Петя Иванова
Десислава Кралева
Калина НиковаГинчева

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО
ЗА 4. КЛАС
 Клет България 

Съдържание

1. Особености на обучението по
изобразително изкуство в четвърти клас . . . . . . 4
2. Представяне на учебния комплект по изобразително изкуство за четвърти клас
(учебник, учебно помагало, електронен вариант
на учебника, книга за учителя) . . . . . . . . . . . . . 6
3. Предназначение, структура и начин на работа с
изданията в учебния комплект за четвърти клас . . 7
Книга за учителя
по изобразително изкуство
за 4. клас
Автори
© Петя Анастасова Иванова, 2018
© Десислава Ангелова Кралева, 2018
© Калина Иванова Никова-Гинчева, 2018
Графичен дизайн
© Боряна Владиславова Паскалева, 2017
Издател
© „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, 2019
ISBN 978-954-18-1416-1
Възпроизвеждането на това издание
или на отделни негови части
под каквато и да е форма
без изричното писмено съгласие
на „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД е престъпление.

4. Предимства на обучението чрез учебния
комплект по изобразително изкуство
за четвърти клас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5. Примерно годишно тематично разпределение
по учебния предмет изобразително
изкуство за четвърти клас . . . . . . . . . . . . . . .  12
6. Методически насоки и разработки
на уроците . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
7. Приложения:
– учебна програма по изобразително
изкуство за четвърти клас . . . . . . . . . . . . .  76
– примерни образци за практически
		упражнения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79

Уважаеми колеги,

Книгата на учителя е информационно-методическо пособие към учебния комплект за обучение по избразително
изкуство в четвърти 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 обучението по изобразително изкуство
в четвърти клас, съобразено с Държавния образователен
стандарт и учебната програма за общообразователна подготовка по изобразително изкуство за четвърти клас.
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 предлагат примерен план на
урока и методически указания за провеждане на обучението
с включени методи и форми на оценяване.
Книгата за учителя съдържа подробни методически указания за провеждане на обучение по всички видове уроци в
печатното издание на учебника за: нови знания, упражнения
и практически дейности, 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.
Основен методически акцент в книгата на учителя са аспекти на обучението по изобразително за придобиване на
ключови компетентности като комплекс от знания, умения
и мотивация на учениците за изграждане на художествена
и естетическа култура, за развиване на способности за
културно изразяване, инициативност и творчество.
Книгата 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 ЧЕТВЪРТИ КЛАС
Обучението по изобразително изкуство в чет
върти клас надгражда придобитите знания и уме
ния в първи, във втори и в трети клас на началния
етап на основната образователна степен и про
дължава в следващите класове на прогимназиал
ния етап в общообразователната подготовка на
учениците.
Обучението по изобразително изкуство в чет
върти клас е съобразено както с многообразието
на конкретните условия за обучение, така и с ин
дивидуалните интереси и потребности на ученика
за:
•• изразяване на идеи и преживявания с помощ
та на изобразителни средства;
•• изграждане на естетически критерии при въз
приемане на обекти и явления от действи
телността и творби на изобразителното из
куство;
•• развиване на практически опит за работа с
изобразителни материали и техники;
•• формиране на интерес към националното и
световното културно-историческо наследство
и художествената култура.
Целите на обучението по изобразително изкус
тво в четвърти клас са насочени към: изграждане
на художествена и естетическа култура на учени
ците и развиване на творческите им способности.
В основата на учебното съдържание по изоб
разително изкуство в четвърти клас е поставена
ключовата компетентност Културна компетентност и изразяване чрез творчество, чиито из
мерения в началния етап на основното образо
вание имат важна роля за развитие на детското
въображение, за изразяване на чувства и емоции
в процеса на изобразителна дейност, за посте
пенното осъзнаване на стойността на изкуството
в живота на хората.
В съдържанието на учебната програма по изоб
разително изкуство за четвърти клас е поставен
акцент върху знанията, уменията и отношенията,
свързани с:
•• културно-историческото наследство и памет
ници на културата;
•• митологични образи и символи;
•• теми и сюжети в изкуството;
•• ориентиране чрез визуални знаци и символи
в различни области на живота, осигуряващи
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възможност за по-пълноценна адаптация на
учениците в социална среда;
•• изразни възможности на традиционни и не
традиционни материали и техники; експери
ментиране и експресивно въздействие на
изразни средства, материали и техники в ре
зултати от творчески процес.

ОБЛАСТИ
НА КОМПЕТЕНТНОСТИ –
ХАРАКТЕРИСТИКА
Обучението по изобразително изкуство в чет
върти клас не е свързано само с конкретните
теми по учебната програма. Обучението има меж
дупредметен характер и е насочено към придоби
ване 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 обуче
нието 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-естетически дей
ности в различни аспекти на живота.
Знанията в учебната програма по изобразител
но изкуство представляват формирани представи
и понятия за изобразителното изкуство и постиг
нати резултати от изобразителната дейност на
учениците.
Уменията в учебната програма по изобрази
телно изкуство са познавателни (във връзка с
прилагане на логическо, интуитивно и творческо
мислене) и практически (сръчност и практически
действия при употреба на изобразителни матери
али, инструменти и пособия).
В учебната програма са включени дейности и
междупредметни връзки за придобиване на след
ните ключови компетентности:
1. Компетентности в областта на българския
език
2. Комуникация на чужди езици
3. Математическа компетентност и основни ком
петентности 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 изразя
ване 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 изкус
тво е олекотено и съобразено със знанията, при
добити в предходните класове на ниво дейности,
очаквани резултати и нови понятия. В учебната
програма по изобразително изкуство за четвърти
клас то е обособено в следните обобщени теми:
Тема 1:
		
Тема 2:
Тема 3:
		
Тема 4:
Тема 5:
Тема 6:
Тема 7:
Тема 8:
		
Тема 9:
		

Образи от миналото и от съвременния
свят
Светът на митовете и легендите
Образи и форми – изобразяване
от различни гледни точки
Образи и цветове – локален цвят
Теми и сюжети в изкуството
Художествени музеи и галерии
Символи и знаци
Традиционни и нетрадиционни
материали и техники
Експресивност на изобразителните
материали и техники

Учебното съдържание е представено чрез очак
вани резултати и нови понятия по обобщените
теми. Новите знания и понятия се изясняват и ус
вояват, като учениците чрез практическа дейност
изобразяват своите представи. Знанията, умения
та и отношенията, свързани с постигането на клю
човата компетентност Културна компетентност
и изразяване чрез творчество, се формират на
емоционално-познавателно равнище (чрез прак
тически дейности). В образователния процес се
разчита на интегриране на дейностите за развива
не на ключови компетентности и междупредметни
връзки за усвояване на умения за: самостоятел
ност, инициативност и творчество, работа в екип,
проектно и изследователско мислене, представя
не на творчески резултати и реализация.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО
ВРЕМЕ ПО ВИДОВЕ УРОЦИ
В учебната програма по изобразително изкус
тво в четвърти клас е включено примерно раз
пределение на учебното време за задължителна
общообразователна подготовка на учениците по
учебен план (51 часа). От тях 42% (22 часа) са
предвидени за нови знания, 50% (25 часа) за уп
ражнения и практически дейности и 8% (4 часа)
за диагностика на входно и на изходно равнище
при усвояване на учебното съдържание.
Новите знания в четвърти клас се усвояват на
практическо ниво. В останалите часове за упраж-

нения и практически дейности се изпълняват за
дачи, които осигуряват възможност за по-актив
на творческа изява при индивидуално и групово
участие на учениците.

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА
НА УЧЕНИЦИТЕ
Оценката в обучението по изобразително из
куство е комплексна. Тя съдържа дидактически и
естетически показатели. Дидактическите показатели се отнасят до изпълнението на поставените
учебни задачи. Естетическите показатели отра
зяват качествените характеристити на индивиду
ални творчески прояви и постижения на ученика.
Видове оценяване и методи:
Текущото оценяване на ученически творби е в
резултат от изпълнение на изобразителни задачи
на основа на дидактически и естетически показа
тели. Поощрява се активността на ученика.
Входящо и изходящо равнище. То се оценява
чрез:
•• визуален тест с въпроси и задачи за въз
приемане на творби на изобразителното из
куство и архитектурата, сравнения, термини,
понятия и др. по учебната програма;
•• резултата от изпълнение на изобразителна
задача по дидактически и естетически пока
затели, отнасящи се до учебно съдржание,
което е предвидено да бъде усвоено в пе
риода на диагностиката.

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА
ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМАТА
За прилагане на учебната програма по изобра
зително изкуство в обучението в четвърти клас е
необходимо да се имат предвид някои основни
положения:
1. В обучението по изобразително изкуство се
поставя във фокус личностното развитие на ученика, като се създават условия за стимулиране на
творческия потенциал, за развиване на инициа
тивност, креативност, толерантност, положителни
нагласи за артистично себеизразяване и реали
зация. Затова в обучението по изобразително из
кусво е необходимо да се осигури възможност
ученикът свободно да изразява мнения, отноше
ния, да работи по свое предпочитание с изобра
зителни материали и пособия, да избира обекти и
начини за тяхното изобразяване и др. Това обаче
не означава да се лиши учебната работа от необ
ходимото педагогическо въздействие, а да се пос
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тигне баланс между подходи, методи и средства
за творческо развитие на личността на ученика.
2. Образователните дейности в обучението по
изобразително изкуство не са свързани само с
обучение по конкретни теми на учебното съдържа
ние. Обучението има комплексен характер и е на
сочено към придобиване на ключови компетентности, ориентирани към личностното развитие на
ученика.
Областите на компетентност в учебната прог
рама по изобразително изкуство в четвърти клас
както и в предхождащите класове от началния
етап на основната образовавтелна степен са:
•• художествено възприемане на обекти от за
обикалящата среда, произведения на изоб
разителното изкуство и детско творчество –
обект и среда, зрител и творба;
•• изобразителна дейност (рисуване, моделира
не, апликиране, художествено конструиране)
– обект и образ, визуална комуникация;
•• изобразителни материали, техники и техноло
гии – материали и техники.
3. Важно значение в обучението по изобрази
телно изкуство имат междупредметните връзки.
Така например усвояването на познания за кул
турното наследство по българските земи и култур
но-исторически паментици у нас по обобщената
тема „Образи от миналото и от съвременния свят“
се осъществява във връзка с учебния предмет чо
векът и обществото; при изграждането на зри
телни представи и знания за митологични образи
по темата „Светът на митовете и легендите“ се
активизират знания за митологични образи, при
казки, легенди от обучението по литература и по
околен свят; в обучението по темата „Образи и
форми – изобразяване от различни гледни точки“
се прилагат знания по математика за ориентира
не в пространството – „горе, долу, встрани“ и т.н.;
формирането на знания по обобщена тема „Теми
и сюжети“ се осъществява във връзка с обучение
то по български език и литература и човекът и
обществото за тема и сюжет в литературно про
изведение, творби на художници на исторически
теми, изобразяващи сюжети, събития и личности
от българската история.
4. Учебната програма дава свобода при подбо
ра на методи и средства за постигане на вътреш
нопредметни връзки в очакваните резултати по
обобщените теми на учебното съдържание. Така
например очакваните резултати по обобщените
теми „Традиционни и нетрадиционни материали
и техники“ и „Експресивност на изобразителните
материали и техники“ е препоръчително да се ин
тегрират с останалите обобщени теми. Например:
практическите умения за създаване на мозайка
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по обобщена тема № 10 „Експресивност на изоб
разителните материали и техники“ могат да се
приложат в обучението по обобщена темата № 1
„Образи от миналото и от съвременния свят“, ус
вояването на умения за колаж по обобщена тема
№ 10 може да се осъществи във връзка с обуче
нието по обобщената тема № 4 „Образи и цвето
ве“, като се постави акцент върху разнообразието
на цветовете в колажа.
5. Засилените междупредметни връзки и на
растващото влияние на фактори на природната
и социално-културната среда дават възможност
в обучението по изобразително изкуство да се
използват разнообразни организационни форми
и методи като: работа по образователен проект,
обучение извън училище (посещения на музеи, га
лерии и сбирки; организиране на изложба и др.).
В учебника са включени ученически индивидуални
и групови проекти като: проектът „Пътуване в ми
налото – културни маршрути“ в урок № 6, с. 20 – 21,
включва задачи за проучване на културни памет
ници и културни обекти, изработване на карта с
маршрути, рисунки, колажи, моделирани фигури и
предмети; в образователния проект „В галерията“
в урок № 19, с. 56 – 57, са поместени образовател
ни задачи и художествени дейности за възприема
не и изобразяване на предмети, визуални знаци
и др.; проектът „Екотворчество с традиционни и
нетрадиционни материали“ в урок № 25, с. 71 – 72,
насочва към изпълнение на индиивдуални и групо
ви задачи за създаване на „зелена класна стая“, в
която се пести енергия, не се замърсява околната
среда и се ползва рециклирана хартия.

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

УЧЕБНИК
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС
Учебникът е разработен като печатно издание
с електронен вариант в съответствие с изисква
нията за задължителна подготовка на ученици в
четвърти клас по учебния предмет изобразително

изкуство. Учебникът осигурява възможности за
овладяване на компетентностите, посочени в дър
жавния образователен стандарт за общообразо
вателната подготовка, и в съответствие с учебна
та програма за общообразоватeлна подготовка по
изобразително изкуство за четвърти клас (теми,
компетентности като очаквани резултати от обу
чението по съответните теми, нови понятия).

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ
НА УЧЕБНИКА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Електронният вариант на учебника включва:
допълнителни електронни разработки (видеома
териали, илюстрации с произведения на изобра
зителното изкуство и детски творби, анимирани
изображения, занимателни материали, пъзели,
скрити картини и др.) и ресурси по задачите от
уроците в печатното издание на учебника. Елек
тронният вариант предоставя нови възможности
за обучение, различни от тези в печатното изда
ние на учебника. Предназначението му е да: сти
мулира взаимодействие между учителя и учени
ците в учебния процес; подпомага използването
на разнообразни методически решения и учене
чрез практическа дейност; осигурява възможност
за самооценяване на постиженията на учениците.
Разработени са 150 електронни ресурса под фор
мата на:
–– анимирани мисловни карти от печатното из
дание;
–– игри и алгоритми за практически упражнения;
–– виртуални разходки в художествени музеи и
културни центрове и др.

КНИГА НА УЧИТЕЛЯ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС
Книгата за учителя съдържа подробни мето
дически указания за провеждане на обучение по
всички уроци в печатнотото издание на учебника,
представя особености на учебната програма по
изобразително изкуство за четвърти 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, включва възможности за меж
дупредметни връзки, компетентности и дейности с
междупредметен характер, педагогическа техноло
гия за провеждане на обучението с предложени
методи и форми на оценяване по урочни единици.

3. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ,
СТРУКТУРА И НАЧИН ЗА
РАБОТА С ИЗДАНИЯТА В
УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ
ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС
ОСОБЕНОСТИ
В ПЕЧАТНОТО ИЗДАНИЕ
НА УЧЕБНИКА
В ПОМОЩ НА УЧЕНИКА
В печатното издание на учебника е предложе
на гъвкава структура на урочните единици, която
позволява обучението да бъде съобразено както с
интересите на учениците, така и с конкретните ус
ловия за обучение. В учебника са включени общо
26 урочни единици за усвояване на учебното съ
държание по учебната програма за четвърти клас,
от които е предвидено 25 урочни единици да са
с продължителност по 2 учебни часа и 1 урочна
единица – да е с времетраене 1 учебен час, общо
51 часа. В структурата на учебника е предвидено
следното разпределение на уроците по видове:
10 урочни единици, общо 20 часа (42%) – за нови
знания, 13 урока, общо 26 часа (50%) – за упраж
нения и практически дейности, и 2 урока, общо 4
часа (4%) – за диагностика на входното и изход
ното 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 уче
ниците в четвърти клас и е представен чрез пъ
теводител „Кое къде е?“. Пътеводителят съдържа
указания с кратък текст и визуални знаци, които
да подпомогнат ученика самостоятелно да се ори
ентира при използване на учебника. Всеки урок
в учебника е разположен на две страници (раз
твор). В цветно квадратче (горе вляво) на всеки
разтвор с цифра е обозначен поредният номер на
урока, а 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 упражне
ния и практически дейности, за диагностика на
входното и изходното равнище.
•• Представя изложението на съдържанието в
логическа последователност.
Съдържанието на урочните единици в структу
рата на учебника следват определена логика за
усвояване на знания и умения. В основата на обу
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чението са поставени знания за визуални особе
ности на обекти в заобикалящата среда от мина
лото и съвременността, художествени творби от
български и чуждестранни художници, които да
доведат до постепенно осъзнаване на стойността
на изкуството в живота на човека, да допринесат
за развиване на способности за себеизразяване
с различни художествени средства, да стимулират
въображението и да развият умения за изразя
ване на емоции в процеса на изобразителната
дейност. Съдържанието на всеки урок следва ло
гиката за усвояване на знания и умения за худо
жествено възприемане и изобразителна дейност:
(1) изясняване на новото знание на практичес
ка основа;
(2) развиване на усвоените знания в сходна или
в различна ситуация чрез задачи за наблюдение,
описание и практическа дейност;
(3) визуален тест за проверка на знанията.
•• Осъществен е баланс между текст и илюс
тративен материал (снимки, рисунки, гра
фики и др.).
Балансът между текст и илюстративен материал
в учебника преди всичко е съобразен с възрас
товите особености на учениците в четвърти клас
и уменията им за четене на текст с разбиране.
В учебника е използван разнообразен илюстра
тивен материал (снимки, репродукци, схеми) за
изясняване на нови понятия или начини за съз
даване на изображения (например: създаване на
мозайка от камъчета – с. 23; моделиране на ре
леф с митологиечн образ – с. 29; създаване на ко
лаж с отпечатани човешки фигури в разнообразни
пози и движения – с. 35; рисуване на натюрморт
с плодове от различни гледни точки – с. 41; кон
струиране на макет за театрална сцена – с. 51;
изработване на знаме с митологичен образ – с.
63; създаване на макет за скулптура в градска
среда – с. 71; изпълнение на рисунка с подходяща
комюптърна програма – с. 73). За изясняване на
етапите на работа са използвани снимки и описа
ния. В учебника са включени: снимки на културни
обекти, културно-исторически паметници, природ
ни обекти – растения и животни, човешки фигу
ри, обществени и жилищни сгради, изобразителни
материали и пособия; рисунки на реални и фан
тазни герои, детски рисунки, творби на български
и чуждестранни художници.
•• Включен е апарат за организиране на усво
яването на знания и умения.
Съобразно спецификата на учебния предмет
и в съответствие с възрастовите особености на
учениците в учебника е включен апарат за ор
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ганизиране на усвояването на нови знания чрез
различни по вид и степен на трудност задачи за:
наблюдение, словесно описание, практическа
дейност (моделиране, апликиране, рисуване, ху
дожествено конструиране), визуални тестове за
проверка на усвоени знания и умения, образова
телни проекти 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
практически дейности, съответстващи на различни
стилове на учене на учениците чрез разнообразни,
подходящи за възрастта на четвъртокласниците
балансирани учебни дейности и задачи. Съобра
зена е ролята на емоциите, чувствата, въображе
нието, паметта, мисленето при възприемане и ин
терпретиране на обекти от действителността, при
изпълнение на задачи за изобразителна дейност,
общуване с художествени произведения и 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 зна
ния, упражнения и практическа дейност. От друга
страна, учебните задачи осигуряват възможности
за прилагане на разнообразни подходи и методи
на преподаване, които да съответстват на интере
сите и предпочитанията на четвъртокласниците.

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ
НА УЧЕБНИКА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
Целта на електронното издание е да предложи
по-разнообразни възможности и учебни матери
али 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 про
дукти 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 четвър
ти клас е ценен помощник на учителя в онагледяването, обогатяването и осъвременяването на
учебния материал, включен в печатното издание
на учебника в преподаването на учебното съдър
жание.

