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Уважаеми колеги,

Книга на учителя е информационно-методическо пособие
към учебния комплект за обучение по избразително изкуство
в 3. клас. Тя предлага информационно-методически ресурси
за учителите (методически разработки на всички уроци от
учебника, годишно тематично разпределение и др., които
да подпомогнат организирането и провеждането на обучение по изобразително изкуство в 3. клас съобразено с
държавния образователен стандарт и учебната програма.
Основен методически акцент в книгата на учителя са
аспекти на обучението по изобразително изкуство за придобиване на ключови компетентности като комплекс от
знания, умения и мотивация на учениците за изграждане на
художествена и естетическа култура, на способности за
културно изразяване, инициативност и творчество.
Книгата за учителя съдържа подробни методически
указания за провеждане на обучение по всички видове
уроци в печатнтото издание на учебника за: нови знания,
затвърдяване на знанията и за обобщение, контрол и оценка
(на входно и изходно равнище). Предоставени са разнообразни
образователни модели и технологии за постигане на очакваните резултати по всяка тема на учебното съдържание,
за усвояване на нови понятия и умения за изобразителна
дейност.
В методическите указания са включени: образователни
проблеми, които се разглеждат във всяка тема от учебната
програма и в художествената практика към нея; нови
понятия, междупредметни и вътрешнопредметни връзки,
компетентности и дейности с междупредметен характер.
За всяка урочна единица се предлага примерен план на урока
и методически указания за провеждане на обучението с
включени методи и форми на оценяване.
Книга на учителя следва да се разглежда като методическо
средство за подпомагане на образователния процес
чрез актуални методически идеи и подходи, съобразени
с образователната среда, традициите в българското
образование и иновативни практики в обучението.
От авторите
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1. ОСОБЕНОСТИ
НА ОБУЧЕНИЕТО
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО В 3. КЛАС
Обучението по изобразително изкуство в 3.
клас надгражда придобитите знания и умения в
1. и във 2. клас, който процес продължава и в
следващите класове за общообразователна подготовка на учениците.
Обучението по изобразително изкуство в 3. клас
е съобразено както с многообразието на конкретните условия за обучение, така и с индивидуалните интереси и потребности на ученика за:
• изразяване на идеи и преживявания с помощта на изобразителни средства;
• изграждане на естетически критерии при възприемане на обекти и явления от околната
среда и творби на изобразителното изкуство
и народното творчество;
• развиване на практически опит за работа с
изобразителни материали и техники;
• формиране на интерес към националното и
световното културно-историческо наследство.
Целите на обучението по изобразително изкуство в 3. клас са насочени към: изграждане на
художествена и естетическа култура на учениците
и развиване на творческите им способности.
В основата на учебното съдържание по изобразително изкуство в 3. клас е поставена ключовата компетентност Културна компетентност
и изразяване чрез творчество, чиито измерения
в началния етап на основното образование имат
важна роля за развитие на детското въображение, за изразяване на чувства и емоции в процеса на изобразителна дейност, за постепенното
осъзнаване на стойността на изкуството в живота
на хората.
В съдържанието на учебната програма по изобразително изкуство за 3. клас е поставен акцент
върху знанията, уменията и отношенията, свързани с:
• архитектурната среда и особеностите на вътрешното и външното пространство;
• образи, форми и цветове;
• основни принципи за създаване на декоративни образи;
• народното творчество и приложните изкуства;
• изобразителни технологии за печатане, рисуване и моделиране;

• познания за основните визуални знакови системи в различни области на живота, осигуряващи възможност за по-пълноценна адаптация на учениците в социална среда.

ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТИ –
ХАРАКТЕРИСТИКА
Образователните дейности в обучението по
изобразително изкуство в 3. клас не са свързани
само с конкретните теми в учебната програма. Те
имат междупредметен характер и са насочени към
придобиване на ключови компетентности, ориентирани към личностното развитие на ученика.
В учебната програма са включени девет ключови компетентности като базови, знания, умения
и нагласи, оценъчни отношения, придобити в обучението по различни предмети в началния етап на
основната образователна степен, които предлагат
широка междупредметна основа за по-цялостно
познание, по-задълбочено разбиране и осмисляне на значението на художествено-естетическите
дейности в различни аспекти на живота.
Знанията в учебната програма по изобразително изкуство представляват формирани представи
и понятия за изобразителното изкуство и изобразителната дейност на учениците.
Уменията в учебната програма по изобразително изкуство са познавателни (във връзка с
прилагане на логическо, интуитивно и творческо
мислене) и практически (сръчност и практически
действия при употреба на изобразителни материали, инструменти и пособия).
В учебната програма са включени дейности и
междупредметни връзки за придобиване на следните ключови компетентности:
1. Компетентности в областта на българския
език
2. Комуникация на чужди езици
3. Математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и технологиите
4. Дигитална компетентност
5. Умения за учене
6. Социални и граждански компетентности
7. Инициативност и предприемчивост
8. Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество
9. Умения за подкрепа на устойчивото развитие
и за здравословен начин на живот и спорт.
СТРУКТУРА НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ,
ОСОБЕНОСТИ
Учебното съдържание по изобразително изкуство е олекотено на равнище дейности, очаквани
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резултати и нови понятия. В учебната програма по
изобразително изкуство за 3. клас то е обособено
в следните 9 обобщени теми:
Тема
Тема
Тема
Тема
Тема

1:
2:
3:
4:
5:

Тема
Тема
Тема
Тема

6:
7:
8:
9:

Обществени и жилищни сгради
Вътрешна и външна архитектурна среда
Градове на бъдещето
Образи и форми – декоративни образи
Образи и цветове – топли и студени
цветове
Народно творчество и занаяти
Приложни изкуства
Образи и знаци
Изобразителни технологии.

Учебното съдържание е представено чрез очаквани резултати и нови понятия по обобщените
теми. Новите знания и понятия се изясняват и
усвояват чрез практическа дейност под формата
на изобразителни представи. Знанията, уменията
и отношенията, свързани с постигането на ключовата компетентност Културна компетентност
и изразяване чрез творчество, се формират на
емоционално-познавателно равнище (чрез практически дейности). В образователния процес се
разчита на интеграция в дейностите за развиване на ключови компетентности и междупредметни
връзки за усвояване на умения за: самостоятелност, инициативност и творчество, работа в екип,
проектно и изследователско учене и мислене,
представяне на творчески резултати и реализация.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
ПО ВИДОВЕ УРОЦИ
В учебната програма по изобразително изкуство в 3. клас е включено примерно разпределение на учебното време за задължителна подготовка на учениците по учебен план (64 часа). От тях
40% (25 часа) са предвидени за нови знания, 54%
(35 часа) за затвърдяване на новите знания и за
обобщаване, като в обучението по изобразително
изкуство тези уроци се провеждат под формата
на упражнения и практически дейности, и 6% (4
часа) за диагностика на входно и на изходно равнище при усвояване на учебното съдържание.
Новите знания в 3. клас се усвояват на практическо равнище. В останалите часове за упражнения и творчески дейности се изпълняват задачи,
които осигуряват възможност за по-активна творческа изява при индивидуално и групово участие
на учениците.
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СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Оценката в обучението по изобразително изкуство е комплексна. Тя съдържа дидактически и
естетически показатели. Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените
учебни задачи. Естетическите показатели отразяват качествените характеристити на индивидуални
творчески прояви и постижения на ученика.
Видове оценяване и методи:
Текущото оценяване на ученически творби е в
резултат от изпълнение на изобразителни задачи
на основа на дидактически и естетически показатели. Поощрява се активността на ученика.
Входящо и изходящо равнище. То се оценява
чрез:
• резултата от изпълнение на изобразителна
задача по дидактически и естетически показатели, отнасящи се до учебно съдържание,
което е предвидено да бъде усвоено в периода на диагностиката;
• визуален тест.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМАТА
За прилагане на учебната програма по изобразително изкуство в обучението в 3. клас е необходимо да се имат предвид някои основни положения:
В обучението по изобразително изкуство се
поставя във фокус личностното развитие на ученика, като се създават условия за стимулиране на
творческия потенциал, за развиване на инициативност, креативност, толерантност, положителни
нагласи за артистично себеизразяване и реализация. Затова в обучението по изобразително изкусво е необходимо да се осигури възможност ученикът свободно да изразява мнения, отношения, да
работи по свое предпочитание с изобразителни
материали и пособия, да избира обекти и начини
за тяхното изобразяване и др. Това обаче не означава да се лиши учебната работа от необходимото педагогическо въздействие, а да се постигне
баланс между подходи, методи и средства за развитие на личността на ученика.
Образователните дейности в обучението по
изобразително изкуство не са свързани само с
обучение по конкретни теми на учебното съдържание. Обучението има комплексен характер и е насочено към придобиване на ключови компетентности, ориентирани към личностното развитие на
ученика. Области на компетентност в учебната

програма по изобразително изкуство в 3. клас са:
художествено възприемане на обекти от заобикалящата среда, произведения на изобразителното изкуство и детско творчество; изобразителна
дейност (рисуване, моделиране, апликиране, художествено конструиране).
Важно значение в обучението по изобразително изкуство имат междупредметните връзки. Така
например развитието на зрително възприятие и
фантазия по обобщените теми „Архитектурна среда“ и „Зелени градове“ се осъществява във връзка
с учебния предмет околен свят, при формирането
на умения за рисуване на декоративни образи
чрез комбиниране на различни геометрични фигури се прилагат знания от обучението по математика; усвояването на знания и на практически
умения по обобщена тема „Народно творчество и
занаяти“ се осъществява във връзка с обучението
по български език и литература и околен свят.
Учебната програма дава свобода при подбора
на методи и средства за постигане на вътрешно-предметни връзки в очакваните резултати по
обобщените теми на учебното съдържание. Така
например очакваните резултати по обобщена тема „Изобразителни технологии“ могат да се интегрират с останалите обобщени теми. Например:
практическите умения за създаване на художествени конструкции се прилагат в обучението по темите „Архитектурна среда“ и „Зелени градове“ при
изпълнение на практически задачи за макет на
жилищни и обществени сгради, фантазни градове,
трънспортни средства и др.
Засилените междупредметни връзки и нарастващото влияние на фактори на природната и социално-културната среда дават възможност в обучението по изобразително изкуство да се използват
разнообразни организационни форми и методи
като: работа по образователен проект, обучение
извън училище (посещения на музеи, галерии и
сбирки; организиране на изложба и др.).

2. ПРЕДСТАВЯНЕ
НА УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО ЗА 3. КЛАС
Учебният комплект по изобразително изкуство
за 3. клас включва: печатно издание и електронен
вариант на учебника, книга за учителя и табло,
разработени по учебната програма по изобразително изкуство за 3. клас.

УЧЕБНИК
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 3. КЛАС
Учебникът е разработен като печатно издание
с електронен вариант в съответствие с изискванията за задължителна подготовка на ученици в 3.
клас по учебния предмет изобразително изкуство.
Учебникът осигурява възможности за овладяване
на компетентностите, посочени в държавния образователен стандарт за общообразователната
подготовка и съобразно учебната програма за задължителна подготовка по изобразително изкуство за 3. клас (теми, компетентности като очаквани резултати от обучението по съответните теми,
нови понятия).
ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ
НА УЧЕБНИКА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Електронният вариант на учебника включва:
допълнителни електронни разработки (видеоматериали, илюстрации с произведения на изобразителното изкуство и детски творби, анимирани изображения, занимателни материали, пъзели, скрити
картини и др.) по задачи от уроците в печатното
издание на учебника. Електронинят вариант предоставя нови възможности за обучение, различни
от тези в печатното издание на учебника. Предназначението му е да: стимулира взаимодействие
между учителя и учениците в учебния процес; подпомага използването на разнообразни методически решения и учене чрез практическа дейност;
осигурява възможност за самооценяване на постиженията на учениците.
КНИГА НА УЧИТЕЛЯ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Книгата за учителя съдържа подробни методически указания за провеждане на обучение по
всички уроци в печатното издание на учебника,
указания за работа с електронния вариант на
учебника; представя особености на учебната програма по изобразително изкуство за 3. клас; предлага в помощ на учителите годишно тематично
разпределение на учебното съдържание по теми
на уроците за нови знания, упражнения и практическа дейност във връзка с обобщените теми и
новите понятия в учебната програма, възможности за междупредметни връзки, компетентности и
дейности с междупредметен характер, педагогическа технология за провеждане на обучението с
включени методи и форми на оценяване по урочни единици.
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3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,
СТРУКТУРА И НАЧИН
ЗА РАБОТА С ИЗДАНИЯТА
В УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
ЗА 3. КЛАС
ОСОБЕНОСТИ В ПЕЧАТНОТО ИЗДАНИЕ НА
УЧЕБНИКА В ПОМОЩ НА УЧЕНИКА
В печатното издание на учебника е предложена гъвкава структура на урочните единици, която
позволява обучението да бъде съобразено както
с интересите на учениците, така и с конкретните условия за обучение. В учебника са включени
общо 39 урочни единици за усвояване на учебното съдържание по учебната програма за 3. клас,
от които е предвидено 25 урочни единици да са
с продължителност по 2 учебни часа и 14 да са
с времетраене по 1 учебен час, общо 64 часа. В
учебника 14 урочни единици, общо 23 часа (40%),
са предвидени за нови знания, 23 урока, общо 37
часа (56%) – за затвърдяване на новите знания и
за обобщение и 2 урока, общо 4 часа (4%) – за
диагностика на входно и на изходно равнище.
В учебника е включен апарат за ориентиране
на ученика при използване на учебника – пътеводител и система от визуални знаци. Апаратът е
съобразен с възрастовите особености на учениците в 3. клас. Той е представен в пътеводител „Кое
къде е?“ чрез указания с кратък текст и знаци,
които да подпомогнат ученика самостоятелно да
се ориентира при използване на учебника. Всеки
урок в учебника е разположен на две страници
(разтвор). В цветно квадратче (горе вляво) на всеки разтвор с цифра е обозначен поредният номер
на урока, в цветна лента (хоризонтално горе вляво) е изписана темата на урока. В продължението
на цветната лента (горе вдясно) е посочен видът
на урочната единица – за нови знания, за обобщаване и преговор, за диагностика на входно и
изходно равнище.
• Представя изложението на съдържанието в
логическа последователност.
Съдържанието на урочните единици в структурата на учебника следва логика за: усвояване на
знания и умения за визуални особености на обекти и явления в заобикалящата среда, постепенно
осъзнаване на стойността на изкуството в живота
на човека, плавно и последователно развиване
на способности за себеизразяване с различни
художествени средства, стимулиране на въображението и изразяване на емоции в процеса на
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изобразителната дейност. Съдържанието във всеки урок следва логика за усвояване на знания и
умения, отнасяща се до художествено възприемане и изобразителна дейност).
Пример за последователност на действия в обучението по учебника: изясняване на ново знание
на практическа основа; развиване на усвоените
знания в сходна или в различна ситуация чрез
задачи за наблюдение, описание и практическа
дейност; визуален тест за проверка на знанията.
• Осъществен е баланс между текст и илюстративен материал (снимки, рисунки, графики и др.).
Балансът между текст и илюстративен материал
в учебника преди всичко е съобразен с възрастовите особености на учениците в 3. клас и уменията
им за четене на текст. В учебника е използван разнообразен илюстративен материал (снимки, репродукции) за изясняване на нови понятия или начини
за създаване на изображения (напр. за моделиране на обемна фигура; за изпълнение на печатни техники и художествени конструкции), използвани са снимки, илюстриращи последователност
на етапите (алгоритъм) в работата. В учебника са
включени: снимки на природни обекти (растения,
животни), човешки фигури, обществени и жилищни
сгради, образци на народното творчество и на народните занаяти, изобразителни материали и пособия, моделирани фигури; рисунки на реални и фантазни герои, детски рисунки, творби на художници.
• Включен е апарат за организиране на усвояването на знания и умения.
Съобразно спецификата на учебния предмет и в
съответствие с възрастовите особености на учениците в учебника е включен апарат за организиране на усвояването на нови знания чрез различни
по вид и степен на трудност задачи за: наблюдение, словесно описание, практическа дейност
(моделиране, апликиране, рисуване, художествено
конструиране), визуални тестове за проверка на
усвоени знания и умения, образователен проект
за прилагане на усвоени знания в нов контекст.
• Предлага възможности, които съответстват
на различни стилове на учене.
Учебникът предлага разнообразни възможности
за усвояване на нови знания, за упражнения и
практическа дейност, съответстващи на различни
стилове на учене на учениците чрез разнообразни, подходящи за възрастта на учениците балансирани учебни дейности и задачи. Съобразена е
ролята на емоциите, чувствата, въображението,
паметта, мисленето при възприемане и интерпре-

тиране на обекти от действителността, при изпълнение на задачи за изобразителна дейност,
общуване с художествени произведения и детски
творби, изпълнени с разнообразни изобразителни
материали и техники. Учебникът дава възможност
за включване на индивидуални предпочитания на
учениците към начините за усвояване на нови знания, упражнения и практическа дейност. От друга
страна, учебните задачи осигуряват възможности
за прилагане на разнообразни подходи и методи
на преподаване, които да съответстват на интересите и предпочитанията на учениците.
ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ
НА УЧЕБНИКА ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Целта на електронното издание е да предложи
по-разнообразни възможности и учебни материали за подготовка и провеждане на уроците за
обучение по изобразително изкуство и чрез него
да превърне индивидуалната и груповата работа
с учениците в час в забавно, интересно и успешно занимание. Използването на електронните
продукти осигурява както условия за прилагане
на разнообразни интерактивни методи и техники
в учебния процес, така и повече реално време
за ефективна практическа работа с учениците.
Електронният вариант на учебника за 3. клас
е ценен помощник на учителя в онагледяването,
обогатяването и осъвременяването на учебния
материал, включен в печатното издание на учебника; в преподаването на учебното съдържание.
Електронното издание:
• стимулира образните представи и възприятия
на различни илюстрации, снимки, графични
изображения, които подпомагат и стимулират
учениците да осмислят учебното съдържание;
• подпомага учителите да адаптират учебното
съдържание към потребностите на учениците,
към различни условия за обучение, както и
към собствените си методически идеи;
• допринася за усвояване и затвърдяване на
нови понятия и умения, при овладяването на
които учениците срещат трудности;
• предлага възможности за осъществяване на
вътрешнопредметни и междупредметни връзки и взаимодействия.
Електронният вариант на учебника по изобразително изкуство за 3. клас включва задачи по
всички уроци за: нови знания, упражнения и практическа дейност, диагностика от печатното издание на учебника, достъпни като електронен продукт, създаден чрез инструментите на удобен за
използване софтуер.

Към темите от учебното съдържание са предложени и допълнителни електронни разработки,
които съдържат:
• видеоматериали и произведения на изобразителното изкуство, с помощта на които се
реализират по-пълноценно конкретни уроци;
• мултимедийни разработки с различни видове
интерактивни упражнения, задачи, тестове,
които допринасят за по-лесното и по-успешното възприемане на учебното съдържание
от учениците;
• визуални материали, съдържащи отделни фотографии и галерии със снимки, и разнообразни илюстрации за онагледяване на текстове
от учебника;
• анимирани графики и алгоритми, представящи по достъпен начин етапи в изграждане на
различни образи, начини за работа с изобразителни материали и пособия и др.;
• занимателни материали, пъзели, скрити картини и др., представящи по запомнящ се начин
конкретни понятия от учебната програма.
В електронното издание на учебника са приложени разработки под формата на задачи, видеа
и анимация по всяка глобална тема от учебната
програма. Те са представени в края на електронния вариант на учебника в точка от съдържанието
(електронни приложения).

4. ПРЕДИМСТВА
НА ОБУЧЕНИЕТО
ЧРЕЗ УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО ЗА 3. КЛАС
Учебният комлект по изобразително изкуство за
3. клас (печатно издание на учебник с електронен
вариант, книга на учителя и табло) осигурява преди
всичко възможности за прилагане на нов подход
(компетентностен подход) за личностно развитие
на ученика във връзка с постигането на по-висока
степен на свързаност между индивидуалните способности и социалните цели на личността.
Учебният комплект осигурява възможности за
придобиване на ключови компетентности като
комплекс от знания, умения, способности и нагласи, желание и мотивация за учене на учениците в съответствие с държавния образователен
стандарт и учебната програма по изобразително
изкуство за 3. клас.
Учебният комплект по изобразително изкуство
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предлага гъвкави методически подходи, образователни модели и технология, ориентирани към личностното развитие и съобразени с възрастовите
особености и интереси на ученика.
В учебния комплект по изобразително изкуство
за 3. клас са съобразени следните принципи, подходи и методически идеи:
• последователност и приемственост в учебното съдържание чрез подходяща актуализация на вече придобити знания и умения и
чрез ясно подчертани връзки между сродни
теми и понятия
В учебника е спазен принципът за последователност и приемственост в усвояването на учебното
съдържание чрез подходяща актуализация на вече
придобити знания и умения. Затова е осъществена
вътрешнопредметна интеграция в съдържанието на
отделните уроци на обобщените теми и между уроци от различни обобщени теми. Например: усвоените знания на практическа основа за цветовете в
в урок № 21 „Познавам топли и студени цветове“:
учениците могат да се обогатят при възприемане
на цветовете в народна носия, халища, черги и
предмети на народни занаяти и образци, в живописни творби на художници. Знанията и практическите умения за възприемане и изобразяване на
архитектурни сгради и среда, придобити в урок № 2
„Сградите около мен“ и урок № 4 „Мога да изобраязвам сгради“ могат да се развият в други ситуаци и образователни идеи в уроците по обобщена
тема 2 „Градове на бъдещето – зелени градове“.
• системност и яснота при въвеждане на понятия
В учебника са включени 21 нови понятия по
учебната програма по изобразително изкуство за
3. клас. Предвидено е усвояването на новите понятия в учебника да се осъществява на две равнища:
1) във връзка с очакваните резултати по области
на компетентност (ОК) на държавния образователен стандарт – например понятие за архитектурна среда се усвоява в ОК „Обект и среда“, понятия
за топъл и студен цвят, ритъм, симетрия, стилизация се усвояват в ОК „Обект и образ“; народно
творчество, народни занаяти, обредни предмети,
приложни изуства, керамика, текстил, дърворезба
– в ОК „Зрител и творба“, визуална информация – в
ОК „Визуална комуникация“, монотипия, отпечатък от апликация, художествено конструиране – в
ОК „Материали и пособия“;
2) във връзка с обобщени теми в учебната програма. Примери за усвояване на нови знания (понятия) чрез вътрешнопредметни връзки между
различни обобщени теми: при изясняване на понятията интериор и екстериор в обобщена тема
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2. Вътрешна и външна среда се осъществява чрез
познанията на учениците на практическа основа
за архитектурна среда, придобити в обобщена
тема 1 Архитекутрна среда т.н.
В учебника са предвидени възможности за надграждане на знанията и уменията, усвоени в обучението по изобразително изкуство в 1. клас, във
2. клас, както и да се обогатяват в обучението в
4. клас на началния етап на основната образователна степен.
• плавен преход и приемственост при въвеждането на новите знания и при развиването
на умения
В съответствие с изискванията в учебната програма усвояването на нови знания в учебника е
предвидено да се осъществява на практическа основа чрез различни задачи за: наблюдаване на
обекти, изобразителна дейност, художествено възприемане на произведения на изобразителното
изкуство и детски творби. В учебника е приложена система за плавно и постепенно усвояване на
нови знания на практическа основа, която води до
постигане на очакваните резултати по обобщените
теми. Системата в учебника предвижда провеждане на обучение по обобщените теми при спазване
на последователността им в учебната програма.
Съобразена е и свободата, която предоставя учебната програма при подбора на методите и средствата за постигане на очакваните резултати и
при определяне на последователността на темите.
Така например очакваните резултати по обобщена
тема 8. Изобразителни технологии са интегрирани
в уроците по останалите обобщени теми.
• балансираност на информацията, предвидена за нови знания, за упражнения, преговор и обобщения, в съответствие с препоръчителното процентно разпределение в
учебната програма
В учебника са включени три вида урочни единици, съответстващи на предвиденото примерно
разпределение в учебната програма за 3. клас:
за нови знания, за затвърдяване на новите знания и за обобщение, за диагностика на входно
и изходно равнище. В учебника е спазено препоръчителното процентно съотношение по брой
часа на учебната програма: за нови знания – 23
часа (40%), за затвърдяване на новите знания и
за обобщение – 37 часа (56%), за диагностика на
входно и на изходно равнище – 4 часа (4%)
• условия за формиране на ключовите компетентности, конкретизирани в учебна програма, и възможности за практическото им
прилагане
Включените уроци в учебника водят до формиране на ключови компетентности (КК) и до прак-

