разглеждане, сравнения и описания на изображе-
ния с примери за елементи – дигитални изображе-
ния и текст с художествен или компютърен шрифт 
и средства на дигиталния проект (дигитален фото-
апарат, таблет за дигитално рисуване, компютърни 
програми за обработване на дигиталното изобра-
жение);
– коментиране на възможности за интегриране на 
образ и текст в дигиталния проект.

Изображения с елементи и елек-
тронни средства за създаване на 
дигитален проект – с. 102.
Рубрики: Още за...,
Творческа задача – с. 102
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Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в 
художествената практика 

към нея

Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Шрифт
Урок за нови знания
Нови понятия – шрифт

Познава различни типове 
шрифт.

– понятие за шрифт;
– основни елементи в стро-
ежа на буквите;
– видове шрифт, особе-
ности.

– разглеждане, сравнения и описания на изображе-
ния с примери за основни елементи на буквите; ви-
зуална характеристика на буквите – с различна де-
белина на основните елементи (светли, нормални, 
получерни, черни), с еднаква дебелина на основ-
ните елементи; видове шрифт (гротеск, капиталис);
– коментиране на различията меж ду типовете 
шрифтове: Капиталис, Гротеск и Кабел гротеск.

Изображения с примери за раз-
лични видове шрифт, елементи на 
писмените знаци и характеристи-
ките им в даден шрифт – с. 98.
Речник на понятия

Художествено оформление 
на страница с текст
Урок за упражнения и 
практическа дейност

Прилага шрифт в худо-
жествено оформление на 
страница с текст.

– ръкописни и печатни 
(компютърни) шрифтове;
– начини за художествено 
оформление на страница с 
текст.

– разглеждане, сравнения и описания на изобра-
жения с примери за художествено оформление на 
страница с текст;
– коментиране на начини за художествено оформ-
ление на страница с текст (с ляво равнение, с 
дясно равнение, симетрично, в блок).
Творчески задачи
– художествено оформление на текст в страница;
– разработване на проект за буква или дума с 
худо жествен шрифт.

Изображения с примери за оформ-
ление на страница с текст – с. 99.
Рубрики: Още за..., Вашето мнение 
за…, Творческа задача – с. 99.
Изображения с примери за раз-
лични видове плакат; етапи на ра-
бота при разработване на проект 
за плакат – с.101.
Рубрики: Още за..., Творческа за-
дача – с. 101

Плакат
Урок за нови знания
Нови понятия –
плакат

Създава художествен про-
ект за плакат на културна 
или социална тема.

– етапи на работа при 
създаване на художествен 
проект за плакат;
– въздействие на плаката 
(художествена изразност).

Творчески задачи:
– разработване на художествен проект за плакат 
на културна, спортна или екологична тема. Включ-
ване на изображения (ри сунки, знаци, символи) и 
текст с ху дожествен шрифт.

Дигитален проект с образ 
и текст
Урок за нови знания

Познава възможности за 
интегриране на образ и 
текст в дигитален проект.

– дигитален проект – особе-
ности;
– елементи на дигиталния про-
ект – дигитални изображения 
(рисунки, знаци, анимация, 
видео) и текст с художествен 
или компютърен шрифт;
– възможности за интегри-
ране на образ и текст.

– разглеждане, сравнения и описания на изображе-
ния с примери за елементи – дигитални изображе-
ния и текст с художествен или компютърен шрифт 
и средства на дигиталния проект (дигитален фото-
апарат, таблет за дигитално рисуване, компютърни 
програми за обработване на дигиталното изобра-
жение);
– коментиране на възможности за интегриране на 
образ и текст в дигиталния проект.

Изображения с елементи и елек-
тронни средства за създаване на 
дигитален проект – с. 102.
Рубрики: Още за...,
Творческа задача – с. 102
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Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в 
художествената практика 

към нея

Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Дигитален проект с образ 
и текст
Урок за упражнения и 
практическа дейност

Създава дигитален проект 
с интегриране на образ и 
текст.

– коментиране на етапи на работа при създаване 
на дигитален проект с образ и текст (създаване на 
дигитално изображение с компютърна програма, 
създаване на текст с компютърен или с художест-
вен шрифт, създаване на композиция с дигитално-
то изображение и текст);
– обсъждане на възможности за споделяне (по-
пуляризиране) на дигиталния проект – интерак-
тивни социални мрежи, презентация с електронни 
средства.
Художествена задача
– създаване на дигитален проект с об раз и текст; 
коментиране на използвания начин за включване 
на рисунка и текст; обясняване на художествената 
идея в проекта.