Електронното издание:
•• стимулира образните представи и възприятия
на различни илюстрации, репродукции, сним
ки, графични изображения, които подпомагат
и стимулират учениците да осмислят учебно
то съдържание;
•• подпомага учителите да адаптират учебното
съдържание към потребностите на учениците,
към различни условия за обучение, както и
към собствените си методически идеи;
•• допринася за усвояване и затвърдяване на
нови понятия и умения, при овладяването на
които учениците срещат трудности;
•• предлага възможности за осъществяване на
вътрешнопредметни и междупредметни връз
ки и взаимодействия.
Електронният вариант на учебника по изобра
зително изкуство за четвърти клас включва зада
чи по всички уроци за: нови знания, упражнения
и практическа дейност, диагностика на входното
и на изходното равнище от печатното издание
на учебника, достъпни като електронен продукт,
създаден чрез инструментите на удобен за из
ползване софтуер. Предоставена е възможност
за достъп онлайн и офлайн от всички устройства
(настолен компютър, лаптоп, таблет, телефон).
Към темите от учебното съдържание са пред
ложени и допълнителни електронни разработки,
които съдържат:
•• видеоматериали и произведения на изобразителното изкуство, с помощта на които се
реализират по-пълноценно конкретни уроци;
•• мултимедийни разработки с различни видове
интерактивни упражнения, задачи, тестове,
които допринасят за по-лесното и по-успеш
ното възприемане на учебното съдържание
от учениците;
•• визуални материали, съдържащи отделни фо
тографии и галерии със снимки, и разнообразни илюстрации за онагледяване на текстове
от учебника;
•• анимирани графики и алгоритми, представя
щи по достъпен начин етапи в изграждане на
различни образи, начини за работа с изобра
зителни материали и пособия и др.;
•• занимателни материали, пъзели, скрити картини и др., представящи по запомнящ се на
чин конкретни понятия от учебната програма.
Разработките към учебника са онагледени на
всяка страница с пиктограми за вида електронен
ресурс – анимирани задачи; клипове; линкове и
т.н.

4. ПРЕДИМСТВА НА
ОБУЧЕНИЕТО ЧРЕЗ УЧЕБНИЯ
КОМПЛЕКТ
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС
Учебният комлект по изобразително изкуство
за четвърти клас (печатно издание на учебник
с електронен вариант, книга на учителя и табло)
осигурява преди всичко възможности за прила
гане 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 на
гласи, желание и мотивация за учене на учени
ците в съответствие с Държавния образователен
стандарт и учебната програма по изобразително
изкуство за четвърти клас.
Учебният комплект по изобразително изкуство
предлага гъвкави методически подходи, образо
вателни модели и технология, ориентирани към
личностното развитие и съобразени с възрастови
те особености и интереси на ученика.
В учебния комплект по изобразително изкуство
за четвърти клас са заложени следните принципи,
подходи и методически идеи:
•• Последователност и приемственост в учеб
ното съдържание чрез актуализация на вече
придобити знания и умения и чрез ясно
подчертани връзки между сродни теми и
понятия
В учебника е спазен принципът за последова
телност и приемственост в усвояването на учеб
ното съдържание чрез актуализиране на вече
придобити знания и умения. Затова между уроци
те по обобщените теми в учебника е осъществена
засилена вътрешнопредметна интеграция.
Например: урочната единица със заглавие „Съз
давам мозайка“ от обобщена тема № 9 „Експре
сивност на изобразителни материали и техники“
се реализира във връзка с вече усвоените знания
за културно-исторически паметници по български
те земи от уроците № 4 и 5 на обобщена тема 1
„Образи от миналото и съвременността“.
В урок № 16 „Рисувам композиция по различни
теми“ се прилагат нови знания от урок № 15 „Теми
и сюжети в изкуството“ по обобщена тема № 5
„Теми и сюжети в изкуството“.
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Осъществена е вътрешнопредметна връзка
между уроците за нови знания № 18 „Художестве
ни музеи и галерии“ и № 4 „Образи от миналото и
съвременността“, които са от различни обобщени
теми: № 1 „Образи от миналото и съвременност
та“ и № 6 „Художествени музеи и галерии“.
Между уроците за нови знания и за упражнения
и практически дейности по обобщените теми № 8
„Традиционни и нетрадиционни материали и тех
ники“ и № 9 „Експресивност на изобразителните
материали и техники“ е осъществена вътрешноп
редметна връзка с уроци от останалите обобщени
теми в учебника:
Урок № 3 „Образи и форми – изобразяване от
различни гледни точки“;
Урок № 4 „Образи и цветове – локален цвят“;
Урок № 5 „Теми и сюжети в изкуството“;
Урок № 6 „Художествени музеи и галерии“ и т.н.
•• Системност и яснота при въвеждане на по
нятия
В учебника са включени 14 нови понятия от
учебната програма по изобразително изкуство за
четвърти клас. Предвидено е усвояването на но
вите понятия в учебника да се осъществява на
две равнища:
1) във връзка с очакваните резултати по об
ласти на компетентност (ОК) на Държавния об
разователен стандарт – например: понятия за
културно-историческо наследство и паметник на
културата се усвоява в ОК „Обект и среда“; по
нятия за локален цвят, гледна точка се усвояват
в ОК „Обект и образ“; понятия за художедтвени
музеи и галерии – в ОК „Зрител и творба“; понятия
за символ, емблема, визуален знак – в ОК „Визуал
на комуникация“; новите понятия: колаж, мозайка,
макет – в ОК „Материали и пособия“;
2) във връзка с обобщени теми в учебната прог
рама. Може да бъдат посочени следните приме
ри за усвояване на нови знания (понятия) чрез
вътрешнопредметни връзки между различни обоб
щени теми:
При изясняване на понятието паметник на културата в урок № 4 по обобщена тема № 1 „Об
рази от миналото и съвременността“ се прилагат
знания на учениците на практическа основа за мозайка от урок № 3 в обобщена тема № 10 „Експре
сивност на изобразителни материали и техники“.
В учебника са предвидени възможности за над
граждане на знанията и уменията, усвоени в обу
чението по изобразително изкуство в първи клас,
във втори клас и в трети клас, както и да се обо
гатяват в обучението по изобразително изкуство
в прогимназиалните класове на основната обра
зователна степен.
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•• Плавен преход и приемственост при въвеж
дането на новите знания и при развиването
на умения
В съответствие с изискванията в учебната прог
рама усвояването на нови знания в учебника е
предвидено да се осъществява на практическа
основа чрез различни задачи за: наблюдаване
на обекти, изобразителна дейност, художестве
но възприемане на произведения на изобрази
телното изкуство и детски творби. В учебника е
приложена система за плавно и постепенно ус
вояване на нови знания на практическа основа,
която води до постигане на очакваните резултати
по обобщените теми. Системата в учебника пред
вижда 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 очак
ваните резултати и при определяне на последо
вателността на темите. Така например очакваните
резултати по обобщена тема № 8 „Традиционни и
нетрадиционни материали“ и по обобщена тема №
9 „Експресивност на изобразителните материали
и техники“ са интегрирани в уроците по останали
те обобщени теми на учебната програма.
•• Балансираност на информацията, предви
дена за нови знания, за упражнения, пре
говор и обобщения, в съответствие с пре
поръчителното процентно разпределение в
съответната учебна програма
В учебника са включени три вида урочни еди
ници, съответстващи на предвиденото примерно
разпределение в учебната програма за четвър
ти клас: за нови знания, за упражнения и прак
тически дейности, за диагностика на входното и
изходното равнище. В учебника е спазено препо
ръчителното процентно съотношение по брой ча
сове на учебната програма: за нови знания – 21
часа (42%), за затвърдяване на новите знания и
за обобщение – 26 часа (50%), за диагностика на
входното и на изходното равнище – 4 часа (8%).
•• Условия за формиране на ключовите ком
петентности, конкретизирани в учебна прог
рама и възможности за практическото им
прилагане
Уроците в учебника водят до формиране на
ключови компетентности (КК) и до практическото
им прилагане в нов контекст. В учебника са вклю
чени 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 дет

ското въображение, за изразяването на емоции
в процеса на изобразителната дейност има клю
човата компетентност Културна компетентност
и изразяване чрез творчество. В съдържанието
на учебника тя има приоритетно значение за из
граждане на художествена и естетическа култура
на учениците.

ски рисунки. В учебника са включени 7 мислов
ни карти „Какво научих?“ по обобщените теми на
програмата с изображения на обекти (снимки и
детски рисунки), визуални знаци, въпроси и за
дачи за затвърдяване и обобщаване на знанията,
за развиване на мисленето и въображението на
учениците.

•• Условия за насърчаване и улесняване на са
мостоятелното търсене на информация от
различни източници
В учебника са включени задачи за насърчава
не самостоятелното проучване на информация
(например: задачи за наблюдение и сравняване
на обекти от заобикалящата среда – предмети,
паметници на културата, природни обекти и др.);
задачи за самостоятелно търсене на информация
от други информационни източници – детска худо
жествена и научна литература (албуми с паметни
ци на културата и културно наследство по нашите
земи, произведения на изобразителното изкуство
– картини, пластики, рисунки; енциклопедии с ин
формация за предмети и технологии).

•• Възможности за осъществяване на вътреш
нопредметни и междупредметни връзки
Учебникът осигурява условия за реализиране
на вътрешнопредметни и междупредметни връзки.
Това е осъществено на три равнища:
1) между уроци по всяка обобщена тема;
2) между уроци от различни обобщени теми;
3) между различни учебни предмети.
Например: знания от уроците по обобщена тема
№ 1 „Образи от миналото и съвременния свят“ за
културни паметници по българските земи (мозай
ки) се прилагат в урок № 7 „Създавам мозайка“
по обобщена тема № 9 „Експресивност на изоб
разителните материали и техники“; учениците раз
виват умения за създаване на макет в урок № 17
„Правя театрален макет“ във връзка с уроците по
обобщена тема № 5 „Теми и сюжети в изкуството“.
Очакваните резултати от уроците по обобще
на тема № 3 „Образи и форми – изобразяване
от различни гледни точки“ и по обобщена тема
№ 4 „Образи и цветове – локални цветове“ се
обогатяват с нови знания, придобити в уроците по
обобщена тема № 8 „Традиционни и нетрадицион
ни материали и техники“ и по обобщена тема №
9 „Експресивност на изобразителни материали и
техники“ и т.н.
Уроците в учебника предлагат разширени въз
можности за междупредметни връзки. Например
– чрез уроците по: обобщена тема № 1 „Образи
от миналото и съвременния свят“ се осъществява
връзка с обучението по учебния предмет човекът
и обществото; в уроците по обобщена тема № 2
„Светът на митовете и легендите“ се реализират
междупредметни връзки с обучението по българ
ски език и литература; в уроците по обобщена
тема № 5 „Теми и сюжети“ са включени задачи за
възприемане на картина, на която е изобразена
историческа сцена от българската история, и т.н.
В съдържанието на учебника са предложени ви
зуални 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 прего
вор в края на учебника „Припомни си какво на

•• Възможности за самостоятелно учене, кри
тическо мислене и творчески дейности
В съдържанието на учебника преобладават уро
ците за упражнения и практически дейности – 26
часа. Те представляват 50% от учебните часове
при годишен брой часове 51. Уроците в учебника
съдържат разнообразни задачи, рубрики, допъл
нителни текстове, илюстрации и други видове ди
дактически елементи за стимулиране на творческа
активност на учениците. В 26-те уроци в учебника
са включени общо 10 творчески задачи, 9 рубрики
„Приложи наученото“ с елементи за проучване и
творчески дейности, 10 рубрики „Разгледай и от
говори“ с въпроси и задачи за наблюдения, срав
нения, коментиране; 11 дискусии с възможности
за защитаване на собствено мнение от учениците;
10 рубрики „Как се създава...“ с поместени сним
ки и описания за етапи на работа при изпълнение
на практически задачи; 4 образователни проекти.
Предвидено е в уроците за творчески дейности
учениците да развиват умения за себеизразява
не чрез усвояване на познания на практическа
основа за изразни средства (цветове и форми),
изобразителни материали и техники, различни ви
дове изобразителни дейности – рисуване, моде
лиране, апликиране, художествено конструиране.
В учебника има задачи за изразяване на отноше
ние към обекти от заобикалящата среда – архите
ктурни обекти и среда, паметници на културата и
културно-историческо наследство по българските
земи, творби на изобразителното изкуство и дет
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учи“, както и тестове за диагностика на входното
и на изходното равнище на знанията и уменията
съобразно изискванията в учебната програма.
•• Възможности за самооценяване на пости
женията на учениците
В учебника са включени 7 мисловни карти „Какво научих?“ за текущо оценяване, за обобщение и
преговор на уроците по всяка обобщена тема на
учебната програма. Чрез илюстрации от уроците
на съответната обобщена тема, групирани по общ
тематичен признак, са визуализирани термини,
понятия, основни знания и умения, които учени
ците усвояват по учебната програма. Например:
в мисловната карта „Какво научих?“ по обобщена
тема № 4 „Образи и цветове – локален цвят“ са
представени визуализирани връзки по 4 тематич
ни ядра: локален цвят на обекти, локален цвят
на среда, локален цвят в творби на художници,
асоциации на обекти по локален цвят. С визуални
знаци (стрелки) са посочени възможни взаимо
действия по съдържанието на тематичните ядра. В
мисловните карти са поставени и празни кръгче
та с въпросителен знак за посочване от ученика
на липсваща информация, обект, понятие и др.
Препоръчва се работата по мисловните карти да
се провежда в края на обучението по съответна
та обобщена тема. Мисловните карти бързо да
ват обратна информация на учителя за резултата
от обучението по съответната обобщена тема; за
прилагане на усвоените знания и умения в нов
контекст (спрямо други обекти и ситуации).
Във всичките уроци (24) от съдържанието на
учебника е включен инструментариум „Как се
справих?“ с възможности за самооценяване на
постиженията на учениците. Инструментариумът
съдържа три равнища за самооценяване: справих
се без чужда помощ, справих се с малко чужда помощ, справих се, но много трудно.

5. ПРИМЕРНО ГОДИШНО
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС
1. Годишното тематично разпределение се раз
работва от преподаващия учител за всяка учебна
година и за всеки клас (а при необходимост – и
по паралелки), като се отчитат интересите на уче
ниците и спецификата на образователната среда.
2. Годишното тематично разпределение по т. 1
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се утвърждава от директора на училището преди
началото на учебната година.
3. В колона 1 се записва поредният номер на
урочната единица.
4. В колона 2 се записва поредният номер на
учебната седмица по ред, като следва да се от
читат броят на учебните седмици по заповед на
министъра за графика на учебното време и броят
на часовете по учебната програма за четвърти
клас.
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 разпреде
ление на задължителните часове за годината в
учебната програма по изобразително изкуство за
четвърти клас за: нови знания – до 42%, упражне
ния и практически дейности – до 50%, диагностика
на входното и на изходното равнище – до 8%.
7. В колона 5 се записват очакваните резулта
ти при усвояване на нови знания, упражнения и
практически дейности, диагностика на входното
и изходното равнище, които са предвидени като
елемент на учебното съдържание в учебната про
грама по изобразително изкуство за четвърти
клас. В тази колона се посочват очаквани резул
тати по учебната програма в „Дейности за придо
биване на ключови компетентности и междупре
дметни връзки“.
В колона 5 са използвани следните съкраще
ния за ключовите компетентности (КК), дейност
ите и междупредметните връзки (а, б, в, г, д, е, ж)
на учебната програма по изобразително изкуство
за четвърти клас:
КК-1 Компетентности в областта
на българския език
а) обогатяване на речниковия запас с художест
вени понятия от изкуството; б) общуване и учас
тия в комуникативни ситуации при описания на
обекти от архитектурна среда; в) участия в култур
ни ситуации, свързани с народното творчество и
културните традиции на етнически малцинства; г)
сценични изяви и рисунки за изразяване на кул
турното многообразие и толерантност към другите;
д) изработване на маски и костюми, свързани с
културните традиции на различните етноси; е) илю
стриране на изучавани литературни произведения,
общуване и участия в комуникативни ситуации при
описания на обекти, свързани с културно-истори
ческото наследство; ж) разказване по картина.

КК-2 Умения за общуване на чужди езици
а) рисуване по думи, изрази и текстове на чужд
език.
КК-3 Математическа компетентност и основни
компетентности в областта на природните науки
и на технологиите
а) представяне на визуални характеристики на
геометрични форми и линии, съотношения и коли
чества; б) прилагане на математически методи на
мислене (логическо и пространствено) и предста
вяне (художествени конструкции); в) използване
на геометрични фигури за създаване на визуални
знаци и символи; г) ориентиране в пространство
то и изобразяване на обекти от различни гледни
точки; д) изобразяване на съотношения; извлича
не на математическа информация от картини.
КК-4 Дигитална компетентност
а) използване на компютър при създаване на
различни видове изображения (образи, знаци); б)
разглеждане на виртуални галерии.
КК-5 Умения за учене
а) планиране на самостоятелната работа на уче
ника; б) участие в екипна работа; в) развиване
на мотивация и увереност за творческа изява и
личностна реализация.
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) изобразяване чрез рисунки събития от българ
ската история; в) изобразяване на държавни сим
воли.
КК-7 Инициативност и предприемчивост
а) развиване на инициативност, креативност и
новаторство, активно участие в проектни дейнос
ти; б) практическо използване на материали и по
собия; в) представяне на резултати от творчески
дейности в обществена среда.

то изкуство от наши и чуждестранни художници;
б) организиране на изложба за представяне на
резултатите от индивидуална и колективна изоб
разителна дейност на учениците (рисунки, апли
кации, моделирани фигури и др.) в училището, в
общността; в) съпоставяне на изразни средства в
музиката и в изобразителното изкуство.
КК-9 Умения за подкрепа на устойчивото
развитие и за здравословен начин на живот
и спорт
а) използване на рециклирани материали в
изобразителната и в конструктивната дейност за
развиване на екологична култура при работа с
материали и технологии; б) екпериментиране и
прилагане на природни материали в нетрадицион
ни техники; разумно използване на материали от
природата и прилагане на екологични технологии
в изобразителната дейност; в) изразяване на емо
ционално отношение към цветовете в природата.
8. В колона 6 се записват учебни дейности за
усвояване на нови знания, за упражнеиня и прак
тически дейности, за диагностика на входното и
изходното равнище, посочват се методите и фор
мите 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 държавни
те образователни стандарти за оценяване (ДОС)
и резултатите от обучението на учениците. Освен
работата в класната стая те обхващат и други дей
ности (участие в изложби на класа, пленер, работа
по проекти).
При възникнали обстоятелства от обективен ха
рактер годишното тематично разпределение подле
жи на изменение, допълнение и преструктуриране,
което се отразява в колона 7 или в допълнителна
таблица. Промените се утвърждават допълнително
от директора на училището при спазване на пре
поръчителното процентно разпределение на задъл
жителните учебни часове за годината.
Годишното тематично разпределение подлежи
на контрол от страна на директора на училището,
на регионалното управление на Министертвото на
образованието и науката.

КК-8 Културна компетентност и умения за
изразяване чрез творчество
а) посещения на музеи, галерии и сбирки за
възприемане на произведения от изобразително
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ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО УЧЕБНИЯ
ПРЕДМЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Разпределение на часовете:
34 седмици х 1,5 часа = 51 часа
Първи учебен срок –
17 седмици х 2 часа седмично = 34 часа
Втори учебен срок –
9 седмици (през седмица) – 17 часа

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 17 седмици х 2 часа седмично = 34 часа
№ Учебна
по седмиред ца по
ред
1
2

Тема на
урочната
единица

Вид на
урочната
единица

Очаквани резултати
КК

3

4

5

1.

1

Спомени от
лятото

Преговор
на придобити
знания и
умения в
3. клас

Разпознаване на композиции с фигурални, нефигурални и фантазни образи.
Различава в изобразителна дейност техники и материали за конструиране,
апликиране и рисуване.
Изразява впечатления с описания и изобразителна дейност от красотата на
природни обекти, среда, творби на изобразителното изкуство.
Изпълнение на практическа задача – рисуване по впечатление на случки и
игри през лятната ваканция.
КК-8а, б

2.

1

Какво знам
и мога в
началото
на четвърти
клас?

Диагнос
тика на
входното
равнище
на знания
и умения

3.

2

Мозайка,
колаж,
макет

Нови
знания

4

3

Образи от
миналото и
съвременността

Нови
знания

Разпознаване на елементи в архитектурата на сгради; различава народни
занаяти от народно творчество; разбира значението на визуални знаци.
Разпознава вътрешна и външна архитектурна среда; открива топли и студени цветове в творби на художници, определя видове приложни изкуства по
материали.
Изпълнение на практическа задача – рисунка по впечатление от детски творби само със студени цветове. КК-5в
Усвояване на знания за изразните възможности на различните материали и
техники.
Нови понятия: колаж, мозайка, макет.
Изпълнение на практическа задача – прилагане на новото знание при създаването на проект за украса с техника мозайка. КК-8а, б, КК-7в
Разпознаване и сравняване на културни обекти от миналото и настоящето
(сгради, площади, мостове, храмове, кули).
Оценява значението на паметниците на културата за различните райони, в
които те се намират, и за страната ни.
Нови понятия: културно-историческо наследство, паметник на културата
Изпълнение на практическа задача – постер с паметници на културата.
КК-6а, КК-8а, б, КК-5, КК-1е, г

5.