тическото им прилагане в нов контекст. В учебника са включени общо: 21 дискусии, 30 въпроси
и задачи/дейности за междупредметни връзки.
От ключовите компетентности (КК) в учебната
програма с най-големи възможности за стимулиране на детското въображение, за изразяването на емоции в процеса на изобразителната
дейност има ключовата компетентност Културна
компетентност и изразяване чрез творчество.
В съдържанието на учебника тя има приоритетно
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 на самостоятелното проучване на информация
(например: задачи за наблюдение и сравняване
на обекти от заобикалящата среда – предмети,
различни видове сгради, транспортни средства и
др.; задачи за самостоятелно търсене на информация от други информационни източници – детска художествена и научна литература (албуми с
образци на народин занаяти и творби на народното творчество, произведения на изобразителното
изкуство – картини, пластики, рисунки; енциклопедии с информация за предмети и технологии).
• възможности за самостоятелно учене, критическо мислене и творчески дейности
В съдържанието на учебника преобладават уроците за упражнения и обобщаване на знанията.
Те представляват 54% от учебните часове по годишен брой часове (64). В учебника са включени
общо 16 творчески задачи, 19 рубрики „Приложи
наученото“ с елементи за проучване и творчески
дейности. Предвидено е в уроците за творчески
дейности учениците да развиват умения за себеизразяване чрез усвояване на познания на практическа основа за изразни средства (цветове
и форми), изобразителни материали и пособия,
различни видове изобразителни дейности – рисуване, моделиране, апликиране, художествено
конструиране. В учебника са включени задачи за
изразяване на отношение към обекти от заобикалящата среда – архитектурни обекти и среда,
образци на народното творчество и народниите
занаяти, творби на изобразителното изкуство и
детски рисунки. В учебника са включени 5 мисловни карти с изображения на обекти (снимки и
детски рисунки), визуални знаци, въпроси и задачи за затвърдяване и обобщаване на знанията,
за разивване на мисленето и въображението на
учениците.
• възможности за осъществяване на вътрешнопредметни и междупредметни връзки

Учебникът осигурява условия за реализиране
на вътрешнопредметни и междупредметни връзки. Това е осъществено на три равнища: 1) между
теми и уроци по всяка обобщена тема; 2) между
теми и уроци от различни обобщени теми; 3) между различни учебни предмети. Например: очакваните резултати на уроците по обобщена тема 1
„Архитектурна среда“ се прилагат като знания и
умения в урок № 12 „Художествени конструкции“
и урок № 13 „Измислям и конструирам градове“
на обобщена тема 9 „Изобразителни технологии“.
Очакваните резултати от уроците по обобщена
тема 4 „Образи и форми – декоративни образи“
и по обобщена тема 5 „Образи и цветове – топли
и студени цветове“ се обогатяват с нови знания,
придобити в уроците по обобщена тема 6 „Народно творчество и занаяти“ и обобщена тема 7
„Приложни изкуства“ и т.н.
Уроците в съдържанието на учебника предлагат възможности за междупредметни връзки. Например чрез уроците по: обобщена тема 1 „Архитектурна среда“, обобщена тема 2 „Градове на
бъдещето“ и др. се осъществява връзка с обучението по учебния предмет околен свят (предмети
от заобикалящата среда, обществени и жилищни
сгради); в уроците по обобщена тема 5 „Народно
творчество и занаяти“ се осъществява интеграция
с обучението по български език и литература, технологии и предприемачество; в уроците по обобщена тема 9 „Изобразителни технологии“ са включени задачи за апликиране на пейзаж с улица,
къщи, за създаване на художествени конструкции
на сгради и др., като е предложено на учениците
да използват познати геометрични фигури – квадрат, правоъгълник, кръг, триъгълник.
• възможности за самооценяване на постиженията на учениците
Във всичките уроци от съдържанието на учебника е включен инструментариум за самооценяване
на постиженията на учениците Как се справих?
на три равнища: справих се без чужда помощ,
справих се с малко чужда помощ, справих се, но
много трудно.
В съдържанието на учебника са предложени визуални тестове във формата на мисловни карти
за затвърдяване и обобщаване на знанията, като
в процеса на обучение те бързо дават обратна
връзка за резултати на учениците при усвояване
на знанията и уменията по съответната обобщена
тема на учебната програма.
В учебника е включен визуален тест за преговор в края на учебника, както и тестове за диагностика на входно и на изходно равнище на
знанията и уменията съобразно изискванията в
учебната програма.
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО
СЪДЪРЖАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 3. КЛАС
Брой часове по изобразително изкуство в 3. клас: седмично – 2 часа, годишно – 64 часа
Компетентности
като очаквани резултати
от обучението

Нови понятия

3

4

5

6

Брой часа

Вид урочна
единица

Учебна седмица
по ред/Месец

Тема на урочната
единица

1

2

1
IX

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

2
IX

1 Урок 2.
Нови знания
Сградите около мен
Тема 1 „Обществени и
жилищни сгради“

Описва визуални характеристики на
различни видове обществени сгради
(училища, театри, спортни зали, гари).

архитектурна среда

2
IX

1 Урок 3.
Нови знания
Религиозни сгради
Тема 1 „Обществени и
жилищни сгради“

Описва визуални характеристики на
различни видове обществени сгради
(религиозни и култови сгради).

архитектурна среда

3
X

Урок 4.
2 Мога да изобразявам
сгради
Тема 1 „Обществени и
жилищни сгради“
2 Урок 5.
Разпознавам видове
сгради
Тема 1 „Обществени и
жилищни сгради“
2 Урок 6.
Интериор
Тема 2 „Вътрешна и
външна архитектурна
среда“
2 Урок 7.
Екстериор
Тема 2 „Вътрешна и
външна архитектурна
среда“

4
X

5
X

6
X
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Диагностика на Различава реални и фантазни образи,
входно равнище визуални знаци; познава различни
видове и жанрове в изобразителното
изкуство; използва различни изобразителни техники.

Затвърдяване на Изобразява по наблюдение и впечатле- архитектурна среда
новите знания и ния архитектурни елементи на различни
обобщение
видове обществени сгради.
Затвърдяване на Сравнява архитектурата на различни
новите знания и обществени сгради по вид и предназобобщение
начение.

архитектурна среда

Нови знания

Открива визуални особености на
вътрешната архитектурна среда
(интериор).

интериор

Нови знания

Открива визуални особености
на външната архитектурна среда
(екстериор).

екстериор

УТВЪРДИЛ:

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

Контекст и дейности
за всяка урочна единица

Методи и форми
на оценяване по теми и/или раздели

Забележка

7

8

9

Проверка на входно равнище на знания и умения за
фантазни образи, видове и жанрове в изобразителното
изкуство, визуални знаци, изобразителни техники.
Задачи: 1) Изпълнение на визуален тест.
2) Рисунка с цветни линии и петна по впечатление от
лятната ваканция.
КК-5в

Изпълнение на визуален тест за входно равнище
за 3. клас и практическа задача – рисунка по
впечатление

Различаване на различни видове обществени сгради
по техни визуални белези – форми, основни елементи,
украса.
Задача: Рисуване на обществена сграда по впечатление
с материали по избор.
КК-1в, КК-3а

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване

Разпознаване на религиозни и култови сгради по
характерни визуални белези – форми на покриви,
колони, прозорци и украса.
Задача: Създаване на проект за украса на прозорец с
цветни стъкла.
КК-1в, КК-3а, г, КК-5а
Затвърдяване на нови знания за архитектурна среда –
видове сгради.
Задача: Апликиране и рисуване на пейзаж от родния
край с обществени и жилищни сгради.
КК-1в, КК-3а, КК-5а, КК-7а
Затвърдяване на знания за архитектурна среда и видове
сгради.
Задача: Създаване на проект за детски кът – конструиране, апликиране, рисуване.
КК-1в, КК-3г, КК-7а
Усвояване на нови знания за интериор на обществени и
жилищни сгради.
Задача: Създаване на проект за интериор на помещение
в жилищна сграда – конструиране, апликиране, рисуване.
КК-1в, КК-3г, КК-5а
Усвояване на нови знания за екстериор – външния вид
на сградите и средата около тях.
Задача: Рисуване по представа на пейзаж от родния
край – екстериор с жилищни и обществени сгради.
КК-1в, КК-3г, КК-5а

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване
Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване
Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване
Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване
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1

2

7
X

1 Урок 8.
Рисувам интериор и
екстериор
Тема 2 „Вътрешна и
външна архитектурна
среда“

Затвърдяване на Представя в изображения вътрешна и
новите знания и външна архитектурна среда.
обобщение

интериор, екстериор

7
XI

1 Урок 9.
Открий съкровището
– проект
Тема 2 „Вътрешна и
външна архитектурна
среда“

Затвърдяване на Интерпретира чрез изобразителновите знания и на дейност характерни елементи на
обобщение
вътрешната и външната архитектурна
среда (покриви, кули, колони, стълби,
помещения).

интериор, екстериор

8
XI

2 Урок 10.
Град на бъдещето
Тема 3 „Градове на
бъдещето“

Нови знания

Свързва значението на архитектурната среда с подобряване на начина на
живот в бъдещето.

зелена архитектура
(екологични идеи за
бъдещето)

9
XI

2 Урок 11.
Създавам фантазни
светове
Тема 3 „Градове на
бъдещето“

Затвърдяване на Създава проекти за обекти и среда в
новите знания и реални и фантазни ситуации.
обобщение

зелена архитектура
(екологични идеи за
бъдещето)

10
XI

2 Урок 12.
Зелени градове
Тема 3 „Градове на
бъдещето“

Нови знания

Обяснява основните връзки между
обекти и среда в изображения на
реална и фантазна ситуация.

зелена архитектура
(екологични идеи за
бъдещето)

11
XII

2 Урок 13.
Нови знания
Художествено конструиране
Тема 9. „Изобразителни технологии“

Познава изобразителни техники за
конструиране.

художествено
конструиране

12
XII

2 Урок 14.
Затвърдяване на Прилага изобразителни технологии за
Измислям и констру- новите знания и художествено конструиране.
ирам градове
обобщение
Тема 9. „Изобразителни технологии“

художествено
конструиране

13
XII

2 Урок 15.
Декоративни образи
и форми
Тема 4. „Образи и
форми – декоративни
образи“

декоративен образ
орнамент
стилизация
симетрия

14

3

4

Нови знания

5

Придобива основни представи за
различни видове декоративни образи
(видове орнамент, геометричен и
фигуративен).

6

7

8

9

Затвърдяване на знания за интериор и екстериор.
Задача: Създаване на проект за интериор –
конструиране, апликиране и рисуване.
КК-1в, КК-3г, КК-5а, КК-7в

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване

Затвърдяване на знания за елементи на вътрешна и
външна архитектурна среда.
Изпълнение на проект игра „Открий съкровището“.
Задача: Създаване на албум с рисунки на сгради,
архитектурни елементи и описания.
КК-1в, КК-3г, КК-4а, КК-5а, КК-7в

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване

Усвояване на нови знания за архитектура на бъдещето.
Изразяване на екологични идеи за хармония между
архитектурната и природната среда.
Задача: Рисуване по представа на „Град на бъдещето“,
който да отговаря на определението за зелен град.
КК-1в, КК-3в, КК-4а, КК-5а, КК-9а

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване

Затвърдяване на знания за обекти и среда в реални и
фантазни ситуации.
Задача: Създаване на колективен проект за град на
бъдещето – конструиране, апликиране и рисуване.
КК-1в, КК-3в, КК-4а, КК-5б, КК-9а

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване

Усвояване на знания за зелени градове. Изразяване на
екологични идеи за архитектура на бъдещето в изображения на реални и фантазни ситуации.
Задача: Създаване на колективен проект за град на
бъдещето – конструиране, апликиране и рисуване.
КК-1в, КК-3в, КК-4а, КК-5б, КК-9а

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване

Придобиване на знания за художествено конструиране с
различни материали и технологии. Създаване на конструкция с обемни форми. Изразяване на екологична
идея за град на бъдещето.
Задача: Създаване на проект на жилищна сграда –
художествена конструкция.
КК-3в, д, КК-5а, КК-7б, в, КК-9а

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване

Затвърдяване на знания и умения за художествено
конструиране с материали и технологии. Изразяване на
екологична идея за зелена архитектура.
Задача: Създаване на колективен проект за град на
бъдещето – художествена конструкция.
КК-3в, д, КК-5б, КК-7б, в, КК-9а

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване

Придобиване на знания за декоративни образи, видове
Оценяване чрез резултата от изпълнение на пракорнаменти и начини за създаването им. Коментиране на тическа задача;
връзка между декоративен образ, материал и технология. визуален тест за самооценяване
Задача: Създаване на проект за хвърчило с декоративна
украса.
КК-3а,ж, КК-5а
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1

2

14
I

1 Урок 16.
Създавам декоративни образи
Тема 4. „Образи и
форми – декоративни
образи“
1 Урок 17.
Рисувам орнаменти
Тема 4. „Образи и
форми – декоративни
образи“

Затвърдяване на Създава декоративни образи чрез
новите знания и стилизация, ритъм и симетрия.
обобщение

декоративен образ
орнамент
стилизация
симетрия

Затвърдяване на Създава декоративни образи чрез стиновите знания и лизация, ритъм и симетрия.
обобщение

декоративен образ
орнамент
стилизация
симетрия

2 Урок 18.
Сравнявам декоративни образи
Тема 4. „Образи и
форми – декоративни
образи“
2 Урок 19.
Моделирам с различни техники
Тема 9. „Изобразителни технологии“
2 Урок 20.
Моделирам образи
Тема 9. „Изобразителни технологии“

Затвърдяване на Сравнява изобразителните качества на
новите знания и различни видове декоративни образи.
обобщение

декоративен образ
орнамент
стилизация
симетрия

2 Урок 21.
Познавам топли и
студени цветове
Тема 5. „Образи и
цветове – топли и
студени цветове“
2 Урок 22.
Цветовете в картините разказват
Тема 5. „Образи и
цветове – топли и
студени цветове“
2 Урок 23.
Рисувам с топли и
студени цветове
Тема 5. „Образи и
цветове – топли и
студени цветове“
2 Урок 24.
Народно творчество
Тема 6 „Народно творчество и занаяти“

Нови знания

14
I

15
I

16
I

17
I

18
II

19
II

20
II

21
II

16

3

4

5

6

Затвърдяване на Познава изобразителни техники за
новите знания и моделиране.
обобщение
Затвърдяване на Прилага изобразителни технологии за
новите знания и моделиране.
обобщение

Разграничава топли и студени цветове
в различни изображения.

топли цветове
студени цветове

Затвърдяване на Интерпретира устно и в изобразителна
новите знания и дейност въздействието на творби с
за обобщение
топли и студени цветове.

топли цветове
студени цветове

Затвърдяване на Изобразява реални и фантазни образи
новите знания и по впечатление и въображение, като
обобщение
използва топли и студени цветове.

топли цветове
студени цветове

Нови знания

народно творчество
народни носии
обредни предмети

Познава творби от народното
творчество.

7

8

9

Затвърдяване на знания и умения за декоративни образи
и форми. Създаване на декоративни образи чрез стилизация, ритъм и симетрия.
Задача: Създаване на проект за декоративна украса на
килим.
КК-3а, ж, КК-5а
Създаване на декоративна композиция с декоративни
елементи. Затвърдяване на знания и умения за орнамент,
стилизация, ритъм и симетрия.
Задача: Моделиране на декоративен образ за украса на
предмет.
КК-3а, ж, КК-5а, КК-9в
Сравняване и различаване на видове декоративни образи
в творби на изобразителното изкуство и архитектурата от
миналото и съвременността.
Задача: Създаване на проект за украса на шал с ритмично редуване на декоративни елементи.
КК-3а, ж, КК-5а, КК-9в
Затвърдяване на знания и умения за техники при моделиране – релеф, кръгла скулптура.
Задача: Моделиране на човешка фигура с релефна
украса.
КК-3а, ж, КК-5а, КК-9в
Изразяване на впечатления от скулптурни творби и
релефи в произведения на изобразителното изкуство и
архитектурата.
Задача: Моделиране на образ на птица с конструкция от
клечки. Украсяване на фигурата с декоративни елементи.
КК-3а, ж, КК-5а, КК-9в
Усвояване на знания и умения за топли и студени цветове. Откриване на топли и студени цветове в природата,
творби на изобразителното изкуство, предмети от бита.
Задача: Проект за украса на черга с редуване на топли
и студени цветове.
КК-1г, КК-4а, КК-5а
Интерпретиране на въздействието на творби с топли и
студени цветове чрез изобразителна дейност.
Задача: Рисуване на фантазни образи и среда с топли и
студени цветове.
КК-1б, г, КК-4а, КК-5а

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване

Изразяване на емоционално отношение с топли и студени цветове в изобразителна дейност. Характеристика на
герои и среда.
Задача: Рисунка интерпретация с топли и студени цветове по творба на художник.
КК-1б, КК-4а, КК-5а
Придобиване на знания за народното творчество. Коментиране на творби на народното творчество, празници и
обичаи, обредни предмети, народни носии.
Задача: Рисунка със смесени техники на мъжка или
женска народна носия.
КК-1д, КК-4а, КК-5а, КК-8в

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване
Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване
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1

2

22
III

2 Урок 25.
Нови знания
Народни занаяти
Тема 6. „Народно
творчество и занаяти“

23
III

2 Урок 26.
Затвърдяване на Създава проекти и творби, вдъхновени
Аз и народното твор- новите знания и от народното творчество.
чество
обобщение
Тема 6. „Народно
творчество и занаяти“

народно творчество
народни занаяти

24
III

2 Урок 27.
Затвърдяване на Изразява устно и в изобразителна
Художниците и
новите знания и дейност свои впечатления от творби
народното творчество обобщение
на народното творчество и народните
Тема 6. „Народно
занаяти.
творчество и занаяти“

народно творчество
народни занаяти

25
III

2 Урок 28.
Нови знания
Изобразителни техники за отпечатване
Тема 9. „Изобразителни технологии“

монотипия
отпечатък от апликация

26
IV

1 Урок 29.
Затвърдяване на Прилага изобразителни технологии за
Монотипия
новите знания и отпечатване.
Тема 9. „Изобразител- обобщение
ни технологии“

монотипия

26
IV

1 Урок 30.
Затвърдяване на Прилага изобразителни технологии за
Отпечатък от аплиновите знания и отпечатване.
кация
обобщение
Тема 9. „Изобразителни технологии“

отпечатък от апликация

27
IV

2 Урок 31.
Видове приложни
изкуства
Тема 7. „Приложни
изкуства“

28
IV

1 Урок 32.
Затвърдяване на Различава произведения на различни
Малки художници
новите знания и видове приложни изкуства по използприложници
за обобщение
вани материали и начин на изработваТема 9. „Изобразителне.
ни технологии“

28
IV

1 Урок 33.
Затвърдяване на Различава произведения на различни
Изобразявам предновите знания и видове приложни изкуства по използмети с различни
обобщение
вани материали и начин на изработваматериали
не.
Тема 9. „Изобразителни технологии“
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3

4

Нови знания

5
Познава творби от народни занаяти.

Познава изобразителни техники за
отпечатване.

6
народни занаяти

Познава различните видове приложни керамика
изкуства (керамика, текстил, дърворез- текстил
ба).
дърворезба

керамика
текстил
дърворезба

7

8

9

Придобиване на знания за народни занаяти. Коментиране Оценяване чрез резултата от изпълнение на пракна различни видове народни занаяти.
тическа задача;
Задача: Рисуване по описание на изделие от народен
визуален тест за самооценяване
занаят.
КК-1д, КК-4а, КК-5а, КК-8в
Изразяване на впечатления от народни празници, обичаи, Оценяване чрез резултата от изпълнение на пракобредни предмети, народни носии и народни занаяти в
тическа задача;
рисунки и моделирани фигури.
визуален тест за самооценяване
Задача: Моделиране на фигура на птица по впечатление
от народна шевица.
КК-1д, КК-4а, г, КК-5а, КК-8в
Изразяване на впечатления от творби на български хуОценяване чрез резултата от изпълнение на пракдожници, създадени по мотиви от народното творчество. тическа задача;
Задача: Рисуване по впечатление от украса за чорапи на визуален тест за самооценяване
народна носия.
КК-1д, КК-4а, г, КК-5а, КК-8в
Изразяване на впечатления и предпочитания към възмож- Оценяване чрез резултата от изпълнение на пракностите на изобразителни техники за отпечатване.
тическа задача;
Задача: Разработване на проект за изпълнение в печат- визуален тест за самооценяване
на техника (монотипия или отпечатък от апликация) на
рисунка „Цветя във ваза“.
КК-3ж, КК-5а, в
Изразяване на впечатления и предпочитания към възмож- Оценяване чрез резултата от изпълнение на пракностите на изобразителни техники за отпечатване.
тическа задача;
Задача: Изпълнение в печатна техника монотипия на
визуален тест за самооценяване
рисунка с цветни линии и петна.
КК-3ж, КК-5а, в, КК-8б
Изразяване на впечатления и предпочитания към възмож- Оценяване чрез резултата от изпълнение на пракностите на изобразителни техники за отпечатване.
тическа задача;
Задача: Изпълнение в печатна техника отпечатък от
визуален тест за самооценяване
апликация на рисунка на женска фигура в народна носия.
КК-3ж, КК-4а, КК-5а, в, КК-8б
Придобиване на знания и умения за различни видове
приложни изкуства.
Задача: Създаване на проект за ваза или свещник със
стилизирани образи на цветя.
КК-3ж, КК-5а, в

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване

Затвърдяване на знания за приложни изкуства. КоменОценяване чрез резултата от изпълнение на практиране на творби от различни видове приложни изкуства. тическа задача;
Задача: Рисуване по впечатление от изложба на привизуален тест за самооценяване
ложни изкуства.
КК-3ж, КК-4а, КК-5а, в, КК-8б
Коментиране на връзки между материали, техники и
предназначение в творби на приложните изкуства.
Задача: Моделиране на чаша с разточване и навиване
на пръчици от пластилин. Рисуване на украса със стилизиран образ на човек или животно.
КК-4а, КК-5а, в, КК-7в, КК-8б

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване
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4

5
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29
V

2 Урок 34.
Затвърдяване на Различава произведения на различни
Изработвам предновите знания и видове приложни изкуства по използмети с различни
обобщение
вани материали и начин на изработватехники
не.
Тема 9. „Изобразителни технологии“

30
V

1 Урок 35.
Затвърдяване на Прилага изобразителни технологии за
Изложба базар –
новите знания и отпечатване, моделиране и конструирапроект
за обобщение
не в изобразителна дейност.
Тема 9. „Изобразителни технологии“

30
V

1 Урок 36.
Разпознавам образи
и знаци

Нови знания

31
V

1 Урок 37.
Изготвям карти и
табла със знаци

Затвърдяване на Организира визуални знаци в карти и
новите знания и табла.
обобщение

31
V

1 Урок 38.
Моите визуални
знаци

Затвърдяване на Оценява ролята на визуалните знаци за визуална информановите знания и предаване и възприемане на информа- ция
за обобщение
ция.

32
V

2 Урок 39.
Диагностика на
Какво знам и мога в изходно равкрая на трети клас? нище

Подрежда визуални знаци по общ сми- визуална информасъл и предназначение.
ция

визуална информация

Познава елементи на архитектурна
среда, интериор и екстериор, декоративни образи, топли и студени цветове,
народно творчество, народни занаяти,
визуални знаци; прилага изобразителни
техники.