Изображения с елементи и 
електронни средства на дигита-
лен проект; етапи на работа при 
разработване на дигитален проект 
с образ и текст – с. 103.
Рубрики: Още за...,
Творческа задача  – с. 103

Дигитални проекти в 
съвременния свят
Урок за нови знания

Изразява отношение към 
глобални въпроси от 
съвременния свят, като 
разработва дигитални 
проекти.

– дигиталните проекти – 
средство за общуване в 
социални интерактивни 
мрежи;
– изразяване на идеи и 
отношение по глобални въ-
проси на съвременния свят; 
– човешки права, екология, 
образование, културно мно-
гообразие, мирно разреша-
ване на конфликти и др.

– разглеждане, сравнения и описания на изо-
бражения с примери за източници и средства за 
създаване и споделяне на дигитален проект;
– коментиране на дигитален проект „Цветовете на 
дъгата“ по тема за развиване на толерантност към 
културното многообразие.
Художествена задача
– изразяване на собствено мнение с об раз и текст 
по актуален гло бален въпрос на съвременния свят;
– използване на дигитални медии (телефон, таблет, 
компютър, фотоапарат) за създаване на дигитални 
изображе ния и текст;
– обсъждане на възможностите на социални мре-
жи и места за споделяне в интернет за публикува-
не на проекта.

Изображения с примери за из-
точници, елементи и електронни 
средства на дигитален проект; 
етапи на работа при разработване 
на дигитален проект с образ и 
текст – с. 104 – 105.
Рубрики: Вашето мнение за...,
Творческа задача – с. 104 – 105

Тест – 10
Урок за обобщение и 
проверка

Знания и умения по 
очакваните резултати на 
тема 10.

– обобщение и проверка на 
знания и умения за визуал-
ни проекти с интегриране 
на образ и текст.

Изпълнение на визуален тест за обобщение и 
проверка на знания и умения по тема 10.

Визуален тест – 10, с. 106
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Тема на урока в учебника
Вид на урока
Нови понятия

Очаквани резултати по 
темата в съответствие с 

учебната програма

Образователни проблеми, 
разгледани в темата и в 
художествената практика 

към нея

Дейности и задачи Ресурси за обучение по темата

1 2 3 4 5

Дигитален проект с образ 
и текст
Урок за упражнения и 
практическа дейност

Създава дигитален проект 
с интегриране на образ и 
текст.

– коментиране на етапи на работа при създаване 
на дигитален проект с образ и текст (създаване на 
дигитално изображение с компютърна програма, 
създаване на текст с компютърен или с художест-
вен шрифт, създаване на композиция с дигитално-
то изображение и текст);
– обсъждане на възможности за споделяне (по-
пуляризиране) на дигиталния проект – интерак-
тивни социални мрежи, презентация с електронни 
средства.
Художествена задача
– създаване на дигитален проект с об раз и текст; 
коментиране на използвания начин за включване 
на рисунка и текст; обясняване на художествената 
идея в проекта.

Изображения с елементи и 
електронни средства на дигита-
лен проект; етапи на работа при 
разработване на дигитален проект 
с образ и текст – с. 103.
Рубрики: Още за...,
Творческа задача  – с. 103

Дигитални проекти в 
съвременния свят
Урок за нови знания

Изразява отношение към 
глобални въпроси от 
съвременния свят, като 
разработва дигитални 
проекти.

– дигиталните проекти – 
средство за общуване в 
социални интерактивни 
мрежи;
– изразяване на идеи и 
отношение по глобални въ-
проси на съвременния свят; 
– човешки права, екология, 
образование, културно мно-
гообразие, мирно разреша-
ване на конфликти и др.

– разглеждане, сравнения и описания на изо-
бражения с примери за източници и средства за 
създаване и споделяне на дигитален проект;
– коментиране на дигитален проект „Цветовете на 
дъгата“ по тема за развиване на толерантност към 
културното многообразие.
Художествена задача
– изразяване на собствено мнение с об раз и текст 
по актуален гло бален въпрос на съвременния свят;
– използване на дигитални медии (телефон, таблет, 
компютър, фотоапарат) за създаване на дигитални 
изображе ния и текст;
– обсъждане на възможностите на социални мре-
жи и места за споделяне в интернет за публикува-
не на проекта.