4

Паметници Нови
на културата знания

Разпознаване и сравняване по визуални особености на обекти от миналото и настоящето. Оценява значението на паметниците на културата за
различните райони и за страната ни.
Изпълнение на практическа задача – рисунки на впечатления от паметник на
културата.
KK-1а, б, KK-5а, КК-6а, КК-8б

6.

5

„Пътуване в
миналото“ –
образователен проект

Обогатяване на представите и познанията за визуални особености на образи
от миналото, свързани с културно-историческото наследство по българските земи. Отразява в рисунки впечатления от паметници на културата. Дава
оценка на значението на паметниците на културата за различните райони, в
които те се намират, и за страната ни.
Творческа задача – художествен проект.
КК-1а, б, КК-2в, КК-5а, б, КК-6б, КК-8

14

Упражнения
и практическа
дейност

УТВЪРДИЛ:
Уроци за нови знания 20 часа (42%)
+ уроци за упражнения и практически
		
		 дейности – 27 часа (50%)
+ 2 часа уроци за начален и за годишен преговор
+ 2 часа уроци за диагностика на входното
		 и на изходното равнище (8%)

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

Методи

Забележки
и коментари

6

7

Дискусия за красотата на природни обекти и лични преживявания през ваканцията.
Стимулиране на интерес към изобразителното изкуство и изразяване на предпочитания
към обекти и среда чрез изобразителни дейности, материали и техники. Изпълнение на
задача за практическа дейност. Обсъждане на резултатите.

Споделяне на впечатления, преживявания, собствен опит за изобразителна дейност.
Изразяване на предпочитания, към обекти за изобразяване (предмети, растения, животни, хора, случки, ситуации); възприемане на творби на художници от различни видове
и жанрове; разглеждане на ученически творби и проекти за изкуството. Самостоятелна
работа по визуален тест за установяване на входното равнище.
Беседа за материалите, използвани в различните техники. Насочващи въпроси за придобиване на знания за спецификата и приложението на техниките мозайка, колаж, макет.
Разказ и презентация за творбите на А. Гауди.
Беседа за културно-историческото наследство по българските земи.
Дискусия за предназначението на археологическите музеи и на археологическите разкопки.
Поставяне на задача за индивидуална или групова работа.
Оценяване на резултатите.

Беседа за паметници на културата – материали и техниките, конструкция, украса, предназначение.
Дискусия за мястото и значението на паметници на културата в съвременния живот.
Изпълнение на задача за практическа дейност. Обсъждане на резултатите.

Дискусия за: целите, задачите и дейностите в образователен проект „Пътуване в миналото – културни маршрути“. Изпълнение на дейности и задачи на проекта (индивидуално
или в малки групи).
Творческа задача – изразяване на впечатления от паметник на културата с описания и
рисунки. Обсъждане на резултатите.
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1
7.

2
6

3
Създавам
мозайка

8.

7

Митологични Нови
образи
знания

9.

8

Познавам
Упражмитологични нения
образи
и практически
дейности

10.

9

Образи и
Нови
форми от
знания
различни
гледни точки

11.

10

Наблюдавам Упражи рисувам
нения
обекти
и практически
дейности

12.

11

Образи и
локални
цветове

Нови
знания

13.

12

Рисувам
образи с
локални
цветове

Упражнения
и практически
дейности

14.

13

Използвам
цветове в
колаж

Упражнения
и практически
дейности

16

4
Упражнения
и практическа
дейност

5
Познаване на изразните възможности на изобразителни материали и техники.
Експериментиране с различни материали и техники при създаване на мозайка.
Прави самостоятелен избор на изобразителни материали и техники за създаване на мозайка.
Творческа задача – изработване на мозайка от плоски камъчета.
КК-1б, КК-5, КК-6а, КК-8
Познаване на образите на различни митологични образи. Интерпретира
чрез изобразителна дейност различни митологични образи. Усвоява новите
знания чрез практическа дейност.
Нови понятия: митологичен образ.
Изпълнение на практическа задача – рисуване по въображение на митологични образи, свързани с легенди за морето.
КК-1а, б, КК-5а, в, КК-6а, б, КК-8
Затвърдяване на знания и умения, като интерпретира с изобразителна
дейност образи от българската митология, фолклор или литературно произведение.
Творческа задача – създаване на митологичен образ с пластичен материал
по образец от културното ни наследство.
КК-1, КК-6б, КК-8
Различаване на различни гледни точки при наблюдение на обекти в околната среда и в творби на художници.
Описва най-важните визуални особености при изобразяване на обекти от
различни гледни точки. Разбира ролята и въздействието на гледни точки в
околната среда и в изкуството.
Нови понятия: гледна точка.
Изпълнение на практическа задача – рисунка по памет на архитектурна среда с избрана от ученика гледна точка.
КК-1, КК-3 а, г, КК-5а, КК-6б, КК-8
Наблюдаване на визуалната промяна на обекти от различни гледни точки.
Изобразяване на обекти от различни гледни точки. Изразява емоционално
отношение при наблюдение на обекти в околната среда и техните изображения от различни гледни точки.
Творческа задача – рисуване по наблюдение на натюрморт от различни
гледни точки.
КК-1а, б, КК-3, КК-5а, КК-8
Различаване на локални цветове в околната среда и в творби на изкуството.
Изразява емоционално отношение към локални цветове в природата, в творби на художници и в детски рисунки.
Нови понятия: локални цветове.
Изпълнение на практическа задача – рисуване на пейзаж по впечатления.
КК-1а, б, КК-3б, КК-5а, КК-8
Разпознаване на локални цветове в обекти и в творби на изкуството.
Изобразяване на обекти с различни локални цветове. Преценява ролята на
локалните цветове при изобразяване на обекти.
Творческа задача – рисуване на натюрморт с промяна на локалните цветове.
КК-1б, КК-3г, КК-8
Познаване на изобразителната техника колаж и експериментира с различни
материали при създаване на колаж. Създаване на илюстрация по литературно произведение със средствата на колажа.
Творческа задача: – използване на разнородни материали за създаване на
корица на портфолио или поздравителна картичка.
КК-1е, КК-4б, КК-5, КК-8

6
Дискусия за мозайката като: вид декоративно изкуство, елемент на архитектурна среда,
творба в музей. Разглеждане и обсъждане на примери с мозайки от миналото и съвременността. Запознаване с материали за направа на мозайка и етапи на работа. Творчес
ка задача. Обсъждане на резултатите.

7

Беседа за легендите, митовете и приказките на различни народи.
Насочващи въпроси за придобиване на знания за видовете митологични образи. Коментар по илюстративния материал на с. 26 – 27 за онагледяване на въпросите. Описание
за съчетанията на животински и човешки части при създаването на митологични персонажи.
Разказ за използването на митологични образи в творчеството на художници и в образ
ци от културното ни наследство.
Разяснение на етапите за създаване на колие с митологичен образ от пластилин.

Беседа с примери за изясняване на понятието „гледна точка“. Развиване на образни
представи за промяна на формата, големината, разположениете на едни и същи обекти при промяна на гледната точка. Работа по рубриката „Приложи наученото“ в нова
ситуация. Изпълнение на практическа задача – рисунка по памет на сгради от улицата по
местоживеене на ученика от избрана от него гледна точка.

Беседа за ролята на гледните точки при наблюдения и изобразяване на обекти. Дискусия
за въздействието на гледните точки в изобразителна дейност. Обсъждане на етапи за създаване на колаж с човешки фигури от различни гледни точки. Изпълнение на творческа
задача – рисуване на група предмети от различни гледни точки.

Беседа за локалните цветове – понятие за локален цвят. Споделяне на впечатления от
въздействие на локални цветове в околната среда и в изкуството. Изпълнение на практическа задача – рисуване на пейзаж по впечатления с цветове, различни от локалните
цветове на обектите. Обсъждане на резултатите.

Дискусия за ролята на локалните цветове в околната среда и в творби на художници.
Развиване на асоциативно мислене и въображение по локален цвят на обекти. Работа
по рубриката „Как се създава...“ за изпълнение на задачата по описание на етапите на
работа чрез илюстрациите в учебника. Изпълнение на творческа задача. Обсъждане на
резултатите.
Беседа за видовете материали и техники, които могат да се използват в техниката колаж.
Дискусия за разнообразието от композиционните решения, пластична и живописна изразителност на творби, създадени с техниката на колажа.
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1
15.

2
14

3
Теми и
сюжети в
изкуството

4
Нови
знания

5
Разпознаване на теми и сюжети в творби на изобразителното изкуство.
Описване на теми и сюжети в картини на художници. Изразяване на емоционално отношение към теми и сюжети в творби на художници от миналото и съвременността.
Нови понятия: тема и сюжет.
Изпълнение на практическа задача – фигурална композиция по зададена тема.
КК-1, КК-5, КК-6б, КК-8

16.

15

Рисувам
композиции
по различни
теми

Интерпретиране устно и в изобразителна дейност на съдържанието на творби на изобразителното изкуство.
Творческа задача – създаване на композиция с исторически сюжет.
КК-1а, е, КК-5, КК-6б, КК-8

17.

16

Правя
театрален
макет

Упражнения
и практически
дейности
Упражнения
и практически
дейности

18

17

Художестве- Нови
ни галерии знания
и музеи

Експеримент с различни материали при създаването на макет. Изпълнение
на групови практически задачи: създаване на конструкция на кукли за театър; описание на драматизация по позната приказка; изработване на макет
за театрална сцена.
Творческа задача – рисуване на пейзаж (декор) в различни тоналности.
КК-1, КК-7, КК-8
Разбиране на ролята на музея за съхраняване на художествени произведения. Изразява емоционално естетическо отношение и споделя впечатления
чрез описания и изобразителна дейност от посещение в музей и галерия.
Нови понятия: художествени музеи и галерии.
Изпълнение на практическа задача – рисуване по впечатление от творба в
художествен музей или галерия.
КК-1а, КК-2, КК-7в, КК-8

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
Обучението по изобразително изкуство се провежда през седмица х 2 часа седмично = 17 часа
№ Учебна
по седред мица
по ред

Тема на
урочната
единица

Вид на
урочната
единица

Очаквани резултати
КК

4

5

1

2

3

19.

18

Художествени музеи и
галерии
„В галерията“ – образователен
проект

Упражнения
и практически
дейности

Изразяване чрез изобразителна дейност на свои впечатления от художествени музеи и галерии.
Изразяване на впечатления от художествени произведения. Демонстриране
на знания за творби в различните видове изкуство. Коментиране на видовете
обществени сгради – културни центрове (архитектурни и културни паметници).
Активна творческа изява и развиване на умения за екипна работа в процеса
на предложения в учебника образователен проект игра.
Творческа задача – писмено и визуално оформление на листовката към
играта; Създаване на проект за опаковка.
КК-1, КК-3а, КК-7в, КК-8

20.

20

Символи,
емблеми,
гербове и
знаци

Нови
знания

Разпознаване на митологични символи, емблеми, гербове и знаци за визуална информация и комуникация.
Различаване на визуалните знаци, гербове и емблеми с митологични образи. Разбиране на предназначението им като зрителната информация и
комуникация.
Нови понятия: символ, емблема, визуален знак.
Изпълнение на практическа задача – използване на символи, митологични
образи и цветове при създаване на знаци, емблеми и гербове.
КК-1а, б, КК-2, КК-7б, в, КК-8

18

6
Беседа за изясняване на понятия за тема и сюжет в изобразителното изкуство.
Видове теми и сюжети. Дискусия за възприямане на тема и сюжет в творби на художници. Изпълнение на практическа задача – фигурална композиция по зададена тема.
Обсъждане на резултатите.

7

Беседа за изразните средства в различните видове фигурални и нефигурални композиции. Насочващи въпроси за темите и сюжетите на композициите, показани на с. 48 и 49
с цел изразяване на емоционално отношение спрямо колорита.
Разказ за ролята на художника в кукления театър. Какво изработва и с какви материали? Дискусия за екипната работа в кукления театър и важността на всеки участник при
изграждането на едно представление. Подготовка за представление пред публика.

Беседа за художествен музеи и галерия. Дискусия за музеи и галерии у нас. Представяне на известни галерии и музеи у нас. Коментиране на експозиции, сбирки и творби в
художествени музеи и галерии.
Работа по рубриката „Приложи наученото“ – създаване на образователен проект „Децата
и музеят“. Обсъждане на резултатите.
Изпълнение на практическа задача – рисуване по впечатление.

Методи

Забележки
и коментари

6

7

Дискусия за необходимостта от галерии за съхранение и излагане на произведения на
изкуството на съвремения творец и известни художници от миналото.
Създаване на условия за практическа дейност на проектен принцип. Играта дава възможност за по-активна творческа изява при индивидуално и екипно участие на учениците.

Беседа за разнообразието на митологични образи и използването им на разнообразни
места.
Прилагане в рисунки на различни символи на образи и цветове.
Разказ и онагледяване с примери относно необходимостта от знаци и разчитане на смисловата символика в тях.
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1
21.

2
22

3
Създавам
знаме с
митологичен
образ

4
Упражнения
и практически
дейности

22.

24

Рисувам
митологични
символи и
знаци

Упражнения
и практически
дейности

23.

26

Традиционни
и нетради
ционни
материали и
техники

24.

28

Създавам
художествена конструкция

25.

30

Екотворчество с
традиционни
и нетрадиционни
материали

26.

32

Припомни
си какво
научи

27.

34

Какво знам
и мога в
края на четвърти клас

5
Създаване на изображения с различни митологични символи и знаци за
визуална информация и комуникация.
Изпълнение на практическа задача – конструиране на знаме с митологичен образ.
Творческа задача – създаване на илюстрация по българска легенда или приказка.
КК-1, КК-2, КК-7б, в, КК-8

Формиране на обща представа за реални образи и преобразуването им в
образ и знак символ.
Затвърдяване на знания за особеностите на различни символи и знаци чрез
разнобразна изобразителна дейност.
Изпълнение на показаната като пример практическа задача:
1. Релефно пано със символите: кръг, щит, слънце и луна.
2. Графичен отпечатък като пано или цветна картичка.
Творческа задача – графичен отепечатък на релефната рисунка с изучената
техника монотипия.
КК-1, КК-6, КК-8
Нови
Познаване на традиционни и нетрадиционни материали и техники.
знания
Разбиране на естетическото въздействие на изобразителните материали и
техники.
Прилагане на новото знание чрез конструиране и рисуване.
Изпълнение на практическа задача – създаването на проект за пластика,
отбелязване на необходимите материали. Скициране на пластичната конструкция в екстериор.
КК-5, КК-7б, КК-8
УпражИзползване на традиционни и нетрадиционни материали и техники в изобранения
зителната дейност. Формиране на умения за изразяване на емоционално-еси практетическо отношение с нетрадиционни материали.
тически
Практическа задача – рисуване на екстериор с означено място на пластиката.
дейности Творческа задача – създаване на сценарии за участие в училищен празник
и изложба на творби, създадени с нетрадиционни материали.
КК-5в, КК-7в, КК-8
УпражРазбиране на значението на природосъобразното използване на материали
нения
и природни ресурси в творчески дейности.
и пракИзползва традиционни и нетрадиционни материали и техники в изобразителтически
ната дейност.
дейности Изразява отношение за разумно използване на материали от природата и
прилагане на екологични техники и технологии в изобразителна дейност.
Творческа задача – рисуване върху рециклирана хартия.
КК-1, КК-5б, в, КК-7в, КК-8
Преговор Познаване на гледна точка и локален цвят. Разпознава митологични образи.
и обобще- Познава техниките: мозайка, колаж, макет, и ги прилага в изобразителна
ние
дейност.
Преценява ролята на гледните точки и на локалните цветове в изобразителна дейност.
Изпълнение на практическа задача – рисунка на пейзаж, натюрморт, митологичен образ, изпълнение на техника мозайка, колаж или макет по избор на
ученика.
КК-8а, б, КК-6а, КК-8
Диагнос Изразяване на трайни знания и умения чрез формирани изобразителни
тика на
представи в процеса на практическа дейност и творческа изява.
изходното КК-8
равнище
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6
Разказ за разнообразието на изображения и образи от митологията в различните гербове за държава, град, род.
Разкриване на разнообразието на символиката на митологичните образи, използвани в
гербове и емблеми.

7

Разказ и онагледяване с примери за системата от правила при изобразяването на герб.
Демонстрация и коментар за интерпретиране на различни символи и знаци.

Беседа за традиционните и нетрадиционните материали, използвани с различни техники.
Демонстрация и коментар за съчетанието на различни художествени и нехудожествени
материали за изработването на художествена конструкция.

Беседа и дискусия за изкуството и навлизането на все повече изобразителни техники и
използването на нетрадиционни материали при реализирането на творческия процес. Използване на въображение при създаване на изображения с традиционни и нетрадиционни
материали и техники.
Затвърдяване на знанията и практическа дейност за творческа изява.
Беседа за ролята на изкуството при опазване на околната среда. Коментиране на ученически творби, изпълнени с традиционни и с нетрадиционни материали. При рисуване с
компютър се пести харитя. Как се създава рисунка с компютър? Изпълнение на творческа
задача – участие в екоакция. „Лист по лист“ за пестене на хартия в училище. Изпълнение
на творческа задача – рисуване върху рециклирана хартия. Обсъждане на резултатите.

Дискусия за видове образи, изразни средства (гледни точки и локални цветове), изобразителни материали и техники: мозайка, колаж, макет. Коментиране на примери от
учебника и на ученически творби. Изпълнение на изобразителна задача от представените
на с. 76 – 77 по избор на ученика. Обсъждане на резултатите. Оценяване на знанията и
уменията на учениците.

Проследяване на постиженията на учениците на базата на примери от визуален тест.
Сравнителен анализ за установяване на трайността на знанията и понятията по отделните
теми от учебната програма.

																					
																								

РАЗРАБОТИЛ:

Учител: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Име, фамилия, подпис)
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6. МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ И
РАЗРАБОТКИ НА УРОЦИТЕ

ТЕМА 1.
СПОМЕНИ ОТ ЛЯТОТО
(УРОК ЗА ПРЕГОВОР НА ПРИДОБИТИ ЗНАНИЯ
И УМЕНИЯ – 1 ЧАС)
План на урока:
1. Преговор с цел изразяване на интереси,
предпочитания към обекти от заобикалящата сре
да (предмети, растения, животни, хора).
Какво обичам да рисувам, моделирам, аплики
рам, конструирам?
2. Споделяне на впечатления с рисунки от посе
щение в музеи и галерии по време на ваканцията.
3. Дискусия на тема участие чрез групова прак
тическа дейност в различни училищни празници
(спортни, музикални и др.) с конструиране и рису
ване.
4. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Познава композиции с фигурални,
нефигурални и фантазни образи.
Умения: Различава композиция с използвани
различни техники и материали.
Отношения: Изразява впечатления с описания
и изобразителна дейност от красотата на природ
ни обекти, среда, творби на изобразителното из
куство.
Нови понятия: няма.
Методически указания:
1. Дискусия за: впечатленията от красотата на
природни обекти и лични преживявания през ва
канцията.
2. Стимулиране на интерес към изобразително
то изкуство и изразяване на предпочитания към
обекти и среда чрез изобразителни дейности, ма
териали и техники. Учениците откриват връзката
между видове изкуства и изобразителни материа
ли.
3. Изпълнение на задача за практическа дей
ност рисуване по впечатление на случки и игри
през лятната ваканция и създаване на рисунки и
схеми с визуални знаци на животни, предмети и
др.
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4. Обсъждане на резултатите:
Споделяне на впечатления и преживявания от
лятната ваканция. Изразяване на предпочитания
за техники и материали за създаването на ри
сунки и визуални знаци, по преживяванията на
учениците през лятото.
5. Оценяване на резултатите от изпълнението
на задачата за изобразителна дейност. Оценява
нето се извършва чрез дидактически и естетиче
ски показатели:
– познава различни видове образи – реални,
фантазни, декоративни, нефигурални;
– създава визуални знаци с фигурални и нефи
гурални образи;
– използва студени и топли цветове в изобра
зителна дейност;
– използва изразни средства (линии, щрих,
петна) по свое предпочитание;
– индивидуални творчески постижения.
Коментар:
В урока е важно да бъде създадена атмосфе
ра на доверие към учителя и съучениците, да се
стимулират интерес и желание за творчество и
екипна работа.