За нови знания – 23 часа (40%), за затвърдяване на новите знания и за обобщение – 37 часа (56%),
за диагностика на входно и на изходно равнище – 4 часа (4%)
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7

8

Коментиране на връзки между материали, техники и
предназначение в творби на приложните изкуства.
Задача: Моделиране на плочка с релефни изображения
за украса на стена. Оцветяване на изпъкналите форми
с топли цветове и на плоските – с по-тъмни, студени
цветове.
КК-4а, КК-5а, в, КК-7в, КК-8б, КК-9б

9

Оценяване чрез резултата от изпълнение на практическа задача;
визуален тест за самооценяване

Затвърдяване на знания и умения за изобразителни мате- Оценяване чрез резултата от изпълнение на пракриали и технологии.
тическа задача;
Задача: Моделиране или апликиране на предмет за
визуален тест за самооценяване
благотворителен базар. Рисуване на украса на предмета
с материали по избор.
КК-4в, КК-5б, в, КК-7в, КК-8б, КК-9г
Придобиване на знания и умения за визуална информа- Оценяване чрез резултата от изпълнение на пракция.
тическа задача;
Задача: Създаване на проект за медал от пластилин със визуален тест за самооценяване
стилизирана фигура на спортист и украса с геометрични
фигури.
КК-3г, КК-4в, КК-5в
Организиране на визуални знаци в различни изображе- Оценяване чрез резултата от изпълнение на пракния.
тическа задача;
Задача: Рисуване на знаци за плуване, които съобщават визуален тест за самооценяване
за: съблекалня, басейн, душ, забранено къпането.
КК-3г, КК-4в, КК-5в
Обясняване на визуални знаци в различни изображения. Оценяване чрез резултата от изпълнение на пракОрганизиране на визуални знаци в различни изображе- тическа задача;
ния.
визуален тест за самооценяване
Задача: Изработване на табло с визуални знаци за дневен режим, тренировки и състезания на спортист.
КК-3г, КК-4в, КК-5в, КК-8б
Проверка на изходното равнище на знания и умения за Оценяване чрез визуален тест за изходно равниархитектурна среда, интериор и екстериор, декоративни ще на знания и умения в 3. клас и изпълнение на
образи и форми, топли и студени цветове, народно твор- практическа задача
чество, народни занаяти, визуални знаци, изобразителни
техники.
Задачи: Изпълнение на визуален тест и рисуване с топли
и студени цветове по впечатление от екскурзия.
КК-5в

РАЗРАБОТИЛ:

Учител: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Име, фамилия, подпис)
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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна
година и за всеки клас (а при необходимост – и
по паралелки), като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда.
2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година.
3. В колона 1 се записва поредният номер на
учебната седмица по ред, като следва да се отчита броят на учебните седмици по заповед на
министъра за графика на учебното време.
4. В колона 2 се посочва броят на учебните часове за всеки урок в тематичното разпределение.
В годишното тематично разпределение следва да
бъде съобразено препоръчителното разпределение на задължителните часове по учебната програма за задължителна подготовка, като за учебния предмет изобразително изкуство за 3. клас то
е следното: за нови знания – 40%, за затвърдяване на новите знания и за обобщение – 54%, за
диагностика на входното и на изходното равнище
– 4%.
5. В колона 3 се посочва темата на урочната
единица, като тя трябва да отговаря на темата,
записана в дневника. Темата на урочната единица
се определя от учителя. Тя може да не е същата
като темата на урока в учебника.
6. В колона 4 се посочва видът на урочната единица съобразно препоръчителното разпределение
на задължителните часове за годината в учебната
програма.
7. В колона 5 се описват компетентностите като
очаквани резултати от обучението в рамките на
конкретната урочна единица.
8. В колона 6 се посочват новите понятия за
конкретната урочна единица (ако има такива).
9. В колона 7 се записват учебни дейности за усвояване на нови знания, за затвърдяване на новите
знания и за обобщения, за диагностика на входно
и изходно равнище на знания и умения. В тази колона се посочват предвидени по раздел 5 на учебната програма „Дейности за придобиване на ключови компетентности и междупредметни връзки“. В
колона 7 на годишното тематично разпределение
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са използвани следните съкращения за ключовите
компетентности (КК), дейностите и междупредметните връзки (а, б, в, г, д, е, ж) на учебната програма
по изобразително изкуство за 3. клас:
КК-1 Компетентности в областта
на българския език
а) изобразяване с различни изобразителни
средства на етически отношения между литературни герои – членове на семейството, в малката група, в общността, от изучавани фолклорни
и литературни произведения; б) обогатяване на
речниковия запас с художествени понятия от изкуството; в) общуване и участия в комуникативни
ситуации при описания на обекти от архитектурна
среда; г) изразяване на емоционално отношение
към цветовете в природата; д) участия в културни ситуации, свързани с народното творчество и
културните традиции на етнически малцинства; e)
сценични изяви и рисунки за изразяване на културното многообразие и толерантност към другите; ж) изработване на маски и костюми, свързани
с културните традиции на различните етноси.
КК-2 Умения за общуване на чужди езици
а) илюстриране на думи и изрази от чужда лексика.
КК-3 Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните
науки и на технологиите
а) развиване на представи за визуални характеристики на геометрични форми и линии; б) познаване на мерни единици, съотношения и количества; в) прилагане на математически методи на
мислене (логическо и пространствено мислене)
при представяне на художествени конструкции; г)
използване на основни геометрични фигури при
създаване на образи и знаци; д) прилагане на
математическите отношения по-малко и повече в
изобразителната дейност; e) извличане на математическа информация от картина (количества,
положение в пространството, съотношения); ж)
използване на геометрични фигури за стилизация
на образи, изобразяване на различни линии (права, крива, затворена, пресечени), способности за
използване на математически методи на мислене
КК-4 Дигитална компетентност
а) използване на компютър за събиране, систематизиране и ползване на информация, за под-

помагане на творческия процес при създаване на
различни видове изображения (образи, знаци);
б) интерактивна употреба на информационно-комуникативни технически средства с помощта на
учителя за възприемане на художествени произведения и сбирки; в) презентиране на резултати
от изобразителна дейност и проекти; г) виртуални
посещения на галерии.
КК-5 Умения за учене
а) планиране на самостоятелната работа на
ученика; б) участие в екипна работа; в) развиване на мотивация и увереност за творческа изява
и личностна реализация.
КК-6 Социални и граждански компетентности
а) изобразяване на обекти и среда от миналото
(богове, гробници, съкровища, храмове и сгради),
рисунки на събития от историческото ни минало; б)
изобразителна дейност за изразяване на междуличностни и междукултурни умения за общуване, разбиране на причини за дискриминация и необходимост
от защитаване на човешките права, толерантност
при участия в колективни творчески проекти.
КК-7 Инициативност и предприемчивост
а) конструиране и моделиране (материали за
строителството и сгради) чрез рисунки, художествени конструкции и макети на сгради; познаване
и използване на различни операции и технологии
в трудово-конструктивна и изобразителна дейност; б) прилагане на природосъобразни начини
за ползване на материали, техники и технологии;
в) развиване на инициативност, креативност и новаторство, активно участие в проектни дейности;
практическо използване на материали и пособия,
представяне на резултати от творчески дейности
в обществена среда.
КК-8 Културна компетентност и умения за
изразяване чрез творчество
а) посещения на музеи, галерии и сбирки за
възприемане на произведения от изобразителното изкуство от наши и чуждестранни художници;

б) организиране на изложба за представяне на
резултатите от индивидуална и колективна изобразителна дейност на учениците (рисунки, апликации, моделирани фигури и др.) в училището, в
общността; в) сравняване на елементи от българското народно творчество – народни инструменти,
български народни носии, обредни предмети; г)
изразяване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване и участие в културния живот.
КК-9 Умения за подкрепа на устойчивото
развитие и за здравословен начин на живот
и спорт
а) изобразяване на примери за проява на лична отговорност при опазване на околната среда и
здравето на човека; б) моделиране и апликиране
на декоративни образи и орнаменти с растителни
и животински декоративни елементи; в) дискутиране на различия и неравенство между хората,
водещи до социална изолация и бедност; г) обсъждане на възможности за устойчиво използване на материали и ресурси в учебния процес.
В колона 8 се посочват методите и формите за
оценяване (те може да са свързани с конкретната
тема на урочната единица, но може да се отнасят
за цял раздел или обобщена тема). Формите за
оценяване съответстват на държавните образователни стандарти за оценяване (ДОС) на резултатите от обучението на учениците. Освен работата
в класната стая те обхващат и други дейности
(участие в изложби на класа, пленер, работа по
проекти).
При възникнали обстоятелства от обективен
характер годишното тематично разпределение
подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране, което се отразява в колона 9 или в
допълнителна таблица. Промените се утвърждават допълнително от директора на училището при
спазване на препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината.
Годишното тематично разпределение подлежи
на контрол от страна на директора на училището,
на регионалното управление на образованието и
на Министерството на образованието и науката.
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6. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И
РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ
ТЕМА: 1.
КАКВО ЗНАМ И МОГА В НАЧАЛОТО НА
3. КЛАС?
(УРОК ЗА ДИАГНОСТИКА НА ВХОДНО
РАВНИЩЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ – 1 ЧАС)

План на урока:
1. Споделяне на впечатления, преживявания,
собствен опит за изобразителна дейност.
2. Какво обичам да рисувам, моделирам, апликирам, конструирам? Изразяване на интереси,
предпочитания към обекти от заобикалящата среда (предмети, растения, животни, хора), творби на
изкуството от различни видове и жанрове.
3. Кое какво е и как е създадено? Самостоятелна работа по визуален тест за установяване на
входно равнище на знания и умения за началото
на втори клас (с. 6 – 7).
4. Практическа дейност – рисуване по впечатление от лятната ваканция с цветни линии и петна.
5. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Познава фантазни и декоративни образи, композиции с фигурални и нефигурални образи, светли и тъмни цветове, визуални знаци,
видове и жанрове в изобразителното изкуство;
изобразителни техники.
Умения: Различава в изобразителна дейност
изобразителни техники за рисуване, моделиране,
апликиране, гравиране, конструиране, смесени
техники.
Отношения: Изразява впечатления с описания
и изобразителна дейност от красотата на природни обекти и среда, творби на изобразителното
изкуство.
Нови понятия: няма
Методически указания:
1. Дискусия за: стимулиране на интерес към
обучението по избразително изкуство в 3. клас и
изразяване на предпочитания към обекти и среда, изобразителни дейности, материали и техники.
Споделяне на впечатления и преживявания от лятната ваканция.
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2. Визуален тест. Кое какво е и как е създадено? Учениците познават и различават: видове
образи – фантазни, декоративни, визуални знаци; творби от различни видове (живопис, графика, скулптура) и жанрове изобразителни изкуства
(портрет, пейзаж, натюрморт, фигурална композиция). Учениците откриват връзката между видове
изкуства и изобразителни материали.
3. Изпълнение на задача за практическа дейност- рисуване по впечатление на случка от лятната ваканция. Създаване на фигурална композиция с изображения на: човешки фигури, растения,
животни, превозни средства, предмети и др.) и
среда (планина, гора, море, река; улица, къщи,
дворове и други – по избор.
4. Обсъждане на резултатите.
5. Оценяване – резултати от визуалния тест и от
изпълнение на задача за изобразителна дейност.
Оценяването се извършва чрез дидактически и
естетически показатели:
– познава различни видове образи – реални,
фантазни, декоративни, нефигурални, визуални знаци;
– различава тъмни и светли цветове в изображения;
– различава видове и жанрове в изобразителното изкуство;
– създава композиция с фигурални образи в
среда;
– използва изразни средства (линии, щрих,
петна) по свое предпочитание;
– индивидуални творчески постижения.
Коментар
В урока се установява входно равнище на знания, умения и отношения на учениците, придобити
по учебната програма за 2. клас. Важно е в класа да бъде създадена атмосфера на доверие към
учителя и съучениците, да се стимулира интерес и
желание за творчество.
Бележки
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ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ
СГРАДИ
ТЕМА: 2.
СГРАДИТЕ ОКОЛО МЕН
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Споделяне на впечатления от наблюдения
на външния вид на различни видове обществени
сгради в родния край.
2. Сравнения и описания на архитектурата на
различни по вид и предназначение сгради.
3. Усвояване на понятие за архитектурна среда.
4. Описания на външни белези, които отличават
архитектурата на сгради (с. 9 – 10).
5. Развиване на умения за изобразяване на архитектурата на сгради.
6. Практическа задача – рисуване (собствена
визия за училищната сграда в бъдещето).
7. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Познава визуални характеристики на
различни видове обществени сгради (училища, театри, спортни зали, гари).
Умения: Различава и сравнява архитектурата
на различни обществени сгради по вид и предназначение.
Отношения: Проявява интерес и изразява свои
впечатления от архитектурата на различни видове
обществени сгради.
Нови понятия: архитектурна среда
Методически указания:
1. Дискусия за външния вид на различни сгради. Описания и споделяне на впечатления.
2. Беседа за архитектурата на жилищни и обществени сгради. Усвояване на понятие за архитектурна среда.
3. Педагогическа технология:
– Как се създава? (изображение на сграда) –
методически указания за етапи на работа.
– Приложи наученото – описание и изобразителна дейност с творчески елементи.
– Рисуване на собствена визия за училищната
сграда в бъдещето.
4. Обсъждане на резултати от практическата задача.
5. Оценка и самооценка:
– познава архитектурата на различни видове
обществени сгради;
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Как се създава?
1. За да нарисуваш сгради по впечатление от
15, 17, разгледай и сравни техните форми. На какво ти приличат (кутии с прави стени и ръбове,
обемни форми с прави и заоблени стени)? Нарисувай външния вид на сградите с линии (16, 18).
2. Проучи как изглеждат основни елементи в
сградите – покривите, прозорците, материалите,
от които те са направени. Изобрази ги с петна
и с линии върху нарисуваните форми на сградите
(16, 18).

– различава визуални особености на различни
видове обществени сгради;
– създава рисунка по въображение, като представя своя визия за архитектурата на училищната сграда;
– изразява емоционално отношение към архитектурата на обществени сгради в родния
край;
– самостоятелно подбира изразни средства,
материали и техники.
Коментар:
Обучението по темата обогатява образните
представи и възприятия на учениците за формите
на различни по вид обществени сгради, развива
познанията им за архитектурна среда, стимулира впечатления и преживявания за архитектурата на сгради в родния край, развива умения за
изразяавне на емоционално-естетическо отношение чрез описания и изобразителна дейност.
Обучението по темата има връзка с обучението
в уроците в учебника: № 2, 3, 4, 5 и 9 по тема 1
„Архитектурна среда“, уроци № 10, 11, 12 по тема
2 „Градове на бъдещето“ и уроци № 13, 14 по тема
9 „Изобразителни технологии“. Чрез този урок се
осъществяват междупредметни връзки с обучението по човекът и обществото и български език
и литература.

Бележки
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ТЕМА: 3.
РЕЛИГИОЗНИ СГРАДИ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Разглеждане на илюстрациите на с. 12 и с. 13.
2. Дискусия относно архитектурния облик на
сгради, свързани с различните религии.
3. Коментар за видовете изкуства, които
участват в украсата на архитектура с религиозно
предназначение.
4. Разяснение на етапите за изработка на
проект за витраж на с. 13.
5. Създаване на рисунка на сграда и природна
среда по въображение с цветни материали.
6. Проверка на усвоените знания, умения и
отношения.
Знания, умения и отношения:
Знания: Формиране на знания за постройки и
сгради, свързани с различни религии. Знания за
художествени творби, свързани с украсата на архитектурни елементи и интериори.
Умения: Различаване на формите в архитектурата и включените в архитектурата изобразителни техники и материали. Прилагане на знания
за създаване на декоративни образи от различни
материали, предназначени за украса на религиозни сгради.
Отношения: Изграждане на естетическо отношение при възприемането на този тип обществени сгради. Осъзнаване на ролята на изкуството за
вида на религиозните храмове, тяхната културно и
обществено значение.
Нови понятия: няма.
Въвеждане в творческа ситуация чрез рубриката въпроси и задачи на с. 13. Формиране на
обща представа за украсата на различни по вид
обществени сгради.
Методически указания:
1. Дискутиране по илюстрациите и въпросите
от учебника. С какви материали са построени
религиозните сгради? Какви познати форми може да се различат в архитектурните елементи?
Обсъждане на разнообразието на художествени
творби за украса и въздействие. Можем ли да
нарисуваме друг образ като проект за витраж?
2. Разделяне на класа на малки групи. Указания за изпълнение на задачата от рубриката „Как
се създава“ и задачата от рубриката „Приложи
наученото“.
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3. Обсъждане на резултатите от урока:
– обобщение на темата на урока чрез обобщение
на резултатите от практическите задачи;
– онагледяване на резултатите с изложба в
училище.
Коментар:
Урокът с практическите и творческите задачи
имат за цел да създаде у учениците естетическо
отношение към художественото наследство в
религиозната архитектура и културното наследство.
Урокът дава възможност за създаването на
междупредметни връзки с теми от учебните предмети човек и общество и математика. Тази тема
развива културните компетентности: общуване и
участия в комуникативни ситуации при описания
на обекти от архитектурна среда; използване
на основни геометрични фигури при създаване
на образи и знаци); конструиране и моделиране
(материали за строителството и сгради) чрез
рисунки, художествени конструкции и макети
на сгради; познаване и използване на различни
операции и технологии в трудово-конструктивна
и изобразителна дейност.

Как се създава... проект за прозорец от цветни стъкла
1. Използвай лист на квадратчета и очертай
различни по големина правоъгълници, както е показано на 8а. Очертай силует на риба.
2. Нарисувай различни форми в силуета (8б).
3. Очертай с черен флумастер всяка от формите, след това ги оцвети с цветни моливи или бои.
4. Оцвети рамката в по-тъмен цвят.
За практическо упражнение може да се използва приложение № 1.

Бележки
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ТЕМА: 4.
МОГА ДА ИЗОБРАЗЯВАМ СГРАДИ
(УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА НОВИТЕ
ЗНАНИЯТА И ЗА ОБОБЩЕНИЕ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Споделяне на впечатления от проучване на
архитектурна среда в родния край.
2. Указания за изпълнение на практическа задача за създаване на план (карта) на архитектурна
среда с улици, обществени и жилищни сгради по
впечатления от проучването.
3. Практическа задача – изпълнение на проект
(макет на архитектурна среда с обществени и жилищни сгради, улици, паркове и градини), рисуване, конструиране, смесени техники.
4. Обсъждане на резултати.
5. Оценка на резултати.
Знания, умения и отношения:
Знания: Прилага знания за архитектурна среда
– видове сгради.
Умения: Изобразява по наблюдение и впечатления архитектурни елементи на различни видове
обществени сгради.
Отношения: Проявява интерес и изразява свои
впечатления от архитектурата на различни видове
обществени сгради.
Нови понятия: няма.
Методически указания:
1. Дискусия – споделяне на впечатления и изразяване на мнение от проучване на архитектурна
среда в родния край (Кое какво e и как изглежда?).
2. Изпълнение на практическа задача по впечатление от проучването – създаване на план-карта
с улици, обществени и жилищни сгради. Обозначаване на важни обществени сгради – болница,
полиция, кметство, училище, поща и др.
3. Педагогическа технология:
– Как се създава... пейзаж със сгради от родния
край (инструкция за етапи на работа);
– Приложи наученото – описание и изобразителна дейност с творчески елементи – конструиране и рисуване.
4. Обсъждане на резултати от практическите задачи.
5. Оценка и самооценка:
– познава архитектурата на различни видове
обществени сгради;
– различава визуални особености на различни
видове обществени сгради;
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– създава план (карта) или макет на обществени сгради от проучване в родния край;
– изразява емоционално-естетическо отношение към архитектурата на обществени сгради
в родния край;
– индивидуални творчески постижения.
Коментар:
Урокът затвърдява знанията и уменията на учениците за архитектурна среда и визуални особености на различни по вид и предназначение
обществени сгради. Обогатява образните им
представи за ориентиране в населено място. В
условията на проучване учениците запомнят как
изглеждат и къде се намират важни обществени сгради, които имат характерен външен вид и
специфични знаци или надписи. В условията на
творческа ситуация в урока учениците изразяват
впечатления от проучването в описания и изобразителна дейност. Самостоятелно или в екип те
създават план (карта) или макет на архитектурна
среда в родния край – чрез рисуване, апликиране
и конструиране. Резултатите от този урок се прилагат в уроци № 13, 14 по тема 9. „Изобразителни
технологии“. В урока се осъществяват междупредметни връзки с обучението по човекът и обществото и български език и литература.

Как се създава... пейзаж със сгради от родния
край
1. Нарисувай различни по вид сгради (къщи, магазини и др.), дървета с различни форми (8а).
2. Дорисувай и изрежи покривите, прозорците и
вратите (8б).
3. Изрежи части от цветни листове, както е
показано на (8в). Направи прегъвки и конструирай
сграда на сладкарница или къща, фонтан, стълби
и обемни покриви (8в).
4. Нарисувай табелата и витрината на сладкарницата.
5. Залепи къщите върху картони (корица на
рисувателен блок), като редуваш ниски и високи
сгради (8г).
6. Подреди картоните изправени, както е показано на 8д, и оформи площад в населено място.
За практическо упражнение може да се използва приложение № 2.

Бележки
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ТЕМА: 5.
РАЗПОЗНАВАМ ВИДОВЕ СГРАДИ
(УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА
И ЗА ОБОБЩЕНИЕ – 1 ЧАС)
План на урока:
1. Дискусия за разширяване на знанията за видовете архитектурни постройки.
2. Каква информация получаваме от елементите
и формите на сградите?
3. Представи си и разкажи за сграда с необикновенни прозорци, покрив и силует.
4. Актуализиране и разширяване на знанията от
предишните класове за: плоски и обемни форми,
силует, релеф. Коментар за разлики в използваните материали и оформление според предназначението на сградата.
5. Изпълнение на практически задачи:
– Рисуване на човешки фигури;
– Използване на хартия и цветни материали за
конструиране на обемна форма;
– Рисуване на архитектурно съоръжение в природна среда.
6. Оценяване (проверка на усвоените знания,
умения и отношения); самооценяване (Как се справих?).
Знания, умения и отношения:
Знания: Разпознаване на обществени сгради
(гари, летища, музеи, жилищни сгради). Затвърдяване на знания за определени видове (обществени и жилищни) сгради, обобщение за архитектурни форми и елементи.
Умения: Прилага знания за разнообразието на
архитектурните форми и тяхното разположение в
обществена среда. Създаване на проект за безопасна детска площадка с човешки образи. Редуване на еднакви форми и силуети в обемна конструкция. Умения за използване на цветове и форми
в ритъм, подбира подходящи форми за украса и
използва подходящи изобразителни техники.
Отношения: Коментиране на ролята на архитектурните елементи и материали в природна и
обществена среда. Създава рисунки по въображение за детска среда.
Нови понятия: няма.
Урокът дава възможност за по-активна творческа изява на учениците чрез използване на
различни материали за рисуване и конструиране.
Методически указания:
1. Какви сгради има в твоето родно място? Как
разбираш коя сграда е за живеене? Къде може
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да се строят детски кътове за игра? Как си представящ сграда в бъдещето за пътуване с въздушен
транспорт? Опиши сградата на твоето училище?
Как можеш да я украсиш?
2. Дискусия за приложението на модулни конструкции (огради, пластична декорация, паркови
елементи) в архитектурна среда.
3. Указания за практическите задачи демонстрация и онагледяване с фотоси на детски кътове и комплекси за атракции и игри.
4. Обсъждане на резултатите от урока. Подреждане на изложба в стаята.
Оценка и самооценка за:
– приложение на знания в рисунки и конструкции за архитектурни форми и елементи в обществена среда;
– коментират сградите в съвременната архитектурната среда.
Как се справих?
Коментар:
Учениците разширяват знанията за разнообразието на архитектурната среда. Осъзнават важността є за качеството на живот. С предложената
идея за макет на детска площадка по нагледен и
практически начин учениците получават знания за
взаимодействието на архитектурата и природната
среда. Урокът дава възможност за създаване на
начални представи за използването на стилизация и ритъм в архитектурата и приложните изкуства, които по-късно ще доразвият като знания и
умения в темите по УП „Декоративни образи и
форми“ и „Видове приложни изкуства“.

Бележки
Как се създава... ограда с образи на деца
1. Използвай ленти от картон, върху които да
очертаеш силуетите на децата (11а).
2. Нарисувай и оцвети детайли на фигурите
(11б).
3. Свържи с напречни ленти силуетите на децата (11в).
4. Подреди отделните части от оградата в
конструкция с квадратна или правоъгълна форма.
С нея може да заградиш различни предмети на
чина си.
За практическо упражнение може да се използва приложение № 3.
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ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА
АРХИТЕКТУРНА СРЕДА
ТЕМА: 6.
ИНТЕРИОР
(УПРАЖНЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ – 1 ЧАС)
План на урока:
1. Обща съпоставка
Кои професии участват в създаването на жилищен интериор? Разкажи какво е изобразено на
илюстрацията? На кои илюстрации има интериори
на жилищни сгради? Сравни и опиши мебелите
в жилищен и обществен интериор. Какви творби
можеш да видиш в интериора на изложбена зала
или музей?
2. Разкрива основни връзки между мебелите
в интериорите при наблюдения и изобразителна
дейност.
3. Изпълнение на практическа задача:
Упражнение за изобразяване (рисуване) на стаи
и мебели в дом: антре, кухня, спалня, хол, детска
стая, баня. Прилагане на рисунката и конструиране с помощта на кутия – жилищната сграда.
Знания, умения и отношения:
Знания: Да различава изображения с различен
интериор в зависимост от предназначението на
сградата.
Умения: Да създава изображения по впечатление, като изобразява различни помещения на жилищни сгради и обзавеждането им.
Отношения: Да проявява интерес и въображение при разглеждане и изобразяване на жилищен
интериор и интериор в обществени сгради.
Нови понятия: интериор
Урокът за упражнения и практическа дейност
дава възможност за по-активна творческа изява
при индивидуално и екипно участие на учениците.
Методически указания:
1. Разказ за различията в интериора на всяка
стая и сграда според вида и предназначението є.
2. Беседа за колективната работа на архитекти,
художници и строители.
3. Проследяване в стъпки създаването на интериор за дом. Разчертаване на броя на стаите, избор за рисуване на обзавеждането и оцветяване.
Поставяне на рисунката в кутия, добавяне на под
и стени от картончета, изрязване на прозорци, комин и покрив.
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4. Изпълнение на практическите задачи. Акцент
върху значението на интериора и необходимостта
от различното обзавеждане на стаите.
5. Обсъждане на резултатите от практическите
задачи. Оценка и самооценка за:
• различаване по визуални белези на интериора; различаване според мебелировката на
предназначението на всяка стая;
• описване на прилаганите начини за създаването на интериор в жилищна сграда.
Варианти:
• Учениците споделят своите представи за интериор на своя дом и коментират начините за
създаването му в кутия.
• Учениците изобразяват разположението на
стаи в жилище. Рисуват разположението на
мебелите и моделират от глина или пластилин мебелите в детската стая по представа
или въображение.
Коментар:
Тази тема развива умения за откриване на визуалните особености на вътрешната архитектурна
среда и чрез изобразителната дейност на споделяне на впечатления и преживявания.
Всеки ученик може по представа или по въображение да създаде своя дом – стаи и мебели.
Учениците познават материалите и пособия за рисуване и за художествено конструиране, могат да
изпитат удовлетворение и радост от направата на
интериор в къща за кукли.
Знанията и уменията в урока се постигат чрез
рисуване на характерни елементи на вътрешната
и външната архитектурна среда (покриви, кули,
колони, стълби, помещения).
Урокът има връзка с темите за обществени и
жилищни сгради и вътрешна и външна архитектурна среда.
Междупредметни връзки: технологии и предприемачество, математика, човекът и обществото,
човекът и природата.
Как се създава... интериор
1. Начертай няколко правоъгълника на лист. Определи броя на стаите и предназначението им
(9а).
2. Обзаведи стаите, като нарисуваш мебели
(9б). Оцветената рисунка постави в кутията (9в)
и добави изрязани картончета за стени, под и
таван.
3. Изрежи от цветни листове прозорци, врата,
покрив и комин (9г). Нарисувай с флумастери тухли
и керемиди и ги залепи (9д).
За практическо упражнение може да се използва приложение № 4.

