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Изобразително изкуство 2. клас

ВЪВЕДЕНИЕ
Уважаеми учители, увереността, с която второкласниците пристъпват прага на училището за
пореден път, и нетърпението им да откриват нови, още по-необятни светове пред себе си са достатъчни основания чрез богатото съдържание на комплекта от учебни ресурси по предмета „Изобразително изкуство“ за втори клас авторите да се опитат да оправдаят всички техни очаквания. Отново,
водени от стремежа по забавен, непринуден за децата начин да се разкрият тайните на рисуването,
моделирането, апликирането и художественото конструиране, по страниците на учебника гостува
любопитното сурикатче, вече с „пораснали“ от първи клас знания и готово да съдейства за разкриване вълшебния свят на изобразителното изкуство.
Концепцията на предложения от авторския колектив дидактически модел може да се представи
накратко в няколко щрихи. Една от досегашните основни стратегически линии в методологията при
структуриране на образователното съдържание е запазена и надградена. Поетапно се припомнят основни характеристики на базисните и изучавани в първи клас изобразителни материали и пособия,
като същевременно се разширяват представите на учениците за свойствата им и свързаните с тях
техники на работа. Именно чрез разкриване на специфичните особености на материалите успешно
се реализират изискванията за познаване и прилагане от учениците на смесените изобразителни
техники – ключов акцент в тема „Изобразителни техники“.
Още по-осезаемо се откроява този стратегически подход при устойчивото усвояване на основополагащата в този училищен етап важна информация за същността на жанровото многообразие и
основните видове в изобразителното изкуство. С намерение да се постигне по-добра възприемчивост и да се предостави възможност за пряка съпоставимост между структурните единици на тези
две главни категории, особеностите на всяка от тях са планирани за изучаване в адекватни за обема
на понятията времеви рамки. Познаването и разбирането на живописта, графиката и скулптурата
като видове изкуства е приоритетно разпределено в учебното съдържание за първия учебен срок.
Двучасовата продължителност на методичните единици през втория учебен срок внася по-голяма
сигурност за пълноценното и по-аналитично възприемане на особеностите в жанровото разнообразие на различните видове изкуства. Отделни методични единици, последователно планирани във
времето, фиксират съществени страни на всеки един от жанровете – фигурална композиция, портрет, пейзаж и натюрморт, като дават възможност, не само в хронологичен, но и в чисто технологичен
аспект, да се съпоставят не само приликите, но и съществените разлики между тях.
Водещата концептуална линия, вложена във взаимовръзката „знам как – показвам как“ (KnowHow/Show-How) чрез визуализирането на новите знания и практически умения в специални полета,
се запазва и доказва още по-значимата си роля при облекчаване дейностите на педагога и творческия
процес на учениците предвид навлизането на все по-трудоемки, сложни и комбинирани изобразителни техники, изискващо задължителната им демонстрация. Подкрепящи в това отношение са и
допълнителните методически ресурси в електронния вариант на учебника, имащи за цел не само да
внесат още по-голяма яснота и нагледност при представяне на образователното съдържание, но и да
активизират познавателните нагласи у децата в контекста на информалното учене.
Запазени и подобрени в дизайнерско отношение са кратките визуални кодове за бързо и лесно
ориентиране в учебника – относно необходимите за конкретната тема изобразителни материали и
пособия и символното обозначение на „съвета на художника“. С лесно разпознаваеми цветови маркери са изведени както акцентите в темите, свързани с основни положения при усвояване обема и
съдържанието на новите понятия, така и текстовете към всяка изобразителна задача за прилагане на
практика на придобитите знания и умения.
Приложенията в края на учебника към някои от уроците имат за цел да обезпечат и облекчат,
но в никакъв случай да ограничат творческия процес на учениците. При необходимост от използването им се копират предварително от учителя. За облекчаване дейността на педагога и отчитане
на по-обективни индивидуални резултати на входното и изходното диагностично равнище в края на
учебника са приложени и листове за самостоятелна работа на ученика при решаване на визуалните
диагностични тестове.
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Книга за учителя
В настоящата Книга за учителя са изяснени основни положения в концептуалната рамка на
учебно-дидактическия комплекс по предмета „Изобразително изкуство“ за 2. клас. Представена е
обща характеристика на учебния предмет, който е част от общообразователната подготовка на средното общообразователно училище съгласно Наредба № 5 от 30.11.2015 година (чл. 3, ал.1).
В първата част на Книгата за учителя е обоснована концепцията на дидактическия комплект за
общообразователна подготовка по предмета „Изобразително изкуство“ за 2. клас, а именно – учебник с включени в него приложения за копиране, електронен вариант на учебника с включени в него
допълнителни и разнообразни ресурси, албум с подкрепящи учебния процес дидактични материали,
както и настоящата книга за учителя.
Втората част на настоящата книга съдържа методически разработки по всички теми, които са
представени в идентичен алгоритмичен порядък: тема; цели; очаквани резултати от обучението –
знания, умения и отношения; компетентности като очаквани резултати от обучението; понятия, в
състава на които влизат както новите (подчертани са с права линия), така и общите за темата; ключови компетентности; възможни междупредметни връзки; възможности за индивидуална творческа
проява; методически насоки; допълнителни методически ресурси.
В третата част място намира отразеното в табличен вид примерно годишно разпределение на
учебното съдържание в съответствие с рамката на учебната програма за предмета „Изобразително
изкуство“ за 2. клас.
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Изобразително изкуство 2. клас