Бележки
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

...................................
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
....................................
...................................
....................................
...................................
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ТЕМА 2.
КАКВО ЗНАМ И МОГА В НАЧАЛОТО НА
ЧЕТВЪРТИ КЛАС?
(УРОК ЗА ДИАГНОСТИКА НА ВХОДНОТО
РАВНИЩЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ – 1 ЧАС)

План на урока:
1. Споделяне на впечатления, преживявания,
собствен опит за изобразителна дейност.
2. Изразяване на предпочитания, интереси към
обекти за изобразяване от природната и общест
вената среда (предмети, растения, животни, хора,
случки, реални и фантазни ситуации), възприема
не на творби на художници от различни видове
и жанрове изкуство, разглеждане на ученически
произведения и проекти за изкуството.
3. Кое какво е и как е създадено? Самостоятел
на работа по визуален тест (с. 8, 9) за установя
ване на входното равнище на знания и умения за
началото на четвърти клас по теми и понятия на
учебната програма за трети клас.
4. Сравняване и изобразяване – изпълнение на
задачи за сравняване на изобразителни техники
(монотипия и смесени техники) и за създаване на
изображение само със студени цветове с техника
по избор.
5. Оценяване на резултатите (максимален брой
точки – 24).
Знания, умения и отношения:
Знания: Познава архитектурни елементи в сгра
ди (колони, покриви, прозорци и др.), различава
народни занаяти от народно творчество; разбира
значението на визуални знаци.
Умения: Разпознава вътрешна и външна архи
тектурна среда (интериор и екстериор), открива
топли и студени цветове в творби на художници,
определя видове приложни изкуства по материа
ли, от които са направени творбите.
Отношения: Изразява впечатления с описания
и изобразителна дейност от творби на народното
творчество и приложните изкуства.
Нови понятия: няма.
Методически указания:
1. Дискусия за: стимулиране на интерес към
обучението по изобразително изкуство в четвърти
клас (Какво предстои да научим и правим с изоб
разителни средства?); активизиране на зрителни
представи и впечатления от обекти, случки и изяви
през лятната ваканция; споделяне на собствен опит
за работа с изобразителни материали и техники.
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2. Изпълнение на визуален тест „Кое какво е и
как е създадено?“ При работа по визуалния тест
учениците разпознават елементи в архитектурата
на сгради (колони), различават вътрешна и външ
на архитектурна среда (интериор и екстериор),
откриват декоративен елемент с човешки фигури
в творби на приложните изкуства; откриват топли
и студени цветове в творби на художници, раз
личават народни занаяти от народни празници,
определят видове приложни изкуства по материа
ли, от които са направени творбите (декоративни
тъкани, керамика, дърворезба), разбират значе
нието на визуални знаци.
3. Изпълнение на задача за практическа дей
ност. При изпълнение на последната задача от
теста учениците създават рисунка по впечатление

от детски творби, показани на фиг. 8 а, б чрез
използване само на студени цветове и техника по
избор.
4. Обсъждане на резултатите.
5. Оценяване – резултати от визуалния тест и
от изпълнението на задачата за изобразителна
дейност. Оценяването се извършва чрез дидакти
чески и естетически показатели, изразени в брой
точки за всеки въпрос/задача в теста:
– различава архитектурни елементи в архитек
турата на сгради;
– разпознава по визуални характеристики ин
териор и екстериор;
– открива стилизирани човешки фигури в деко
ративен мотив;
– различава топли и студени цветове в творби
на художници;
– разграничава народни занаяти от народно
творчество;
– открива видове приложни изкуства по мате
риали за изробатване на творби;
– разбира значението на визуални знаци;
– индивидуални творчески постижения при из
пълнението на изобразителната задача.
Коментар:
В урока се установява входното равнище на
знания, умения и отношения, придобити по учеб
ната програма по изобразително изкуство за тре
ти клас. В урока е необходимо да се развие ин
терес към обучението по изобразително изкуство,
да се изгради доверие към съучениците и учителя,
да се стимулира желание за творчесво с изобра
зителни материали и пособия.

Бележки
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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ОБОБЩЕНА ТЕМА 9.
ЕКСПРЕСИВНОСТ
НА ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ
ТЕМА 3. МОЗАЙКА, МАКЕТ, КОЛАЖ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. С какви материали художниците рисуват, мо
делират, апликират, конструират своите творби в
различни видове и жанрове.
2. Кое е мозайка, кое е макет, кое е колаж и
как се създават? Какви материали се използват
за създаване на творби с тези техники?
3. Практическа дейност – рисуване на компози
ция с фигурални и нефигурални образи за създа
ване на проект с техника мозайка по впечатление
от образи на морски обитатели.
4. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Познава фантазни и декоративни об
рази в композиции с техниките мозайка, макет
и колаж. Изброява материалите, необходими за
създаването на произведения с тези техники. Раз
познава техниките мозайка и колаж, използвани
в макети с различно приложение.
Умения: Различава в творби различните тех
ники. Използва студени и топли, светли и тъмни
цветове и подходящи материали за макет, колаж,
мозайка в изобразителните техники.
Отношения: Изразява впечатления с описания
и изобразителна дейност от природни обекти и
архитектурна среда, както творби на изобразител
ното изкуство.
Нови понятия: колаж, макет, мозайка
Методически указания:
1. Учениците се стимулират да изразят интерес
чрез творческа дейност с нови материали и тех
ники. За целта учителят провежда дискусия.
2. Споделяне на впечатления от творби, изпъл
нени с техниките макет, колаж, мозайка. Учени
ците познават и различават различни техники в
творби от изобразителните изкуства. Откриват
връзката между изобразителните техники и изоб
разителните материали.
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3. Изпълнение на задачата от с. 13 за прилагане
на новите знания. Описание за използването на
макети за визуализиране на пространство с архи
тектурни обекти. Приложение на изучените техни
ки. Създаване на композиция с изображения на:
човешки фигури, растения, и морски животни и
среда – по избор.
4. Обсъждане на резултатите.
5. Оценяване.
Оценяването се извършва чрез дидактически и
естетически показатели:
– познава различни видове образи – реални,
фантазни, декоративни, нефигурални, изпъл
нени в техниката колаж, макет или мозайка;
– създава композиция с фигурални или нефигу
рални образи в среда;
– използва изразни средства на изучените тех
ники по свое предпочитание;
– индивидуални творчески постижения.
Коментар:
В урока се установява равнището на знания,
умения и отношения на учениците, придобити по
време на урока за използването на нови техники
и материали. Учителят може да стимулира интерес
и желание за творчество, като направи презента
ция от творби, изпълнени с конкретна техника в
различни области на изкуството.
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ОБОБЩЕНА ТЕМА 1.
ОБРАЗИ ОТ МИНАЛОТО И
СЪВРЕМЕННОСТТА
ТЕМА 4.
ОБРАЗИ ОТ МИНАЛОТО И
СЪВРЕМЕННОСТТА
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Какво е културноисторическо наследство?
Какви видове обекти включва културноисторичес
кото наследство?
2. Какво означава „паметник на културата“?
Изясняване на понятието „паметник на културата“.
3. Разглеждане на илюстрации в учебника,
представящи различни паметници на културата по
българските земи.
4. Сравняване на архитектурата на културни
обекти от миналото и съвременността (Античен
театър в гр. Пловдив, Народен театър „Иван Ва
зов“ в гр. София и др.).
5. Изпълнение на задачи за проучване и прак
тическа дейност.
6. Обсъждане на резултатите и оценяване.
Знания, умения и отношения:
Знания: Разпознава културни обекти от минало
то и настоящето (сгради, площади, мостове, хра
мове, кули).
Умения: Сравнява обществени и жилищни сгра
ди, предмети от миналото и съвременността.
Отношения: Оценява значението на паметни
ците на културата за различните райони, в които
те се намират, и за страната ни.
Нови понятия: културноисторическо наслед
ство, паметник на културата
Методически указания:
1. Беседа за културноисторическото наслед
ство по българските земи.
Изясняване на понятието „културноисториче
ско наследство“; определяне на значението на
понятието „паметник на културата“. По преценка
на учителя в беседата може да бъдат назовани
паметници на културата в страната ни, които са
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в Списъка на ЮНЕСКО (Боянската църква, Ма
дарският конник, Ивановските скални манастири,
Казанлъшката гробница, Рилският манастир, Ста
рият Несебър, гробницата в Свещари). В учебника
са включени илюстрации (ил. 2 – 6, с. 16; ил. 1 – 8,
с. 20) с изображения на тези културни паметници.
Учениците може да бъдат запознати найобщо с
дейността на ЮНЕСКО (Организация на обедине
ните нации за образование, наука и култура).
2. Дискусия за предназначението на археологи
ческия музей и на археологическите разкопки. За
познаване с професиите: реставратор и археолог.
3. Разглеждане и коментиране на илюстрации в
учебника (с. 16 – 17) с предмети, скулптури, стари
кули, обществени сгради и др., които са паметни
ци на културата.

4. Поставяне на задача за индивидуална или
групова работа – проучване на паметници на кул
турата в родния край. Изготвяне на постер с ри
сунки и обяснителни текстове.
5. Оценяване.
Оценяването се извършва чрез дидактически и
естетически показатели:
– познава паметници на културата, изразява
свои впечатления и отношение с рисунки и
описания;
– създава композиция с фигурални образи
(хора, животни);
– използва изразни средства на изучените тех
ники по свое предпочитание;
– индивидуални творчески постижения.
Коментар:
Урокът има за цел да възпита у учениците чув
ство на национална гордост, породено от забе
лежителни образци на културноисторическото
наследство по българските земи, да развие от
ношение и интерес към културноисторическите
паметници в различните райони на страната. Уро
кът предлага възможност учениците да разширят
познанията си за културни паметници и култур
ноисторическо наследство по българските земи
чрез проучване и практическа дейност. Урокът
има връзка с други теми в учебника: „Експресивност на изобразителните материали и техники“,
„Музеи и галерии“. Чрез урока може да се осъ
ществят междупредметни връзки с учебните пред
мети: човекът и обществото, български език и
литература.
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ТЕМА 5.
ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Кои паметници на културата се намират в
твоя роден край? Какво е тяхното значение за
региона, за страната ни?
2. Значение на паметниците на културата. Какви
сведения за живота на хората в миналото дават
паметниците на културата? От какви материали и
с какви техники те са направени? Каква е украса
та им?
3. Културни паметници от миналото и настояще
то. Разпознаване на културни паметници. Сравня
ване на стари сгради, мостове, храмове от мина
лото и настоящето.
4. Изпълнение на практическа задача. Изразя
ване в рисунки на впечатления от паметник на
културата по българските земи с материали и тех
ники по избор.
Знания, умения и отношения:
Знания: Сравнява визуални особености на
обекти от миналото и настоящето (архитектурни
елементи, материали, конструкция, украса).
Умения: Сравнява обществени и жилищни сгра
ди, предмети от миналото и съвременността.
Отношения: Оценява значението на паметни
ците на културата за различните райони, в които
те се намират, и за страната ни.
Нови понятия: няма
Методически указания:
1. Беседа за: паметниците на културата – ма
териалите и техниките, от които са направени.
Конструкция, украса, предназначение. Какви све
дения те предоставят за живота на хората в мина
лото, за вярвания в богове, обичаи, бит и култура.
2. Стимулиране на интерес към паметници на
културата в родния край. Споделяне на впечатле
ния от архитектура и архитектурни елементи, ма
териали, изображения и украса.
3. Дискусия за мястото и значението на памет
ници на културата в съвременния живот. Как може
образи от миналото да вълнуват хората, какво е
значението им в съвременния живот?
4. Изпълнение на практическа задача – изобра
зяване на предмет, сграда или украса по впечат
ление от културното наследство по българските
земи с материали и техники по избор.
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5. Оценяване на резултатите.
Оценяването се извършва чрез дидактически и
естетически показатели:
– познава паметници на културата, изразява
свои впечатления и отношение с рисунки;
– създава изображение (рисунка, моделирана
фигура, релеф, колаж или друго) по впечатле
ние от паметник на културата;
– използва изразни средства и техники по свое
предпочитание;
– индивидуални творчески постижения.
Коментар:
Урокът има образователни и възпитателни
цели: да развие познания за културноисторичес
кото наследство по българските земи, да изясни
значението на културните паметници в живота на
хората; да възпита отношение и интерес към кул
турноисторическото наследство. Урокът предлага
възможност учениците да разширят познанията
си за културното наследство по българските земи
чрез проучване на културни паметници в региона,
в който те живеят, или в посетени места в стра
ната. В проучването е необходимо те да обър
нат внимание на: предназначението, начина на
употреба, украса, материали и техники, с които
са създадени. В урока е включена практическа
задача, чрез която учениците изразяват свои впе
чатления. Урокът има връзка с уроци по други
обобщени теми в учебника: № 9 „Експресивност
на изобразителните материали и техники“, № 6
„Музеи и галерии“. Чрез урока може да се осъ
ществят междупредметни връзки с: човекът и обществото, български език и литература.
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ТЕМА 6.
„ПЪТУВАНЕ В МИНАЛОТО“ –
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИE И
ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Образователен проект за културноисторичес
кото наследство по български земи – „Пътуване в
миналото – културни маршрути“.
2. Изпълнение на дейности и задачи в проекта.
3. Обсъждане на резултати от проекта.
4. Коментиране на илюстрации в учебника (с.
21, 22) с ученически рисунки на културноистори
чески паментици, исторически личности, сцени и
сюжети.
Знания, умения и отношения:
Знания: Обогатява представи и познания за ви
зуални особености на образи от миналото, свър
зани с културноисторическото наследство по
българските земи.
Умения: Отразява в рисунки свои впечатления
от паметници на културата.
Отношения: Оценява значението на памет
ниците на културата за различните райони, в кои
то те се намират, както и за страната ни.
Нови понятия: няма.
Методически указания:
1. Дискусия за: предназначението, целите, за
дачите и дейностите в образователен проект „Пъ
туване в миналото – културни маршрути“. Обсъж
дане на етапите за работа, описани на с. 20 в
учебника. Обогатяване на проектните дейности с
предложения на учениците в класа за проучване
и представяне на културни паметници от родиня
край.
2. Изпълнение на дейности и задачи в проекта
(индивидуално или в малки групи). Изразяване на
впечатления с рисунки, колажи, моделирани фигу
ри и релефи. Използване на материали и техники
по избор.
3. Разглеждане на поместените в учебника (с.
21) илюстрации с ученически творби. Коментира
не на съдържанието на творбите – архитектура на
сгради, храмове, архитектурни елементи (колони,
кули), скулптурна украса, рисунки на предмети
(ваза), изображения на човешки фигури, оръжия,
костюми, реални и фантазни образи, визуални
знаци и символи. Разпознаване на материали и
техники в изображенията.
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Проект „Пътуване в миналото –
културни маршрути“
Предлагаме ти да участваш заедно с твои съученици във вълнуващо пътуване в миналото по
различни културни маршрути по нашите земи. На
картата на България (1) има нарисувани паметници на културата.
1. Открий кои са културните паметници на 2 –
8 и къде се намират те. Кои от тях са показани
на 1?
2. Нарисувай ги по впечатление на отделен
лист.
3. Измисли за тях визуални знаци.
4. Използвай легендата и обозначи културни
маршрути, като свържеш паметниците на културата по предназначението им – крепости, кули,
мостове, храмове.

4. Творческа задача – изразяване на впечатле
ния от паметник на културата с описания и рисун
ки. Изготвяне на презентация с помощта на ри
сунки или с компютър. Представяне на съученици.
5. Обсъждане на резултати. Оценяване на ре
зултатите.
Оценяването се извършва чрез дидактически и
естетически показатели:
– познава паметници на културата, изразява
свои впечатления и отношение с рисунки;
– създава изображение (рисунка, моделирана
фигура, релеф, колаж или друго) по впечатле
ние от паметник на културата;
– използва изразни средства и техники по свое
предпочитание;
– индивидуални творчески постижения.
Коментар:
Урокът има творчески характер – чрез изпълне
ние на поредица от задачи за проучване, диску
тиране, изобразителна дейност. Урокът предлага
възможност учениците да разширят познания
та си за културното наследство по българските
земи в нов контекст – чрез проучване на култур
ни паметници в региона или в посетени места в
страната, създаване на творчески интерпретации
на образи от миналото и съвременността. Чрез
изпълнение на проекта с поредица от задачи за
проучване, творчески дейности, учениците изра
зяват свои впечатления и естетически преживя
вания с художествени средства. Урокът има връз
ка с други теми в учебника: „Експресивност на
изобразителните материали и техники“, „Музеи и
галерии, „Символи и знаци“. Чрез урока може да се
осъществят междупредметни връзки с: човекът и
обществото, български език и литература.
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ОБОБЩЕНА ТЕМА 9.
ЕКСПРЕСИВНОСТ НА
ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ
ТЕМА 7.
СЪЗДАВАМ МОЗАЙКА
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Разглеждане на илюстрации в учебника с
различни мозайки (с. 23). Изразяване на впечат
ления от разгледаните примери с мозайки чрез
описание и рисунки.
2. Как се създава мозайка? Обсъждане на ета
пи на работа, представени със снимки и с рисун
ки (ил. 8 – 10, с. 24).
3. Изобразителна дейност – изпълнение на
творческа задача (създаване на мозайка от плос
ки камъчета) по описаната техника (с. 24).
4. Обсъждане на резултати.
5. Оценка на резултати.
Знания, умения и отношения:
Знания: Познава изразните възможности на
изобразителни материали и техники.
Умения: Експериментира с различни материа
ли и техники при създаване на мозайка.
Отношения: Подбира самостоятелно изобрази
телни материали и техники за създаване на мо
зайка.
Нови понятия: няма
Методически указания:
1. Дискусия: мозайката като вид декоративно
изкуство, елемент на архитектурната среда (ин
териор и екстериор), елемент от културното нас
ледство по българските земи. Разглеждане и об
съждане на примери с мозайки от миналото и
съвременността.
– Какво е изобразено на тях? – човешки фигу
ри, растения, животни, геометрични фигури;
– Какви начини са използавни в показаните
примери за открояване на фигурата от фона
(с контур – ил. 2, 5, с. 23; ил. 11, с. 24) – све
тъл фон – тъмна фигура и обратно (ил. 1, 4, с.
23; ил. 12, с. 24).
– За какво се използват мозайките? – за укра
са на архитектурна среда (интериор и ексте
риор), разглеждане на примери.
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2. Запознаване с материали, които са използ
вани в мозайките. Изразяване на собствено мне
ние за видовете материали.
3. Усвояване на последователност в работата
при създаване на мозайка.
4. Изобразителна дейност – изработване на мо
зайка с плоски камъчета; прилагане на усвоените
знания и умения за техника мозайка в собствена
изобразителна дейност.

5. Обсъждане на резултатите.
– Какво е изобразено? (растение, животно,
птица, човещка фигура, предмет)
– По какъв начин фигурата е отделена от фона?
(с контур, чрез цветови контраст – топли и
студени цветове, тъмни и светли цветове,
друго)
– Каква техника на подреждане е използвана
в мозайката?
– Какво е естетическото въздействие на мозай
ката?
6. Оценяване на резултатите.
Оценяването се извършва чрез дидактически и
естетически показатели:
– познава изразните възможности на техника
та мозайка;
– експериментира с различни материали и тех
ники при създаване на мозайка.
– създава реален или фантазен образ (човешка
фигура, птица, животно, геометрична фигура,
друго) по свой избор в техника мозайка;
– използва изразни средства по свое предпо
читание;
– индивидуални творчески постижения.

Как се създава... мозайка
Може да направиш проект за мозайка с молив,
блоков лист, цветна хартия и лепило. Следвай
стъпките:
1. Нарисувай на блоковия лист с една линия фигура на човек, цвете или животно с едри и отчетливи форми (8).
2. Изрежи от цветните хартии малки квадратчета с еднакви размери (9).
3. Подреди ги по очертанията на фигурата едно
до друго, без да ги застъпваш, и ги залепи (10).
4. Избери начин, за да различиш фигурата от
фона.