Бележки
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ТЕМА: 7.
ЕКСТЕРИОР
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 1 ЧАС)
План на урока:
1. Разглеждане на сгради и къщи, които са културно и национално богатство? С какво те впечатляват?
2. Обща съпоставка
Как ни въздействат различните екстериори от
миналото и днес? С какво впечатляват старите
къщи и с какво се отличават от съвременните
сгради и жилищни блокове? Какъв е екстериорът
на твоя роден край?
3. Изпълнение на практическа задача по впечатление.
Самооценяване (Как се справих?)
Знания, умения и отношения:
Знания: Да знае какво е екстериор и да описва
екстериора на своя роден край. Разпознава различни екстериори по външния вид на сградите и
природната среда.
Различава изображения с различен интериор в
зависимост от предназначението на сградата.
Умения: Да различава изображения на екстериори, създадени в миналото, и на изградените
днес сгради.
Отношения: Да оценя красототата на старите
сгради, които са културно наследство. Да проявява емоционално отношение към различните екстериори и към неповторимоста на своя роден край.
Нови понятия: екстериор
Урокът е за нови знания и дава възможност за
нови творчески изяви на учениците.
Методически указания:
1. Разказ за архитектурната среда в населени
места със сгради, зелени площи, улици и площади. Разкриване на красотата на екстериорите на
старите къщи. Сравнения на съвременни екстериори с екстериори от миналото.
2. Беседа – описание на екстериор на стара
възрожденска къща, която е културно и национално богатство.
3. Изпълнение на практическата задача – рисуване по впечатление на екстериор – пейзаж с
къщи.
4. Обсъждане на резултатите от практическите
задачи.
Оценка и самооценка за:
5. Варианти:
• А) Учениците споделят своите представи за
екстериор на своя роден край в рисунка.
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• Б) Учениците рисуват пейзаж с къщи по избор на стари или съвременни сгради.
• В) Прилагат наученото с моделиране на къща от пластилин или къща от лакомства (с
бисквити, вафли и бонбони, залепени с пудра
захар и лимонов сок).
Коментар:
Има за цел да възпита у учениците отношение
към екстериора на сградите и заобикалящата ги
среда. Да ценят културното и националното наследство на някои сгради.
Учениците разширяват своите познания и заобикалящата ги външна среда. Обръща се по-голямо внимание на опазването на неповторими
екстериори от миналото. Формира се интерес към
националното културно-историческо наследство и
художествена култура. Тази тема развива умения
и знания за изобразяване на външна архитектурна среда и по-лесното откриването на визуални
особености на външната архитектурна среда –
екстериор. Споделяне на впечатления и преживявания чрез рисунка на пейзаж с къщи.
Урокът има връзка с темите за обществени и
жилищни сгради и вътрешна и външна архитектурна среда.
Междупредметни връзки: човекът и обществото, човекът и природата, български език, музика.

Бележки

Как се създава... рисунка на пейзаж с къщи
1. Отбележи какво виждаш най-близко до теб
от обектите в пейзажа.
2. Помисли къде в листа ще разположиш къщата, която най-много харесваш.
3. Отбележи местата на дърветата и формата
на короните им.
4. Прецени големината на изобразените обекти
в рисунката (къщи, дървета, планини, хора, транспортни средства).
За практическо упражнение може да се използва приложение № 5.
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ТЕМА: 8.
РИСУВАНЕ НА ИНТЕРИОР
И ЕКСТЕРИОР
(УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА
И ЗА ОБОБЩЕНИЕ – 1 ЧАС)
План на урока:
1. Дискусия за разширяване на знанията за
разнообразието от интериорни и екстериорни
пространства в съвремието.
2. Обсъждане на формите на сградите в миналото и днес.
3. Актуализиране и разширяване на знаниятаза
интериор и екстериор. Коментар за разлики на
оформление на вътрешните пространства според
предназначението им.
4. Изпълнение на практически задачи:
– Конструиране на музеен интериор;
– Използване на хартия и цветни материали за
конструиране;
– Рисуване на елементи от съвременен интериор.
5. Оценяване (проверка на усвоените знания,
умения и отношения); самооценяване (Как се
справих?).
Знания, умения и отношения:
Знания: Различава сгради от миналото и настоящето (възрожденски къщи, съвременни жилищни
сгради). Затвърдяване на знания за определени
видове (обществени и жилищни) сгради, обобщение на знанията за интериор и екстериор.
Умения: Прилага знания за разнообразието на
интериори и екстериори и съществуването им в
обществената среда. Създаване на проект на интериор за музейна експозиция. Умения за създаване на обемна конструкция (чертане, изрязване по схема, рисуване на интериорни детайли).
Умения за използване на подходящи изобразителни техники за създаване рисунки на интериор
и екстериор.
Отношения: Коментиране на ролята на архитектурното оформление в обществена и жилищна
среда. Създава рисунки по въображение за съвременен дом.
Нови понятия: няма.
Урокът дава възможност за по-активна творческа
изява на учениците, чрез използване на различни
материали за рисуване и конструиране.
Методически указания:
1. Какви сгради има в твоето родно място? Как
разбираш кой интериор е създаден за живеене?
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Представи си и разкажи за интериора, който харесваш. Какви интересни предметите има в него?
Има ли в твоето родно място стари и нови къщи,
построени на една улица? Опиши сградите в центъра на твоя град, село. Там ли се намира твоето
училище? Какво можеш да добавиш в архитектурната среда на това място?
2. Дискусия за приложението на архитектурните
елементи в интериори и екстериори. Указания за
практическите задачи демонстрация.
3. Обсъждане на резултатите от урока. Подреждане на изложба в стаята.
Оценка и самооценка за:
– приложение на знания в рисунки и конструкции;
– изразяват отношение към съвременната архитектурната среда.
Как се справих?

Как се създава... художествена конструкция на
интериор
1. Прегъни листа, както е показано, и разрежи
долната част по средата. Прегъни отрязаните
краища така, че да се образуват две стени под
ъгъл и част от пода на стая (10а).
2. Нарисувай с линии в двете горни части различни елементи и предмети от бита на българската къща (10б).
3. Оцвети рисунката в подходящи цветове и
конструирай мебели и съдове от картон за интериора (10в).
4. Завърши своята конструкция, като залепиш
частите за под. Подреди мебелите (10г).

Коментар:
Учениците разширяват знанията си за разликите между интеририори в съвременни жилищни
сгради и сгради в миналото. Осъзнават важността
на използваните материали за качеството на живот. С предложената идея за макет на интериор на
възрожденска къща учениците имат възможност
да осъзнаят красотата на архитектурното наследство като национална ценност. Урокът дава възможност за създаване на междупредметни връзки
с учебния предмет човекът и обществото и за
развиване на редица културни компетентности:
общуване и участия в комуникативни ситуации
при описания на обекти от архитектурна среда;
използване на основни геометрични фигури при
създаване на образи и знаци; развиване на мотивация и увереност за творческа изява и личностна
реализация; сравняване на елементи от българското народно творчество – народни инструменти,
български народни носии, обредни предмети; изразяване на естетическо чувство чрез артистично
себеизразяване и участие в културния живот.
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ТЕМА: 9.
ОТКРИЙ СЪКРОВИЩЕТО – ПРОЕКТ
(УРОК ЗА ЗАТВЪРЖДАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И
ЗА ОБОБЩЕНИЕ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Обща съпоставка на различните по вид сгради и тяхното предназначение. Разкрива основни
връзки между сграда и нейните характерни архитектурни елементи при наблюдения и изобразителна дейност.
2. Подготовка за проекта игра „Намери съкровището“ – проучване, разделяне на екипите и избор
на архитект, теглене на жребий за сграда, разпределение на изобразителните задачи във всеки екип.
3. Изпълнение на проекта игра „Намери съкровището“
4. Упражнение за изобразяване (рисуване): на
силует на сграда по жребий; на архитектувните
елементи, като ги оцветява и изрязва.
5. Скриване в общия силует на сградата под колони, прозорци или врати на избрания визуален
знак за произведение на изкуството (съкровище).
6. Игра и присъждане на победител, открил първи съкровището на останалите екипи.
7. Самооценяване (Как се справих?).
Знания, умения и отношения:
Знания: Да знаят особеностите на архитектурната среда. Да познават и различават елементите
в екстериора и интериора – колони, решетки, куполи, кули, стълби и разнообразието на прозорци
и врати, украсяващи различни по предназначение
сгради.
Умения: Да различават силуети на различни по
вид сгради; да прилагат в рисунки разнообразни
архитектурни елементи. Затвърждаване на уменията им за работа в екип.
Отношения: Да проявяват интерес и въображение при разглеждане и изобразяване на различни
по вид и предназначение сгради и характерните
им архитектурни елементи.
Нови понятия: няма.
Урокът дава възможност за по-активна творческа изява при индивидуално и екипно участие на
учениците в играта.
Развитие на обучението по темата
1. Разглеждане на изображения на 24 с. в учебника. Какви по предназначение и вид са сградите
и с какви архитектурни елементи са украсени?
2. Подготовка за проекта игра:
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– Разделяне на екипи с представител „архитект“;
– Теглене на жребий за определяне на вида
сграда за изобразяване;
– Разпределение на изобразителните задачи във
всеки екип силует на сградата и елементите
в интериора и екстериора (прозорци, врати,
покрив, стълби, колони);
– чрез комбиниране, разместване, прибавяне
или премахване на архитектурни елементи.
3. Създаване на проект игра.
4. Избор на визуален знак за произведение на
изкуството – съкровище. Децата обичат истории
за съкровища. Нека измислят съкровище, което да скрият под някой архитектурен елемент от
сградата.
5. Проверка на усвоените знания, умения и
отношения – да изиграят играта (Какво са научили
от урока?) и да направят изложба в класната стая.
Текстови описания на художествените произведения, които са избрали за свои съкровища.

Методически указания:
1. Разказ за професията на художника и как
неговите произвидения са съкровища шедьоври и
много скъпи и неповторими.
2. Беседа за съставните елементи на обществената или жилищната сграда. Учителя помага при
разпределянето на екипи от по 5 деца. Приготвя за жребий листчета с обществени и жилищни
сгради. Архитектът на всеки екип изтегля своята
задача.
3. Всеки екип обсъжда и разпределя задачите
помежду си. Екипите рисуват силуета на сградата, която са изтеглили чрез жребий, на отделни
листчета изобразяват и оцветяват врати, прозорци,
колони, стълбище, изрязват ги и ги залепват само
в горния край върху силуета на сградата прецизно.
Рисуват своето ценно художествено произведение
като визуален знак и го скриват тайно от другите
екипи, като го залепват под някой архитектурен
елемент. Крайният резултат от задачата се представя пред класа от архитекта на групата.
4. Обсъждане на резултатите от практическите
задачи.
Оценка и самооценка.
Всеки отбор получава точки по критериите от
с. 25, които могат да се записват на дъската от
учителя. Победител е отборът с най-много точки.
Резултати:
– изложба на проектите игра;
– текстови описания на художествени произведения „съкровища“;
– творческа задача – да се направи албум от
рисунките на сгради и архитектурни елементи с
включени текстови описания на „съкровищата“.
Варианти: Темата е подходяща за образователна
игра и по време на зелено училище или екскурзия.
Изпълнение на играта
1. Всеки екип рисува силует на избрана сграда
(8а).
2. Изобразява на отделни малки листове подходящите архитектурни елементи за нея. Оцветява ги
и ги изрязва (8б).
3. Всеки екип решава под кой архитектурен елемент да скрие избраното от него съкровище. То
трябва да е визуален знак за произведение на изкуството и да служи за украса в интериор. „Съкровището“ (8в) трябва да се скрие (нарисува и
залепи) под архитектурен елемент на сградата.
4. Крайният резултат от задачата се представя пред останалите екипи от „архитекта“ на групата (8г).

Коментар:
Чрез игра и забавление децата най-лесно се
учат или затвърждават своите знания и умения.
Важно е в класа да бъде създадена атмосфера
на творчество и емоционално преживяване, споделяне, уважение към професията на художника и
към съучениците.
Направете изложба на рисунките от художествените проекти в училище. Разгледайте ги заедно
и направете класация. Нека децата сами избират
по какви критерии (взети от урока) да оценяват.
Да се обърне внимание на ценната художествена вещ, която наричаме съкровище. Имат ли в
домовете си художествени произведения? Кое е
най-ценното художествено произведение в училището им?
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ТЕМА: 10.
ГРАД НА БЪДЕЩЕТО
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Какво е „зелена архитектура“? Коментиране
на примери за научни открития, нови технологии
за подобряване на условията на живот в хармония с природата и за опазване на околната среда
в градове на бъдещето.
2. Усвояване на понятие за зелена архитектура.
3. В какъв град искам да живея? Изразяване на
впечатления с описание и изобразителна дейност
за замърсени и чисти градове.
4. Практическа задача – рисуване по представа
на град на бъдещето.
5. Обсъждане на резултатите.
6. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Разбира значението на архитектура на
бъдещето.
Умения: Свързва значението на архитектурната
среда с подобряване на начина на живот в бъдещето.
Отношения: Изразява екологични идеи за хармония между архитектурна и природна среда.
Нови понятия: зелена архитектура
Методически указания:
1. Беседа и работа с нагледни средства (снимки, рисунки). Учениците разглеждат илюстрациите
в учебника (с. 26) и споделят впечатления. С помощтта на учителя те коментират нови технологии
и научни открития, които подобряват условията за
живот, създават хармония между архитектурната
среда и природата, допринасят за опазване на
околната среда.
2. Дискусия „В какъв град искам да живея?“.
Сравняване на чисти и замърсени градове по екологични и естетически показатели, проявяване на
критично мислене. Изразяване на впечатления с
описания и изобразителна дейност.
3. Педагогическа технология:
– приложи наученото – проучване на условията за живот в архитектурна среда в родния
край;
– практическа дейност – рисуване по въображение: град на бъдещето, смесени техники.
4. Обсъждане на резултатите.
5. Оценка и самооценка:
– разбира значението на понятието „зелена архитектура“;
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– изразява екологични идеи за градове на бъдещето;
– оценява значението на архитектурната среда
в градове на бъдещето за подобряване на
начина на живот;
– изразява свои идеи и проекти за град на бъдещето с описания и изобразителна дейност;
– използва подходящи изразни средства – форми, цветове, композиция в изображения за
град на бъдещето;
– индивидуални творчески постижения.
Коментар
Обучението по темата дава възможност за
засилени вътрешнопредметни и междупредметни връзки. Резултати от този урок се прилагат в
уроци № 11, 12 по тема 3 „Градове на бъдещето
– зелени градове“. Усвояването на нови знания
за зелена архитектура се осъществява на основата на придобити знания за опазване на околната
среда в обучението по околен свят във 2. клас,
човекът и природата. Ходът на урока е наситен с
методически елементи за: развиване на критично
мислене, осъзнаване на отговорност за опазване на околната среда, стимулиране на творческо
мислене и умения за работа в екип.
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ТЕМА: 11.
СЪЗДАВАМ ФАНТАЗНИ СВЕТОВЕ
(УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА НОВИТЕ
ЗНАНИЯ И ЗА ОБОБЩЕНИЕ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Необикновени случки с реални и фантазни
герои в познати и непознати светове.
2. Описание на герои и среда по детска рисунка (ил. 3, с. 28).
3. Изобразителна дейност – рисуване на фантазни герои в измислен град.
4. Разказ по рисунката.
5. Инструкция за създаване на проект на фантастичен град.
6. Избразителна дейност – художествен проект
за град на бъдещето – конструиране, апликиране,
рисуване.
7. Обсъждане на резултатите.
8. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Прилага знания за обекти и среда в
реални и фантазни ситуации.
Умения: Създава изображения на обекти и среда в реални и фантазни ситуации.
Отношения: Изразява идеи за хармония между
архитектурната и природната среда в творчески
проекти.
Нови понятия: няма
Методически указания:
1. Творческа ситуация – споделяне на впечатления от научнофантастични разкази, приказки,
филми и компютърни игри за фантазни светове
и герои; комуникативни ситуации и описания с
художествени изрази на герои и среда.
2. Разказ по детска рисунка с фантазни герои и
среда. Кое какво е и как е нарисувано? Описание
на герои и среда, използвани изразни средства
(линии, щрих, петна), материали и техники.
3. Изпълнение на практически задачи – рисуване на фантазни светове (как изглеждат фантазните герои, къде се намират и какво се случва с
тях), смесени техники.
4. Педагогическа технология:
– Последователност на работа (Как се създава… фантастичен град);
– Приложи наученото – създаване на творчески проект за училище на бъдещето във фантастичен град, моделиране.
5. Обсъждане на резултатите.
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6. Оценка и самооценка:
– прилага знания за архитектурна среда и зелени градове в творческа ситуация с изобразителна дейност;
– проява на въображение и умения за изразяване на творчески идеи за фантазни светове
в описания и изобразителна дейност;
– използва подходящи изразни средства – форми, цветове, композиция в изображения на
фантазни герои и среда;
– инициативност, творчество и новаторство при
изразяване на идеи за бъдещето с изобразителна дейност.
Коментар:
С урока се стимулира интерес на учениците
към научни открития и нови технологии, творчески
проекти за бъдещето. В урока се съдържат разнообразни методически елементи, чрез които се
развиват мисленето и въображението, учениците
се поставят в проблемни ситуации. В дискусии те
изразява собствено мнение по глобални въпроси на съвременния свят, свързани с опазване на
околната среда и подобряване на условията на
живот в баланс с природата. В урока има засилени междупредметни връзки с обучението по български език и литература, човекът и природата.

Как се създава… фантастичен град
Създайте проект за град на бъдещето, като
работите в екипи.
1. Използвайте хартия, картон, пластилин, опаковки,
клечки, прозрачни материали (8 – 10).
2. Задачи на екипите:
Конструктори – изработете обемни фигури
на роботи с формата на човек и транспортни
средства роботи. С флумастери нарисувайте частите на роботите.
Архитекти – направете обемни фигури на
сгради с необикновени форми и конструкция, които да отговарят на определението „зелена архитектура“.
Еколози – включете в макета възобновяеми
източници на енергия – соларни панели, ветрогенератори.
Озеленители – включете в проекта на архитектурна среда зелени зони (паркове, градини, велоалеи).
3. Представете проекта в изложба. Обяснете
идеята си за град на бъдещето.
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ТЕМА: 12.
ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Какво представляват зелените градове? Защо
тези градове се наричат „зелени“? Как изглежда
архитектурната среда в тях (ил. 1, 6 с. 30)?
2. Сравнения на илюстрации и детски рисунки с
изображения на зелени градове (ил. 2 – 5).
3. Споделяне на впечатления с описание и рисунка от проучване на елементи в архитектурната
среда в родния край, които допринасят за чиста
околна среда.
4. Разказ по рисунка. Възприемане и описание
на детска рисунка на зелен град.
5. Изобразителна дейност – рисунка по измислена случка с реални и фантазни герои в необикновен град на бъдещето. Описание на фантазни
герои и среда. Прилагане на смесени техники в
рисунката.
6. Обсъждане на резултатите.
7. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Разбира значението на определението
„зелени градове“.
Умения: Прилага знания за зелена архитектура
в проект за град на бъдещето.
Отношения: Изразява екологични идеи за архитектура на бъдещето в изображения на реални и
фантазни ситуации.
Нови понятия: няма.
Методически указания:
1. Беседа за зелените градове. Коментиране
на екологични и естетически аспекти на зелените градове (архитектурна среда, архитектура на
сградите, екологични материали, възможности за
алтернативни източници на енергия, eстетическо
въздействие на архитектурната среда и т.н.). Разглеждане на примери от снимки, рисунки.
2. Разказ по рисунка. Изразяване на впечатления за зелени градове – описания и рисунка.
3. Творческа задача – фигурална композиция с
фантазни герои и среда, смесени техники. Описание на рисунката по измислена история (случка)
с фантазни герои на чужда планета. Общуване и
участия в комуникативни ситуации при описания
на героите и на средата. Обсъждане на възможности за устойчиво използване на материали и
ресурси в архитектурната среда на съвременните
селища.
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4. Обсъждане на резултати.
5. Оценка и самооценка:
– прилагане на знания за зелени градове в
творческа ситуация с изобразителна дейност;
– проява на въображение и умения за изразяване на творчески идеи за зелени градове в
описания и изобразителна дейност;
– създава фигурална композиция с фантазни
герои и среда;
– използва изразни средства – форми, цветове
за характеристика на герои и среда, прилага
смесена техника;
– индивидуални творчески постижения.
Коментар:
Урокът има важно значения в обучението на
учениците по тема 3 „Градове на бъдещето – зелена архитектура“. Чрез урока се придобиват знания за зелените градове, стимулират се въображението и творчеството на учениците. Той дава
възможност за изразяване на екологични идеи за
градове на бъдещето, за чиста околна среда, за
създаване на архитектурна среда в хармония с
природата. В урока може да бъде включена екипна работа на учениците чрез организирането им в
различни екипи – архитекти, инженери, дизайнери, еколози. Урокът съдържа разнообразни творчески елементи и възможности за междупредметни връзки с обучението по български език и
литература, човекът и природата, технологии и
предприемачество.
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ТЕМА: 13.
ХУДОЖЕСТВЕНО КОНСТРУИРАНЕ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Споделяне на впечатления за ролята и въздействието на декоративните изкуства и скулптурата в архитектурната среда на селищата.
2. Какво е художествена конструкция – усвояване на нови знания.
3. С какви материали и техники се създава художествена конструкция?
4. Къде се поставят художествени конструкции?
5. Практическа задача за създаване на художествена конструкция от хартия и картон.
6. Обсъждане на резултатите.
7. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Познава изобразителни техники за художествено конструиране.
Умения: Създава художествена конструкция с
обемни форми.
Отношения: Изразява впечатления и предпочитания към възможностите на изобразителни технологии за художествено конструиране.
Нови понятия: художествена конструкция
Методически указания:
1. Коментар на примери с декоративни изкуства
в архитектурна среда, в интериор и екстериор на
сгради. Споделяне на впечатления от проучване и
наблюдения.
2. Беседа за усвояване на нови знания за художествена конструкция, коментиране на илюстрации в учебника (с. 30).
3. Дискусия за мястото на художествените конструкции в естетическия облик на архитектурната и природната среда. Споделяне на собствено
мнение на учениците.
4. Педагогическа технология:
– Как се създава… художествена конструкция?
Обсъждане на идеи, материали, начини за
закрепване на частите, рисуване на детайли.
– Приложи наученото – изработване на художествена конструкция за украса в природен
парк. Включване в конструкцията на плоски и
обемни форми с разнообразни повърхности и
свързване с подвижни и неподвижни връзки.
Използване на смесени техники – конструиране, апликиране, рисуване.
5. Обсъждане на резултатите.
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6. Оценка и самооценка:
– прилага знания за художествена конструкция
в изобразителна дейност;
– използва разнообразни начини за свързване
на основните части в конструкцията (подвижни и неподвижни връзки);
– проява въображение и умения за изразяване
на творчески идеи;
– използва смесени техники при изпълнение на
практическата задача (конструиране, апликиране, рисуване с цветни материали и флумастери);
– индивидуални творчески поситжения.
Коментар:
В урока се усвояват нови знания за изобразителни технологии – художествено конструиране.
Урокът развива пространствените представи за
разположение и съотношение на части в конструкция, развива въображението на учениците
за прилагане на подходящи начини на подвижно
и неподвижно свързване на частите в конструкция. В урока се стимулират интересът и предпочитанията на учениците към различни материали
– изобразителни (хартия, картон, бои, пластилин)
и неизобразителни (различни опаковки, природни
материали и др.); развиват се въображението и
естетическия вкус при подбора и съчетаването им.
В урока учениците прилагат знания от обучението по математика за видове геометрични форми,
съотношения, разположение в пространството и
от обучението по технологии и предприемачество.