ЧАСТ ПЪРВА
КОНЦЕПЦИЯ НА ДИДАКТИЧЕСКИЯ КОМПЛЕКТ ЗА
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРЕДМЕТА
„ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО“ ЗА 2. КЛАС
1. Нормативна обезпеченост на обучението по предмета „Изобразително изкуство“
Обучението по предмета „Изобразително изкуство“ във 2. клас е съобразено с редица нормативни актове в съответната йерархична зависимост, а именно:
• Закон за предучилищното и училищно образование от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.
Основен предмет на Закона е уреждането на обществените отношения, свързани с осигуряване на
правото на предучилищно и училищно образование;
• Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план (ДВ, бр.94/ 4.12.2015). Тази наредба определя
държавния образователен стандарт за учебния план, който определя характеристики, съдържание
и структура на учебния план. Учебният предмет „Изобразително изкуство“ за 2. клас е включен
в рамков учебен план за общо образование за основната образователна степен (начален етап) и се
изучава по 1,5 часа седмично, или е с 48 часа годишен хорариум (приложение № 1 към чл. 12, ал. 2,
т. 1 от Наредба № 4);
• Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр.95/ 8.12. 2015). Наредбата определя държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка. Съгласно
разпоредбите ѝ общообразователната подготовка се осъществява чрез изучаването на общообразователни предмети, сред които е учебният предмет „Изобразително изкуство“. Наредбата определя
структурата на държавния образователен стандарт за предмета „Изобразително изкуство“ (приложение № 18 към чл. 6, ал. 1, т. 18 от Наредба № 5);
• Учебна програма по предмета „Изобразително изкуство“ за 2. клас конкретизира държавния
образователен стандарт по предмета. Утвърдена е със Заповед № РД09-300 от 17.03.2016 г. на Министъра на образованието и науката. Представена е в приложение № 11 към т. 11 на Учебни програми за втори клас.
Учебната програма по изобразително изкуство е структурирана по всички задължителни реквизити за учебна програма, регламентирани от чл. 8 от Наредба № 5 за общообразователната подготовка. Отчетен е фактът, че постигането на основната ключова компетентност – културна компетентност и изразяване чрез творчество, се свързва с възможностите за стимулиране на детското
въображение и за изразяването на емоции в процеса на изобразителната дейност. Обърнато е специално внимание на изграждането на художествената и естетическата култура на учениците чрез
стимулиране на творческите им способности и развиване на творческия им потенциал с помощта на:
емоциите и чувствата, въображението, паметта, мисленето, възприемането и интерпретирането на
обекти от действителността чрез изобразителна дейност и общуване с художествени произведения.
Акцент в програмата се поставя върху:
• създаването на реални и фантазни образи на природни обекти и среда;
• основни познания за цветовете;
• видовете и жанровете в изобразителното изкуство и творчеството на художника;
• експериментиране и практическо прилагане на разнообразни техники за работа с изобразителни материали и пособия;
• познаване на основни визуални знакови системи в различни области на живота, осигуряващи
възможност за по-пълноценна адаптация на учениците в социална среда.
Наред с основните понятия за усвояване са изведени и такива с интегрален и междудисциплинарен характер: природна среда, видове изкуства, изразни средства, визуални знаци, обем, пространство, контраст, ритъм, движение, въображение, творчество.
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Книга за учителя
Очакваните резултати от обучението в края на класа са обособени в пет области на компетентност със съответните към всяка знания, умения и отношения, а именно: Обект и среда, Обект и
образ, Зрител и творба, Визуална комуникация, Материали и техники.
Учебното съдържание е разпределено в осем глобални теми с прилежащите им компетентности като очаквани резултати от обучението. Темите са следните: Реален и фантазен свят; Образи и
форми; Образи и цветове; Професията на художника; Видове и жанрове в изкуството; Човешки
дейности и знаци; Изобразителни техники.
2. Методическа концепция за изграждане на учебно-дидактическия комплект по „Изобразително изкуство“ за 2. клас
Предложеният учебно-дидактически комплект се състои от учебник – хартиен и електронен
вариант, и Книга за учителя.
Същността на методическата концепция, заложена в учебния комплект, е следната:
• Учебното съдържание е подбрано и структурирано по темите от учебната програма, като приоритетно вниманието е съсредоточено върху новостите в тях. Извеждането в самостоятелни звена
на учебния процес на дейности, свързани с оценяване красотата на природата и значимостта на