Коментар:
Урокът съдържа творчески елементи. При из
пълнение на задачите в урока е необходимо да
бъдат активизирани зрителните представи и въ
ображение на учениците, да се създаде атмосфе
ра за творчество, емоционално преживяване и
споделяне. Важно място в урока заемат знанията
за мозайка като културен обект в археологиче
ски разкопки и експонати в археологически музеи
(придобити в обучението на учениците в урок №
4, с. 16 на учебника); като елемент на архите
ктурната среда (интериор и екстериор) във връзка
с обучението по изобразително изкуство в трети
клас по тема 1; като нова техника за създаване
на изображения с камъчета или малки стъклени
форми. В хода на урока учениците споделят свои
впечатления от разгледаните примери с мозайки
от миналото и съвременността, детски творби с
мозайки (ил. 11 – 13, с. 23), допълнителни матери
али, подготвени от учениците/учителя.
Работата в класа може да бъде организирана
за индивидуално или колективно изпълнение на
мозайки. Добра практика може да бъде създава
нето на проект за мозайка за украса на училище
то, която да бъде поставена на видно място.
Урокът съдържа разнообразни творчески еле
менти и възможности за изява на всеки ученик.
В урока има засилени междупредметни връзки с
обучението по предметите: човекът и обществото, технологии и предприемачество.
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ОБОБЩЕНА ТЕМА 2.
СВЕТЪТ НА МИТОВЕТЕ
И ЛЕГЕНДИТЕ
ТЕМА 8.
МИТОЛОГИЧНИ ОБРАЗИ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Разглеждане на фигурални и фантазни об
рази, образци на художественото наследство на
различни народи и култури. С какво те впечатля
ват?
2. Как ни въздействат изображенията на раз
лични митологични образи от миналото? Обща съ
поставка: Какви образи са създадени в легенди,
народни приказки и народни обреди и празници
в твоето родно място? Какви материали са из
ползвани за създаване на творби с митологични
образи?
3. Изпълнение на практическа задача по впе
чатление.
4. Самооценяване (Как се справих?).
Знания, умения и отношения:
Знания: Знае какво е митологичен образ и да
описва художествени и детски творби с фантазни
образи от митологията и народното творчество.
Различава и описва фантазни изображения от ми
тологията в художествени творби от различните
видове изкуства.
Умения: Да различава изображения на митоло
гични образи за интериорна, екстериорна украса,
за украса на предмети от различни материали.
Отношения: Да оценява красотата на различни
художествени творби с митологични образи, кои
то са част от културното наследство. Да проявява
емоционално отношение към различните творби
на митологична тема и творби, свързани с фол
клорната образност и вярвания.
Нови понятия: митологичен образ
Урокът е за нови знания и дава възможност за
нови творчески изяви на учениците.
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Методически указания:
1. Разказ за вярванията на древните хора, за
героите в приказки и легенди, за разнообразие
от произведения на изкуството с техни изобра
жения. Сравнения на различни фантазни образи
от митологията като съчетания от животински и
човешки изображения.
2. Беседа – описание на митологични образи в
произведения от културноисторическото наслед
ство на различни народи. Коментар за използва
нето на художествени материали и за декорация
с митологични образи като украса на обществени,
жилищни сгради, книги, в художествени произве
дения.
3. Изпълнение на практическата задача – ри
суване на митологичен образ, свързан с морски
митове и легенди.
4. Обсъждане на резултатите от практическата
задача.
Варианти:
А) Учениците споделят своите представи за ми
тологични образи в рисунка.
Б) Прилагат наученото с моделиране на митоло
гичен образ в кръгло или от пластилин.
В) Изработват проект за мозайка изображение
с митологичен образ.
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ТЕМА 9.
ПОЗНАВАМ МИТОЛОГИЧНИ ОБРАЗИ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Разглеждане на фигурални и фантазни обра
зи, които са художествено наследство от българ
ското народно творчество, художественото нас
ледство и литература. С какво те впечатляват?
2. Дискусия по илюстрациите на с. 28 и 29. Как
ни въздействат изображенията на митологични об
рази, интерпретирани в шевици, килими, художест
вени творби и детски рисунки? Какви образи са
създадени в легенди, народни приказки и литера
турно наследство? Дискусия за изразяване на впе
чатление от образността на описанието на митоло
гични образи в стихотворението на Христо Ботев.
3. Изпълнение на практическа задача по впе
чатление от образи от българската митология и
история. Самооценяване (Как се справих?).
Знания, умения и отношения:
Знания: Да различава митологични образи. Да
описва художествени и детски творби с фантазни
образи от митологията и народното творчество.
Различава и описва фантазни изображения от ми
тологията в художествени творби от различните
видове изкуства.
Умения: Да използва различни материали за
практическа дейност при интерпретиране на об
разци от народното творчество и митологията с
различни материали.
Отношения: Да оценява богатството на обра
зите в митовете и легендите от митологията на
народите, живели по нашите земи, и претворя
ването им в народното творчество. Да проявява
емоционално отношение към различните творби
на митологична тема и творби, свързани с фол
клорната образност и вярвания.
Нови понятия: няма.
Урокът е упражнения и дава възможност за
творчески изяви на учениците.
Методически указания:
1. Разказ за вярванията на древните хора, за
герои в приказки и легенди, за произведения на
изкуството. Сравнения на различни митологични
образи в произведения на изкуството.
2. Беседа – описание на митологични образи в
произведения от фолклора и изкуството.
3. Коментар за начините на изобразяване на раз
лични митологични образи в архитектурата, худо
жествените творби и литературното ни наследство.
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Как се създава... медальон с митологичен образ
от културното ни наследство
1. Избери подходящи за изображението цветове
пластилин и моделирай плоска форма от единия
цвят (10).
2. Очертай силуета на митологичен образ с
клечка (11).
3. Смеси белия пластилин с другия цвят и моделирай подробности в образа с пръсти, клечка и
т.н. (12).
4. Оформи рамка на релефа, направи отвор за
окачване на медальона (13).

4. Изпълнение на практическата задача – изоб
разяване на митологичен образ чрез моделиране
на украшение, вдъхновено от българската митоло
гия.
5. Обсъждане на резултатите от практическата
задача.
Варианти:
а) Учениците споделят своите впечатления от
различни образи, използвани в архитектурата,
занаятите и съвременното изкуство. Изобразяват
своите представи за митологични образи в рисун
ка.
б) Прилагат наученото, като създават рисунка с
фантазен образ за украса на използван предмет
в ежедневието.
Коментар:
Урокът има за цел да възпита у учениците от
ношение към създадените художествени творби
с митологични образи, както и да претворяват в
свои творби образи от българското културното нас
ледство. Учениците разширяват своите познания
чрез проучване и практическа дейност. Така ще
се създаде интерес към изобразени митологични
образи в произведенията в различните изкуства.
Урокът има връзка с темите за: експресивност на
техники и материали, темите за музеи и галерии
и теми и сюжети в изкуството. Междупредметни
връзки с: човекът и обществото, човекът и природата, български език и литература, музика.
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ОБОБЩЕНА ТЕМА 3.
ОБРАЗИ И ФОРМИ –
ИЗОБРАЗЯВАНЕ
ОТ РАЗЛИЧНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ
ТЕМА 10. ОБРАЗИ И ФОРМИ ОТ
РАЗЛИЧНИ ГЛЕДНИ ТОЧКИ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Какво е гледна точка и как тя се определя?
2. Как изглеждат едни и същи обекти, ако ги
наблюдаваме и изобразяваме от различни гледни
точки?
3. Определяне на гледни точки в рисунки и друг
вид визуални изображения (снимки, рисунки, кар
тини, скулптурни творби).
4. Коментар на картина с изображения на едни
и същи обекти от различни гледни точки.
5. Изпълнение на практическа задача – рисунка
по памет на сгради с избрана от ученика гледна
точка.
6. Обсъждане на резултатите.
7. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Различава гледна точка при наблюде
ние на обекти в околната среда и в творби на
художници.
Умения: Описва найважните визуални особе
ности при изобразяване на обекти от различни
гледни точки (отгоре, отдолу, от страни; необичай
ни гледни точки).
Отношения: Разбира ролята и въздействието
на гледни точки в околната среда и в изобрази
телното изкуство.
Нови понятия: гледна точка
Методически указания:
1. Беседа с примери за изясняване на поня
тието „гледна точка“ – наблюдаване на един и
същ обект при променяне на разстояние до него
(приближаване, отдалечаване), променяне на зри
телната позиция (поглед отгоре, отдолу, встрани,
отпред, отзад и т.н.).
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2. Кои видими белези на обектите се променят
при наблюдения от различни гледни точки? – ко
ментиране на примери в учебника (ил. 1 – 5, с. 32).
Развиване на образни представи за промяна на
формата, големината, разположениете на едни и
същи обекти при промяна на гледната точка.
3. Работа по рубриката „Приложи наученото“ в
нова ситуация. Учениците изпълняват задачи за
наблюдения, сравнения, обсъждане на примери в
учебника (ил. 9 – 14, с. 33). Коментират творба на
художник (ил. 15, с. 33) с изображения на едни
и същи обекти едновременно от няколко гледни
точки. Развиват образни представи за ролята и
въздействието на гледните точки в художествени
те творби.
4. Изпълнение на практическа задача – рисунка
по памет на сгради от улицата по местоживеене
на ученика от избрана от него гледна точка (от
горе, насреща, встрани). Използване в рисунката
на материали и техники по избор на ученика.
5. Обсъждане на резултатите.
6. Оценяване:
– познава ролята на гледната точка за изобра
жението;
– отразява в рисунка изменението на видими
белези на обектите (форма, големина, разпо
ложение) в зависимост от гледната точка на
наблюдението и изобразяването им;
– използва изразни средства, материали и тех
ники по свое предпочитание;
– индивидуални творчески постижения.

Бележки
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Коментар:
Урокът развива образни представи за гледни
точки при наблюдения и изобразяване на обекти
и среда. Чрез изпълнение на задачи за наблю
дения и сравнения урокът развива логическото и
пространственото мислене, формира умения как
учениците да наблюдават и изобразяват обекти от
различни гледни точки.
Урокът дава възможност учениците да обогатят
познания си за гледни точки чрез разглеждане на
творби на художници и чрез практическа дейност.
Необходимо е в урока да се създаде творческа
атмосфера, благоприятстваща споделяне на идеи,
желание за участие и удовлетворение от собстве
ния резултат.
В урока се осъщестявва вътрешнопредметна
връзка с уроците по обобщени теми: „Експре
сивност на изобразителни материали и техники“,
„Светът на митовете и легендите“, „Теми и сюжети
в изкуството“. Урокът осъществява засилени меж
дупредметни връзки с обучението по математика
за разиване на логическо и пространствено мислене, ориентиране в пространството.
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ТЕМА 11.
НАБЛЮДАВАМ И РИСУВАМ ОБЕКТИ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Как изглеждат обектите от различни гледни
точки? Споделяне на впечатления от наблюдения
и изобразителна дейност на учениците.
2. Коментиране на примери в учебника (ил. 1
– 6, с. 34) с изображения на реални и фантазни
образи в интериор и в екстериор от необичайни
гледни точки.
3. Измислям композиция с човешки фигури,
изобразявани от необичайни гледни точки.
4. Изпълнение на практическа задача.
5. Обсъждане на резултатите.
6. Оценяване.
Знания, умения и отношения:
Знания: Наблюдава визуалната промяна на
обекти от различни гледни точки.
Умения: Изобразява обекти от различни гледни
точки.
Отношения: Изразява емоционално отношение
към наблюдения в околната среда и изображения
от различни гледни точки.
Нови понятия: няма.
Методически указания:
1. Беседа за ролята на гледните точки при наб
людения на обекти и при създаване на изображе
ния. Учениците споделят впечатления как се про
менят визуалните белези на предмети, природни
обекти, човешки фигури, когато те се възприемат
и изобразяват от различни гледни точки (с по
глед отгоре, отдолу, встрани, отпред, отзад и т.н.).
Дискутират и защитават собствено мнение – кои
визуални белези на обектите се променят (форми,
големина, разположение) и кои – не, при промяна
на гледната точка.
2. Дискусия за въздействието на гледните точки
в изобразителна дейност. Обсъждане на примери
с творби на художници (ил. 1, 2, 5, 6, с. 34) и дет
ски рисунки (ил. 3, 4, с. 34).
По преценка на учителя учениците може да бъ
дат запознати с творчески метод на художници,
които изобразяват един и същ обект едновременно
от няколко гледни точки (ил. 1, с. 34, ил. 15, с. 33).
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3. Обсъждане на етапи за създаване на колаж
с изображения на човешки фигури от различни
гледни точки, представени чрез описания в рубри
ката „Как се създава....“ и чрез резултати от изоб
разителна тейност (ил. 7 – 12, с. 35).
4. Изпълнение на творческа задача – рисуване
на група предмети (натюрморт) от различни глед
ни точки. Чрез практическа дейност учениците
експериментират, като създават рисунки на едни
и същи предмети от различни гледни точки.
5. Обсъждане на резултатите. При сравняване
на рисунките на едни и същи обекти от различни
гледни точки – те разбират, че промяната на глед
ната точка при изобразяване води до промяна на
формите, големината и разположението на обек
тите един спрямо друг.

6. Оценка на резултатите:
– познава ролята на гледната точка за изобра
жението на предмети и обекти;
– отразява в рисунка изменението на видими
белези на обектите (форма, големина, разпо
ложение) в зависимост от гледната точка на
наблюдинието и изобразяването им;
– използва изразни средства, материали и тех
ники по свое предпочитание;
– индивидуални творчески постижения.

Как се създава... колаж с човешки фигури от
различни гледни точки
1. Представи си какви пози и движения изпълняват деца, които тичат, скачат, хвърлят топка.
2. Изрежи от домакинска гъба парчета с различни размери и форма за: глава, тяло, крака и ръце
(7).
3. Потопи парчето гъба за тяло в гъста боя и
с притискане го отпечатай върху хартията. След
това отпечатай с другите парчета от гъбата
главата, ръцете и краката (8).
4. Отпечатай в редица няколко фигури в различни пози, като промениш гледните точки (9 – 12).
5. Дорисувай коса, пръсти на ръцете и стъпала.
6. Направи колаж „Игрите на децата“ с отпечатъците на съучениците си.

Коментар:
Урокът включва творческа задача за развива
не на образните представи, за ролята на гледните
точки при наблюдения и изобразяване на обекти
и среда. Чрез прилагане на интерактивни методи
(изпълнение на изобразителна задача за изобра
зяване на едни и същи обекти от различни глед
ни точки) учениците разбират, че при промяна на
гледната точка за възприемане и изобразяване на
обект се променят: формите, големината и раз
положението на обектите един спярмо друг. Като
илюстрации по темата в учебника учителят комен
тира творби на художници от модерното изкуство
(Шагал, Пикасо, Дега – ил. 1, 2, 5, 6 с. 34) и учени
чески рисунки. Разнообразието на примери, израз
ни средства, изобразителни материали и техники
дава възможност учениците за придобият богати
визуални впечатления, да изпитат естетически чув
ства от въздействието на творбите, в които са из
ползвани различни гледни точки за изобразяване
на обекти и среда. Във втората част на урока уче
ниците обсъждат как да създадат колаж с човешки
фигури, които са изобразени от различни гледни
точки. В примера е предложена изучавана техника
за отпечатване в трети клас. При изпълнение на
творческа задача учениците прилагат знанията за
гледни точки в нова ситуация. Изисква се от тях
да нарисуват по наблюдение група предмети, като
самостоятелно избират гледните точки за наблюде
ние и изобразяване. Учениците изпълняват 2 – 3 ри
сунки с цветни материали по избор, като променят
гледните точки. След изпълнение на практическата
задача те сравняват резултатите и обясняват кои
визуални белези на обектите се променят при про
мяна на гледната точка. Необходимо е в урока да
се създаде творческа атмосфера за изобразител
на дейност и споделяне. В урока се осъществява
вътрешнопредметна връзка с уроците по обобщена
тема: № 9 „Експресивност на изобразителни материали и техники“, № 5 „Теми и сюжети в изкуството“. Урокът реализира засилени междупредметни
връзки с обучението по математика за развиване
на логическо и пространствено мислене, за ориентиране в пространството.
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ОБОБЩЕНА ТЕМА 4.
ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ –
ЛОКАЛЕН ЦВЯТ
ТЕМА 12.
ОБРАЗИ И ЛОКАЛНИ ЦВЕТОВЕ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Какво е локален цвят?
2. Разлеждане на обекти с различни локални
цветове.
3. Емоционално въздействие на локалните цве
тове в природата и в творби на художници – раз
глеждане на примери в учебника (с. 38, 39).
4. Изпълнение на изобразителна задача – ри
суване по впечатление на пейзаж с цветове, раз
лични от локалните цветове на наблюдаваните
природни обекти.
5. Обсъждане на резултатите.
6. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Познава локални цветове.
Умения: Различава локални цветове в приро
дата, в творби на изобразителното изкуство и в
предмети от бита.
Отношения: Изразява емоционално отношение
към локални цветове в природата, в творби на
художници и в детски рисунки.
Нови понятия: локални цветове
Методически указания:
1. Беседа за локалните цветове – изясняване на
понятието за „локален цвят“ с примери в природ
ни обекти и творби на художници (ил. 1 – 6, с. 38).
2. Усвояване на знания за локални цветове.
Споделяне на впечатления от въздействие на ло
кални цветове при наблюдение на природни обек
ти и творби на изкуството.
3. Роля на локалните цветове за естетическо
въздействие на творби на художници. Коментира
не на примери от изобразителното изкуство. Спо
деляне на впечатления.
4. Практическа задача – рисуване на пейзаж
по впечатления с цветове, различни от локалните
цветове на обектите.
5. Обсъждане на резултатите.
6. Оценка и самооценка:
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– разпознава локални цветове в различни обек
ти, творби на художници и детски рисунки;
– изразява впечатление от въздействие на ло
кални цветове чрез описания и изобразител
на дейност;
– самостоятелно избира цветове при изпълне
ние на практическа задача пейзаж по впечат
ление с изобразяване на цветове, различни
от локалните цветове на обектите;
– проява на съобразителност, въображение и
естетически вкус при изпълнение на практи
ческата задача.
Коментар:
Темата на урока е една от найемоционалните
в учебника. Чрез обучението по темата учениците
развиват знанията си от предните класове (първи,
втори и трети клас) за видове цветове, начини за
тяхното получаване, въздействието им в околната
среда и в изкуството. Основни акценти в урока
са: развиване на образни представи за локални
цветове, различаване на локални цветове в при
родата, в творби на изкуството и в детски рисун
ки; изразяване на впечатления от емоционалното
въздействие на локални цветове. Важно е урокът
да се проведе по емоционален начин; учениците
да изпитат удоволствие от рисуването на локални
цветове на различни обекти с цветни материали
(бои, пастели), които те избират по свое предпо
читание. Обучението по темата има вътрешноп
редметна връзка с урок № 13 на тема № 5 „Об
рази и цветове – локални цветове“; с урок № 14
„Използвам цветове в колаж“ на обобщена тема
№ 9 „Експресивност на изобразителни материали
и техники“.
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ТЕМА 13.
РИСУВАМ ОБРАЗИ С
ЛОКАЛНИ ЦВЕТОВЕ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Коментиране на емоционалното въздействие
на локалните цветове в околната среда и в твор
би на художници.
2. Изразяване на емоционално отношение към
локалните цветове в околната среда и в творби
на художници с описания и изобразителна дей
ност.
3. Усвояване на умения за рисуване на на
тюрморт с локални цветове на предметите.
4. Изпъленние на практическа задача – рису
ване на натюрморт по впечатление с промяна на
цветовете на предметите, различни от локалните
им цветове.
5. Обсъждане на резултатите – обясняване на
ролята на локалните цветове в природата и в
изобразителното изкуство.
6. Оценяване на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Разпознава локални цветове в обекти
и в творби на изкуството.
Умения: Изобразява обекти с различни локал
ни цветове.
Отношения: Преценява ролята на локалните
цветове при изобразяване на обекти.
Нови понятия: няма
Методически указания:
1. Дискусия за ролята на локалните цветове в
околната среда и в творби на художници. Изразя
ване на собствено мнения и посочване на приме
ри. Различаване на обекти по общ локален цвят.
Развиване на асоциативно мислене и въображе
ние по локален цвят на обекти.
2. Педагогическа технология:
– Как се създава... рисунка на предмети при
наблюдения от различни гледни точки и изоб
разяване на локалните им цветове? Учени
ците усвояват практически умения за изпъл
нение на задачата по описание на етапите
на работа и чрез илюстрации с ученически
рисунки (ил. 9 – 12, с. 41).
3. Творческа задача. Рисуване на натюрморт
с промяна на локалните цветове на обектите.
Коментиране на ролята на локалните цветове в
обектите и в рисунките.
4. Обсъждане на резултатите.
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5. Оценка и самооценка:
– различава локални цветове в околната сре
да, творби на изкуството и детски рисунки;
– изразява впечатление от въздействие на ло
кални цветове чрез описания и изобразител
на дейност;
– проява на въображение и творчество при из
пълнение на практическата задача.
Коментар:
Обучението по темата стимулира въображение
то и фантазията на учениците, развива умения
та им за изразяване на емоционално отношение,
разширява практическия им опит за цветно из
граждане на рисунка при изобразяване на локал
ните цветове на обекти. Урокът развиват въобра
жението и асоциативното мислене на учениците
при групиране на обекти по общ локален цвят,
както и при изпълнение на задачи за откриване
на обекти по зададен локален цвят. Изпълнението
на творческата задача изисква прилагане на ус
воените знания за локален цвят в нова ситуация
– изобразяване на обекти с промяна на локалния
цвят. Важно е учениците да споделят свои идеи и
впечатления, да изпитат удовлетворение от рису
ването с локални цветове.
Обучението по темата има вътрешнопредметна
връзка с урок № 12 на тема № 5 „Образи и цве
тове – локални цветове“; с урок № 14 „Използвам
цветове в колаж“ на обобщена тема № 9 „Експре
сивност на изобразителни материали и техники“.
Чрез този урок се осъществяват междупредметни
връзки с обучението по предметът човекът и природата.
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Как се създава...
1. Определи гледната точка, от която ще изобразиш предметите (с поглед отгоре, насреща или
отстрани).
2. Нарисувай с молив предметите, които виждаш, като изобразиш техните характерни форми,
размери и разположение (9).
3. Изобрази локалните цветове на предметите
с темперни бои (10).
4. Изобрази светлите и тъмните места със
светли и с тъмни цветове (11).
5. Нарисувай фона в натюрморта (12).
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ОБОБЩЕНА ТЕМА 9.
ЕКСПРЕСИВНОСТ НА
ИЗОБРАЗИТЕЛНИТЕ
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ
ТЕМА 14.
ИЗПОЛЗВАМ ЦВЕТОВЕ В КОЛАЖ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Дискусия за разширяване на знания и пред
стави за начините, по които се създават колажи с
различни материали и цветове. Кои от познатите
изобразителни техники и похвати могат да се при
лагат при създаването на проекти и художествени
творби със средствата на колажа?
2. Дискусия зa актуализиране и разширяване
на знанията за изобразителни техники в колажа
(рисуване, конструиране и моделиране). Комен
тар на илюстрациите в учебника за използването
на традиционните изобразителни техники при съз
даване на колаж с цветни хартии, фотоси, изрез
ки от списания и т.н.
3. Изпълнение на практически задачи: използ
ване на цветни материали, елементи за аплика
ция, фотоси и др. за създаване на поздравителна
картичка или корица на портфолио на ученика.
Използване на техниката на колажа.
Знания, умения и отношения:
Знания: Формиране на знания за използване
на познати и нови изобразителни техники в раз
личните видове композиционни решения в раз
лични области на визуалните изкуства.
Умения: Обогатяване на информация и форми
ране на практическите умения за работа със спе
цифична техника. Разбира ролята на техниката на
колажа за въздействието на творбите.
Отношения: Изразява емоционално отношение
към творби, изградени чрез техниката на колажа,
като коментира различните приложения на изоб
разителната техника.
Нови понятия: няма.
Урокът дава възможност за овладяване на техни
ката на колажа за създаването на фантазен образ.
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Развитие на обучението по темата:
1. Кое е общото и различното в изучените жи
вописните техники и колажната техника във видо
вете изобразителни изкуства?
– Разглеждане на илюстрациите на с. 43 в учеб
ника.
– Разширяване на знанията за изобразителни
те техники в изящните и в приложните изкус
тва.
2. Затвърдяване на знания за използвани ма
териали и техники за създаване на фигурални и
нефигурални образи и форми.
3. Демонстрация и разяснение на етапите за
създаване на фантазен образ на русалка.
4. Проверка на усвоените знания, умения и от
ношения чрез практическата дейност.
5. Творческа задача.