Как се създава… художествена конструкция
На 10д е показана художествена конструкция,
която е превърната в обемна форма на къща. Изпълнени са следните етапи:
1. Обсъждане на идея за художествената конструкция, материалите за изработване и предназначението є за красива архитектурна среда.
2. Изработване на художествената конструкция:
сгъване на обемни форми с ръбове (10а, 10б).
Използвани са отпадъчни материали – велпапе, картон от опаковки.
свързване на обемните форми с неподвижни
връзки;
залепване на цветни хартии по обемните форми
(10в);
дорисуване на части и детайли (10г).
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ТЕМА: 14.
ИЗМИСЛЯМ И КОНСТРУИРАМ
ГРАДОВЕ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКА
ДЕЙНОСТ – 1 ЧАС)

План на урока:
1. Коментиране на видове художествени конструкции от различни отпадъчни или рециклирани
материали.
2. Изпълнение на творческа задача – създаване на художествена конструкция от пластмасови
форми по собствен избор.
3. Как се създава художествена конструкция с
отпадъчни материали? Стимулиране на интереса
на учениците към приложение на разнообразни
материали (цветни хартии, картон, растения и камъчета и др.) и различни по вид и големина пластмасови форми в изобразителна дейност.
4. Разглеждане на фотоси от съвременна архитектура, зелена архитектура, резултати от детска
изобразителна дейност на фантазна и реална
среда (илюстрации на с. 34)
5. Обсъждане на начините за опазване на природната и обществената среда от замърсяване с
пластмасови отпадъци.
6. Разделяне на класа на групи за проектиране
и работа при изпълнение на художествена конструкция. Обсъждане на приложението на промишлени изделия за бита в творчески ситуации за
създаване на фантазен град. Как може да се използват за създаване на художествена конструкция на тема „Град на бъдещето“? Коментар за:
– вида на формата – плоска, обемна, с една
част или с повече части;
– начин на свързване на отделните части на
конструкцията (подвижни, неподвижни, могат
да се разгъват или извиват и др.), поставяне
(могат да стоят изправени, да висят окачени);
7. Усвояване на начини за изработване на художествена конструкция (демонстрация от учителя,
разглеждане на ил. 10 а – г).
8. Изпълнение на творческа задача – изработване на художествена конструкция с пластмасови
форми, създадени от изходна форма чрез рязане, огъване в комбинация с природни материали
(камъчета, растения), цветна хартия по избор на
ученика.
9. Обсъждане на резултати.
10. Оценяване и самооценяване.
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Знания и умения, основни понятия:
Знания: Познава изобразителни техники за художествено конструиране от различни материали.
Умения: Прилага изобразителни техники за изработване на художествена конструкция с плоски
и обемни форми; обогатява изработените форми
с апликиране и рисуване.
Отношение: Подбира самостоятелно изобразителни материали и техники за художествена конструкция.
Нови понятия: няма.
Коментар:
При разработването на практическата задача в
часа учениците осъзнават важността за съхранение на природата и опазване на растителните видове в архитектурната среда. Освен обобщаването на знания и умения за конструиране и работа
с различни материали темата дава възможност за
практическо упражнение за създаване на обемни
конструкции като архитектурни форми и създава
условие за придобиване на културни компетентности за: прилагане на математически методи на
мислене (логическо и пространствено мислене)
при представяне на художествени конструкции;
прилагане на математическите отношения „по-малко“ и „повече“ в изобразителната дейност; участие
в екипна работа; прилагане на природосъобразни
начини за ползване на материали, техники и технологии за развиване на инициативност, креативност и новаторство, активно участие в проектни
дейности; практическо използване на материали
и пособия, представяне на резултати от творчески дейности в обществена среда. изобразяване
на примери за проява на лична отговорност при
опазване на околната среда и здравето на човека.
Как се създава...
художествена конструкция „Град на бъдещето“
1. Подбери различни по форма и големина пластмасови шишета и чаши (10а).
2. Изрежи части от тях, с които да конструираш сгради с интересни форми и елементи (10б).
3. Композирай сградите една към друга и ги
подреди в пространството. Допълни архитектурни детайли от найлоновите торбички и цветна
хартия (10в).
4. Конструирай зелени площи и дървета от
сламки и зелен картон, както е показано. Разположи ги около сградите.
5. Събери вечнозелени растения и мъхове. Избери в кои от сградите ще пазиш късчета природа
в града (10г).
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ОБРАЗИ, ФОРМИ И ЦВЕТОВЕ
ТЕМА: 15.
ДЕКОРАТИВНИ ОБРАЗИ И ФОРМИ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Разглеждане и описание на различни декоративни форми в носии, мебели, предмети.
2. Беседа за начините на създаване на декоративен образ чрез стилизация.
3. Изясняване на видовете орнамент спрямо използваните образи и композиция на елементите.
4. Изясняване на понятието симетрия. Коментар за използването на симетрични форми за украса като декоративни образи и орнаменти.
5. Откриване на ритмични форми и симетрия в
показаните илюстрации на с. 39.
• Упражняване на новите знания за използването на геометрични форми за създаване на
декоративен образ за украса.
• Рисуване на декоративни образи за украса
чрез използване на ритъм по форма и цвят.
• Оценяване на изобразителните задачи.
Знания, умения и отношения:
Знания: Усвояване на знания за създаване на
декоративни образи чрез стилизация. Различава
основни видове орнаменти, създадени чрез използване на ритъм и/или симетрия.
Умения: Различава видовете орнаменти и разбира начините за създаване на орнаменти в образци на народното творчество и в изобразителното изкуство.
Отношения: Изразява емоционално отношение
при създаване на декоративни образи. Проявява
внимание към творби с използвани декоративни
образи за украса.
Нови понятия: декоративен образ, декоративен
орнамент, стилизация, орнамент
Развитие на обучението по темата:
1. Разглеждане на снимки, рисунки и творби на
с. 38 и 39 в учебника.
2. Изясняване на понятията по темата.
3. Коментиране на разликите в отделните видове орнаменти.
4. Обяснение за различните степени на стилизация по илюстрациите в рубриката „Как се създава“ на с. 39.
5. Примери за използването им за украса.
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6. Създаване на проект за украса на предмет
за бита чрез използването на симетрия и ритъм.
7. Проверка на усвоените знания, умения и отношения (Какво са научили от урока?).
Методически указания:
1. Беседа и дискусия с нагледните средства
снимки, образци от народното творчество, творби
на художници.
2. Обсъждане чрез въпроси на показаните примери за видовете стилизирани форми и орнаменти
в учебника. Какви форми и образи са използвани
за украса в носиите? Какво животно е изобразено? Как са изобразени цветята в илюстрациите?
Как ще подредиш образ на цвете, за да украсиш
ваза? Коя форма от показаните не е симетрична?
Къде е използвани геометрични форми за създаване на декоративен образ?
3. Демонстрация за различни степени на стилизация при създаване на симетричен образ на
пеперуда.
4. Изпълнение на практическата задача. Практически указания за създаване на орнамент за
украса чрез използване на ритъм. Изясняване как
се създава ритъм чрез използването на еднакви
форми и различни цветове.
5. Обсъждане на резултатите от практическата
задача. Оценка за:
• умения за изобразяване на стилизирани образи чрез използване на ритъм и симетрия;
• индивидуални творчески постижения.

Бележки

В рубриката „Как се създава“ са показани различни степени на стилизация на обект от природата. Учителят може да демонстрира стилизация
на декоративен образ на животно или птица на
дъската. Учениците могат да използват приложение № 6 за създаване на варианти на декоративни образи на птица от геометрични форми.
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ТЕМА: 16.
СЪЗДАВАМ ДЕКОРАТИВНИ ОБРАЗИ
(УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА
И ЗА ОБОБЩЕНИЕ – 1 ЧАС)

План на урока:
1. Дискусия за актуализиране и разширяване
на знанията за видовете декоративни орнаменти,
създадени чрез ритъм на формите или симетрия.
2. Каква информация за вида орнамент от използваните декоративни образи?
3. Разглеждане на илюстрациите на с. 40 – 41 в
учебника.
4. Обсъждане на илюстрациите за начините на
стилизация на листо. Коментар за различните
степени на стилизация спрямо вида на художествените материали.
5. Изпълнение на практически задачи:
Рисуване на стилизиран образ с графични и
цветни материали.
Творческа задача – използване на орнамент от
народното творчество за създаване на проект за
килим.
6. Оценяване и самооценяване (Как се справих?).
7. Проверка на усвоените знания, умения и отношения.
Знания, умения и отношения:
Знания: Формиране на знания за използването
на декоративни образи, създадени чрез стилизация и ритъм в обществената среда. Различаване
на декоративни орнаменти (животински, растителни, с човешки изображения) в художествени
произведения и предмети за жилищната среда,
създадени с различни материали.
Умения: Откриване на декоративни образи,
създадени чрез симетрия или чрез линии и
цветове. Създаване на рисунки на декоративни
образи за украса на предмети и елементи от бита.
Прилагане на знания за симетрия и ритъм, като
създава образи за украса.
Отношения: Изразяване на емоционално отношение към декоративни образи, като коментира
украсата с орнаменти на предмети, тъкани и архитектурни елементи.
Нови понятия: няма.
Урокът дава възможност за по-активна творческа и практическа изява на учениците.
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Методически указания:
1. Къде си виждал декоративни орнаменти и образи? Как се наричат видовете орнаменти? Коя
творба от с. 40, 41 ти харесва? Кои творби са
образци от народното творчество? Указания за
практическите задачи демонстрация и онагледяване за създаване на стилизиран образ.
2. Нарисувай стилизиран симетричен образ на
листо или цвете. Какво ще украсиш с него? Какъв
вид орнамент се получава от съчетание на геометрични фигури? В кои илюстрации разпознаваш
орнамент от геометрични фигури?
3. Обсъждане на резултатите от урока.
4. Оценка и самооценка:
– прилагат в рисунки знания за формите и изразните средства за създаване на образ чрез
стилизация;
– изразяват отношение към различните декоративни образи в художествени произведения с
различно приложение.
Как се справих?
Коментар:
Учениците разширяват знанията си за начините
за създаване на декоративни образи. Те разбират
по-лесно понятията декоративен образ, стилизация, ритъм, чрез беседи и визуален подбор на
високохудожествени образци на творби с декоративни образи. Посещението в ателие на художник или музей, работилница на народен майстор
е подходяща образователен похват.

Бележки
Как се създава... стилизирано листо
1. Огради с молив по контура листото, както е
показано на 15а – 15б.
2. Нарисувай най-общо формата му с графичен
материал (15в). Помисли кои части да превърнеш в
геометрични фигури, избери как да редуваш тъмните и светлите петна в графичната рисунка.
3. Замести в друго изображение на листото
графичните части със светъл и с по-тъмен цвят
(15г).
4. Дорисувай с флумастер линии, точки и фигури
в различните цветни полета.
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ТЕМА: 17.
РИСУВАМ ОРНАМЕНТИ
(УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И ЗА
ОБОБЩЕНИЯ – 1 ЧАС)
План на урока:
1. Обща съпоставка между реален образ на
роза и декоративен образ. Как изглежда розата?
Защо е вдъхновение на различни творци? Какви художествени произведения познават с рози?
Различават ли основните части на розата по вид
и форма в различни образци на народното творчество?
2. Дискусия „Различаване по цвят – символика“. Разглеждане и сравняване на изображения
на роза в художествени произведения, снимки и
детски рисунки.
3. Изпълнение на практически задачи:
– Упражнение за изобразяване: рисуване образ на роза по наблюдение или по памет.
Разглеждане и сравнение на изображенията
на рози в различни художествени произведения. Как различните художници изобразяват
розата в своите творби?
– Прилагане в рисунка или апликация на различни начини за създаване на поздравителна
картичка от декоративен образ на роза.
– Оценяване и самооценяване (Как се справих?).
Знания, умения и отношения:
Знания: Усвояване на практическа основа на
знания за изобразяване на декоративен образ на
роза.
Умения: Да изобразява стилизиран образ на
роза в ритъм или симетрична композиция.
Отношения: Да проявява интерес, въображение
и многообразие при разглеждане и изобразяване
на декоративни образи на роза.
Нови понятия: няма.
Затвърдяване на понятията: декоративен образ,
ритъм и симетрия.
Урокът е за затвърдяване на знанията и за обобщения, а практическата дейност дава възможност
за по-активна творческа изява на учениците.
Развитие на обучението по темата
1. Разглеждане на снимки, рисунки и творби с
изображения на роза на 42 с. в учебника.
2. Дискутиране за стилизация, ритъм и симетрия на изображенията с рози. Разкриване на разликите между реален и декоративен образ.
3. Разглеждане на изображенията за създаване
на релефна картичка от хартия.
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Как се създава... релефна картичка от хартия
1. Нарисувай на прегънат лист и изрежи симетрични фигури и форми от различни цветове хартия (11а, б).
2. Изрежи прецизно клончета с листа за розата
и различни по големина форми за пъпчици по тях
(11в).
3. Използвай малък кръг за център на цветето.
Разположи симетрично около него формите. Използвай ритъм на цветовете.
4. Прегъни лист като картичка и апликирай
стилизирания образ на цветето, залепи двете
клончета симетрично на цветето (11г).
За практическо упражнение може да се използва приложение № 7.

4. Апликиране на стилизиран образ на роза
чрез симетрия или ритъм в поздравителна картичка;
– моделиране на образ на роза – магнитче за
хладилник.
5. Проверка на усвоените знания, умения и
отношения (Какво са научили от урока?)
Изложба на картички в класната стая.
Методически указания:
Беседа и дискусия с нагледните средства снимки, детски рисунки, творби от народното творчество и художници.
Дискутиране за материалите и техниките, които
са използвани в показаните илюстрации от 42 с.
Има ли стилизация и ритъм?
Демонстрация и създаване на поздравителна
картичка с композиция от стилизирани образи на
роза.
Изпълнение на практическата задача. Практически указания за създаване на релефна картичка от хартия – апликация от с. 43.
Изпълнение на практическата задача. Акцентиране и върху практическата задача за моделиране на рози с моделин или глина.
Обсъждане на резултатите от практическите задачи. Оценка и самооценка за:
• умения за изобразяване на декоративен образ на роза;
• умения за изразяване на емоционално-естетическо отношение към любими хора с картичката;
– индивидуални творчески постижения;
– самооценка. Как се справих?
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Коментар:
В темата са предложени изображения, чрез
занимателни задачи и предложения за изпълнението им с различен материал. Важно е да се
развият позитивни нагласи при изобразяването
є; увереност при апликирането на декоративен
(стилизиран) образ на роза, като поздравителна
картичка или моделиране на роза с магнитче за
хладилник.
Да се стимулират любознателността и мотивацията на учениците да споделят впечатления от
тържества и празници, свързани с розата, чрез
рисунки, апликации, моделиране и описания.
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ТЕМА: 18.
СРАВНЯВАМ ДЕКОРАТИВНИ ОБРАЗИ
(УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И
ЗА ОБОБЩЕНИЕ – 1 ЧАС)

План на урока:
1. Дискусия за актуализиране и разширяване
на знанията за видовете декоративни орнаменти,
създадени чрез ритъм на формите или симетрия в
обществената и културната среда.
2. Каква информация ни дават за вида орнамент, творбите с декоративни образи?
3. Разглеждане на илюстрациите на страниците
в учебника.
4. Обсъждане на илюстрациите за техниките за
създаване на декоративни образи. Коментар за
различните степени на стилизация спрямо вида
на художествените материали.
5. Изпълнение на практически задачи:
– Рисуване на стилизирани образи и орнаменти с графични и цветни материали като украса на буква.
– Създаване на декорация на тъкан (шал) с геометричен орнамент чрез отпечатване.
– Оценяване и самооценяване (Как се справих?).
Знания, умения и отношения:
Знания: Формиране на знания за използването
на декоративни образи, създадени чрез стилизация и ритъм в обществената среда. Различаване
на декоративни орнаменти (животински, растителни, с човешки изображения) в художествени
произведения и предмети за жилищната среда,
създадени с различни материали.
Умения: Откриване на декоративни образи,
създадени чрез симетрия или чрез линии и цветове. Създаване на рисунки на декоративни образи
за украса на предмети и елементи от бита.
Разбиране на вида на декоративните образи
спрямо предназначението на предметите. Прилага знания за симетрия и ритъм, като създава образи за украса.
Отношения: Изразяване на емоционално отношение към декоративни образи, като коментира
украсата с орнаменти на предмети, тъкани и архитектурни елементи.
Нови понятия: няма.
Урокът дава възможност за по-активна творческа и практическа изява на учениците.
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Методически указания:
1. Как се наричат видовете орнаменти, показани на страницата? В коя творба от страниците декоративните образи са най-близки до образите в
природата? В кои творби различаваш орнаменти
от архитектурната среда?
2. Указания за практическите задачи демонстрация и онагледяване за създаване на декорация със стилизирани растителни, животински и
геометрични орнаменти.
3. Какво ще украсиш с декоративен орнамент?
Какви вид орнамент се получава от съчетание на
геометрични фигури? В кои илюстрации разпознаваш растителен орнамент? На коя илюстрация е
използван стилизиран образ на цвете?
4. Обсъждане на резултатите от урока.
5. Оценка и самооценка за:
– прилагат в рисунки знания за формите и изразните средства за създаване на образ чрез
стилизация;
– изразяват отношение към различните декоративни образи в художествени произведения с
различно приложение.
Как се справих?

Как се създава...
украсена буква
1. Напиши с молив главната буква, с която започва името ти. Използвай флумастер, за да очертаеш нейния силует (13а).
2. Направи рисунка с молив на растителен орнамент в буквата (13а).
3. Редувай в силуета два цвята за по-големи и
по-малки форми от орнамента (13б).
4. Допиши името си.
5. Можеш да украсиш буквата и по начините,
показани на (12).

Коментар:
Учениците разширяват знанията си за декоративните образи и орнаменти с практически упражнения за стилизация на обекти от природната
среда. Учителят може да илюстрира беседата с
презентация на творби от приложните изкуства
и занаяти, на тъкани и предмети от народното
творчество. Темата предоставя възможност за
постигане на културни компетентности в различни сфери: развиване на представи за визуални
характеристики на геометрични форми и линии;
използване на геометрични фигури за стилизация
на образи, изобразяване на различни линии (права,
крива, затворена, пресечени), способности за използване на математически методи на мислене;
планиране на самостоятелната работа на ученика, обсъждане на възможности за устойчиво използване на материали и ресурси в учебния процес.
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ИЗОБРАЗИТЕЛНИ
ТЕХНОЛОГИИ
ТЕМА: 19.
МОДЕЛИРАМ С РАЗЛИЧНИ ТЕХНИКИ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)
План на урока
1. Скулптурата в изобразителното изкуство от
древността до днес. Разглеждане на различни
скулптурни творби (с. 46 – 47).
2. Изразяване на впечатление от разглежданите релефни изображения. Описание на начините
за създаване на релефни форми.
3. Обяснения за особености на релефните изображения, форми, материали.
4. Сравняване и различаване на скулптурни орнаменти за украса в интериор и екстериор (ил.
1 – 7, с. 46).
5. Сравняване и различаване на обемни от
плоскостни изображения на човешки фигури и орнаменти в предмети. Разглеждане на етапите за
създаване на човешки фигури от пластичен материал с релефна декорация.
6. Обсъждане на отговорите на въпросите и на
резултатите от практическото упражнение. Усвояване на знания на практическа основа за създаване на украса на гривна.
7. Практическо упражнение за създаване по памет на декоративна композиция с релефни форми
на архитектурен елемент. Създаване на релеф от
пластичен материал (пластилин, глина).
8. Оценяване на ученическите проекти.
Знания, умения и отношения:
Знания: Познава най-важни особености на релефа в скулптурата. Различава релефни скулптурни творби от картини и рисунки.
Умения: Различава и описва най-важни особености на пластичени творби от различни материали.
Отношение: Изразява емоционално отношение
към пластични творби на приложните и изящните
изкуства, създадени за интериори и екстериори.
Нови понятия: изобразителни технологии
Методически указания:
1. Въвеждащи въпроси от учителя за възприемане и описание на релефни изображения от
учениците – с. 46.
2. Сравнения и описания на различни пластични орнаменти с растителни и животински образи.
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Различаване на рисунки и картини от обемни релефни изображения.
3. Коментар за видове скулптура – кръгла фигура и релеф (знания от 2. клас) и поставяне на
акцент върху използването на релефни изображения като украсен орнамент.
4. Актуализиране на знанията за основните материали в скулптурните релефи – камък, дърво,
метал.
5. Разбиране на особеностите на релефните
декоративни творби (обемна и плоска релефна
форма, начин на работа, материали). Обсъждане
на етапите за създаване на пластична форма на
човешки фигури с релефни елементи. Използване
на технология на моделиране с конструкция.
6. Къде можем да видим релефни изображения?
В открити и закрити пространства, украса в обществени и жилищни сгради.
7. Коментар на ученическите проекти за оформление на архитектурен елемент с релефна украса.
8. Оценяване на ученическите творби:
– изобразителни умения за създаване на растителен орнамент;
– умения за композиране на орнаменти, изпълнени с пластичен материал.
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За практическо упражнение учениците могат
да използват различни геометрични фигури за украса на декоративните образи (цар и царица),
чрез изрязване, апликиране и оцветяване от шаблона от приложение № 8.

Коментар:
Разработката на темата, както и използваните
илюстрации може да послужат за основа за създаването на междупредметни връзки на практическа основа с учебното съдържание на предмета
човекът и обществото. Придобиването на знания
за разнообразието от художествени творби с релефни изображения, начините за моделиране с
конструкция ще обогатят и ще допринесат за стимулиране на изобразителните умения на учениците. Въпросите, задачите и илюстрациите в темата
осигуряват връзка с по-рано формирани знания
за скулптурата като вид изобразително изкуство
и със глобалната тема от УП за 3. клас Обществени и жилищни сгради. Усвояването на изобразителни техники и технологии за създаването на
релефни форми създават подходяща основа за
постигането и развитието на КК Математическа
компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите;
Умения за учене.
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ТЕМА: 20.
МОДЕЛИРАМ ОБРАЗИ
(УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА ЗНАНИЯ И ЗА
ОБОБЩЕНИЕ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Разглеждане на различни творби с релефни
изображения на хора и животни, геометрична украса, растителни форми (ил. 1 – 8, с. 48).
2. Изразяване на впечатление от творбите чрез
описание и изразяване на мнение.
3. Усвояване на начини за моделиране на фигура на птица с конструкция (демонстрация от учителя, описание на етапи за моделиране на фигурата – с. 49).
4. Усвояване на начини за моделиране на фигура на животно (демонстрация от учителя, описание на етапи за моделиране на фигура на животно – ил. 5 а – д, с. 33).
5. Развиване на умения за обогатяване на образа чрез прилагане на изобразителни техники и
технологии за моделиране, използване на линии
и точки за украса на фигурата.
6. Изпълнение на творческа задача (конструиране на зооморфен съд).
7. Обсъждане на резултати от изпълнение на
творческата задача.
8. Оценяване и самооценяване.
Знания, умения и отношения:
Знания: Познава изобразителни техники за моделиране.
Умения: Прилага техники за моделиране в изобразителна дейност. Умее да моделира фигура на
птица като обемна форма и като декоративен съд.
Отношение: Изразява емоционално отношение
към резултати от собствена изобразителна дейност.
Нови понятия: няма.
Методически указания:
1. Разглеждане на творби на художници и детско творчество с релефни изображения и украса
от различни материали.
2. Беседа от учителя, обсъждане на илюстрациите с цел изразяване на мнение по зададените
въпроси на с. 48.
3. Инструкция за изпълнение на практическите
задачи – моделиране на съд и фигура на птица.
Използване на цветни пластични материал. Украсяване на фигурите с графични и пластични похвати.

62

Оценяване на ученическите творби:
– изобразителни умения за създаване на стилизиран пластичен образ;
– умения за използване на техники за конструиране и моделиране.
Коментар:
Темата е разработена с примери и въпроси,
които може да послужат на учителя за връзка и
обобщение на знанията за декоративни образи
и начините за създаването им. Онагледяването с
художествени творби и предмети с релефна украса може да послужи като основа за затвърдяване
на знанията за изразните средства във видовете
изобразителни изкуства. Демонстрираният начин
за създаване на пластична конструкция дава първоначални знания и умения за създаването на
пластични макети по останалите учебни предмети, както и осигурява постигането на КК Умения за
подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт; КК Математическа компетентност и основни компетентности в
областта на природните науки и на технологиите; КК Умения за учене.

Бележки
Как се създава... образ на птица с конструкция
1. Моделирай тяло и глава на паун. Прикрепи
главата към тялото с помощта на клечка. Използвай клечки и за краката (10а).
2. Украси главата с пера от клечки и разноцветни топчета пластилин. Използвай клечка, за да
прикрепиш и моделираш шията и главата му (10б).
3. Редувай различни цветове пластилин, нанизани
на клечка, за да направиш плоски кръгли форми като
пера (10в).
4. Прикрепи в пластилина или глината конструкцията от клечки като разперени пера. Подреди
формите (перата) на главата симетрично (10г,
10д). Направи релефна украса на тялото на пауна.
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ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ – ТОПЛИ
И СТУДЕНИ ЦВЕТОВЕ
ТЕМА: 21.