опазване на ресурсите ѝ; разграничаване и съпоставяне професията на художника с други творчески професии; вникване в същността на изобразителното изкуство чрез запознаване с видовото и
жанровото му многообразие, са достатъчен повод в голяма част от методичните единици да бъдат
потърсени преки или индиректни връзки с тези програмни акценти.
• Отделните методични единици са структурирани по начин, който съхранява присъщите за
второкласника емоционалност и богато въображение, но чрез достъпно предложени модели за успешно вникване в същността и спецификата на обектите и предметите тази експресивност деликатно се овладява в посока постепенното осъзнаване на забележителностите в заобикалящия ни свят и
разнообразието в света на изкуството. Включването на допълнителни задачи за упражнение, голяма част от тях възможност за интерактивна реализация, правят достъпно, разбираемо и устойчиво
образователното съдържание, което във втори клас е изпъстрено с терминология и понятия, които
учениците следва да усвоят на емпирико-описателно равнище.
• Чрез планираното многообразие от изобразителни творчески дейности се създават предпоставки за пълноценно надграждане на културната компетентност и уменията за изразяване чрез творчество у учениците при спазване на индивидуалните им предпочитания за самостоятелна интерпретация на задачите.
Организация и тематично разпределение на учебното съдържание по „Изобразително изкуство“ за 2. клас
Всяка методична единица в учебното съдържание от 1 до 16 тема включително (първи учебен
срок) е композирана в едно основно заглавие, тъй като е предвидена за реализация в рамките на един
учебен час. Независимо от това тези теми са представени на разтвор в учебника. Теми от 17 до 32
включително са предвидени за реализация в рамките на два учебни часа през втория учебен срок. Те
отново са разположени върху двете страници на разтвор в учебника, като при тях към основното заглавие има и уточняващо, идейно обвързано подзаглавие. Налице е цветово обозначаване на уроците
за нови знания, за упражнение и практически дейности и за диагностика, съответно – със зелен, син
и оранжев цвят. Темите в учебното съдържание са синхронизирани със сезонната цикличност, обичаите и празниците в бита на хората и т.н. Сложността и спецификата при усвояване на някои нови
знания, умения и компетентности в уроците е съобразена с редукцията в годишния хорариум часове
и поради това по-трудоемките за изпълнение изобразителни задачи са планирани за изучаване през
втория учебен срок. Последователността на темите е следната:
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ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 1 учебен час седмично
1. Знам и мога от първи клас.
2. Творбите на художника
3. В живописния подводен свят
4. Високи, сини планини!
5. В царството на животните
6. Искам да стана...
7. Думи образи
8. Ориентиране в планината
9. Пъстър зоопарк
10. Музикална картина
11. Леденото царство
12. Снежна завеса
13. Небивалици от света на сънищата
14. Коледна картичка
15. По-бързо, по-високо, по-силно...
16. В ателието на твореца. Групов проект – I част.
ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 2 часа седмично
17. Детски театър. Куклите оживяват – проект, II част.
18. Фигурална композиция. Зимни празници
19. Портрет. Малкият Пикасо
20. Рисувам с цвят и щрих. Родината в моите очи
21. Натюрморт. Пъстри цветя
22. Словото в рисунки. Художествена конструкция
23. Художник илюстратор. Годишни времена
24. Красотата на природата. Водата – извор на живот.
25. Пролетни празници. Цветен венец
26. Великден! Спомен от празника
27. Издраскани рисунки. В дълбините на Космоса
28. Декоративен образ. Клоун
29. Богатство в образи. Увеселителен парк
30. Богатствата на Земята. Красотата на сезоните
31. Разходка из света. Различни и еднакви – проект
32. Какво научих във втори клас? Пред прага на лятото.
Проекция на обобщените теми в учебното съдържание
Учебното съдържание обхваща предвидените в програмата 8 обобщени теми и свързаните с тях
компетентности като очаквани резултати от обучението. Във всяка тема от съдържанието на учебника се проектира поне една от обобщените теми, заложени в учебната програма за втори клас. От таблицата по-долу е видно, че в някои методични единици намират отражение няколко от обобщените
теми. В синтезиран вид е представена проекцията на всяка от обобщените теми в съдържанието на
уроците, отбелязани чрез номерата на темите им.
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Теми
(от уч. програма за 2. клас)
Красотата на природата
Реален и фантазен свят
Образи и форми
Образи и цветове
Професията на художника
Видове и жанрове в изкуството
Човешки дейности и знаци
Изобразителни техники