Как се създава... колаж за илюстрация
1. Избери момент от приказка или разказ, който ти харесва, и нарисувай идеята си с молив на
цветна хартия.
2. Изрежи по силуета рисунката и създай композиция от изрязаните части на отделен лист (9).
3. Подбери цветни хартии с различна плътност,
платове, фотоси от списания. Комбинирай ги с
изрязаните части от рисунката, за да изградиш
образите (10).
4. Дорисувай с цветове (с акварел или темперни
бои) върху всички материи в композицията (11, 12).

Методически указания:
1. Разкажи твоя идея за как да илюстрираш
приказка или стихотворение с техниката на кола
жа. Кои от познатите ти техники може да прило
жиш при създаването є? Как според теб може да
се съчетаят цветни хартии, тъкани и бои в образ
на героя от литературното произведение? Можеш
ли да използваш техниката за отпечатване в твоя
проект? В кои изкуства художниците могат да из
ползват колаж?
2. Указания за практическата задача – демон
страция и онагледяване на създаване на фигура
лен образ.
3. Обсъждане на идеите за изграждането на об
рази и форми с различни материали в композици
ята.
4. Обсъждане на резултатите от урока. Комен
тар за използването на техниката в живописта и
нейната роля за въздействието на творбата.
5. Оценка и самооценка: прилагат знания при
използваната техника за цветове и фактури; из
разяват отношение към приложението на колажа
и естетическото въздействие на комбинацията на
цветове, форми и повърхнини.
Как се справих?
Коментар:
Учениците разширяват знанията си за техни
ките в живопистта. Беседата и дискусията може
да се допълнят с описания и практически упраж
нения за комбинирането на различни техники в
изящните и приложни творби. Тази урочна еди
ница дава на учениците възможност да проявят
своята креативност и художествен усет за ком
бинирането на различни художествени материали
при създаването на колаж.
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ОБОБЩЕНА ТЕМА 5.
ТЕМИ И СЮЖЕТИ
В ИЗКУСТВОТО
ТЕМА 15. ТЕМИ И СЮЖЕТИ В
ИЗКУСТВОТО
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Какво е тема и сюжет в изобразителното из
куство? Може ли по една и съща тема художници
те да създават различни творби?
2. Кои теми вълнуват художници от миналото до
наши дни?
3. Как да коментираме темата и сюжета в кар
тината?
4. Разглеждам и сравнявам картини от различ
ни художници по една тема.
5. Работа по рубриката „Приложи наученото“ –
изпълнение на изобразителна задача (фигурална
композиция по зададена тема).
6. Обсъждане на резултатите.
7. Оценяване.
Знания, умения и отношения:
Знания: Разпознава тема и сюжет в творби на
изобразителното изкуство.
Умения: Описва теми и сюжети в картини на
художници.
Отношения: Изразява емоционално отношение
към теми и сюжети в творби на художници от ми
налото и съвременността.
Нови понятия: тема и сюжет
Методически указания:
1. Беседа за изясняване на понятията „тема“ и
„сюжет“ в изобразителното изкуство. Темите за
майчинството, митологични герои, исторически
събития и личности, красотата на природата т.н.
вълнуват художници от миналото до наши дни.
Различаване на тема и сюжет в творба.
2. Дискусия за различните теми и сюжети. Изяс
няване по кои визуални особености на изображе
нията (човешки фигури, пози, движения, жестове,
облекло, разположение и т.н.) може да се опреде
лят темата и сюжетът в дадена картина.
3. Възприемане и сравняване на различни твор
би по една и съща тема. Коментиране на въз
действието на изразните средства, изобрази
телните материали и техники при изразяване на
идеята на художника.
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4. Изпълнение на практическа задача. Работа
по рубриката „Приложи наученото“ в друга ситуа
ция. Учениците изпълняват фигурална композиция
по зададена тема от учителя. Изисква се учени
ците да измислят сюжет по зададената тема и
да го изобразят с човешки фигури в подходящо
облекло, пози и движения.
5. Обсъждане на резултатите.
6. Оценяване:
– създава сюжет за фигурална композиция по
зададена тема;
– изобразява случка или събитие чрез подходя
щи пози, движения и облекло на човешките
фигури;
– използва изразните средства, подходящи
изобразителни материали и техники;
– изразява отношение към естетичното въз
действие на темата, сюжета, изразни сред
ства, материали и техники.
Коментар:
Новите знания в този урок надграждат и раз
виват познанията на учениците от предхождащите
класове (втори и трети клас) за фигурална компо
зиция и за елементи на фигуралната композиция.
В този урок учениците усвояват новите понятия
„тема“ и „сюжет“ в изобразителното изкуство чрез
разглеждане на примери с творби на художници в
учебника (с. 46 – 47). Чрез демонстрация от учите
ля учениците развиват умения как да възприемат
темата и сюжета на дадена творба. В урока се
предоставя възможност на учениците да изразя
ват устно и с изобразителна дейност свои впечат
ления от тема и сюжет в творби на художници.
Чрез рубриката „Приложи наученото“ учениците
изпълняват творческа задача – рисунка на фигу
рална композиция по зададена тема.
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ТЕМА 16.
РИСУВАМ КОМПОЗИЦИИ ПО
РАЗЛИЧНИ ТЕМИ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Изразяване на впечатления от детски и худо
жествени творби, изпълнени с различни техники
по теми приказки и произведения от изящното,
декоративноприложното и народното изкуство.
2. Сравняване на теми, техники, гледни точки,
пози и движения в показаните на страницата ком
позиции.
3. Коментиране на разнообразни композицион
ни решения на една и съща тема.
Подготовка за изпълнение и използване на не
обходимите материали за създаване на релефна
рисунка.
4. Изобразителна дейност – интерпретация по
художествено произведение.
5. Обсъждане на резултатите и разяснение на
творческата задача.
6. Оценка на резултатите.
Знания, умения и отношения:
Знания: Прилага знания за изобразителни тех
ники с нетрадиционни материали.
Умения: Използва в изобразителна дейност
нетрадиционна техника за рисуване при интер
претация по темата „Дървото на живота“.
Отношения: Изразява впечатления и предпочи
тания към възможностите на изобразителни тех
нологии при разработване на различни сюжетни
композиции.
Нови понятия: няма.
Методически указания:
1. Дискусия – учениците разглеждат и комен
тират примерите на с. 48 – 49 с детски творби и
художествени произведения, изпълнени с живо
писни техники с различни материали. Обсъждане
на показаните на с. 49 етапи за изпълнение на
техниката – рисунка с лепило.
2. Педагогическа технология:
– Как се създава рисунка с релефни линии?
Разказ по включените в учебника примери за
последователността на етапите при изпълнение
на техниката:
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• създаване на рисунка;
• контуриране с лепило на различните по фор
ма и големина елементи в рисунката;
• нанасяне на живописни мазки от размита
темперна или водна боя върху слоя лепило;
• усложняване на композицията с допълнител
ни елементи.
Обсъждане на възможности за получаване на
разнообразни композиционни и цветови решения
с релефен рисунък.
4. Творческа задача – изпълнение на компози
ция със сюжет, подходящ за темата, свързана с
историческото ни минало. Разяснения и обсъжда
не на подходящо композиционно и сюжетно ре
шение по темата.
Коментар:
Чрез обучението в урока се затвърдяват зна
нията и уменията на учениците за изобразителни
техники.
В урока учениците участват в разнообразни
ситуации, в които те анализират, съпоставят, из
пробват, дискутират, изразяват свое мнение и
предпочитания.
Урокът обогатява знания от трети клас за живо
писта, за материали и техники, които могат да се
използват. Урокът осъществява засилени вътреш
нопредметни връзки с останалите уроци от тема
№ 5 „Теми и сюжети в изкуството“, както и с тема
та „Художествени музеи и галерии“.

Как се създават... интерпретация по художествено произведение
1. Състави план за свой разказ по творбите (5
– 7).
2. Определи кое според теб е важно в изображенията на дървото.
3. Разгледай стъпките за създаване на релефна
рисунка по темата „Дървото на живота“ и създай
своя интерпретация (8 – 11).
4. Можеш да включиш в своята рисунка други
елементи в композицията, различни цветове и
форми.
5. Участвай с картината си в изложба на класа.
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ОБОБЩЕНА ТЕМА 9.
ЕКСПРЕСИВНОСТ НА
ИЗОБРАЗИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ
ТЕХНИКИ
ТЕМА 17.
ПРАВЯ ТЕАТРАЛЕН МАКЕТ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Придобиване на обща представа за конструк
тивен макет. Основни елементи и разположениe.
Коментиране на видове художествени конструк
ции от различни материали.
2. Изпълнение на творческа задача създаване на
конструкция за сцена и кукли за драматизация по
изучена приказка или пиеса с материали по избор.
3. Стимулиране на интереса на учениците към
изобразителна дейност и конструиране с разнооб
разни материали (цветни хартии, картон, расте
ния, камъчета и др.), различни по вид и големина
плоски и обемни форми в макет.
4. Разглеждане на фотоси от куклени театрални
представления и илюстрациите в учебника, резул
тати от детска изобразителна дейност на фантаз
ни и реални образи и среда.
5. Как може да се използват изучените техни
ки за създаване на художествена конструкция за
театрализиране на приказка? Коментар за:
– вида на формата – плоска, обемна, от една
част или от повече части;
– начин на свързване на отделните части на
конструкцията на макета и героите (подвиж
ни, неподвижни, могат да се прикачват части
от макета и др.);
– поставяне (могат да стоят изправени, да се
окачват).
6. Разделяне на класа на групи за:
– проектиране и работа на макет за цена;
– конструиране на кукли от различни материали;
– текстови сценарии за пиеса по приказка с
фантазни и реални образи.
7. Как може да се използват изучените техники за
създаване на художествена конструкция за театър?
Коментар за: вида на формата – плоска, обемна, с
една част или с повече части; начин на свързване
на отделните части на конструкцията макет и герои
(подвижни, неподвижни, могат да се разтварят, да
се прикачват части от макета и др.), поставяне (мо
гат да стоят изправени, да висят окачени).
8. Усвояване на начини за изработване на ху

54

дожествена конструкция (демонстрация от учителя,
разглеждане на илюстрациите в учебника).
9. Изпълнение на творческа задача изработва
не на макет за театрална постановка, създадена
от изходна форма чрез рязане, оцветяване, рису
ване като комбинация с разнообразни материали
(боя, тъкани, картон, фолио) по избор на ученика.
10. Обсъждане на резултати и представяне пред
публика.
Знания, умения и отношения:
Знания: Познава изобразителни техники за ху
дожествено конструиране от различни материали.
Умения: Прилага изобразителни техники за изра
ботване на макет с плоски и обемни форми; обога
тява изработените форми с апликиране и рисуване.
Отношение: Подбира самостоятелно изобрази
телни материали и техники за създаване на макет
на театрална сцена.

Нови понятия: няма.
Методически указания:
1. Разказ за ролята на художника в кукления
театър. Как неговите произведения (декори, кукли
и макети) изграждат неповторими образи и пред
мети на сцената и спомагат децата да преживяват
емоционално приключенията на героите.
2. Дискусия за екипната работа в кукления теа
тър и важността на всеки участник при изгражда
нето на едно представление. Учителят помага при
разпределянето на 4 екипи от по няколко деца.
3. Всеки екип обсъжда и разпределя задачите
помежду си:
– художници на кукли;
– режисьори;
– кукловоди;
– художници на макета на сцената.
Изпълнение на задачите във всички групи (екипи).
Резултати:
– изложба на проектите за кукли и костюми;
– текстови описания на сценарий и диалози в
пиесата на приказка по избор;
– разпределени роли на кукловодите и избран
подходящ музикален фон;
– творческа задача – макет на театрална сцена
и сменящи се рисунки на различни пейзажи.
Крайният резултат е представление, което се
играе пред публика от децата в училище, учители,
родители.

Как се създава... театрален макет
1. Използвай картонена кутия (кашон) за макета.
2. Оформи в предния план дървета, а от останалите части картон изрежи силует на крепостна
стена (7).
3. Конструирай отваряща се порта с ленти от
обложката на рисувателното блокче (8).
4. Отпечатай с гъба и боя правоъгълни форми,
за да имитираш каменна стена, или залепи истински камъчета като мозайка.
Оформи предния план, част от макета и дърветата по подходящ начин с хартия, текстил и
природни материали (9).
5. Прикрепи към стената вратите, за да създадеш втория план на сцената. Помисли какво да
нарисуваш в задния план на сцената (10, 11).
6. Покани публика (приятели и родители) и изиграйте представлението.

Коментар:
Важно е в класа да бъде създадена атмосфера
за творчество и емоционално преживяване, спо
деляне, уважение към професията на художника и
уменията на съучениците. Да се оцени ролята на
екипната работа за създаването на представление.
Децата споделят свои впечатления от гледани
театрални или куклени постановки в театъра, за
разнообразието на декорите на сцената и костю
мите на героите. Може да се организира изложба
от проектите за кукли и костюми, различните пей
зажите в класната стая. Разглеждането им и ко
ментарите за изработените кукли и декори, може
да стимулира учениците за доброто представяне
на театралната пиеса. Нека децата сами изберат
пред кого да я изиграят за първи път.
Урокът съдържа разнообразни творчески еле
менти и възможности за изява на всеки ученик.
В урока има засилени междупредметни връзки с
обучението по български език и литература, човекът и природата, човекът и обществото, технологии и предприемачество и музика.
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ОБОБЩЕНА ТЕМА 6.
ХУДОЖЕСТВЕНИ МУЗЕИ
И ГАЛЕРИИ
ТЕМА 18.
ХУДОЖЕСТВЕНИ МУЗЕИ И ГАЛЕРИИ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Какво се съхранява в художествените музеи
и галерии? Кой се грижи за събиране, съхранява
не и показване на творби и предмети с художест
вена стойност?
2. Какво представлява сбирка в художествен
музей или галерия?
3. Известни художествени музеи и галерии у
нас – Националната художествена галерия, Гале
рията за чуждестранно изкуство в гр. София, ре
гионални художествени музеи и галерии. Зали и
експозиции в художествените музеи и галерии.
4. Работа по рубриката „Приложи наученото“.
Създаване на художествен проект „Децата и му
зеят“.
5. Изпълнение на творческа задача.
6. Обсъждане на резултатите и оценяване.
Знания, умения и отношения:
Знания: Разбира ролята на музея за съхранява
не на художествени произведения.
Умения: Изразява впечатления от посещение в
музей и галерия чрез описания и изобразителна
дейност
Отношения: Изразява емоционалноестетичес
ко отношение към художествени твори и предмети
в експозиции и зали в музеи и галерии.
Нови понятия: художествени музеи и галерии
Методически указания:
1. Беседа за художествен музеи и галерия. Как
во се съхранява в тях? Запознаване с професи
ите: музеен работник, реставратор, изкуствовед.
Какво представлява музейната експозиция и му
зейната сбирка?
2. Дискусия за музеи и галерии у нас. Пред
ставяне на известни галерии и музеи у нас: На
ционалната художествена галерия, Галерията за
чуждестранно изкуство в гр. София, регионални
художествени музеи и галерии. Запознаване с
експозиции в художествените музеи и галерии.
Разглеждане на план за разположение на залите
в музей, визуални знаци, текстове и маршрути за
разглеждане на творби.
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3. Коментиране на експозиции, сбирки и творби
в художествени музеи и галерии.
4. Работа по рубриката „Приложи наученото“ –
създаване на образователен проект „Децата и му
зеят“
5. Обсъждане на резулаттите.
Коментар:
Урокът развива знания и умения на учениците
по ОК „Зрител и творба“ на Държавния образова
телен стандарт. Чрез интересна беседа, дискусия
и въпроси учениците усвояват нови знания за ху
дожествен музей и галерия. В хода на урока те
обогатяват знанията си за архитектурна среда и
архитектура на обществена сграда на музей и га
лерия чрез разглеждане на илюстрации от учебни
ка (с. 54 – 55), информационни и друг вид визуални
материали (брошури, плакати). Учителят разширява
знанията на учениците, като ги запознава с нови
професии, свързани с работата в музей и галерия.
Важно място в урока заемат знанията за музейна
сбирка и експозиция – по какъв признак се подби
рат експонатите в тях и как те се подреждат.
Във втората част на урока учителят развива
практически умения на учениците – как да се ори
ентират при посещение в художествен музей и
галерия. В тази част на урока се прави връзка с
теми за визуални знаци и комуникация с визуални
средства. Урокът съдържа разнообразни методи
и форми на обучение, като найважно е да бъде
създадена атомсфера за споделяне и творчество.
В рубриката „Приложи наученото“ учениците се
насочват към изпълнение на проект „Децата и му
зеят“, където разделени в малки групи, изпълняват
ролева игра с различни роли: реставратори, му
зейни работници, публика, екскурзоводи, дарите
ли и т.н. Класната стая може да бъде превърната
в малък музей с творби на учениците.
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ТЕМА 19.
„В ГАЛЕРИЯТА“ –
ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЕКТ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Къде може да се видят произведения на из
куството? Как се наричат сградите, които съхра
няват творби на художници? Как изглеждат отвън
сградите?
2. Разкриване на основните връзки между сгра
дата с нейните характерни архитектурни елементи
и предназначението є за съхраняване на творби,
колекции и изложби. Какво име носи галерията в
града, в който живееш?
3. Дискусия за необходимостта от галерии за
съхранение и излагане на произведения на изкус
твото на съвременните творци и известни худож
ници от миналото. Разглеждане на илюстрациите
на с. 56 в учебника. Каква е ролята и важността
на художествените музеи и галерии днес?
4. Подготовка за образователния проект „В га
лерията“ – виртуално или реално разглеждане на
експонатите в изложбените зали на художествена
галерия.
5. Изпълнение на практическа задача: игра „В
галерията“.
6. Игра и обявяване на победител.
7. Самооценяване (Как се справих?).
Знания, умения и отношения:
Знания: Да различават силуети на сгради за
галерия или музей.
Да създават рисунки на визуални знаци и кола
жи, свързани с посетената изложба в галерията.
Да проявяват находчивост и логическо мислене
при създаване на условията за настолна игра.
Умения: Да различават силуети на сгради, под
ходящи за галерия или музей. Да проявява въоб
ражение при изобразяване на различни знаци за
експонати, художествени материали, при описа
ние на изобразителни техники, автори и др.
Развиване на уменията за работа в екип.
Отношения: Изграждане на отношение при
разглеждане на творби в галерия или музей. Да
оценяват красотата на архитектурния облик на
галериите и регионалните музеи. Да се спазват
правилата при разглеждане на художествени про
изведения.
Нови понятия: няма.
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Как се създават... игра „В галерията“
1. Нарисувай полето за игра във формата на
спирала. Включи визуални знаци за начало и край
на играта (7).
2. Нарисувай в някои от полетата рисунки – знаци, свързани с експонатите в галерията. Например: знак за скулптура, за художествен материал
и т.н. (8).
3. Постави и знак за помощ, за да използваш
текстове от учебника.
4. Измисли въпроси, свързани с цветовете. Означи полетата с различни цветове (9).
5. Онагледи полетата с други въпроси с колаж
от фотоси и твои рисунки (за темите на творбите, за видовете материали и др.) (10).