ПОЗНАВАМ ТОПЛИ И СТУДЕНИ ЦВЕТОВЕ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Кои са основи и допълнителни цветове? Как
се получават допълнителните цветове?
2. Кои са топли и студени цветове? Защо те се
наричат така? Какви чувства и настроения могат
да се изразяват с топлите и със студените цветове?
3. Какво представлява цветният контраст?
4. Сравнения на картини с топли и студени цветове. Изразяване на впечатления от въздействието на цветовете.
5. Получаване на топли и студени цветове чрез
смесване на бои – упражнение.
6. Практическа задача – рисуване на проект за
черга с топли и студени цветове.
7. Обсъждане на резултатите.
8. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Познава топли и студени цветове.
Умения: Открива топли и студени цветове в
природата, в творби на изобразителното изкуство
и в предмети от бита.
Отношения: Изразява емоционално отношение
към топли и студени цветови в творби на художници и в детски рисунки.
Нови понятия: топли и студени цветове
Методически указания:
1. Беседа за видовете цветове – преговор на
знания за цветовете в небесната дъга, светли и
тъмни цветове, основни и допълнителни цветове,
място в цветния кръг, начин на получаване на допълнителните цветове.
2. Усвояване на знания за топли и студени цветове. Споделяне на впечатления от въздействие
на топли и студени цветове при наблюдение на
природни обекти и творби на изкуството.
3. Практическа задача – рисуване на проект за
черга с редуване на топли и студени цветове.
4. Обсъждане на резултатите.
5. Оценка и самооценка:
– различава топли и студени цветове в различни обекти, творби на изкуството и детски рисунки;
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– изразява впечатление от въздействие на топли и студени цевтове чрез описания и изобразителна дейност;
– самостоятелно избира цветове при изпълнение на практическа задача – проект за черга;
– проява на въображение и естетически вкус
при изпълнение на практическата задача.
Коментар:
Темата на урока е една от най-емоционалните
в учебника. Чрез обучението по темата учениците
развиват знанията си от 1. и 2. клас за видове цветове в небесната дъга, начини за тяхното
получаване и въздействие в околната среда и в
изкуството. Основни акценти в урока са: развиване на образни представи за топли и студени
цветове, различаване на топли и студени цветове
в творби на изкуството и в рисунки, изразяване
на впечатления за емоционалното въздействие на
топлите и студените цветове. Важно е урокът да
се проведе по емоционален начин; учениците да
изпитат удоволствие от рисуването с цветни материали (бои, пастели). Обучението по темата има
вътрешнопредметна връзка с останалите уроци
№ 22, 23 по тема 5. „Образи и цветове – топли и
студени цветове“.

Бележки
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ТЕМА: 22.
ЦВЕТОВЕТЕ В КАРТИНИТЕ РАЗКАЗВАТ
(УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА НОВИТЕ
ЗНАНИЯ И ЗА ОБОБЩЕНИЕ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Какви чувства и настроения изразяват топлите и студените цветове в творби на художници?
2. Сравняване на художествени творби и рисунки с топли и студени цветове.
3. Практически задачи – създавам топли и студени цветове чрез смесване на бои.
4. Изобразителна дейност – рисуване на фантазни герои и среда с топли и студени цветове.
5. Обсъждане на резултатите.
6. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Разграничава топли и студени цветове
в различни изображения.
Умения: Интерпретира устно и в изобразителна
дейност въздействието на творби с топли и студени цветове.
Отношения: Изразява емоционално отношение
към топли и студени цветове в творби на художници.
Нови понятия: няма.
Методически указания:
1. Дискусия за въздействието на топли и студени цветове в творби на художници. Изразяване на
собствено мнения и посочване на примери.
2. Педагогическа технология:
– Как се създават... топли и студени цветове
чрез смесване на бои? Учениците усвояват
практически умения за получаване на топли
и студени цветове по инструкция от учебника
(с. 53).
– Приложи наученото. Учениците изпълняват
практически задачи за получаване на топли
и студени цветове чрез смесване на бои.
3. Изобразителна задача. Рисуване на фантазни герои и среда с цветни линии и петна. Използване на топли и студени цветовете за характеристика на героите и на средата.
4. Обсъждане на резултатите.
5. Оценка и самооценка:
– различава топли и студени цветове в околната среда, в творби на изкуството и в детски
рисунки;
– изразява впечатление от въздействие на топли и студени цевтове чрез описания и изобразителна дейност;
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– самостоятелно избира топли и студени цветове при изпълнение на практическа задача за
характеристика на фантазни герои и среда;
– проява на въображение и творчество при изпълнение на практическата задача.
Коментар:
Обучението по темата стимулира въображението и фантазията на учениците, развива уменията им за изразяване на емоционално отношение,
разширява практическия им опит за характеристика на герои и среда чрез използване на топли
и студени цветове. На учениците може да бъде
предложена друга практическа задача за създаване на серия от рисунки или комикс с добри и
лоши герои. Важно е учениците да изразят характера на героите с топли и студени цветове. В
края на урока учениците разказват по рисунката,
изпитват радост и удовлетворение от рисуването
с топли и студени цветове.

Бележки

Как се създават... цветове чрез смесване
1. Изстискай от туби с боя върху ученическа
палитра или на отделен рисувателен лист бои с
цветове, които не могат да се получават чрез
смесване (7б, 7в).
2. По същия начин може да работиш, като вземаш с четка от цветовете в кутия водни бои (9а
– 9в).
3. С четката размеси всеки цвят поотделно с
един от останалите два цвята (7в). Обясни какъв
цвят получаваш.
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ТЕМА 23.
РИСУВАМ С ТОПЛИ И СТУДЕНИ
ЦВЕТОВЕ
(УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА НОВИТЕ
ЗНАНИЯ И ЗА ОБОБЩЕНИЕ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. С топли и студени цветове изразявам впечатления от творби на художници и рисунки.
2. Какво разказват цветовете в картините?
3. Обсъждане на детски рисунки по творби на
жудожници (с. 55).
4. Изобразителна дейност – интерпретиране с
описание и рисунка на творба на художник.
5. Обсъждане на резултатите.
6. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Разграничава топли и студени цветове
в различни изображения.
Умения: Интерпретира устно и в изобразителна
дейност въздействието на творби с топли и студени цветове.
Отношения: Изразява емоционално отношение
към топли и студени цветови в творби на художници.
Нови понятия: няма.
Методически указания:
1. Коментиране на живописни творби (с. 54).
Какво разказват цветовете в картините на художници? Споделяне на впечатления, чувства, настроение от въздействието на топли и на студени
цветове.
2. Могат ли цветовете да променят жанра в картината? Поставяне на учениците в проблемна ситуация. Прилагане на знанията за топли и студени
цветове в нов контекст.
3. Дискусия – споделяне на впечатления от примери за интерпретации по творби на художници с
детски рисунки (с. 55).
4. Изобразителна дейност – интерпретация по
творба на художник с изобразителна дейност и
описание.
5. Обсъждане на резултати.
6. Оценка и самооценка:
– различава топли и студени цветове в творби
на изкуството и в детски рисунки;
– изразява впечатление от въздействие на топли и студени цветове чрез описания и изобразителна дейност;
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Бележки
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– интерпретация по творба на художник чрез
променяне на цветовете – топлите в студени
и обратно;
– сравнения на рисунката – интерптерация на
картината;
– прояване на въображение и творчество;
– индивидуални постижения на ученика.
Коментар:
Урокът има важно значение за развиване на
въображението и творческото мислене на учениците, за изразяване на впечатления чрез изобразителна дейност и описания при възприемане на
картини на художници. В хода на урока учениците
участват в интересни проблемни ситуации, които стимулират въображението и емоциите. Урокът
предлага възможност за прилагане на знанията
за топли и студени цветове в нов контекст – интерпретация по творба на художник чрез промяна на цветовете. Урокът е наситен с творчески
елементи, занимателни задачи и емоционални
преживявания. Обучението по темата обогатява
знанията и практическия опит на учениците, придобити в уроци № 21, 22 по тема 5. „Образи и
цветове – топли и студени цветове“.
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ТЕМА: 24.
НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Какво е народно творчество? Какво включва
понятието „народно творчество“?
2. Познавам творби на народното творчество.
3. Сравняване и описание на елементи от българското народно творчество – народни инструменти,
български народни носии, обредни предмети.
4. Какво е обреден предмет? Какво означават
украсата и символите в него?
5. Какво представлява народната носия? Кои са
основните и допълнителните части в нея?
6. Споделяне на впечатления от проучване на
народни празници и обичаи в родния край.
7. Изобразителна дейност – проект за мъжка
или женска носия, смесени техники.
8. Обсъждане на резултатите.
9. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Познава творби от народното творчество.
Умения: Коментира творби на народното творчество, празници и обичаи, обредни предмети, народни носии.
Отношения: Изпитва национална гордост от
творби на народното творчество.
Нови понятия: народно творчество, народни
носии, обредни предмети
Методически указания:
1. Беседа за народното творчество. Усвояване
на понятия. Разглеждане и коментиране на образци на народното творчество.
2. Споделяне на впечатления от творби на народното творчество в родния край. Описания на
обредни предмети и народна носия (мъжка и женска).
3. Изобразителна дейност – създаване на проект за мъжка или женска народна носия по материали от проучване, смесени техники (рисуване,
апликиране, художествено конструиране).
4. Обсъждане на резултатите.
5. Оценка и самооценка:
– познава творби на народното творчество –
песни, танци, народни празници и обичаи;
– различава обредни предмети от различни
празници и обичаи; разбира символиката в
тях; познава обредни действия (сурвакане,
закичване с мартеница, чукане с великденски яйца и т.н.);
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За практическо упражнение може да се използва приложение № 9.

– различава основни и допълнителни части в
народната носия;
– изразява свои впечатления чрез описание и
изобразителна дейност от народна носия;
– проява творчество и въображение при изпълнение на изобразителна задача.
Коментар:
Урокът има подчертано възпитателно значение
не само по тема 6. „Народно творчество и занаяти“, но и в обучението по изобразително изкуство в 3. клас. Чрез този урок учениците придобиват основни знания за народното творчество,
различават видове народни изкуства – песни, танци, празници и обичаи, възхищават се от богатството на форми и цветове, от емоционално-естетическото въздействие на творби на народното
творчество. Обучението по темата предизвиква
национална гордост, развива чувство за национална идентичност. Урокът предлага големи възможности за вътрешнопредметни връзки с уроци
№ 21, 22, 23 по тема 5. „Образи и цветове – топли
и студени цветове“; уроци № 25, 26, 27 по тема
6. „Народно творчество и занаяти“, както и за
междупредметни връзки с обучението по български език и литература, физическо възпитание и
спорт.

Бележки
.
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ТЕМА: 25.
НАРОДНИ ЗАНАЯТИ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Кои са народните занаяти? Какво включва
понятието „народни занаяти“?
2. Познавам различни народни занаяти.
3. Различавам материали, инструменти и техники, които се използват в народните занаяти.
4. Впечатления от проучване на народни занаяти в родния край.
5. Изобразителна дейност – рисуване по впечатление от изделие на народен занаят (шевица,
килим, стомна, резбован таван и др. по избор)
6. Обсъждане на резултатите.
7. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Познава творби от народни занаяти.
Умения: Различава видове народни занаяти.
Отношения: Изпитва национална гордост и чувство за национална идентичност при възприемане
на творби на народни занаяти.
Нови понятия: народни занаяти
Методически указания:
1. Беседа за народните занаяти. Усвояване на
поятия. Разглеждане и коментиране на образци
на различни народни занаяти – грънчарство, тъкачество, дърводелство и дърворезба, металообработване.
2. Споделяне на впечатления от посещение в
занаятчийска работилница, проучване на народни
занаяти в родния край. Описания на изделия на
народни занаяти (по избор). Разбиране на връзката между вида и предназначението на изделието,
материалите и начина на изработване (техники).
3. Изобразителна дейност – рисуване по впечатление от проучване на народни занаяти в родния край (предмет, шевица, килим) или фигурална
композиция „Народни занаятчии“, смесени техники (рисуване, апликиране, моделиране).
4. Обсъждане на резултатите.
5. Оценка и самооценка:
– познава образци на различни видове народни занаяти;
– прави връзка между вида на изделието, материалите и начините за изработване;
– изразява свои впечатления чрез описание и
изобразителна дейност от народен занаят;
– проява на творчество и въображение при изпълнение на изобразителна задача.
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Коментар:
Както урок № 24, така и чрез този урок се осъществява подчертано възпитателно въздействие
върху учениците за национална принадлежност
и идентичност. Учениците придобиват базисни
знания за народните занаяти, различават видове
народни занаяти – грънчарство, тъкачество, дърводелство и дърворезба, металообработване; възхищават се от богатството на форми и цветове,
от разнообразието на материали и техники на народните майстори, от високите достижения и изкусното съчетаване на естетика и функционалност
в предмети на народните занаяти. Обучението по
темата е наситено с разнообразни творчески елементи и дейности, които поставят ученика в различни творчески и проблемни ситуации – дискусия, проучване, творческа дейност, проект. Урокът
възпитава национална гордост, развива чувство
за национална идентичност. Обучението по темата
разширява възможностите за вътрешнопредметни
връзки с уроци № 21, 22, 23 по тема 5. „Образи и
цветове – топли и студени цветове“; уроци № 24,
26, 27 по тема 6. „Народно творчество и занаяти“,
както и за междупредметни връзки с обучението по български език и литература, технологии и
предприемачество.

Бележки
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ТЕМА: 26.
АЗ И НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО
(УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА НОВИТЕ
ЗНАНИЯ И ЗА ОБОБЩЕНИЕ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Разглеждане и коментиране на детски рисунки и моделирани фигури по творби от народно
творчество и занаяти.
2. Изразяване на впечатления от разглежданите
детски творби с описания.
3. Изобразителна дейност – създаване на художествен проект с резултати от проучване на народното творчество и занаяти, организиране на
работа в екип.
4. Обсъждане на резултатите.
5. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Различава творби на народното творчество и занаяти.
Умения: Създава проекти и детски творби,
вдъхновени от народното творчество.
Отношения: Изразява емоционално-естетическо отношение към детски творби по мотиви от
народното творчество и занаяти.
Нови понятия: няма.
Методически указания:
1. Дискусия – обсъждане на резултати от изобразителна дейност (детски рисунки и моделирани
фигури) по творби от народното творчество и занаяти (с. 62, 63). Различаване и описания на обредни предмети, елементи на народна носия, видове народни занаяти. Определяне на материали
и техники, които са използвани в тях. Изразяване
на собствено мнение.
2. Педагогическа технология:
– Как се създава проект по творби на народното творчество? Организиране на работа
в екипи (занаятчии, дизайнери, художници).
Поставяне на задачи за проучване от всеки
екип. Обсъждане на идеи на екипите.
– Приложи наученото – разглеждане и обсъждане на резултати от проучването; прилагане
на знания и умения в нов контекст; изобразителна дейност – моделиране на фигура на
птица по рисунка от шевица или украса на
килим от проучването.
3. Оценка и самооценка:
– познава творби на народното творчество и
занаяти;
– прилага знания за народното творчество и
занаяти в нов контекст;
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– изразява чрез изобразителна дейност свое
впечатление от творби на народното творчество и занаяти;
– проява на творчество и въображение при изпълнение на изобразителна задача.
Коментар:
Чрез този урок учениците затвърдяват знанията
си за народното творчество и народни занаяти,
възхищават се от богатството на форми и цветове, от разнообразието на материали и техники,
използвани от народни майстори, като споделят впечатления чрез описания и изобразителна
дейност. Урокът съдържа творчески елементи за
проучване и изобразителна дейност, проблемни
ситуации за прилагане на знания и умения в нов
контекст – учениците моделират, рисуват по идеи
и материали на проучването. Обучението по темата разширява възможностите за вътрешнопредметни връзки с уроци № 21, 22, 23 по тема 5.
„Образи и цветове – топли и студени цветове“;
уроци № 24, 26, 27 по тема 6. „Народно творчество
и занаяти“, както и за междупредметни връзки с
обучението по български език и литература, технологии и предприемачество.

Как се изпълнява проект...
по творби от народното творчество
1. Разделете се на три малки групи (творчески
екипи) народни майстори – занаятчии, дизайнери,
художници.
2. Всеки екип да направи проучване на: народна
носия, обреден предмет, народен занаят. Използвайте албуми, книги, интернет, разкази на местни хора.
3. Дискутирайте идеите и реализирайте проект:
 народните майстори занаятчии – рисунка на
шевица (14а), моделиране на обреден хляб (9);
 дизайнерите – рисунка на народни носии (мъжка и женска);
 художниците – рисунка на народен празник
или обичай (1, 3, 5).
За практическо упражнение може да се използва приложение № 10.

Бележки
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ТЕМА: 27.
ХУДОЖНИЦИТЕ И НАРОДНОТО
ТВОРЧЕСТВО
(УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА НОВИТЕ
ЗНАНИЯ И ЗА ОБОБЩЕНИЕ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Къде можем да видим творби на народното
творчество и занаяти?
2. Разглеждане и коментиране на творби на български художници от миналото и съвременността,
създадени по мотиви на народното творчество и
занаяти.
3. Обсъждане на последователност на работа
за рисуване на фигурална композиция.
4. Изобразителна дейност – рисуване с цветни
материали, смесена техника.
5. Обсъждане на резултатите.
6. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Познава творби на български художници, създадени по мотиви на народното творчество
и занаяти.
Умения: Интерпретира с рисунки, апликации и
моделирани фигури творби на български художници, създадени по мотиви от народното творчество
и занаяти.
Отношения: Изразяване на впечатления от
творби на български художници, създадени по мотиви от народното творчество и занаяти.
Нови понятия: няма.
Методически указания:
1. Дискусия – обсъждане на творби на български
художници по мотиви от народно творчество и народни занаяти (с. 64, 65). На учениците могат да се
предложат за разглеждане както илюстрациите в
учебника, така и репродукции от картини на български художници от миналото: Вл. Димитров – Майстора, Стоян Венев, Иван Мърквичка, Цанко Лавренов, Златю Бояджиев и др., и творби на съвременни
български художници. Необходимо е учениците да
различават в тях жанрове (портрет, пейзаж, фигурална композиция, натюрморт), различни изображения (човешки фигури, облекло, предмети, растения, животни), изразни средства (цветове, форми,
композиция), материали и техники. Важно е в дискусията учениците да емоционално възприемат творбите и да изразяват собствено мнение.
2. Педагогическа технология:
– Как се създава фигурална композиция „хоро“? Обсъждане на етапи за изпълнение на
рисунката.
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– Приложи наученото – разглеждане на творба
на български художник по мотиви на народното творчество. Описание на творбата, изразяване на впечатления.
3. Оценка и самооценка:
– изразява чрез изобразителна дейност на
свое впечатление от творби на народното
творчество и занаяти в описание и изобразителна дейност;
– проява на творчество и въображение при изпълнение на изобразителна задача.
Коментар:
В урока учениците обогатяват знанията си за
народно творчество и народни занаяти, претворени в творби на български художници. Урокът
съдържа творчески елементи за проучване и
изобразителна дейност, проблемни ситуации за
прилагане на знания и умения в нов контекст –
учениците рисуват, като създават свои интерпретации на творби на български художници. Предложена е възможност учениците да изразят своите
впечатления и преживявания чрез фигурални изображения или чрез нефигурални изображения
(с цветни линии и петна). Обучението по темата
разширява възможностите за вътрешнопредметни
връзки с уроци № 21, 22, 23 по тема 5. „Образи и
цветове – топли и студени цветове“; уроци № 24,
25, 26 по тема 6. „Народно творчество и занаяти“,
както и за междупредметни връзки с обучението
по български език и литература.

Бележки
Как се създава … фигурална композиция „хоро“
Създай рисунка по мотиви от народното творчество (народен танц с участници мъже и жени в
национални носии), като следваш стъпките:
1. Нарисувай с линия очертанието на хорото
(права, извита, начупена линия, дъга).
2. Изобрази човешки фигури в народни носии,
които играят хоро (4а).
3. Нарисувай средата, подробности в костюмите и украсата (4б), използвай топли и студени
цветове (4в).
4. Можеш да изразиш впечатлението си от народния танц с цветни линии и петна, както е
показано на 5.
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ТЕМА: 28.
ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ
ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Коментиране на познати изобразителни техники. Кое какво е и как е създадено? Откриване
на връзки между материали, инструменти и техниката за работа. Посочване на примери с резултати от детско творчество в учебника.
2. Усвояване на нови знания – изобразителни
техники за отпечатване. Усвояване на нови понятия – монотипия, отпечатък от апликация. Анализ
и сравнения – по какво двете техники си приличат
и по какво те се различават?
3. Материали и инструменти, които се използват в техниките за отпечатване.
4. Етапи на работа при изпълнение на техниките
монотипия, отпечатък от апликация.
5. Изобразителна дейност – проект за изпълнение на техника монотипия или отпечатък от апликация (по избор).
6. Обсъждане на резултатите.
7. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Познава изобразителни техники за отпечатване.
Умения: Анализира възможностите на изобразителни технологии за отпечатване.
Отношения: Изразяване на впечатления и
предпочитания към възможностите на изобразителни техники за отпечатване.
Нови понятия: монотипия, отпечатък от апликация
Методически указания:
1. Беседа. Учениците откриват на с. 66 – 67 в
учебника детски творби, изпълнени с техники за
отпечатване (монотипия, отпечатък от апликация).
Анализират, сравняват, посочват прилики и разлики. Коментират материали и инструменти, които
се използват в тези техники. Припомнят си от
уроците по графика в учебника за 2. клас, че това
са графични техники, чрез които с изключение на
монотипията могат да се получат няколко еднакви
изображения (отпечатъци).
2. Дискусия. Учениците изразяват свое мнение
и предпочитания при използване на различни материали и инструменти в техниките за отпечатване. Прилагат новите понятия монотипия, отпечатък от апликация в комуникативни ситуации.
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3. Педагогическа технология:
– Етапи на работа при изпълнение на техниките
монотипия, отпечатък от апликация;
– Приложи наученото – изобразителна дейност.
Създаване на проект за изпълнение на изобразителна техника отпечатък от апликация
или монотипия по избор.
4. Оценка и самооценка:
– прилага в изобразителна дейност техника за
отпечатване;
– изразява свои предпочитания към изображения, изразни средства и материали;
– индивидуални творчески постижения.
Коментар:
В урока учениците придобиват нови знания за
изобразителни техники за отпечатване – монотипия и отпечатък от апликация. При възприемане и
сравнения на детски творби в учебника учениците откриват какви следи остават при отпечатване
на различни материали (кадифе, дантела и др.),
припомнят си знания от 2. клас за графиката и
видове графични техники и др. Неслучайно изучаването на техниките за отпечатване е предложено
в учебника във връзка с тема 6. „Народно творчество и занаяти“. Тя предлага богати възможности за използване на техниките за отпечатване при
създаване на интересни изображения в рисунки
и апликации на: кукери, танцьори и певци в народни носии, украса на шевица, битови предмети
и др. Тези образи стимулират въображението на
учениците. Урокът съдържа богати възможности
за включването им в проблемни ситуации, дискусия, задачи за сравнения и анализи, изобразителна дейност.

Бележки
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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

79

ТЕМА: 29.
МОНОТИПИЯ
(УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА НОВИТЕ
ЗНАНИЯ И ЗА ОБОБЩЕНИЕ – 1 ЧАС)

План на урока:
1. Споделяне на впечатления от детски творби,
изпълнени с изобразителни техники за отпечатване.
2. Обогатяване на изобразителната дейност
чрез комбиниране на техника монотипия и рисуване (смесена техника).
3. Коментиране на етапи при изпълнение на
техника монотипия по два начина (чрез рисуване
в едната половина на листа, прегъване и отпечатване и чрез рисуване върху пластмасова подложка, нанасяне на боя, поставяне на хартия върху
рисунката и отпечатване).
4. Изобразителна дейност – изпълнение на рисунка в техника монотипия по един от начините.
5. Обсъждане на резултатите.
6. Оценка на резултатие.
Знания, умения и отношения:
Знания: Прилага знания за изобразителни технологии за отпечатване – монотипия.
Умения: Използва в изобразителна дейност
техника за отпечатване – монотипия.
Отношения: Изразява впечатления и предпочитания към възможностите на изобразителни технологии за отпечатване.
Нови понятия: няма.
Методически указания:
1. Дискусия – учениците разглеждат, съпоставят,
коментират и изразяват свое мнение и впечатления от показаните примери на с. 68 – 69 с детски
творби, изпълнени в техника монотипия. Те обсъждат етапи за изпълнение на техниката, материали
и инструменти, възможности за смесени техники
при комбиниране на монотипия и рисуване.
2. Педагогическа технология:
– Как се създава монотипия? В учебинка са
предложени два начина за изпълнение на
монотипия: 1) чрез рисуване в едната половина на листа, прегъване и отпечатване и 2)
чрез рисуване върху пластмасова подложка,
нанасяне на боя, поставяне на хартия върху
рисунката и отпечатване.
3. Творческа задача – изпълнение на рисунка в
техника монотипия чрез един от показаните начини (по избор).
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4. Обсъждане на резултатите.
5. Оценка и самооценка:
– прилага в изобразителна дейност техника монотипия;
– създава изображения с линии, щрихи и петна;
– изразява свои предпочитания за изображения и изразни средства в монотипията;
– индивидуални творчески постижения.
Коментар:
Чрез обучението в урока се затвърдяват знанията и уменията на учениците за изобразителни техники за отпечатване – монотипия. В урока
те имат възможност да участват в разнообразни
проблемнни и творчески ситуации, в които те анализират, съпоставят, изпробват, дискутират, изразяват свое мнение и предпочитания. Урокът обогатява знания от 2. клас за графиката, за материали
и техники, които се използват от художнициграфици, Урокът осъществява засилени вътрешнопредметни връзки с останалите уроци от тема 9.
„Изобразителни материали и тепники“, както и с
тема 6. „Народно творчество и занаяти“, чрез която учениците развиват образните си представи за
изобразителна дейност чрез богатство на образи,
повлияни от народното творчество и занаяти.