Теми
(от учебника за 2. клас по номера)
3, 4, 11, 20, 23, 24, 26, 30, 31
9, 13, 19, 28
5, 6, 7, 12, 15, 16, 18, 19, 25, 29, 31
4, 11, 13, 20, 21, 24, 26, 27
2, 4, 5, 10, 16, 22, 27
3, 12, 13, 18, 19, 20, 21
6, 7, 8, 15
3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30

Съобразено е препоръчителното разпределение на задължителни учебни часове, като от общо
четиридесет и осем часа двадесет методични единици са предвидени за нови знания, двадесет и
шест – за упражнения и практически дейности, по една методична единица – съответно за диагностиката на входящо и на изходящо равнище.
Атрактивният и достъпен начин при представяне на новите знания и изпълненото с множество съпътстващи задачи учебно съдържание гарантират още по-високи равнища на успеваемост
при изпълнение на изобразителните задачи. В основата на всяка методична единица продължава да
е водещ принципът за балансирано формулиране на изобразителните задачи, следвайки правилата
за обогатяване изобразителната грамотност на учениците при зачитане свободата за индивидуална
художествено-творческа интерпретация.

ВТОРА ЧАСТ
КОНКРЕТНИ МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ
ПО ТЕМИТЕ ОТ УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ
ТЕМА 1. ВХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА
ЗНАМ И МОГА ОТ ПЪРВИ КЛАС
Глобална тема:
Урокът за входяща диагностика предполага чрез него да се обхванат елементи от очакваните
компетентности по голяма част от глобалните теми от първи клас.
Цели:
• Запознаване накратко със съдържанието на учебника, приложенията и допълнителните материали;
• Ориентиране в учебника, символите и знаците в него;
• Диагностика на входящо равнище за отчитане на усвоените от предходната учебна година
знания и умения чрез решаване на визуални тестове и изпълнение на самостоятелна изобразителна
задача.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и образ:
• Разграничава различни видове цветове; Интерпретира най-важни визуални особености на
обекти и форми.
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Зрител и творба:
• Описва особености на различни творби на изобразителното изкуство.
Визуална комуникация:
• Познава най-общо образи, знаци, силуети.
Материали и техники:
• Познава основни изобразителни материали и пособия.
Понятия: картина, цвят, силует, образ, знак, изобразителни материали и пособия.
Ключови компетентности:
• Компетентности в областта на българския език – описване на наблюдавани обекти, произведения на изобразителното изкуство и ученически творби; създаване на рисунка за изразяване на
впечатления и преживяване от случка.
Възможности за индивидуална творческа проява. Обект на творческа интерпретация при
изобразителната задача са любими за всеки ученик преживявания от отминалото лято. Рисунката се
изпълнява с изобразителни материали по предпочитание на ученика, което отново е предпоставка за
самостоятелно творческо решение.
Методически насоки:
Диагностиката на постигнатите резултати в хода на учебния процес се провежда според установените критерии за проявената от ученика изобразителна грамотност и художествената изразителност на творчеството му със съответните показатели към тях.
Входящата диагностика във втори клас има за цел да отчете достигнатото познавателно равнище
на учениците, техните изобразителни умения, усвоени в предходната учебна година. Познаването и
своевременното отчитане на критериите и показателите, обхващащи входното ниво на учениците,
са от изключителна важност за ползотворната образователно-възпитателна работа в часовете
по изобразително изкуство. При провеждане на изходящата диагностика (тема 32) получените
резултати от диагностиката на входящо равнище са основа за обективно сравнение и отчитане
ефективността на обучението по този учебен предмет. При използваните визуални тестове (където е