Изображения с примери за из-
точници, елементи и електронни 
средства на дигитален проект; 
етапи на работа при разработване 
на дигитален проект с образ и 
текст – с. 104 – 105.
Рубрики: Вашето мнение за...,
Творческа задача – с. 104 – 105

Тест – 10
Урок за обобщение и 
проверка

Знания и умения по 
очакваните резултати на 
тема 10.

– обобщение и проверка на 
знания и умения за визуал-
ни проекти с интегриране 
на образ и текст.

Изпълнение на визуален тест за обобщение и 
проверка на знания и умения по тема 10.

Визуален тест – 10, с. 106

Комплексна оценка
Комплексната оценка включва резултатите от 

теоретическата и практическата подготовка. Ком-
плексната оценка отразява участието на ученика 
в учебния процес по изобразително изкуство съ-
образно неговите предпочитания към теоретичес-
ката или практическата подготовка. Активността 
на ученика се поощрява.
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УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
ЗА ШЕСТИ КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА 
ПОДГОТОВКА)

Приложение № 27 към т. 27

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

гимназиален етап е насочено към умения, знания 
и отношения, които формират цялостен и задълбо-
чен интерес към постиженията на националната и 
световната художествена култура. Художествено-
то образование през този етап е базирано върху 
индивидуалния опит и творческия 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 VI клас обучението по изобразително изку-
ство е насочено към: овладяване на базисни 
знания и отношения към средновековното и рене-
сансовото изкуство; усвояване на основни знания 
за декоративно-приложните изкуства; изразяване 
на идеи и преживявания чрез различни изразни 
средства на изящните и декоративно-приложните 
изкуства; използване на различни възможности 
от областта на дигиталните технологии за въз-
приемане на изкуство и творческа дейност; из-
граждане на естетически критерии за оценка на 
обекти от действителността и произведения на 
изкуството.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА

ОБЛАСТИ НА 
КОМПЕТЕНТНОСТ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОТНОШЕНИЯ

1 2

Изкуство и общество • Познава най-общо изкуството и архитектурата на Средновековието и Ренесанса.
• Притежава основни знания за  значими  творци и произведения от изкуството на Рене-
санса.
• Познава най-общо изкуството и архитектурата на Българското възраждане.
• Познава основни видове декоративно-приложни изкуства.
• Познава традиционни и нетрадиционни декоративно-приложни жанрови форми.
• Разграничава основни видове декоративно-приложни изкуства.
• Разпознава и разграничава основните видове декоративна композиция.
• Интерпретира текстове за изкуството, като използва основни термини и понятия.
• Умее да се ориентира в структурата на художественото произведение и отделните му 
елементи.
• Изразява естетически съждения относно художествени произведения и се аргументира.
• Демонстрира умения за описание на художествени произведения, като използва основни 
термини.

Изобразителни 
дейности

• Наблюдава и проучва форма и цвят в природата.
• Създава скици и рисунки по натура и по памет, като отразява в тях впечатления от наблю-
даваното.
• Свързва особености на видимите форми с изобразителни средства.
• Прилага разнообразни изобразителни материали при изпълнение на учебни задачи.
• Прилага основни действия при работа с изобразителни материали и може да ги обясни.
• Прилага подходящи изразни средства (живописни, графични, пластични, комбинирани) при 
изпълнение на изобразителни задачи.
• Разграничава и прилага елементи на светлосянка в изображението.
• Разпознава и разграничава видове декоративна композиция.
• Разработва проекти за различни видове декоративна композиция.
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1 2

Визуална култура и 
електронни медии

• Използва възможностите на дигитални технологии за възприемане на изкуството.
• Създава художествени изображения чрез компютърна програма, като прилага различни 
инструменти.
• Разпознава и отразява по визуални характеристики обекти и ситуации, свързани с различ-
ни културни традиции и ги включва в дигитален художествен проект.
• Развива умения за толерантност към културното многообразие, като представя свои идеи 
в дигитално произведение с текст и образ.
• Създава художествени проекти по глобални въпроси на съвременния свят, като използва 
дигитални средства.
• Осъзнава културната идентичност и нейната роля като основа за отворено отношение и 
зачитане на културното многообразие в изкуството.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Теми Компетентности като очаквани резултати от обучението Нови понятия

1 2 3

ИЗКУСТВОТО И 
АРХИТЕКТУРАТА НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ И 
РЕНЕСАНСА

• Познава най-общо изкуството на Европейското средновековие и 
Ренесанса.
• Разпознава основни паметници на архитектурата на Византийското, 
Романското и Готическото изкуство; разпознава основни произведения 
на художници от италианския и северния Ренесанс.
• Изразява отношение към художествени произведения от Европейското 
средновековие и Ренесанса с изобразителна дейност.