Как се създава… проект в техниката монотипия
1. Проучи украса на предмет от народен занаят, тъкан, част от народна носия. Нарисувай с
флумастери това, което ти е направило най-силно
впечатление.
2. Изпълни рисунката в техника монотипия,
като спазваш етапите:
създаване на изображение с птица, животно,
цвете, геометрични фигури чрез рисуване с гъсти
темперни бои върху половин рисувателен лист;
прегъване на листа върху рисунката;
отпечатване на рисунката чрез притискане с
длани;
разгъване на листа.
За практическо упражнение може да се използва приложение № 11.
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ТЕМА: 30.
ОТПЕЧАТЪК ОТ АПЛИКАЦИЯ
(УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА НОВИТЕ
ЗНАНИЯ И ЗА ОБОБЩЕНИЕ – 1 ЧАС)
План на урока:
1. Изразяване на впечатления от детски творби,
изпълнени с изобразителни техники за отпечатване – отпечатък от апликация.
2. Сравняване на двете техники за отпечатване
– монотипия и отпечатък от апликация.
3. Коментиране на етапи при изпълнение на
техника отпечатък от апликация (необходими материали и пособия, създаване на апликация, отпечатване на апликацията).
4. Изобразителна дейност – изпълнение на рисунка в техника отпечатък от апликация.
5. Обсъждане на резултатите.
6. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Прилага знания за изобразителни технологии за отпечатване – отпечатък от апликация.
Умения: Използва в изобразителна дейност
техника за отпечатване – отпечатък от апликация.
Отношения: Изразява впечатления и предпочитания към възможностите на изобразителни технологии за отпечатване.
Нови понятия: няма.
Методически указания:
1. Дискусия – учениците разглеждат и коментират примери на с. 70 – 71 с детски творби,
изпълнени в техника отпечатък от апликация. Те
обсъждат етапи за изпълнение на техниката и резулткати по всеки от тях – рисунка, апликация,
печатна форма, отпечатък от апликацията (ил. 1а,
б, в, г на с. 70).
2. Педагогическа технология:
– Как се създава отпечатък от апликация? В
учебника са включени примери за последователност на етапите при изпълнение на техниката: 1) създаване на рисунка, 2) апликиране
на различни по форма, големина и повърхност елементи в апликацията; 3) нанасяне
на тънък слой печатарско мастило или гъста
темперна боя върху апликацията; 4)поставяне
на хартия върху покритата с боя повърхност
на листа с апликацията; 5) отпечатване чрез
притискане с длани.
– Обсъждане на възможности за получаване
на разнообразни следи при отпечатване.
3. Творческа задача – изпълнение на рисунка в
техника отпечатък от апликация.
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4. Обсъждане на резултатите.
5. Оценка и самооценка:
– прилага в изобразителна дейност техника отпечатък от апликация;
– изразява предпочитания към материали, които имат разнообразни повърхности и остават
различни следи при отпечатване на апликацията;
– изразителност на образите в отпечатъка от
апликация;
– индивидуални творчески постижения.
Коментар:
Чрез обучението в урока се затвърдяват знанията и уменията на учениците за изобразителни
техники за отпечатване – отпечатък от апликация.
В урока учениците участват в разнообразни ситуации, в които те анализират, съпоставят, изпробват, дискутират, изразяват свое мнение и предпочитания. Урокът обогатява знания от 2. клас за
графиката, за материали и техники, които се използват от художнициграфици. Урокът осъществява засилени вътрешнопредметни връзки с останалите уроци от тема 9. „Изобразителни материали
и техники“, както и с тема 6. „Народно творчество
и занаяти“.

Бележки

Как се създава… отпечатък от апликация
1. По рисунката на 4 направи апликация на кукер, като използваш материали с релефни повърхности – кожа, плат, велпапе, конци, копчета (5а).
2. Покрий апликираната фигура на кукер с тънък
слой черна темперна боя (5б).
3. Постави върху апликацията лист и притискай
с длани, така че апликацията да се отпечата върху листа (5в).
4. Внимателно отдели листа от апликацията и
остави да изсъхне боята (5г, 5д). Обърни внимание
на отпечатаното изображение. То е обърнато огледално на изображението от печатната форма.
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ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
ТЕМА: 31.
ВИДОВЕ ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Представяне на различни произведения на приложните изкуства. Беседа за връзката на съвременните приложни изкуства и народното творчество.
2. Изясняване на изразните средства (стилизация, ритъм и симетрия) и материали в основните
видове – керамика, текстил, дърворезба.
3. Обяснение на ролята на стилизацията и орнамента в приложните изкуства. Разглеждане и
сравняване на художествени произведения от видовете приложни изкуства (украса от орнаменти
и декоративни образи).
4. Затвърдяване на знания за използването
на стилизирани образи в съвременни приложни
творби и в образци от народното творчество.
5. Приложение на новите знания:
• Упражнение за създаване по памет на декоративни форми и образи за украса на предмет за бита.
• Усвояване на знания, на практическа основа за използването на изразните средства в
приложните изкуства.
• Оценяване.
Знания, умения и отношения:
Знания: Усвоява знания за видове приложни
изкуства.
Умения: Разпознава основните видове приложни изкуства по вида на използваните материали и
начините за работа с тях.
Отношения: Да проявява интерес и внимание
към творби на различните приложни изкуства използвани в бита и в обществената среда.
Нови понятия: керамика, текстил, дърворезба
Развитие на обучението по темата
1. Разглеждане на снимки, рисунки и творби на
74 и 75 с. в учебника.
2. Разграничаване на творби по използването
на различни материали.
3. Пояснение и дискутиране за стилизация, ритъм и симетрия като художествен изказ в приложните изкуства. Примери за разкриване на приликите и разликите в отделните видове.
4. Създаване на проект за предмет за бита чрез
използването на симетрия и ритъм (рисунка в топли и студени цветове).
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5. Проверка на усвоените знания, умения и отношения (Какво са научили от урока?) – изложба
на рисунки в класната стая.
Методически указания:
1. Беседа и дискусия с нагледните средства
снимки, детски рисунки, творби на художници.
2. Дискусия за материалите в показаните илюстрации в учебника. От какъв материал са създадени? Разглеждане на стилизирани изображения и
орнаменти. Има ли стилизация и ритъм в украсата
на предметите?
3. Демонстрация за създаване на украса на
предмет с композиция от стилизирани образи на
цветя.
Коментар:
1. Изпълнение на практическата задача. Практически указания за създаване на орнамент и
фризова композиция. Изясняване как се създава
орнамент в релеф чрез моделиране (приложение
№ 12).
2. Обсъждане на резултатите от практическата
задача. Оценка за:
• умения за изобразяване на стилизирани образи;
• умения за изразяване на емоционално-естетическо отношение към съвременни творби
на приложните изкуства и образци от художественото наследство;
• индивидуални творчески постижения.
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ТЕМА: 32.
МАЛКИ ХУДОЖНИЦИ ПРИЛОЖНИЦИ
(УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И ЗА
ОБОБЩЕНИЕ – 1 ЧАС)

План на урока:
1. Дискусия за актуализиране и разширяване на
знанията за видовете приложни изкуства – къде
се излагат произведения, място на създаването
им.
– Каква информация получаваме от изложба
или музей за видовете приложни изкуства?
– Къде сте виждали изложени творби на приложните изкуства? Как се наричат тези места? Коя творба ти е харесала? Разкажи за
нея.
2. Актуализиране и разширяване на знанията от
2. клас за ателие, художник, материали за работа.
Коментар за разлики в материалите и начините
на работа на художниците в изящните и приложните изкуства. Дискусия.
3. Изпълнение на практически задачи:
– Рисуване на украсен с произволни форми керамичен съд.
– Използване на отпечатъци в пластичен материал, графични и живописни похвати за създаване на композиция в кръг.
Оценяване и самооценяване (Как се справих?).
Знания, умения и отношения:
Знания: Формиране на знания за културни центрове и творчески ателиета за създаване и излагане на художествени произведения на приложните изкуства.
Умения: Обогатяване на информация и образни
представи за експозиции и творби на основните
видове приложни изкуства в България. Разбира
ролята на материалите при създаването на творби на приложните изкуства и занаяти. Прилага
знания за работа с пластичен материал (глина,
пластилин), като използва симетрия и подбира
подходящи форми за украса и изобразителни техники.
Отношения: Изразява емоционално отношение
към творби, като коментира местата за създаване
и представяне на приложните изкуства. Създава
рисунки по въображение за ситуации и среда,
свързани с приложните изкуства.
Нови понятия: няма.
Урокът дава възможност за по-активна творческа и практическа изява на учениците.
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Развитие на обучението по темата
1. Разглеждане на илюстрациите на с. 76 – 77 в
учебника.
2. Разширяване на знанията за музеи и галерии
и местата за създаване на творби на приложните
изкуства.
3. Затвърдяване на връзката използвани материали и вид приложно изкуство.
4. Рисуване на декоративен съд с украса. Коментар за етапите за създаване на декорация от
пластичен материал.
5. Творческа задача
6. Проверка на усвоените знания, умения и отношения.
Методически указания:
1. Посещавали ли сте музей? Какви експонати има в него? Как се нарича музей, в който са
изложени експонати – носии, губери и стомни?
Къде могат да се видят творби на приложните
изкуства? Кои са те? Как се нарича мястото за
работа на грънчаря и как – на художника, който

изработва красиви пана и декоративни съдове?
В музея само картини и скулптури ли сте виждали? Как се наричат художествените творбите
от дърво? Може ли да отпечаташ различни форми и растения върху дървена плоскост? От кое
приложно изкуство ще избереш произведения за
изложба? Как ще наредиш творбите в изложбена
зала? Творбите от приложните изкуства могат ли
да се окачват на стена, както се показват картини
в изложба?
2. Указания за практическите задачи – демонстрация и онагледяване на украсни елементи и декоративни образи в различните приложни изкуства.
3. Интерактивна ролева игра с 2 отбора за видовете, материалите и местата за възприемане
на произведенията на приложните изкуства и на
занаяти.
4. Демонстрация и изпълнение на практическите
задачи. Нарисувай как ще изглежда мястото за изложба. Каква творба ще избереш да поставиш в средата на залата. Според теб от кое приложно изкуство творбите могат да се окачат на стена в залата?
5. Нарисувай красива пеперуда върху кръгла
форма от пластилин. Каква е формата на крилата
спрямо тялото? Отбележи с линии местата за украса и използвай отпечатъците от малки предмети
в пластилина. Редувай ги като големина. Може ли
да се окачи паното на стената в твоя дом?
6. Обсъждане на резултатите от урока. Подреждане на изложба в стаята.
7. Оценка и самооценка:
– прилагат в рисунки знания за формите и изразните средства в отделните видове приложни изкуства;
– изразяват отношение към различните художествени професии и институции, както и към
резултатите от урока.
Как се справих?

Можеш да направиш релефна украса на чиния
пано с отпечатъци от растения, платове (тъкани) (10а, 10б).
1. Нарисувай върху глинена плочка симетрично
цвете или пеперуда.
2. Подбери подходящи дребни предмети с различна форма. Отпечатай ги в очертанията на рисунката, като създадеш симетрична украса от
отпечатъците на предмети и растения (10в, 10г).

Коментар:
Учениците разширяват знанията за приложните
изкуства и мястото им в обществената среда. В
3. клас учениците осъзнават по-лесно понятията
керамика, текстил, дърворезба чрез разкази, беседи и визуален подбор на високохудожествени
и разнообразни образци от приложните изкуства.
Те с удоволствие рисуват и украсяват предмети
с орнаменти и декоративни съчетания, като развиват образно мислене и наблюдателност. Подходящо е да се даде възможност на учениците
за творчество в галерия, музей или в авторско
ателие или на организирано посещение и беседа.
Учителят може да постави и задачи за интерпретации на художествени произведения с цел развиване на художественото възприятие.
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ТЕМА: 33.
ИЗРАБОТВАМ ПРЕДМЕТИ С
РАЗЛИЧНИ МАТЕРИАЛИ
(УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА И ЗА
ОБОБЩЕНИЕ – 1 ЧАС)

План на урока:
1. Формиране на обща представа за изразителността на материалите в различните приложни
изкуства.
2. Описание на произведенията и материалите,
с които създадени. Провокиране на способности
за аргументация при избор на материали при създаване на собствен проект.
3. Изпълнение на практически задачи:
• конструиране на декоративна форма с разнородни материали, картон, текстилни конци,
хартия.
• създаване на форма за чаша чрез моделиране на цилиндрични елементи;
• рисуване на декоративен образ за украса на
съда с цветни материали чрез линии и петна.
4. Какво научих от урока? (обобщение).
5. Самооценяване (Как се справих?).
Знания, умения и отношения:
Знания: Формиране на знания за използването
на художествени материали в приложните изкуства текстил, дърворезба, керамика.
Умения: Да различава художествения материал, от който е създадена конкретна творба. Да се
обосновава за избора на материал спрямо конкретния вид приложно изкуство.
Отношения: Изразява отношение и убеждение,
че материалите са от съществено значение за цялостното въздействие на художествена творба.
Нови понятия: няма.
Урокът е за обобщение и затвърдяване на знанията на учениците чрез практическа дейност.
Развитие на обучението по темата
1. Разглеждане на илюстрациите. Дискусия относно въздействието на приложните творби спрямо качествата на материалите, които са използвани.
2. Обща характеристика на приложението на
приложните изкуства в бита.
3. Коментар и разяснение на демонстрационна
рубрика на с. 79 за конструиране и украса на
ваза. Изпълнение на практическа задача:
4. Проверка на усвоените знания, умения и отношения.
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Методически указания:
1. Дискутиране по илюстрациите от с. 78.
От какъв материал са направени формите на
ил. 8 и 9? Какво се е изработвало от този материал в миналото? Кое е приложното изкуство, което
използва прежди и тъкани за създаване на художествени творби? Разглеждане на илюстрациите
и обясняване на разнообразието на художествени
материали на с. 78.
2. Разделяне на класа на малки групи. Указания за изпълнение на практическата задача и от
рубриката „Как се създава“: за етапите на изработка на съдовете.
3. Обсъждане на резултатите от урока. Затвърдяване и обобщение на темата на урока:
– онагледяване на резултатите с изложба в
класната стая.
Коментар:
Урокът с практическите и творческите задачи
има за цел да създаде у учениците креативно
отношение към художествените материали. Да
придобият увереност в реализацията на своите
идеи, като комбинират хартия, тъкани, пластични материали. Може да се развият уменията за
рисуване на стилизирани образи, като се използват повърхности на природни обекти (камъчета,
клонки и т.н). Подходящи към този урок са идеи и
примери за комбиниране на различни материали
за направа на декоративни фигурки, бижута, пана
и съдове.

Бележки

Как се създава... ваза от различни материали
1. Изрежи от картон два кръга с различна големина, както е показано на 12а.
2. Внимателно залепи получената форма от големия кръг около края на бурканче (12б).
3. Прикрепи с лепило по-малката форма за гърло
на вазата (12в).
4. Пристъпи към декориране на създадената
форма с конците и пластилина (12г).
5. Можеш да украсиш масата с вазата и цветя
в нея.
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ТЕМА: 34
ИЗРАБОТВАМ ПРЕДМЕТИ С
РАЗЛИЧНИ ТЕХНИКИ
(УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА
И ЗА ОБОБЩЕНИЕ – 1 ЧАС)
План на урока:
1. Дискусия за разширяване на знанията и
представите за начините за създаване на приложни творби.
Кои от познатите изобразителни техники и похвати могат да се прилагат при създаването на
приложни творби и предмети за бита?
2. Актуализиране и разширяване на знанията от
2. клас за изобразителни техники (рисуване и моделиране). Коментар на илюстрациите в учебника
за използването на традиционните изобразителни
техники при създаване на произведения от тъкани, глина, метал, стъкло и т.н. Дискусия.
3. Изпълнение на практически задачи:
– Рисуване на украсена със стилизирани природни форми рамка за снимка.
– Използване на техника за създаване на релефна форма с приложение в интериор.
Оценяване и самооценяване (Как се справих?).
Знания, умения и отношения:
Знания: Формиране на знания за използване
на познати и нови изобразителни техники в различните видове приложни изкуства чрез изобразителна дейност.
Умения: Обогатяване на информация и формиране на практическите умения за работа със специфични техники за приложните изкуства.
Разбира ролята на техниките в приложните изкуства за въздействието на творбите. Прилага
знания за работа с пластичен цветен материал
(пластилин), като подбира подходящи форми и
цветове за украса на релефни форми.
Отношения: Изразява емоционално отношение
към творби на приложните изкуства, като коментира използването на изобразителни техники за
предмети и украса.
Нови понятия: няма.
Урокът дава възможност за овладяване на техники за моделиране и използване на цветове в
декоративни композиции.
Развитие на обучението по темата:
1. Кое е общото и различното в рисуването и
моделирането в видовете изобразителни изкуства?
– Разглеждане на илюстрациите на с. 80 – 81 в
учебника.
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– Разширяване на знанията за техники при създаване на произведения в различните приложните изкуства.
2. Затвърдяване на знания за връзката – използвани материали и техники за повечето видове приложни изкуства.
3. Демонстрация и разяснение на етапите за
създаване на декорация от пластичен материал.
Творческа задача
4. Проверка на усвоените знания, умения и отношения чрез практическа дейност.
Методически указания:
1. Разкажи твоя идея за декоративен предмет
за украса на твоя дом или за подарък? Какви
от познатите ти техники може да приложиш при
направата му? Как според теб може да се рисува
или моделира върху глина, дърво или плат? Можеш ли да използваш техниката за отпечатване в
твоя проект? В кои приложни изкуства художниците могат да използват тази техника? Разкажи
какви други техники може да приложиш за украса
на предмет, който се използва в ежедневието?
2. Указания за практическата задача – демонстрация и онагледяване на изработване на украсните елементи.
3. Обсъждане на идеите за подходящи техники
за изграждането на образи и форми в декоративна композиция.
4. Обсъждане на резултатите от урока. Коментар за техниките, използвани в приложните изкуства и тяхната роля за въздействието на декоративни съдове, предмети и интериорни решения.
5. Оценка и самооценка:
– прилагат знания за използвани техники и изразни средства в приложните изкуства;
– изразяват отношение към приложението на
различни техники за естетичното въздействие
на приложните изкуства.
Как се справих?

Как се създава… рамка от пластилин и картон
1. Използвай плътен картон за рамката. Начертай и изрежи правоъгълник в центъра за снимка
(10а, 10б).
2. Оформи различните обемни детайли от пластилин (10в, 10г).
3. Залепи ги внимателно върху картона. Редувай
по-малки с по-големи форми върху рамката.

Коментар:
Учениците разширяват знанията си за приложните изкуства. Беседата и дискусията може да се
допълнят с описания и практически упражнения
за различни техники в художествените занаяти и
приложението им съвременните приложни творби.
Бележки
.
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ТЕМА: 35.
ИЗЛОЖБА БАЗАР – ПРОЕКТ
(УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА
И ЗА ОБОБЩЕНИЕ – 2 ЧАС)
План на урока:
1. Въвеждане в творческа ситуация за разработване на декоративни предмети и укражнения
за изложба базар. Формиране на обща представа за общественото отношение към дейностите в
проекта.
2. Организиране на учениците за работа в творческите ателиета. Поставяне на задачи в групите,
Описание на материалите и аргументация при
избора на проектите за изпълнение.
3. Изпълнение на практически задачи:
– декоративно пано с материали от бита. Конструиране, апликиране, рисуване;
– създаване на форма на брошка чрез моделиране;
– рисуване на декоративен образ на риба с
цветни материали чрез линии и петна.
4. Какво научих от урока? (обобщение).
5. Самооценяване (Как се справих?).
Знания, умения и отношения:
Знания: Формиране на знания за приложението на творби на приложните изкуства в бита.
Знания за употребата на техниките и материалите във видовете приложни изкуства в собствено
творчество.
Умения: Изразяване на идеи чрез практическа
изобразителна дейност и изобразителни техники
за изработка на предмети, декоративни пана, бижута. Прилагане на знания за пазарната стойност
на произведения на приложните изкуства. Разбиране на ролята на изкуството в обществените
отношения. Прилага знания за работа с различни
материали.
Отношения: Изграждане на умения за екипна
работа при проектна дейност. Осъзнаване на ролята и естетиката на приложните изкуства в обществена среда.
Нови понятия: няма.
Развитие на обучението по темата:
1. Разглеждане на илюстрациите на с. 82 и с. 83.
2. Дискусия относно организацията на изложбата базар, избор на идейни проекти за крайни
продукти.
3. Коментар и разяснение на етапите за изработка на пано и брошка на с. 83.
4. Изпълнение на практическа задача на зададена от учителя.
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Как се създава... пано с риби
1. Подберете предмети и материали, които използваме в бита.
2. Конструирайте и колажирайте с тях декоративно пано като украса за стена.

5. Проверка на усвоените знания, умения и отношения.
Методически указания:
1. Дискутиране по илюстрациите от учебника. С
какви материали работят децата? Какви предмети
и украшения може да се изработят от тях? Разглеждане на илюстрациите и обсъждане на разнообразието на художествени творби за украса
и употреба. Как можем да помогнем на дете с
изработени от класа декорации и предмети? Кого
да поканим на изложбата базар?
2. Разделяне на класа на малки групи. Указания
за изпълнение на практическата задача от рубриката „Как се създава“.
3. Обсъждане на резултатите от урока:
– обобщение на темата на урока чрез дискусия;
– онагледяване на резултатите с изложба в
училище.
Коментар:
Урокът с практическите и творческите задачи
има за цел да създаде у учениците креативно отношение към работа с художествени материали и
обществени изяви със свои творби. Да придобият
увереност в постигането на цели с изразяване
чрез творчество. В екипната работа се развиват
уменията за сътрудничество и реализация на общозначими за класа инициативи.
Урокът дава възможност за създаването на
междупредметни връзки с теми от учебните предмети български език и литература и технологии и
предприемачество.