приложимо) отново се прилага четиристепенна скала за диференциране на постиженията, а именно:
„висок резултат“, „добър резултат“, „задоволителен резултат“ и „незадоволителен резултат“ (по
класифацията на О. Занков). Тази скала е подходящо да се използва и при отчитане на резултатите
от практическите изобразителни задачи. В случаите, при които се предполага еднозначен отговор
или алтернативните варианти са силно ограничени, диагностиката на резултатите се отчита чрез
три степени – „изчерпателен“, „задоволителен“ и „незадоволителен“ отговор. В сремежа ни към
подпомагане дейността на учителя и за по-обективното отчитане на резултатите към всеки от
тестовете са изготвени примерни приложения, представляващи диагностичен инструментариум в
табличен вид.
Първият отворен диагностичен въпрос предполага изброяване от страна на учениците на познати изобразителни материали и пособия, изучавани в първи клас. Примерна оценъчна скала е
представена в Приложение 1.1.
Вторият комбиниран диагностичен въпрос отчита знанията на учениците за видовете цветове,
изучавани в първи клас, и тяхното въздействие при пресъздаване на природна среда през определен
сезон. Примерна оценъчна скала е представена в Приложение 1.2.
Третият въпрос за проверка на знанията е свързан с едно от важните изисквания от първи клас
учениците да познават поне пет имена на известни български художници. Формулировката на въпроса и визуализацията му предполагат тук да се приложи тристепенна оценъчна скала, предложена
в Приложение 1.3.
Четвъртият визуален тест при входящата диагностика е насочен към установяване индивидуалните представи на учениците за основни изобразителни материали и пособия и за начина, по който
изглеждат творби, направени с някои от тях. Формулировката на въпроса и визуализацията му отно-
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во предполагат тук да се приложи тристепенна оценъчна скала, предложена в Приложение 1.4.
Петият тест за диагностика отчита способността на учениците да разпознават реални от фантазни образи. Всички използвани примери са от учебника за първи клас и не са непознати за тях.
Тук отново е удачно да се приложи тристепенна скала за оценяване, предложена в Приложение 1.5.
Комплексният характер на шестия визуален тест отчита знания за разпознаване на еднотипни
образи, пресъздадени чрез знак, силует, реалистична рисунка или пластичен материал. Примерна
оценъчна скала е представена в Приложение 1.6.
Самостоятелната изобразителна задача дава възможност на всеки ученик да представи на практика своите знания и умения чрез творческо пресъздаване на личните си впечатления от изминалото
лято. Тематиката, както и примерните детски рисунки насочват по-скоро към изпълнение на фигурална композиция, но това не следва да е ограничителна рамка.
На учителя е предоставена възможност по различни начини да отчете напредъка на всяко от
децата. Алтернативите са да използва индивидуалните листове за самостоятелна работа „Знам и
мога от първи клас“ (от Приложение №5 на учебника) или да прибегне до използването на ресурсите от електронния учебник, в който са визуализирани всички задачи от диагностиката както на
входящо, така и на изходящо равнище. В края на урока и при изпълнение на всички визуални тестове и изобразителни задачи учителят има достатъчен набор от ресурси за максимално обективно
диагностициране на входното ниво на постиженията и способностите на учениците за отчитане по
двата основни критерия – изобразителната грамотност на децата и художествената изразителност,
вложена в творчеството им.
Допълнителни методически ресурси: визуализация на задачата за правилното отбелязване
имената на художниците – автори на представените картини; визуализации на задачите за отбелязване и свързване.
Приложение 1.1.
Незадоволителен
резултат