базилика
катедрала
икона
витраж

ИЗКУСТВОТО И 
АРХИТЕКТУРАТА 
НА БЪЛГАРСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ И 
ВЪЗРАЖДАНЕ

• Познава най-общо изкуството и архитектурата на Българското средно-
вековие и Възраждането.
• Разпознава творби на изкуството и архитектурата от първата и втора-
та българска държава и Българското възраждане.
• Изразява отношение към произведения на Българското средновековно 
и Възрожденското изкуство и архитектура с изобразителна дейност.

Възрожденски 
художествени 
школи

ВИДОВЕ ДЕКОРА-
ТИВНО-ПРИЛОЖНИ 
ИЗКУСТВА

• Познава особеностите на декоративно-приложните изкуства.
• Разграничава видове декоративно-приложни изкуства.
• Изразява отношение към естетическите качества на творбите на деко-
ративно-приложните изкуства.
• Създава проекти в областта на декоративно-приложните изкуства, 
като използва възможностите на стилизацията.

декоративно-
приложни изкуства

ФОРМИТЕ В ИЗКУ-
СТВОТО – ОБЕМ, 
ПРОСТРАНСТВО, 
СВЕТЛИНА И СЯНКА

• Проучва форма и цвят в природата и изкуството и ги претворява в 
изображения и пластични форми.
• Разграничава осветена и неосветена част при изобразяване на обем-
ни форми.
• Изразява мнение и отношение и сравнява различните изобразителни 
начини за представяне на обем и пространство.

пластична форма
светлосянка
сфумато

ЧОВЕШКАТА ГЛАВА – 
ФОРМИ И ПРОПОР-
ЦИИ

• Описва основни пропорции на човешката глава.
• Прилага знания за основните форми и пропорции на човешката глава 
и ги пресъздава чрез моделиране и рисуване.
• Изразява мнение и коментира формите на човешката глава и нейните 
пропорции, пресъздадени в творби на изкуството.

пропорция

ИЗРАЗНИ СРЕД-
СТВА В ДЕКОРАТИВ-
НО-ПРИЛОЖНИТЕ 
ИЗКУСТВА

• Познава особеностите на изразните средства в различните видове 
декоративно-приложни изкуства.
• Разграничава изразни средства във видовете декоративно-приложни 
изкуства и ги прилага при различни видове изобразителни задачи.
• Избира и използва изобразителни материали и техники за изпълнение 
съобразно декоративните задачи.

ритъм
симетрия
асиметрия
контраст
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1 2 3

КОМПОЗИЦИЯТА В 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИ-
ЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА

• Познава основни принципи на изграждане на композицията в декора-
тивно-приложните изкуства.
• Прилага традиционни и нетрадиционни материали и техники за изпъл-
нение на декоративни задачи.
• Използва традиционни и нетрадиционни материали за изпълнение на 
проекти в природна среда.
• Изразява мнение и отношение за ролята на декоративно-приложните 
изкуства и художествените занаяти за съхраняване на националната 
културна идентичност.

декоративен еле-
мент
декоративен мотив
отворена декора-
тивна композиция
затворена декора-
тивна композиция
фризова декоратив-
на композиция
модул

ВИЗУАЛНИ СИМ-
ВОЛИ И ЗНАЦИ И 
ДИГИТАЛНИ ТЕХНО-
ЛОГИИ

• Познава система от иконични знаци и символи и тяхното приложе-
ние.
• Създава проекти за символи и знаци чрез дигитални технологии.
• Коментира естетическите особеностите на визуални символи и знаци.

иконичен знак лого

ИЗКУСТВО И ФОТО-
ГРАФИЯ

• Използва фотографски изображения в творчески проекти по различни 
теми.
• Прилага различни компютърни програми за обработка на фотограф-
ски изображения.
• Обработва фотографски изображения с помощта на компютърни 
технологии.
• Коментира фотографията като изразно средство в изкуството.