Бележки

Как се създава... брошка с риба
1. Моделирайте от пластилин декоративен образ на риба (9а).
2. В подходящ съд поставете рибата и я залейте с гипсов разтвор.
3. Когато гипсът се втвърди, извадете внимателно пластилина (9в, 9г).
4. Запълнете получената форма с глина (9д).
5. Когато рибата изсъхне, я извадете и я оцветете (9е). Залепете безопасна игла (9ж).
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ОБРАЗИ И ЗНАЦИ
ТЕМА: 36.
РАЗПОЗНАВАМ ОБРАЗИ И ЗНАЦИ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Как можем лесно да получим съобщение без
думи в магазини, културни и спортни зали, при
пътуване? От каква информация се нуждаем в
ежедневието, за да се ориентираме по-бързо и
точно. Кой изготвя знаците, буквите, изображенията и формите, които ни дават важната зрителна
информация?
2. Разкрива основни връзки между образите и
информацията. Възприема силуетната форма на
различни видове знаци, съставните им елементи
(изображение, текст, цифри и цветове) при наблюдения и изобразителна дейност.
3. Коментар на въпросите от с. 86. Възприемане
на силуетна форма на човешки фигури и спортни
уреди в спортни зали, площадки за спорт на открито.
4. Изпълнение на практически задачи:
• Демонстрация за спортен знак на тениска.
• Практическа задача – моделиране на медал
с пластилин
Знания, умения и отношения:
Знания: Понятия за визуална информация и видове визуални знаци в открита и закрита среда.
Умения: Да описват и различават знаци, изображения, букви, форми, които дават зрителна информация. Да разпознава видовете изображения
за знаци. Обяснява визуални знаци в различни
изображения. Да различава знаци за визуален
диалог.
Отношения: Да получава зрителна информация, нужна в ежедневието. Проявява интерес и
въображение при разглеждане и изобразяване на
визуални образи за спорт.
Нови понятия: визуална информация
Актуализира се и се разширява съдържанието
на понятията за визуани образи и знаци от втори
клас.
Урокът е за нови знания и практическа дейност,
дава възможност за по-активна творческа изява
на учениците.
Развитие на обучението по темата:
1. Разглеждане на знаците в илюстрациите на
с. 86 и 87 в учебника.
2. Сравняване на знаци по предназначение и
форма.
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3. Създаване на спортен знак на тениска.
4. Проверка на усвоените знания, умения и отношения – да направят спортен екип с емблема
на тениска като знак за свой отбор. (Какво са научили от урока?) На спортен празник да облекат
тениските и да ги демонстрират.
Методически указания:
1. Беседа за необходимостта от системи от
знаци в заобикалящата среда. Визуалните знаци
дават зрителна информация. Визуалната информация е най-масовото и достъпно средство за информация и комуникация в цял свят.
2. Указания за практическа задача – запазен
знак на стилизирана човешка фигура и спортен
уред в избран спорт.
3. Демонстрация и изпълнение на практическите задачи. Спортен знак с фигура на спортист с
характерно движение и спортен уред.
Моделиране на медал с пластилин със стилизиран образ на фигура на спортист.
4. Обсъждане на резултатите от урока.
Оценка и самооценка:
– различава визуални образи и знаци по тяхното предназначение, изображения, форми и
цветове;
– прилага в рисунки различни знаци за спорт;
– разбира необходимостта от образи и знаци и
разчита визуалната информация.
Коментар:
Учениците разширяват познанията си за визуалните образи и знаци и тяхното предназначение.
Обръща се по-голямо внимание на предназначението и стилизирането на фигура на спортист, любим спорт и спортни уреди.
Учениците могат да реализират своя запазен
знак на спортист (отличителен спортен знак), като
го нарисуват на тениски и участват в състезание
срещу друг отбор.
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ТЕМА: 37.
ИЗГОТВЯМ КАРТИ И ТАБЛА СЪС
ЗНАЦИ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИ
ДЕЙНОСТИ – 1 ЧАС)

План на урока:
1. Имаш ли любим спорт? Откриваш ли изображения на твоя любим спорт в ил. на с. 88 и 89?
Посочи своя любим спорт в ил. на с. 88 и 89. В
какъв спортен екип ще се изобразиш, за да покажеш своя предпочитан спорт?
2. Актуализиране и разширяване на знанията,
даващи визуална информация за място, посока,
действие, забрана за спорт.
3. Коментар каква информация получаваме от
визуалните знаци. Разказ на история в поредица
от знаци. Дискусия.
4. Изпълнение на практически задачи:
– Рисуване на карта за щафетна отборна игра
с визуални знаци;
– Рисуване на система от знаци за плуване –
съответен знак за съблекалня, басейн, душ,
забрана за къпане.
Оценяване и самооценяване (Как се справих?).
Знания, умения и отношения:
Знания: Формиране на знания за видове визуални знаци.
Умения: Обогатяване на образни презстави
за значението на образи и знаци, изобразяващи
спорт (спортни дейности).
Отношения: Изразява отношение, като включва визуалните знаци на спорна тема в карти и
табла.
Нови понятия: няма
Урокът е за упражнения и практически дейности и дава възможност за по-активна творческа и
колективна изява на учениците.
Развитие на обучението по темата:
1. Разглеждане на илюстрациите на с. 88 в учебника.
2. Откриване на връзката между обект и знак.
3. Разширяване на знанията за спортни знаци и
изобразяването им в табла и карти.
4. Карта на групова щафетна игра за състезание с различни спортни дейности. Творческа задача.
5. Проверка на усвоените знания, умения и отношения – да направят карта на щафетна групова
игра и да я изпълнят в час по ФВС.
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Методически указания:
1. Кой е любимия ти спорт? Къде си виждал
знак със спортен уред или спортна дейност? Какъв знак показва спортно игрище или зала?
Кой спорт с какъв уред ще изобразиш като визуален знак?
Защо децата трябва да спортуват?
2. Указания за практическа задача – демонстриране за промените на човешката фигура в различни пози и движения за всеки спорт.
3. Демонстрация и изпълнение на практическите задачи. Нарисувай карта за щафетна спортна
отборна игра.
Нарисувай схема на игрище. Отбележи с визуални знаци всеки спорт, който ще включиш. Определи правилата на играта, като покажеш къде са
стартът, пътят на участниците и финалът на състезанието.
4. Обсъждане на резултатите от урока. Най-интересните карти с визуална информация и правила за спортна игра, може да използвате за игра
в часовете по ФВС или в спортен празник.
Оценка и самооценка за:
– обсъждане на картите за групова игра;
– прилагат в рисунки място, посока, действие и
вид спорт с помощта на карта;
– онагледяват условията на груповата игра без
думи, а само с образи и знаци;
– разбират необходимостта от образите и знаците.
Коментар:
Спортът е любим на всички деца. Учениците
разширяват знанията за образ – знак, визуални
знаци в карти, показващи спорт, спортен уред или
спортен салон. Много ученици тренират и в извънкласни форми. В 3. клас учениците осъзнават
връзката между обект и образ в рисунка, чрез
визуален знак. На спортна тема с удоволствие
правят схеми, карти и табла, като развиват образно мислене и наблюдателност.
Как се създава...
карта за групова игра
Направи карта за отборна игра в училищния
двор, като следваш стъпките:
1. Използвай молив и линия, за да начертаеш на
листа схема на игрището (9а).
2. Отбележи със визуални знаци, линии и цифри
правилата за всеки спорт, с който ще участват
твоите съученици (9б).
3. Избери подходящи цветове за знаците на видовете спорт (9в).
4. Очертай с прекъсната линия пътя на играчите (9г).
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ТЕМА: 38.
МОИТЕ ВИЗУАЛНИ ЗНАЦИ
(УРОК ЗА ЗАТВЪРДЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА
И ЗА ОБОБЩЕНИЕ – 1 ЧАС)
План на урока:
1. Формиране на обща представа за реални образи и преобразуването им в образ и знак.
2. Описание на изображенията в знаци – лавров венец, купа и медал.
3. Изпълнение на практически задачи:
– рисунка на спортна купа, украсена с лаврови
листа;
– рисунка на тема „Награждаване“ или „Спортни успехи“.
4. Какво научих от урока? (Обобщение).
5. Самооценяване (Как се справих?).
Знания, умения и отношения:
Знания: Формиране на знания за отличителни
знаци за победа в спортни състезания.
Умения: Да разчита визуалните знаци, да прави карта и табло с тях.
Отношения: Изразява отношение и убеждение,
че чрез визуалните образи и знаци получаваме и
правим съобщения.
Нови понятия: няма.
Урокът е за обобщение и затвърдяване на знанията в екипна работа на учениците.
Развитие на обучението по темата:
1. Разглеждане на илюстрациите на с. 90 и
обясняване на значението им.
2. Разкриване на общите визуални характеристики на обектите и техните силуети.
3. Демонстрационна рисунка за украса на знак
със спортна купа. Изпълнение на практическа задача:
– спортна купа или рисунка на тема „Награждаване“ или „Спортни успехи“.
4. Творческа задача:
– знаци, съобщаващи за тренировка;
– табло с дневен режим на спортист или табло
с полезни и вредни храни.
5. Проверка на усвоените знания, умения и отношения.
Методически указания:
1. Какви са отличителните знаци за спортни успехи? С какво са украсени купите и медалите?
Някой получавал ли е отличителен знак за победа
в състезание? Разглеждане на илюстрациите на с.
90 и обясняване на значението им.
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2. Беседа за отличителните знаци за победа в
миналото и днес. Кога и къде могат да се видят
или получат? Описание на изображенията в знаци
– лавров венец, купа и медал. Разкажи история
като „разказ в картинки“ за любим спорт, спортен
уред, място на спортуване и отличителен знак на
състезание.
3. Дискутиране по илюстрациите от с. 90.
4. Указания за изпълнение на практическите задачи, разделяне на екипи.
Варианти:
– спортна купа с украса от лаврови листа;
– рисунка на тема „Награждаване“ или „Спортни успехи“;
– влез в ролята на треньор и състави дневен
режим на спортист, като създадеш табло със
знаци или направи табло, използвайки изображения от брошури за вредните и полезните
храни, когато спортуваш.
5. Обсъждане на резултатите от урока:
• Екип „Най-красива купа“;
• Екип „Треньори“;
• Екип „Диетолози“;
Оценка и самооценка:
– обсъждане на наученото и приложеното в
таблата;
– прилага в рисунките отличителните знаци за
победа;
– спазват условията на екипна работа;
– прилагане на различни способи за съобщаване на информация с рисунка, знак, карта
или табло;
– онагледяват класната стая с най-добрите рисунки, карти и табла.
Коментар:
Правилната стойка, спортът и хранителният режим са много важни за здравето, за правилния
растеж на детето. Урокът с практическите и творческите задачи има за цел да създаде у учениците отношение към съобщенията, чрез образи и
знаци. Да ги предупреди какво е полезно и вредно за тях. Ето защо този урок има и възпитателна
цел и въздействие.
Как се създава... знак със спортна купа
1. Начертай отвесна линия, за да нарисуваш симетричен образ на купа (9а).
2. Избери място за украса с орнамент от лаврови листа (9б).
3. Подбери цветове за купата и за украсата
(9в).
За практическо упражнение може да се използва приложение № 13.
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ТЕМА: 39.
КАКВО ЗНАМ И МОГА В КРАЯ НА
ТРЕТИ КЛАС?
(УРОК ЗА ДИАГНОСТИКА НА ИЗХОДНО
РАВНИЩЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ – 1 ЧАС)
План на урока:
1. Какво знам и мога в края на трети клас? Споделяне на впечатления, преживявания, собствен
опит от изобразителна дейност.
2. Изпълнение на визуален тест за установяване на знания и умения за възприемане на творби
на изобразителното изкуство и за изобразителна
дейност за:
– резултати от различни видове изобразителна
дейност,
– познания за видове сгради в архитектурната
среда,
– познания за визуални особености на вътрешната и външната архитектурна среда,
– зелена архитектура (екологични идеи за
бъдещето),
– видове декоративни образи и начини за създаване на орнаменти чрез стилизация, ритъм
и симетрия,
– топли и студени цветове,
– творби от народното творчество и народните
занаяти,
– видове приложни изкуства (керамика, текстил, дърворезба),
– образи и знаци в обществена среда,
– технологии за рисуване, моделиране, апликиране.
3. Оценка на резултати от изпълнение на теста.
Упражнение за затвърждаване на знания и умения на основните акценти в учебната програма за
3. клас, с. 94 – 95.
Обобщение.
Знания и умения, основни понятия:
Знания: Разбира основни визуални особености
на архитектурната среда; различава особеностите
на вътрешната и външната архитектурна среда;
представя в изобразителна дейност свои екологични идеи за обекти и среда на реални и фантазни
герои; различава топли и студени цветове и ги
използва в изобразителна дейност; познава
най-общо визуални образи и знаци; изразява
впечатления при възприемане на образци от
народното творчество и творби на приложните
изкуства и открива вида и начините на създаване
на образи в тях; познава различни материали и
техники за създаването на творби на приложните
изкуства; прилага изобразителни технологии за
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рисуване по памет и въображение.
Умения: Рисува по впечатление, наблюдение
и въображение; изобразява реални и фантазни
герои в архитектурна среда; осъществява изобразителна дейност с различни изобразителни материали, използва различни изобразителни технологии за създаване на свои творби.
Отношения: Изразява впечатления от изобразителна дейност и творби на художници.
План на урока:
1. Изпълнение на визуален тест за изходящо
равнище на знания и умения за видовете сгради и архитектурна среда, за декоративни и фантазни образи и обекти, видовете орнаменти в
приложните изкуства и народните приложни изкуства, за използваните технологии и материали
в детски творби и в творби на художници в края
на 3. клас.
2. Оценяване на резултатите от изпълнението
на визуален тест.

3. Упражнение за затвърждаване на знания и
умения, с. 94 – 95.
4. Оценка и самооценка.
Методически указания:
Учителят дава разяснения за въпросите и
илюстрациите от с. 6 и 7, след което учениците
пристъпват към въпросите от визуалния тест.
Учениците изпълняват на отделен рисувателен
лист изобразителната задача, рисуват с цветни
материали.
Диагностиката на изходно равнище, на придобитите знания и умения в 3. клас е по глобалните
теми и очакваните резултати в края на 3. клас от
УП:
• Познаване на различни видове изобразителна
дейност – рисуване, апликиране, моделиране,
художествено конструиране;
• Рисуване по памет и по въображение на природна среда и архитектурна среда, образи и
обекти от заобикалящата среда;
• Познаване и включване в рисунки на визуални
образи и знаци;
• Умения за създаване на реален и фантазен
образи и среда;
• Разпознаване на фигурални и декоративни
образи и композиционни решения в творби
на художници;
• Използва в изобразителна дейност изобразителни материали и технологии;
• Разпознаване на видовете народни занаяти и
творби на народното творчество;
• Разпознаване на художествени творби от
различните видове приложни изкуства;
• Използва художествени материали и технологии при създаване на различни по вид рисунки и декоративни премети;
• Изразява емоционално отношение към творби
на художници и резултати от изобразителна
дейност.
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Приложение № 13 към т. 13
УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 3. КЛАС
(ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Тази програма описва задължителното обучение по изобразително изкуство в 3. клас, което
започва в 1. клас и се надгражда в следващите
класове. В началния образователен етап то съдейства за изграждане на художествената и естетическата култура на учениците, като стимулира
творческите им способности.
Обучението по изобразително изкуство е съобразено както с многообразието на конкретните
условия за обучение, така и с индивидуалните интереси и потребности на ученика за:
• изразяване на идеи и преживявания с помощта на изобразителни средства;
• изграждане на естетически критерии при възприемане на обекти и явления от действителността и творби на изобразителното изкуство;
• развиване на практически опит за работа с
изобразителни материали итехники;
• формиране на интерес към националното и
световното културно-историческо наследство
и художествена култура.
Предмет на обучението по изобразително изкуство в началния етап са естетическите аспекти на
явленията в природата и обществото. В началния
образователен етап то допринася за осъзнаване
на значението на регионалното, националното и
световното културно наследство и за изграждане
на толерантност и положителна нагласа към културното многообразие.
Акцент в обучението по изобразително изкуство
в 3. клас са: знания, умения и отношения, свързани с архитектурната среда; познаване на основни
принципи за създаване на декоративни образи;
знания на практическа основа за народното творчество и приложните изкуства; експериментиране и прилагане на изобразителни технологии за
печатане, рисуване и моделиране; познания за
основните визуални знакови системи в различни
области на живота, осигуряващи възможност за
по-пълноценна адаптация на учениците в социална среда.
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Реализацията на учебната програма за 3. клас
осигурява формиране на съвременните ключови
компетентности, ориентирани към развитие на
личността и учене през целия живот.
В обучението по изобразително изкуство в 3.
клас се усвояват следните понятия с интегрален
и междудисциплинарен характер: архитектурна
среда, народно творчество, обредни предмети,
композиция, контраст, стилизация, ритъм, симетрия, технология.
Учебното съдържание по изобразително изкуство в 3. клас е обособено в девет теми чрез
очакваните резултати от обучението на равнище
тема и нови понятия. Новите знания и понятия
се изясняват и формират чрез практическа дейност под формата на изобразителни представи.
Знанията, уменията и отношенията се усвояват на
емпирико-описателно равнище.
Учебната програма предоставя свобода при
подбора на методите и средствата за постигане
на очакваните резултати и при определяне на
последователността на темите в годишното разпределение на учебното съдържание.
Задължителната подготовка на учениците по
изобразително изкуство в 3. клас може да се
осъществява както в класната стая, така и извън
училище под формата на:
• пленер – за наблюдение и изобразяване на
обекти от архитектурната среда (тема „Обществени и жилищни сгради“, наблюдение на
цветовете в природата и изобразителна дейност (тема „Образи и цветове – топли и студени цветове“), разбиране на значението на
видовете визуални знаци в околната среда
(тема „Образи и знаци“);
• посещение на работилница на народен майстор, етнографски музей, сбирки – за запознаване с народни занаяти, български народни
носии, празнични костюми и маски, обредни
предмети (тема „Народно творчество и занаяти“);
• организиране на изложба с ученически творби – за представяне на резултати от проекти,
от индивидуална и колективна изобразителна
дейност (рисунки, апликации, моделирани фигури и др.) в училището, в общността.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
Области на
Знания, умения и отношения
компетентност
• Описва визуални особености на архитектурната среда.
Обект и
• Открива визуални особености на вътрешната и външната архитектурна среда.
среда
• Проучва основни връзки между природната и архитектурната среда.
• Интерпретира характерни особености на различните видове архитектурна среда.
Обект и
• Придобива основни представи за различни видове декоративни образи.
• Разграничава топли и студени цветове в различни изображения.
образ
• Създава декоративни образи.
• Изобразява реални и фантазни образи по впечатление и въображение, като използва топли и студени
цветове.
• Асоциира образи на обекти по топли и студени цветове.
• Коментира особености на различни видове декоративни образи.
• Интерпретира въздействието на творби с топли и студени цветове.
Зрител и
• Познава творби от народното творчество и народните занаяти.
• Изразява свои впечатления от творби на народното творчество и занаяти.
творба
• Разграничава произведения на различните видове приложни изкуства.
• Коментира творби на различни приложни изкуства.
Визуална
• Различава знаци за визуален диалог.
• Обяснява визуални знаци в различни изображения.
комуникация
• Организира визуални знаци в различни изображения.
Материали и
техники

• Познава изобразителни технологии за отпечатване, моделиране и конструиране.
• Анализира възможностите на изобразителни технологии.
• Прилага изобразителни технологии за отпечатване, моделиране и конструиране.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Обществени
и жилищни
сгради

• Описва визуални характеристики на различни видове обществени сгради (училища,
театри, спортни зали, гари, религиозни и култови сгради).
• Изобразява по наблюдение и впечатления архитектурни елементи на различни ви- • архитектурна
дове обществени сгради.
среда
• Сравнява архитектурата на различни обществени сгради по вид и предназначение.

Вътрешна
и външна
архитектурна
среда

• Открива визуални особености на вътрешната и външната архитектурна среда (интериор, екстериор).
• Представя в изображения вътрешна и външна архитектурна среда.
• интериор
• Интерпретира чрез изобразителна дейност характерни елементи на вътрешната и • екстериор
външната архитектурна среда (покриви, кули, колони, стълби, помещения).

• Обяснява основните връзки между обекти и среда в изображения на реална и фантазна ситуация.
• Създава проекти за обекти и среда в реални и фантазни ситуации.
• Свързва значението на архитектурната среда с подобряване на начина на живот в
бъдещето.
Образи и фор- • Придобива основни представи за различни видове декоративни образи (видове
ми – декораорнамент, геометричен и фигуративен).
тивни образи • Създава декоративни образи чрез стилизация, ритъм и симетрия.
• Сравнява изобразителните качества на различни видове декоративни образи.
Образи и цве- • Разграничава топли и студени цветове в различни изображения.
• Изобразява реални и фантазни образи по впечатление и въображение, като използтове – топли
ва топли и студени цветове.
и студени
• Интерпретира устно и в изобразителна дейност въздействието на творби с топли и
цветове
студени цветове.
Градове на
бъдещето

• зелена архитектура (екологични идеи
за бъдещето)
• стилизация
• ритъм
• симетрия
• орнамент
• топли
• студени
цветове
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• Познава творби от народното творчество и народните занаяти.
• народно
• Създава проекти и творби, вдъхновени от народното творчество.
творчество
• Изразява устно и в изобразителна дейност свои впечатления от творби на народно- • народни занаяти
• народни носии
то творчество и занаяти.
• обредни
предмети
Приложни
• Познава различните видове приложни изкуства (керамика, текстил, дърворезба).
• керамика
• Различава произведения на различни видове приложни изкуства по използвани • текстил
изкуства
• дърворезба
материали и начин на изработване.
• Коментира ролята на приложните изкуства в живота на хората.
Образи и
• Подрежда визуални знаци по общ смисъл и предназначение.
• визуална
• Организира визуални знаци в карти и табла.
знаци
информация
• Оценява ролята на визуалните знаци за предаване и възприемане на информация.
Изобразител- • Познава изобразителни техники за отпечатване, моделиране и конструиране.
• монотипия,
ни технологии • Прилага изобразителни технологии за: отпечатване на монотипия и апликация, мо- • отпечатък
делиране с помощта на конструкция, художествено конструиране.
от апликация
• Изразява впечатления и предпочитания към възможностите на изобразителните тех- • художествено
нологии.
конструиране
Народно
творчество и
занаяти

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
ЗА ГОДИНАТА
Годишен брой часове по изобразително изкуство в 3. клас – 64.
Примерно разпределение на часовете
За нови знания

40%

За затвърдяване на новите знания и обобщение

54%

За диагностика на входното и изходното равнище

6%

Ключови
компетентности
Компетентности
в областта на
българския език

Примерни дейности и междупредметни връзки

• изобразяване с различни изобразителни средства на етически отношения между литературни
герои – членове на семейството, в малката група, в общността, от изучавани фолклорни и литературни произведения;
• обогатяване на речниковия запас с художествени понятия от изкуството;
• общуване и участия в комуникативни ситуации при описания на обекти от архитектурна среда;
• изразяване на емоционално отношение към цветовете в природата;
• участия в културни ситуации, свързани с народното творчество и културните традиции на етнически малцинства;
• сценични изяви и рисунки за изразяване на културното многообразие и толерантност към другите;
• изработване на маски и костюми, свързани с културните традиции на различните етноси.
• илюстриране на думи и изрази от чужда лексика;

Комуникация на
чужди езици
Математическа
•
•
компетентност
•
и основни компетентности в
природните науки и •
•
технологиите
•
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ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕДМЕТНИ ВРЪЗКИ
Образователните дейности в обучението по
изобразително изкуство не са свързани само с
конкретните теми. Те имат междупредметен характер и са насочени към придобиване на съвременните ключови компетентности.

развиване на представи за визуални характеристики на геометрични форми и линии;
познаване на мерни единици, съотношения и количества;
прилагане на математически методи на мислене (логическо и пространствено мислене) при представяне на художествени конструкции;
използване на основни геометрични фигури при създаване на образи и знаци;
прилагане на математическите отношения „по-малко“ и „повече“ в изобразителната дейност;
извличане на математическа информация от картина (количества, положение в пространството,
съотношения);
• използване на геометрични фигури за стилизация на образи, изобразяване на различни линии
(права, крива, затворена, пресечени), способности за използване на математически методи на
мислене (логическо и пространствено) при създаване на мрежи и конструкции, ориентиране в
пространство, изобразяване на съотношения;

Ключови
компетентности
Дигитална компетентност

Умения за учене

Примерни дейности и междупредметни връзки

• използване на компютър за събиране, систематизиране и ползване на информация, за подпомагане на творческия процес при създаване на различни видове изображения (образи, знаци);
• интерактивна употреба на информационно-комуникативни технически средства с помощта на
учителя за възприемане на художествени произведения и сбирки;
• презентиране на резултати от изобразителна дейност и проекти;
• виртуални посещения на галерии.
• планиране на самостоятелната работа на ученика;
• участие в екипна работа;
• развиване на мотивация и увереност за творческа изява и личностна реализация.

• изобразяване на обекти и среда от миналото (богове, гробници, съкровища, храмове и сгради),
рисунки на събития от историческото ни минало;
• изобразителна дейност за изразяване на междуличностни и междукултурни умения за общуване,
разбиране на причини за дискриминация и необходимост от защитаване на човешките права,
толерантност при участия в колективни творчески проекти.
Инициативност и
• конструиране и моделиране (материали за строителството и сгради) чрез рисунки, художествени
предприемчивост
конструкции и макети на сгради; познаване и използване на различни операции и технологии в
трудово-конструктивна и изобразителна дейност;
• прилагане на природосъобразни начини за ползване на материали, техники и технологии;
• развиване на инициативност, креативност и новаторство, активно участие в проектни дейности;
практическо използване на материали и пособия, представяне на резултати от творчески дейности в обществена среда.
Културна компе• посещения на музеи, галерии и сбирки за възприемане на произведения от изобразителното
тентност и умения
изкуство от наши и чуждестранни художници;
за изразяване чрез • организиране на изложба за представяне на резултатите от индивидуална и колективна изобразителна дейност на учениците (рисунки, апликации, моделирани фигури и др.) в училището, в
творчество
общността;
• сравняване на елементи от българското народно творчество – народни инструменти, български
народни носии, обредни предмети;
• изразяване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване и участие в културния живот.
Социални и граждански компетентности

Умения за подкрепа • изобразяване на примери за проява на лична отговорност при опазване на околната среда и
на устойчивото
здравето на човека;
развитие и за здра- • моделиране и апликиране на декоративни образи и орнаменти с растителни и животински декоративни елементи;
вословен начин на
• дискутиране на различия и неравенство между хората, водещи до социална изолация и бедност;
живот и спорт
• осъзнаване на лична отговорност за опазване на околната среда и здравето на човека;
• обсъждане на възможности за устойчиво използване на материали и ресурси в учебния процес.

Забележка: Посочените дейности са примерни и не изчерпват възможностите за изграждане на
междупредметни връзки.
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Сила
Късмет
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Символ за годеж
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Семейство

Род
Народ (племе)

Сродяване на два рода

Дълголетие
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