Задоволителен
резултат

Изброява до два
включително изобразителни материала/
пособия за рисуване,
моделиране и апликиране.

Изброява от три до
пет включително
изобразителни материала/пособия за рисуване, моделиране и
апликиране.

Добър резултат

Висок резултат

Изброява от шест до
осем изобразителни материала или пособия за
рисуване моделиране и
апликиране.

Изброява над осем
изобразителни материала/ пособия за рисуване, моделиране и апликиране.

Добър резултат

Висок резултат

Приложение 1.2.
Незадоволителен
резултат
Изрежда до три цвята, без да посочва
подходящите за
есента.
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Задоволителен
резултат

Изрежда до три цвята Изрежда от четири до
и посочва подходящи- шест цвята включителте за есента.
но и посочва подходящите за есента.

Изрежда над седем
цвята включително и
посочва подходящите за
есента.

Изобразително изкуство 2. клас
Приложение 1.3.
Незадоволителен
резултат
Не разпознава нито
един от авторите на
картините.

Задоволителен
резултат

Добър резултат

Разпознава един от ав- Разпознава и двамата
торите на картините. автори на картините.

Приложение 1.4.
Незадоволителен
резултат
Отбелязва за верен
живописния изобразителен материал.

Задоволителен
резултат

Добър резултат

Отбелязва за верен
неправилен графичен
материал.

Отбелязва за верен правилния графичен материал (пастел).

Задоволителен
резултат

Добър резултат

Приложение 1.5.
Незадоволителен
резултат
Отбелязва за правилен един от реалистичните образи.

Отбелязва за правилен Отбелязва за правилен
един реалистичен об- единствения фантастираз и фантастичния.
чен образ.

Приложение 1.6.
Незадоволителен
резултат
Не отбелязва нито
един правилен
отговор.

Задоволителен
резултат
Отбелязва само един
правилен отговор.

Добър резултат

Висок резултат

Отбелязва два правилни Отбелязва всички
отговора.
правилни отговори.