(Урокът за затвърждаване на знанията и практи
ческа дейност чрез проект игра дава възможност
за поактивна творческа изява при индивидуално
и екипно участие на учениците.)
Методически указания:
1. Разказ за професията на художника и начи
ните за създаване на художествените произведе
ния. Ролята и важността на художествените музеи
и галерии.
2. Дискусия и споделяне на впечатления и изра
зяване на мнение от проучване или разглеждане
в галерия.
3. Изпълнение на практическата задача по
впечатление или проучване на творби в галери
ята. Онагледяване на играта с рисунки, колажи,
фотоси за ценни художествени произведения и
материали. Рисуване на визуален знак за гале
рия, който е знак за начало на играта, избор на
подходящи въпроси, свързани с впечатленията от
посещението в галерията. Крайният резултат от
задачата се представя пред класа.
4. Обсъждане на резултатите от практическите
задачи. Оценка и самооценка.
Резултати:
– изложба на проектите игра „В галерията“;
– текстови описания на художествени произве
дения и въпроси.
Варианти: Темата е подходяща за образовате
лен проект, игра и по време на зелено училище
или екскурзия. Допълнение към задачата – да се
направи листовка с условията и въпросите в иг
рата. Оформяне с колажи и рисунки на кутията за
съхранението є.
Коментар:
Чрез игра и забавление найлесно децата се учат
или затвърждават своите знания и умения. Важно
е в класа да бъде създадена атмосфера за твор
чество и емоционално преживяване и споделяне.
Направете изложба на рисунките от художест
вените проекти. Разгледайте ги заедно и органи
зирайте класация. Нека децата сами изберат по
какви критерии (взети от урока) да оценяват. С
играта децата могат да се забавляват и да зат
върждават своите знания за изкуството и в меж
дучасията.
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ОБОБЩЕНА ТЕМА 7.
СИМВОЛИ И ЗНАЦИ
ТЕМА 20.
СИМВОЛИ, ЕМБЛЕМИ, ГЕРБОВЕ И
ЗНАЦИ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Къде се срещат често образи на митологични
същества? Какво е значението на стилизираните
митологични образи по щитове, шлемове и знаме
на? От каква информация се нуждаем, за да се
ориентираме побързо и точно? Кой изготвя зна
ците, буквите, изображенията и формите, които ни
дават важната зрителна информация? Какви зна
ци има в книгите, учебниците и списанията? Какви
знаци се използват, за да различаваме различни
търговски марки за стоките за бита. Какви изо
бражения се използват за условията, по които се
играят компютърните и настолните игри? Имат ли
връзка цветовете с образите в показаните илюс
трации (символи, емблеми и визуални знаци)?
2. Разкриване на основни връзки между изоб
ражения на символи и образи, даващи информа
ция за събития, хора и митологични герои. Изо
бразяване в различни комбинации на символи,
букви и цифри, собствен избор от съчетания на
цветове при създаване на емблеми и визуални
знаци.
3. Коментар на илюстрациите от с. 60 и въпро
сите от с. 61. Възприемане и различаване на осо
беностите при изображенията на символ, ембле
ма и визуален знак. Използване на митологични
образи при създаването на герб и емблема.
4. Изпълнение на практическа задача създава
не на визуален знак за зала в музей или галерия
чрез използване на символи и цветове по избор.
Знания, умения и отношения:
Знания: усвояване на понятията „символ“, „ем
блема“ и „визуален знак“.
Умения: Да разпознава митологични символи,
емблеми, гербове и знаци за визуална информа
ция и комуникация. Да описва и различава знаци,
изображения, букви, форми, които дават инфор
мация в обществена среда. Да разпознава изоб
ражения, използвани като символи. Да обяснява
използваните елементи във визуалните знаци, в
емблемите и гербовете. Да различава знаците за
визуален диалог от други видове знаци.
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Отношения: Проявява интерес и въображение
при разглеждане и изобразяване на визуални об
рази в емблеми и гербове. Проявява емоционал
но отношение към въздействието на цветовете,
формите и образите при създаването на символ,
герб и емблема. Емоционално възприемане на
символиката на цветовете, формите и образите
в средствата за визуална информация и комуни
кация при наблюдения и изобразителна дейност.
Нови понятия: символ, емблема и визуален знак.
Актуализира се и се разширява съдържанието на
знанията за визуална информация от трети клас.

Развитие на обучението по темата:
1. Разглеждане на символи, емблеми, гербове и
визуалните знаци в илюстрациите на с. 60 и 61 в
учебника.
2. Сравняване на знаците, емблемите и гербо
вете от миналото по предназначение и роля.
3. Създаване на визуален знак, като се използ
ва езикът на символите.
Рисуване на визуален знак за зала в музей или
галерия с подходящи символи и цветове.
4. Проверка на усвоените знания, умения и от
ношения.
Методически указания:
1. Беседа за разнообразието на митологични
образи и използването им като илюстрации в
книгите, в компютърните игри, в гербовете и в об
ществена среда. Коментар за информацията коя
то дават в миналото като украса на дрехи, брони,
щитове, знамена. Формиране на знания за необ
ходимостта от визуална информация в миналото
за род, царство, разпознаване на враждуващите
в битка и т.н. Изясняване на ролята на цветовете
и образите в тях.
2. Указания за композиране на символи, знаци
букви и цифри при създаването на емблеми и ви
зуални знаци.
3. Изпълнение на практическата задача рисува
не на визуален знак за зала в музей или галерия
4. Обсъждане на резултатите от урока.
Оценка и самооценка за:
– различаване на визуални знаци и гербове и
прилагане в рисунки на различни символи,
образи и цветове;
– разбиране на необходимостта от образи и
знаци и разчитане на визуалната информа
ция, която дават.
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Коментар:
Учениците разширяват познанията си за визу
алните образи и знаци и тяхното предназначение.
При практическото упражнение е необходимо да
се обърне внимание на начините на стилизация
и предназначението на митологичните образи и
обекти, използвани в гербовете и емблемите.
Учениците използват езика на символите и ри
суват свой вариант на семеен герб, като включат
фигурални и фантазни образи, изображения на
символни предмети и др.

61

ТЕМА 21.
СЪЗДАВАМ ЗНАМЕ С МИТОЛОГИЧЕН
ОБРАЗ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИ
ДЕЙНОСТИ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Имаш ли любим герб? Какво се изобразява в
гербовете и емблемите на различни държави, гра
дове или спортни отбори? Откриваш ли познати
изображения на твоя любим спорт в ил. 6 от с.
62? Кой е гербът на столицата ни и какви изобра
жения са използвани? Какво може да ти разкаже
гербът на твоя роден край? Какви митологични
символи разпознаваш в илюстрациите от с. 62 и
63 и какво е тяхното значение? Какви митологич
ни символи и предмети ще използваш в създа
ването на семеен герб за изобразяване на сила,
смелост, трудолюбие?
2. Актуализиране и разширяване на знанията,
даващи визуална информация за герб на държа
ва, населено място, училище, спорт и семейство.
3. Коментар за информацията, която получава
ме от формата, символите и знаците в гербовете.
Разказ за символиката на образи и цветове. Дис
кусия между учениците.
4. Изпълнение на практически задачи:
– демонстрация – създаване на знаме с мито
логичен образ.
Творческа задача:
– рисуване на илюстрация за легенда или при
казка от българската митология с герой змей
или ламя.
5. Обсъждане на резултатите.
6. Оценяване и самооценяване (Как се справих?).
Знания, умения и отношения:
Знания: Формиране на знания за видовете ви
зуални знаци и за знаците, в които са използвани
символни образи.
Умения: Обогатяване на образни представи за
значението на символите в знаци, изобразяващи
спорт или футболно първенство; в училищните ем
блеми и гербове на държава, град и семейство.
Отношения: Изразява отношение, като отчита
символиката във визуалните знаци с образи на
митологични същества в гербове, емблеми и изоб
разяването им върху знамена.
Нови понятия: няма.
Урокът е за упражнения и практически дейности
и дава възможност за поактивна творческа изява
на учениците чрез използване на различни мате
риали за рисуване и художественно конструиране.
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Методически указания:
1. Разказ за разнообразието на образи на хора,
животни, растения, предмети, сгради, оръжия и
митологични герои в различните гербове за дър
жава, град и род.
2. Разкриване на различията в гербовете и из
ползваната символика в тях.
3. Демонстрация и изпълнение на практически
те задачи.
Конструиране на знаме с митологичен образ по
показания начин на с. 63.
4. Обсъждане на резултатите от урока.
Оценка и самооценка за:
– обсъждане на качеството на изработване на
практическата задача;
– осъзнаване на символиката на образите в
гербовете, знамена, емблеми и други знаци
за визуална комуникация;

– прилагане на усвоените знания в илюстрация
по легенда или приказка от българска мито
логия с герой змей или ламя.
Коментар:
Учениците оценяват националното и културно
то историческо наследство, което представляват
произведенията на хералдическото изкуство. Раз
ширяват се знанията за образ знак, за визуални
знаци, като се създават изображения с различни
митологични символи. Знамето е важен символ на
всяка държава. Учениците споделят впечатления и
преживявания чрез рисунки и художествени кон
струкции, като включват в тях различни предмети
и митологични образи като символи. Учениците
развиват образно мислене и наблюдателност, как
то и уменията си за стилизация и художествено
конструиране. Рисунъкът и цветовете трябва да
бъдат стилизирани (опростени), а цветовете въз
действащи. Полученото обемно знаме със силует
на митологичен змей може да се включи и като
елемент от театрален макет.
Междупредметни връзки с: човекът и обществото, български език и литература, технологии
и предприемачество.

Как се създава... знаме с митологичен образ
1. Нарисувай образ на змей или ламя и го оцвети
(10, 11).
2. Нарисувай силуета му върху цветна хартия и
го изрежи.
3. Нарисувай, изрежи от подходяща хартия и залепи люспи, рога, зъби и криле (13).
4. Прегъни тялото и крилата като ветрило.
Направи малък разрез и прокарай крилете на змея
в отвора (14).
5. Залепи змея върху дървена пръчица, за да се
получи знаме (15).
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ТЕМА 22.
РИСУВАМ МИТОЛОГИЧНИ СИМВОЛИ
И ЗНАЦИ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Откъде можем да получим информация за ми
нали събития преди векове? Какви са отличител
ните знаци по бойните знамена? С какви образи
са украсени намерените по нашите земи предмети
от съкровища? На някои от тях има ли изобразени
символи за победа? Разглеждане на илюстрациите
и обясняване на значението им на с. 64.
2. Формиране на обща представа за реални об
рази и преобразуването им в образ и знак символ.
Описание на изображения символи в емблеми
на с. 64.
Дискусия за видовете информация, която полу
чаваме от знаците и символите в гербовете, ем
блемите и находките от културноисторическото
ни наследство.
3. Изпълнение на практически задачи:
– релефно пано със символите: кръг, щит, слън
це и луна. Разговор за приложението на ре
зултата от практическото упражнение;
– щит с образ на слънце за театрален декор;
– релефна рисунка на друг символ, оцветен с
цветове по избор;
– графичен отпечатък като елемент от поздра
вителна картичка.
4. Обсъждане на резултатите от изпълнението
на практическата задача.
Какво научих от урока?
5. Оценяване и самооценяване (Как се справих?)
Знания, умения и отношения:
Знания: Да се формират знания за изобразява
не на знаци и символи в различен контекст.
Умения: Да разчита митологични символи и
знаци на гербове, емблеми и да ги интерпретира
в релефни изображения в свои творби. Да из
ползва техники по избор.
Отношения: Изразява отношение към естетика
та на визуалните образи и знаци, използвани като
символи в гербове и емблеми.
Нови понятия: няма.
(Урокът е за обобщение и затвърдяване на зна
нията и практическите умения на учениците.)
Методически указания:
1. Формиране на обща представа за реални об
рази и преобразуването им в образ и знак символ.
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2. Беседа за отминали събития и намерени сък
ровища. Отличителните знаци за победа в минало
то и днес. Кога и къде могат да се видят? Разноо
бразие при изображенията на гербове за родове,
войни и царски владения в миналото. Разказ за
системата от правила при изобразяването на герб.
3. Дискутиране по илюстрациите на с. 64
4. Указания за изпълнение на практическите за
дачи.
5. Обсъждане на различните символи и знаци в
рисунките, картичките и паната.
6. Оценка и самооценка за:
– спазване на условията за релефна рисунка
(пано);
– прилагане на различните техники от учениците;
– онагледяване на класната стая с найдобрите
рисунки, пана и картички.
Коментар:
Практическите и творческите задачи имат за цел
да създадат у учениците отношение към културното
ни наследство. Да помогне на учениците за подоб
рото разчитане и разбиране на символите в ем
блеми, гербове. Първата част на урока може да се
проведе при планирано посещение в регионалния
исторически музей. Този урок освен образовател
на има възпитателна роля и въздействие. Във вто
рата си част урокът предоставя допълнителна въз
можност за създаване у учениците на творческо
отношение към работата с традиционни и нетра
диционни материали и техники. В практическото
упражнение след използването на лепилото трябва
да се предвиди технологично време за изсъхване и
получаване на необходимата твърдост, за да може
да се изявят релефните линии на изображението.
Урокът дава възможност за създаването на
междупредметни връзки с теми от учебните пред
мети: български език и литература, човекът и обществото и човекът и природата.
Как се създава... релеф със символ.
1. Нарисувай символи на слънцето и луната върху обърната хартиена чиния (9, 10).
2. Повтори линиите със специално лепило за
хартия (11).
3. След като лепилото стане прозрачно и се
втвърди, залепи тънко фолио върху рисунката със
сухо лепило (12).
4. Притисни с пръсти релефното изображение.
5. Можеш да го окачиш на стената като пано
или да го използваш като щит в театрално представление (14).
6. Направи релефна рисунка на друг символ върху
друга хартиена чиния. Оцвети го с цветове по
избор.
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ОБОБЩЕНА ТЕМА 8.
ТРАДИЦИОННИ И
НЕТРАДИЦИОННИ МАТЕРИАЛИ
И ТЕХНИКИ
ТЕМА 23.
ТРАДИЦИОННИ И НЕТРАДИЦИОННИ
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ
(УРОК ЗА НОВИ ЗНАНИЯ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Обща съпоставка между традиционни и нет
радиционни материали. Споделяне на впечатле
ния, преживявания и собствен опит за изобра
зителна дейност с традиционни и нетрадиционни
материали и техники. Какви видове художествени
произведения разпознават? Какви нетрадиционни
материали са използвани в илюстрациите на с. 68
и 69?
2. Беседа за начините, по които съвременните
творци експериментират с материали и техники,
и как въздействат техните творби? По какво се
различава работата на съвременния художник от
работата на художниците в миналото?
3. Дискусия за различията между традиционни
те и нетрадиционните художествени материали.
Разглеждане и сравняване на художествени про
изведения, снимки и детски рисунки на с. 68 и 69.
4. Какво обичам да рисувам, моделирам, апли
кирам, конструирам? Как ще изглежда моят про
ект с традиционни материали и техники и как, ако
е направен с нетрадиционни материали и техни
ки?
5. Практическа дейност – рисуване на проект за
пластика и обозначаване на необходимите мате
риали за нейното изграждане.
6. Обсъждане на резултатите. Оценяване и са
мооценяване (Как се справих?).
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Знания, умения и отношения:
Знания: Усвояване на знания за използване на
традиционни и нетрадиционни материали и техни
ки от съвременните художници.
Умения: Различава в изобразителна дейност
изобразителни традиционни и нетрадиционни тех
ники за рисуване, моделиране, апликиране, гра
виране, конструиране.
Отношения: Да проявява интерес и въображе
ние при разглеждане и изобразяване на творби с
нетрадиционни материали и техники.
Нови понятия: традиционни и нетрадиционни
материали и техники
Методически указания:
1. Стимулиране на интереса към обучението по
изобразително изкуство и изразяване на предпо
читания у учениците за работа с традиционни или
с нетрадиционни материали и техники.
2. Беседа и онагледяване с помощта на снимки,
детски рисунки и творби на художници от с. 68 и
69. Дискутиране за материалите и техниките, кои
то са използвани в илюстрациите.
3. Изпълнение на практическата задача:
А) Изпълнение по указанията за създаване на
проект за пластика с нетрадиционни материали.
Б) Рисунка на екстериор.
4. Обсъждане на резултатите от практическите
задачи.
Оценка и самооценка за:
– умения за изобразяване на проект за пласти
ка и рисуване на екстериор;
– умения за изразяване на собствена идея с
нетрадиционни материали;
– индивидуални творчески постижения.
5. Самооценка. Как се справих?
Коментар:
Стимулират се интересът и желанието за твор
чество на учениците. В темата са предложени
илюстрации на творби, направени с традиционни
и нетрадиционни материали.
С въпросите учениците се стимулират да екс
периментират с различни материали. Важно е да
се развият позитивни нагласи за естетическо въз
действие чрез използване на различни изобрази
телни материали и техники. Чрез онагледяване да
се стимулират любознателността и мотивацията
на учениците и да се създаде отношение към про
изведенията на съвременни художници в общест
вената среда. Да споделят устно или писмено
впечатления от творбите им, както и за използва
нето на традиционни или нетрадиционни матери
али и техники. Тези творби имат ли художествени
качества и въздействие?
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ТЕМА 24. СЪЗДАВАМ ХУДОЖЕСТВЕНА
КОНСТРУКЦИЯ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИ
ДЕЙНОСТИ – 2 ЧАСА)

План на урока:
1. Обща съпоставка на използваните тради
ционни и нетрадиционни материали и техники на
илюстрациите от с. 70. Кои творби въздействат
със съчетанията на различни материали, цветове,
повърхности и форми? Какво е въздействието на
създадените творби по нетрадиционен начин? Как
експериментират днес художниците с изобрази
телни и нетрадиционни материали?
2. Дискусия относно креативността на съвре
мения творец и неговите творения. Разглеждане
на илюстрациите на страниците в учебника. Къде
може да се видят творби с нетрадиционни мате
риали или техники?
3. Изпълнение на практическа задача макет на
скулптура в градска среда:
– създаване на малка пластика с използване
на нетрадиционни материали пластична кон
струкция;
– оценяване и самооценяване (Как се спра
вих?).
Знания, умения и отношения:
Знания: За използването в творческия процес
на нови изобразителни материали и използването
на нетрадиционни техники при реализирането на
съвременни творби.
Умения: Да прилага творчество при избора на
традиционни и нетрадиционни материали и техни
ки в изобразителна дейност.
Отношения: Да проявява въображение при съз
даване на изображения с различни традиционни
и нетрадиционни материали.
Нови понятия: няма.
(Урокът е за затвърждаване на знанията и прак
тическа дейност, която дава възможност за поак
тивна творческа изява.)
Методически указания:
1. Разглеждане на творби на художници и дет
ско творчество, създадени с различни нетради
ционни материали.
2. Беседа от учителя, обсъждане на илюстраци
ите с цел изразяване на мнение по зададените
въпроси на с. 70.
3. Инструкция за изпълнение на практическата
задача:
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Как се създава... макет за скулптура в градска
среда
1. Използвай дървена основа или камък и конструирай с тел в различни посоки формите на
пластиката (8).
2. Опаковай конструкцията заедно с постамента в еластична материя чрез усукване по формите
от тел, завържи и изрежи излишното парче (9).
3. Пристъпи към грундиране със смес от лепило и
бяла боя, за да се образува твърда повърхност (10).
4. Помисли за цветните петна и форми, с които
да завършиш пластичната конструкция (11).
5. Обсъдете подходящо място за изложба на
пластиките в градска среда (12).