дигитална фотогра-
фия

ВИЗУАЛНИ ПРОЕКТИ 
ЧРЕЗ ИНТЕГРИРАНЕ 
НА ОБРАЗ И ТЕКСТ

• Познава възможности за интегриране на образ и текст в дигитален 
проект.
• Познава различни типове шрифт, като ги прилага в художествено 
оформление на страница с текст.
• Коментира ролята на плаката като визуална комуникация в културни и 
обществени инициативи.
• Изразява отношение към глобални въпроси от съвременния свят, като 
разработва дигитални проекти.

шрифт
плакат

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ
 УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА ГОДИНАТА

Годишен брой часове за изучаване на предмета в 
VI клас – 68 часа.Новите знания се въвеждат чрез 
теоретични уроци (уроци, свързани с теория на 
изкуството и елементи от историята на изкуство-
то) и уроци с практически изобразителни задачи. 
Практическите дейности са свързани с усвояване 
на нови знания и умения, съдействат за затвър-
ждаване и развиване на изобразителни умения и 
навици, за разгръщане 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 и 
нямат задължителна последователност. Предоста-
вя се свобода при подбора на методите и сред-
ствата за постигане 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 60%

За упражнения и практически дейности 20%

За преговор и обобщение 10%

За контрол и оценка 10%
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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: В дейностите, реализирани извън 

училище, се възлагат проекти или друг тип проуч-
вателни или изобразителни задачи, които се оце-
няват по преценка на учителя.

Входно и изходно равнище
То се оценява чрез:
 • резултата от изпълнение на изобразителна 
задача;

 • 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.

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

Дейности, които могат да се реализират в класната стая, 
на територията на училището или извън него

Дейности, реализирани в/или 
извън класната стая

Дейности, реализирани извън учи-
лището

Дейности в природна и в социално- 
културна среда

• Участия в изложби, конкурси, 
срещи с дейци на културата и 
художници
• Участия в живота на класа, 
училището с художествени изяви

• Учебни екскурзии
• Пленер
• Зелено училище
• Посещения в изложбени зали, атели-
ета на художници, културни центрове, 
музеи и художествени галерии
• Възприемане на скулптурни творби 
на открито,  архитектурни паметници

• Участия във фестивали
• Участия в панаири
• Участия в екологични акции
• Участия в културни инициативи и праз-
ници, представящи културното многоо-
бразие
• Участия в информационни и култур-
но-образователни инициативи

Учебният предмет изобразително изкуство до-
принася за обогатяване на познанията и практи-
ческия опит на учениците със средствата на изоб-
разителното изкуство. Връзки и взаимодействия с 
други учебни предмети се осъществяват на един-
на познавателна и практическа основа.

Понятия и проблеми с интегрален и междудис-
циплинарен характер: природа, обект, среда, сис-
тема и подсистема, процеси, явления, устройство, 
модул, технология, вещество, материя, личност и 
общество, историческо развитие, културно-исто-
рическо наследство, епоха, стил, течение, направ-

ление, вид, жанр, сюжет, тема, изразни средства, 
знаци и символи, форма, обем, пространство, 
композиция, хармония, контраст, ритъм, движе-
ние, пропорции, перспектива, асоциация, памет, 
въображение, творчество.

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:
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Ключови компетентности Дейности и междупредметни връзки

1 2

Компетентности в 
областта на българския 
език

99 описване на наблюдавани обекти, среда, произведения на изобразителното изкуство 
и ученически творби;
99 разширяване на речника на учениците с нови понятия за изобразителното изкуство;
99 използване правилни граматични и езикови средства;
99 общуване на роден език в културни ситуации;

Умения за общуване на 
чужди езици

99 разбиране на културното многообразие чрез общуване на чужди езици;
99 обогатяване на знанията за изобразителното изкуство и художествената култура в 

други страни чрез общуване и информация на чужди езици;
99 използване на чужди езици за възприемане и обработка на информация за изкуството;

Математическа компе-
тентност и основни 
компетентности в облас-
тта на природните науки 
и на технологиите

99 развиване на пространствени представи за визуални характеристики на геометрични 
форми и линии чрез изобразителна дейност;
99 развиване на количествени представи за съотношения и количества в изобразителна 

дейност;
99 прилагане на математически методи на мислене (логическо и пространствено) в твор-

ческа дейност;
99 използване на геометрични фигури при създаване на визуални образи и знаци;
99 създаване на художествени проекти и технологии с материали от природата;