ТЕМА 2. ТВОРБИТЕ НА ХУДОЖНИКА
Глобална тема: Професията на художника
Цели:
• Запознаване с професията на художника;
• Обсъждане на някои основни начини, чрез които художниците създават творбите си (чрез
рисуване и извайване);
• Обогатяване знанията на учениците за видовете материали и пособия, с които се създава художествена творба;
• Обогатяване на знанията за възможните повърхности и среда, върху които могат да съществу-
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ват някои необичайни творби на изобразителното изкуство;
• Експериментиране с непопулярен рисувателен материал – тебешири или сухи пастели, върху
лист хартия.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Зрител и творба. Познава най-общо професията на художника.
Материали и техники. Познава изобразителни техники за рисуване, моделиране и конструиране.
Понятия: художник, палитра, статив, изобразителни материали и пособия.
Ключови компетентности:
• Компетентности в областта на българския език – разширяване на речника на учениците с
нови понятия за изкуството;
• Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество – споделяне на емоционални преживявания чрез творчество като възможност за артистично себеизразяване.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят, Технологии и предприемачество.
Възможности за индивидуална творческа проява: самостоятелно решение за цвета на рисувателната повърхност – бял или цветен лист хартия (по възможност акварелна); преценка за съчетанието между цветовете на пастелите и цвета на листа; различно разполагане на шаблоните от
приложението.
Методически насоки:
В началото на урока се започва със събеседване, като се подхожда асоциативно при
споменаването на думата „художник“. От предходния диагностичен урок, засягащ познатите от
първи клас имена на български художници, се прави плавен преход към аналитичното изучаване
на тази професия. Пристъпва се към обсъждане на репродукциите в учебника, които демонстрират
следните важни акценти:
• художничката, която рисува картина с четки и бои върху платно, а за удобство при работа
използва палитрата и статива;
• творбата, която героят показва с интерес, представена върху свитък, тъй като стремежът е да
се коментира хартиената основа, върху която се рисува с акварелни бои;
• снимката на дървената обемна фигура на сова показва примерно готово изделие на художник,
работещ с пластични материали, с които той моделира или извайва. Художникът е представен в процес на създаване на подобна творба от камък, при което си служи със специфични инструменти и
пособия – длето и чук, с които лесно премахва излишното от материала и извайва фигурата.
Запознавайки се с новото понятие „художник“, учениците разглеждат останалите снимки в
учебника, които представят необичайните начини за това как някои художници създават произведенията си – проекта на Хр. Явашев-Кристо „Плаващите кейове“, както и някои примерни рисунки
върху постройки в градска среда – графити.
Илюстрацията на деца, рисуващи върху асфалт с тебешири, е своеобразен преход към същинската изобразителна задача. В нея тебеширите (сухите пастели) намират ново приложение и спомагат по лесен и забавен начин да се пресъздаде красотата на природата.
Допълнителни ресурси: картинна галерия за творбите на художниците; видеоуказания, демонстриращи изобразителната техника.
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ТЕМА 3. В ЖИВОПИСНИЯ ПОДВОДЕН СВЯТ
Глобална тема: Красотата на природата. Видове и жанрове в изкуството. Изобразителни
техники
Цели:
• Усвояване на знания за живописта като вид изобразително изкуство;
• Запознаване с някои популярни акварелни техники;
• Разбиране на значението за използване на подходящи живописни материали, техники и цветове при пресъздаване на водна среда.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и среда:
• Открива визуални особености на природни обекти.
Зрител и творба:
• Коментира творби от различни жанрове изкуство.
Материали и техники:
• Познава изобразителни техники за рисуване.
Понятия: живопис, цвят, акварелни техники, водни обитатели.
Ключови компетентности:
• Компетентности в областта на българския език – свързване на рисунки с художествено
описание на природни картини;
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – използване на геометрични фигури при създаване на образи и знаци, за
ориентиране в пространството и за изобразяване на съотношения.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят, Математика.
Възможности за индивидуална творческа проява. Самостоятелна преценка за броя и вида на
изобразените водни обитатели.
Методически насоки:
Дискусията в началото на урока цели да се обсъдят цветовите съчетания, които са използвали
художниците в картините си. Въпреки сходството в сюжетното им съдържание и в пресъздаването
на различната водна среда (море, аквариум, езеро), художниците са използвали различни съчетания
от сини, виолетови, зелени и други цветове. При запознаване с понятието „живопис“ от учениците
се очаква да разберат, че така се нарича единият от видовете изкуства, при който се създават образи
чрез цветни петна и линии. Самите творби, създадени с акварелни, темперни или друг вид бои, носят същото наименование – те се наричат живопис.
В четирите полета под репродукциите на картини са представени едни от най-популярните техники при работа с акварел. Характеристиките, особеностите и възможностите на този прозиращ (лазурен) живописен материал е причина именно той да бъде избран за пресъздаването на подводния
свят. Неслучайно в схемата с четирите техники са използвани еднотипни по цвят и разположение
петна – така особеностите на всяка от техниките са по-добре разпознаваеми. Спецификата на техниката „мокро върху мокро“ следва да насочи избора на учениците към нея като най-подходяща за
предстоящата изобразителна задача.
Допълнителната любопитна иформация за някои водни обитатели – светещите риби, също е
целенасочена. Алюзията с наелектризирането е повод при рисуването на някои от животните да се
използва подобният ефект, който се създава при съчетаването на флумастерите и мократа основа на
листа, покрит с авакрел.
Непосредствено преди указанията за практическата дейност в достъпен алгоритъм са представени три, степенувани по сложност предложения за лесно изобразяване на често срещани водни
обитатели. С различни комбинации от елипсовидни, дъговидни, описващи окръжност линии на учениците се предлагат идеи за творческа интерпретация на богатия и живописен подводен свят.