– актуализиране на знанията за основните ма
териали в скулптурата – камък, дърво, метал,
глина;
– работа с нетрадиционни материали за полу
чаването на обемна и плоска форма.
4. Обсъждане на етапите за създаване на плас
тична форма с нетрадиционни материали и техни
ки. Използване на традиционни цветни материали
(темперни бои) за цветните решения на пластиките.
5. Обсъждане на резултатите от практическата
задача.
6. Коментар за подходящо място на ученическите
макети в градската среда. Дискусия за присъствие
то и мястото на съвременни форми в изкуството в
архитектурната среда. Текстови или устни описания
на съвременните форми в изкуството с традицион
ни и нетрадиционни материали и техники.
7. Оценка и самооценка:
– изложба на макетите;
– писмени описания на творби.
Коментар:
Чрез проекти и забавни макети децата се учат
и затвърждават своите знания и умения. Важно
е в класа да бъде създадена атмосфера за твор
чество и емоционално преживяване, споделяне,
уважение към професията на художника и към съ
учениците.
Учителя заедно с учениците може да направят
изложба на макетите в училище. Учениците са
мостоятелно могат да направят класация на про
ектите. Нека децата сами изберат мястото за из
ложба в училището.
Може да се обърне внимание на спецификите
на творческия процес на съвременния художник
и експериментирането му с изобразителни и нет
радиционни материали. Кое според учениците е
найвъздействащото нетрадиционно художествено
произведение и къде са го видели?
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ТЕМА 25.
ЕКОТВОРЧЕСТВО С ТРАДИЦИОННИ И
НЕТРАДИЦИОННИ МАТЕРИАЛИ
(УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ И
ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ – 2 ЧАСА)
План на урока:
1. Какво негативно влияние оказва човекът вър
ху околната среда? Как да опазим природата чис
та?
2. Екологичен проект „Зелена класна стая“. Об
съждане на ученически творби с нетрадиционни
материали, имащи екологичен ефект за опазване
на околната среда.
3. Как да използваме ефективно хартията в учи
лище?
4. Рисунките с компютър спестяват хартия. Как
се създават рисунки с компютър?
5. Изпълнение на практическа задача.
6. Обсъждане и оценка на резултати.
Знания, умения и отношения:
Знания: Разбира значението на природосъоб
разното използване на материали и природни ре
сурси в творчески дейности.
Умения: Използва традиционни и нетрадиционни
материали и техники в изобразителната дейност.
Отношения: Изразява отношение за разумно
използване на материали от природата и прила
гане на екологични техники и технологии в изоб
разителна дейност.
Нови понятия: няма.
Методически указания:
1. Беседа за ролята на изкуството при опазва
не на околната среда. Какво негативно влияние
оказва човекът върху околната среда? Как да се
намали употребата на хартия в училище – еколо
гичен проект „Зелена класна стая“.
2. Дискусия. Коментиране на ученически твор
би, изпълнени с традиционни и с нетрадиционни
материали – оригинални творчески решения (ри
сунки, колажи, костюми, художествени конструк
ции с повторно използвани опаковки, рециклира
на хартия), ил. 1 – 4, с. 72.
3. Как се създава рисунка с компютър? Обсъж
дане на резултати от изпълнение на рисунки с
подходяща компютърна програма. Коментиране
на възможности за съдаване на дигитален проект.
4. Изпълнение на творческа задача – участие
в екоакция „Лист по лист“ (създаване на рисунка
върху повторно използвана или рециклирана хар
тия).
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5. Обсъждане на резултатите и оценяване:
– композиционни решения;
– какви традиционни и нетрадиционни матери
али са използвани;
– какви изразни средства са подбрани;
– естетическо и екологично въздействие на
творбата.

Как се създава... рисунка с компютър
1. Използвай подходяща компютърна програма.
2. С помощта на различни инструменти експериментирай с цветове и форми.
3. Превърни ги в изображения – геометрични фигури, знаци. Създай с тях човешки фигури, предмети, цветя.
4. Направи снимки с телефон на твоите рисунки,
колажи. Създай с тях интересни дигитални проекти. Така, без да използваш хартия, ще създадеш
творби с нисък въглероден отпечатък.

Коментар:
В урока се предлагат възможности за повторно
използване на хартия и рециклирани материали в
изобразителна и в конструктивна дейност. Урокът
развива екологична култура при работа с тради
ционни и нетрадиционни материали и технологии.
В разнообразни творчески ситуации ученици
те дискутират, изразяват впечатления, обсъждат
идеи как разумно да се използват материали от
природата и какви екологични технологии могат
да се прилагат в изобразителна дейност. В хода
на урока се създават условия учениците да екпе
риментират с изобразителни и неизобразителни
материали и да прилагат природни материали в
нетрадиционни техники при създаване на рисун
ки, колажи, художествени конструкции и компози
ционни решения.
Урокът стимулира творческата активност на
учениците, развива екологично отношение към
околната среда и сремеж за пестене на природни
ресурси.
Урокът осъществява вътрешнопредметни връзки
с уроците по обобщените теми № 8 „Традиционни
и нетрадиционни материали“ и № 9 „Експресив
ност на изобразителните материали и техники“;
дава възможност за създаването на междупред
метни връзки с теми от учебните предмети: човекът и природата, домашен бит и техника.
Бележки
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

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

71

ТЕМА 26.
ПРИПОМНИ СИ КАКВО НАУЧИ
(УРОК ЗА ПРЕГОВОР И ОБОБЩЕНИЕ – 1 ЧАС)

План на урока:
1. Кое какво е и как е създадено? – видове
образи, изразни средства (гледни точки и локал
ни цветове), изобразителни материали и техники:
мозайка, колаж, макет.
Изразяване на собствено мнение.
2. Изпълнение на изобразителна задача – ри
сунка на обществени и жилищни сгради с избра
на гледна точка за изобразяване; натюрморт с
изобразяване на локални цветове на обектите;
мозайка, колаж, макет, митологичен образ – по
избор на ученика.
3. Обсъждане на резултатите.
4. Оценка на резултатите.
Знания, умения, отношения:
Знания: Познава гледна точка и локален цвят.
Разпознава митологични образи. Познава текни
ките: мозайка, колаж, макет.
Умения: Изобразява обекти от различни гледни
точки. Интерпретира с изобразителна дейност ми
тологични образи. Създава: мозайка, колаж, макет.
Отношения: Преценява ролята на гледните точки
и на локалните цветове в изобразителна дейност.
Нови понятия: няма.
Методически насоки:
1. Дискусия за видове образи, изразни сред
ства (гледни точки и локални цветове), изобрази
телни материали и техники: мозайка, колаж, ма
кет. Изразяване на собствено мнение.
2. „Как се създава...“ мозайка, колаж, макет,
митологичен образ. Коментиране на примери от
учебника и на ученически творби.
3. Припомни си наученото. Изпълнение на изоб
разителна задача: рисунка на пейзаж по памет с
избрана гледна точка за изобразяване; натюрморт
с изобразяване на локални цветове на обектите;
мозайка, колаж, макет, митологичен образ – по
избор на ученика.
4. Обсъждане на резултатите.
5. Оценка на резултатите:
– спазване на последователност в работата
при изпълнение на задачата;
– самостоятелен избор на материали и израз
ни средства;
– индивидуални творчески постижения.
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Коментар:
С този урок се обобщават и затвърдяват знани
ята и уменията на учениците по основни понятия
и теми от учебната програма за четвърти клас –
видове образи, изразни средства, изобразителни
материали и техники. Важно място в урока зае
ма атмосферата за свобода на избора (образи,
гледни точки, цветове, материали и техники) като
неразделна част от творческата инициатива на
учениците, на техните интереси и желанието им
за творческа изява. Този урок се провежда във
връзка с урока за диагностика на изходното рав
нище на знания и умения в края на четвърти клас.
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ТЕМА 27.
КАКВО ЗНАМ И МОГА В КРАЯ НА
ЧЕТВЪРТИ КЛАС?
(УРОК ЗА ДИАГНОСТИКА НА ИЗХОДНО
РАВНИЩЕ – 1 ЧАС)

План на урока:
1. Разглеждане на алгоритмите за практически
упражнения по основните тематични акценти в
учебната програма за четвърти клас.
2. Беседа и разговор по подбраните примери за
упражнения за затвърждаване на знания и уме
ния, с. 76, 77. Споделяне на впечатления, прежи
вявания, собствен опит от изобразителна дейност.
Обсъждане на илюстрациите заедно с учениците.
3. Какво знам и мога в края на четвърти клас?
4. Изпълнение на визуален тест за установява
не на знания и умения за възприемане на творби
на изобразителното изкуство и за изобразителна
дейност.
Илюстрации и въпроси, свързани със знания
за:
– изобразителните техники мозайка, макет, ко
лаж и видове изобразителни материали;
– видове паметници на културата от древността
до днес;
– визуални особености на митологичните обра
зи;
– изобразяване на промените в образите на
обекти и среда при наблюдение от различни
гледни точки;
– локалните цветове в природата и изкуството;
– теми и сюжети в изкуството;
– знания за изобразяване на митологични об
рази във визуални знаци за комуникация;
– изобразителна дейност с традиционни и нет
радиционни техники и материали.
5. Оценка на резултатите от изпълнение на теста.
Методически указания:
Учениците могат да разкажат кои са били люби
мите им теми за рисуване през учебната година.
Прочитане от учителя на въпросите от теста.
Учителят дава разяснения за визуалния тест и
илюстрациите от с. 78 и 79, след което учениците
пристъпват към въпросите. Учениците изпълняват
на отделен рисувателен лист изобразителната за
дача, рисуват с цветни материали. Като преговор
на основните понятия може да се прочетат обяс
ненията им в „Речник“.
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Коментар:
Подредете изложба от рисунките през учебната
година от учениците в класа. Направете обобщи
телен коментар за използването на новите техни
ки, за рисунки с нетрадиционни материали и т.н.,
като не пропуснете да отбележите напредъка на
всеки ученик в класа. Поставете годишна оценка
за изходното равнище с основни показатели за
придобити знания и умения в четвърти клас по
очакваните резултати в края на четвърти клас по
УП.
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Приложения
УЧЕБНА ПРОГРАМА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА ЧЕТВЪРТИ
КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА)
КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ
НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по изобразително изкуство
за ІV клас е насочена към формиране на съвре
менните ключови компетентности и реализиране
на специфичните цели на учебния предмет, свър
зани с:
•• изразяване на идеи и преживявания с помощта
на изобразителни средства;
•• изграждане на естетически критерии при въз
приемане на обекти и явления от действител
ността и творби на изобразителното изкуство;
•• развиване на практически опит за работа с
изобразителни материали и техники;
•• формиране на интерес към националното и
световното културно-историческо наследство и
художествената култура.
Обучението по изобразително изкуство развива
творческия потенциал на ученика с помощта на:
емоциите и чувствата, въображението, паметта,
мисленето, възприемането и интерпретирането на
действителността. В процеса на изобразителната
дейност и общуването с художествени произведе
ния (включително рисунки, апликации, пластики,
художествени конструкции), изпълнени с разно
образни изобразителни материали и техники, се
развиват творческите способности на учениците,
тяхната самостоятелност и инициативност.
Акцент в обучението по изобразително изкус
тво за ІV клас са знания, умения и отношения,
свързани с: културно-историческото наследство
и паметници на културата; митологични образи и
символи; теми и сюжети в изкуството; ориенти

ране чрез визуални знаци и символи в различни
области на живота, осигуряващи възможност за
по-пълноценна адаптация на учениците в социал
на среда; изразни възможности на традиционни
и нетрадиционни материали и техники; експери
ментиране и експресивно въздействие на израз
ни средства, материали и техники в резултати от
творчески процес.
Учебното съдържание по изобразително изкус
тво в ІV клас е представено чрез очакваните ре
зултати от обучените на равнище „тема“ и нови
понятия. Новите знания и понятия се основават
на формираните изобразителни представи в про
цеса на практическа дейност. В часовете за уп
ражнение и практически дейности се изпълняват
задачи за творческа изява на учениците чрез ин
дивидуално и групово участие.
Учебната програма предоставя свобода при
подбора на методите и средствата за постигане
на очакваните резултати и при определяне на
пос
ледователността на темите в годишното раз
пределение на учебното съдържание.
Общообразователната подготовка на ученици
те по изобразително изкуство в ІV клас може се
осъществява както в класната стая, така и извън
училище под формата на:
•• пленер – за наблюдение на обекти от култур
но-историческото наследство в родния край, в
региона (темата „Образи от миналото и от съвре
менния свят“);
•• музеи, галерии, колекции и сбирки – за въз
приемане на творби на изобразителното изкуство
(темите „Теми и сюжети в изкуството“ и „Худо
жествени музеи и галерии“);
•• организиране на изложба с ученически творби
– за представяне на резултатите от проекти, от
индивидуална и колективна изобразителна дей
ност (рисунки, апликации, моделирани фигури и
др.) в училището, в общността.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО В КРАЯ НА КЛАСА
Области на
компетентност
Обект
и среда

Знания, умения
и отношения
••Описва визуални особености на обекти от културно-историческото наследство.
••Открива визуални особености на културно-исторически обекти.
••Изследва основни връзки между исторически събития и културно-исторически обекти.
••Изразявява оценката си за значението на известни културно-исторически обекти чрез изобразителна
дейност.

Обект
и образ

••Разбира най-важни визуални особености при изобразяване на обекти от различни гледни точки.
••Определя локални цветове на различни обекти.
••Изобразява обекти от различни гледни точки.
••Асоциира обекти с общ локален цвят.
••Разпознава изобразени от различни гледни точки обекти.
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Зрител и
творба

••Разкрива най-общо съдържанието на произведения на изобразителното изкуство.
••Споделя свои впечатления от художествени музеи и галерии.
••Описва теми и сюжети в творби на изкуството.
••Изразява отношение при възприемане на художествена творба.

Визуална
комуникация

••Познава символи и знаци за визуална информация.
••Ориентира се в пространството чрез знаци за визуална информация.
••Създава изображения, като използва различни символи и знаци за визуална информация и
комуникация.

Материали и
техники

••Определя традиционни и нетрадиционни материали и техники.
••Разбира връзката между изобразителни материали и технологии.
••Експериментира с различни изобразителни материали и технологии.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
Теми

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Образи от мина- ••Разпознава културни обекти от миналото и настоящето (сгради, площади, мостове,
лото и от съвре- храмове, кули).
менния свят
••Сравнява визуални особености на обекти от миналото и настоящето (архитектурни
елементи, материали, конструкция, украса).
••Отразява в рисунки свои впечатления от паметници на културата.
••Разбира приноса на културно-историческото наследство в развитието на региона.
Светът на
••Разпознава различни митологични образи.
митовете и
••Интерпретира чрез изобразителна дейност различни митологични образи.
легендите
Образи и форми ••Описва най-важните визуални особености при изобразяване на обекти от различни
– изобразяване
гледни точки (отгоре, отдолу, отстрани; обичайни и необичайни гледни точки).
от различни
••Изобразява обекти от различни гледни точки.
гледни точки
••Наблюдава визуалната промяна на обекти от различни гледни точки.

••културноисторическо
наследство
••паметник
на културата

••Различава локални цветове на различни обекти.
••Изобразява обекти с различни локални цветове.
••Преценява ролята на локалните цветове при изобразяване на обекти.
••Описва теми и сюжети в творби на изкуството.
••Интерпретира устно и в изобразителна дейност съдържанието на творби на
изобразителното изкуство.
••Коментира основни теми и сюжети в изкуството (митологични герои, исторически
личности и събития, майчинство, празници)
Художествени
••Разбира ролята на музея за съхраняване на художествени произведения.
музеи и
••Изразява чрез изобразителна дейност свои впечатления от художествени музеи и
галерии
галерии.
Символи и
••Разпознава митологични символи, емблеми, гербове и знаци за визуална информа
знаци
ция и комуникация.
••Създава изображения, като използва различни митологични символи и знаци за
визуална информация и комуникация.
••Интерпретира чрез изобразителна дейност особеностите на различни символи и знаци.
Традиционни и ••Познава традиционни и нетрадиционни материали и техники.
нетрадиционни ••Използва традиционни и нетрадиционни материали и техники в изобразителната
материали и
дейност.
техники
••Разбира естетическото въздействие на изобразителните материали и техники.
••Разбира значението на природосъобразното използване на материали и природни
ресурси.
Експресивност
••Обяснява изразните възможности на различните материали и техники.
на изобразител- ••Експериментира с различни материали при създаване на колаж, мозайка и макет.
ните материали
и техники

••локален цвят

Образи и
цветове –
локален цвят
Теми и сюжети
в изкуството

••митологичeн
образ
••гледна
точка

••теми и
сюжети в
изкуството
••художествени
музеи и
галерии
••символ
••емблема
••визуален знак
••традиционни
и нетради
ционни
материали и
техники
••колаж
••мозайка
••макет
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ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО ПРОЦЕНТНО РАЗПРЕДЕ
ЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
ЗА ГОДИНАТА
Годишен брой часове за изучаване на учебния
предмет по изобразително изкус
тво в четвърти
клас – 51 часа.
Примерно разпределение на часовете
За нови знания

42%

За упражнение и практически дейности

50%

За диагностика на входното и изходното равнище

8%

СПЕЦИФИЧНИ МЕТОДИ И ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯ
ВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ
Оценката по изобразително изкуство е ком
плексна. Тя съдържа дидактически и естетически
Ключови
компетентности
Компетентности
в областта на
българския език

показатели. Текущото оценяване на ученическите
творби е резултат от изпълнение на изобразител
ни задачи, като се отчита активността на ученика.
Ученикът създава свое портфолио, в което
включва отделни резултати от изпълнение на учеб
ни и творчески задачи. То се взима под внимание
при определяне на годишната оценка на ученика.
ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КЛЮЧОВИ
ТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ, КАКТО И МЕЖДУПРЕД
МЕТНИ ВРЪЗКИ
Образователните дейности в обучението по
изобразително изкуство не са свързани само с
конкретните теми. Те имат междупредметен харак
тер и са насочени към придобиване на съвремен
ните ключови компетентности.

Примерни дейности и междупредметни връзки

••обогатяване на речниковия запас с художествени понятия от изкуството;
••общуване и участия в комуникативни ситуации при описания на обекти от архитектурна среда;
••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 изучавани литературни произведения, общуване и участия в комуникативни ситуации
при описания на обекти, свързани с културно-историческото наследство;
••разказване по картина.

Умения за общуване на чужди езици
Математическа
компетентност
и основни
компетентности
в природните
науки и на
технологиите
Дигитална
компетентност

••рисуване по думи и изрази и на текстове на чужд език.

Умения за учене

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

Социални и
граждански
компетентности

••изобразяване на обекти и среда от миналото (богове, гробници, съкровища, храмове и сгради),
рисунки на събития от историческото ни минало;
••изобразяване чрез рисунки на събития от българската история; изобразяване на държавни символи.

Инициативност и
предприемчивост

••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
компетентност
и умения за
изразяване чрез
творчество

••посещения на музеи, галерии и сбирки за възприемане на произведения от изобразителното
изкуство от наши и чуждестранни художници;
••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.
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••представяне на визуални характеристики на геометрични форми и линии, съотношения и количества
••прилагане на математически методи на мислене (логическо и пространствено) и представяне
(художествени конструкции);
••използване на геометрични фигури за създаване на визуални знаци и символи;
••ориентиране в пространството и изобразяване на обекти от различни гледни точки;
••изобразяване на съотношения; извличане на математическа информация от картини.
••използване на компютър при създаване на различни видове изображения (образи, знаци);
••разглеждане на виртуални галерии.

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