Дигитална компетент-
ност

99 познаване на възможностите на компютъра и прилагане на компютърни програми за 
проучване, систематизиране, обработване, архивиране и ползване на информация за 
изкуството;
99 прилагане на дигитални средства и технологии в творчески процес при създаване на 

различни видове изображения (образи, знаци);
99 интерактивна употреба на информационно-комуникативни технически средства за 

възприемане на художествени произведения и сбирки, виртуални посещения на галерии;
99 употреба на информационни и комуникационни технически средства за презентиране 

на резултати от изобразителна дейност и проекти;

Умения за учене 99 планиране на самостоятелната работа на ученика;
99 участие в екипна работа;
99 развиване на мотивация и увереност  за творческа изява и личностна реализация;

Социални и граждански 
компетентности

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

Инициативност и пред-
приемчивост

99 развиване на инициативност, креативност и новаторство, активно участие в творчески 
проекти;
99 практическо използване на материали и пособия, представяне на резултати от твор-

чески дейности в обществена среда;
99 използване на различни материали, инструменти и пособия в творчески дейности;

Културна компетентност 
и умения за изразяване 
чрез творчество

99 развиване на познания за художествени творби и творчески дейности;
99 разбиране ролята на естетическите фактори в околната среда (природна и обществена);
99 проявяване на толерантност към културното многообразие;
99 развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване и участие в кул-

турния живот;
99 формиране на художествена култура при възприемане на произведения от изобрази-

телното изкуство в музеи, галерии и сбирки в културни центрове;
99 участие в културни ситуации с индивидуална и колективна изобразителна дейност;

Умения за подкрепа на 
устойчивото развитие и 
за здравословен начин на 
живот и спорт.

99 проява на лична отговорност за опазване на околната среда и здравето на човека 
чрез участие в инициативи с творчески дейности и проекти;
99 устойчиво използване на материали и ресурси в творчески дейности;
99 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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8 . ОТГОВОРИ НА ТЕСТОВЕТЕ В УЧЕБНИКА
Какво знам и мога в началото на 6 . клас

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

а в а а в а а а

2 т. 2 т. 2 т. 5 т. 2 т. 2 т. 3 т. 2 т. 5 т. 5 т.

Отговори на тест 1, страница 30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

а а а а г в г б в г

5 т. 1 т. 1 т. 2 т. 5 т. 5 т. 3 т. 4 т. 2 т. 2 т.

Отговори на тест 2, страница 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

а б а б 7, 3, 5 7 4, 9, 12 11 4 7

5 т. 1 т. 1 т. 3 т. 5 т. 5 т. 4 т. 3 т. 2 т. 1 т.

Отговори на тест 3, страница 54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

г г в г б в г а б г

5 т. 3 т. 1 т. 2 т. 5 т. 5 т. 3 т. 3 т. 3 т. 1 т.

Отговори на тест 4, страница 62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

б а а б б в в г а

5 т. 2 т. 1 т. 2 т. 5 т. 5 т. 3 т. 3 т. 2 т. 2 т.

Отговори на тест 5, страница 70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

а б а г а 2 – а б б а а

1 т. 1 т. 1 т. 2 т. 5 т. 5 т. 3 т. 3 т. 2 т. 1 т.

Отговори на тест 6, страница 76

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

г г а г а г а г г а

5 т. 1 т. 2 т. 1 т. 5 т. 5 т. 4 т. 3 т. 3 т. 1 т.

Отговори на тест 7, страница 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

б б б в г б г б в г

5 т. 1 т. 2 т. 2 т. 5 т. 5 т. 4 т. 3 т. 2 т. 1 т.

Отговори на тест 8, страница 90

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

в б б в б б а а

5 т. 1 т. 1 т. 2 т. 5 т. 5 т. 3 т. 3 т. 2 т. 3 т.
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Отговори на тест 9, страница 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 8 2, 3, 6 2, 3 7, 8 6 4, 8 7 6 5

5 т. 1 т. 1 т. 2 т. 5 т. 5 т. 3 т. 3 т. 2 т. 3 т.

Отговори на тест 10, страница 106

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

б б 7 б а а а б

5 т. 1 т. 1 т. 2 т. 5 т. 5 т. 3 т. 3 т. 4 т. 1 т.

Какво знам и мога в края на 6 . клас, страница 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

г а 3, 4, 12 г в а в б

5 т. 1 т. 1 т. 2 т. 5 т. 5 т. 5 т. 3 т. 2 т. 1 т.
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