13

Книга за учителя
Допълнителни методически ресурси:
• Визуализация и разясняване на видовете живописни техники;
• Анимирани стъпки при изграждане на някои водни обитатели;
• Видео с указания към основната практическа задача.

ТЕМА 4. ВИСОКИ, СИНИ ПЛАНИНИ!
Глобална тема: Красотата на природата. Образи и цветове. Професията на художника.
Изобразителни техники
Цели:
• Запознаване с особеностите на професията художник живописец;
• Разбиране значението на обемно-пространственото изобразяване върху рисувателна повърхност;
• Обогатяване знанията на учениците за цветовете и осмисляне важната функция на белия и
черния цвят за получаване на нюансите в живописта;
• Формиране на умения за пространствено изобразяване с помощта на акварелните бои.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и среда:
• Посочва основни връзки между природни обекти и среда в реални ситуации.
Обект и образ:
• Разграничава светли и тъмни цветове в различни изображения.
Зрител и творба:
• Познава най-общо професията на художника живописец.
Материали и техники:
• Разбира най-общо връзката между материал и техника.
Понятия: светли и тъмни цветове, художник живописец.
Ключови компетентности:
• Компетентности в областта на българския език – участие в комуникативни ситуации за
обогатяване на художествената изразност с понятия от изобразителното изкуство;
• Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество – разглеждане произведения на изобразителното изкуство от наши и чуждестранни художници за разширяване на познанията
за художествени творби и творчески дейности.
Възможни междупредметни връзки: Математика, Околен свят.
Възможности за индивидуална творческа проява: самостоятелно решение за изобразяване
на планинска или равнинна земна повърхност; индивидуален подбор на цвят, който ще се променя
от светло към по-тъмно.
Методически насоки:
Събеседването в началото по репродукциите на картини в учебника цели да насочи вниманието на учениците към цялостното въздействие на по-светлите и по-тъмните цветове в живописта.
Употребата на светлите цветове се асоциира със стремеж да се постигне по-ведро, по-свежо, поспокойно настроение, докато използването на тъмни внушава усещане за мрачно настроение, тревожност, напрежение. В конкретиката на самостоятелната живописна творба по-светлите тонове
намират приложение в още един аспект – за успешно пресъздаване на далечината в пространството.
Трите примерни репродукции на картини на известни художници представят различни способи за
живописно изграждане, което следва да се коментира – плоскостно-декоративния принцип, приложен от Р. Неделчев (изучаван като автор от първи клас); чрез употребата на широки цветни мазки,
каквато е картината на Й. Парашкевов; натуралистично, чрез множество прецизни детайли, подобно
на творбата на К. Моне. Именно прецизното, реалистично пресъздаване на околната среда е причина
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последната картина да изглежда толкова „истинска“, да изглежда като снимка.
Главните материали и пособия, с които твори художникът живописец, както и начините за работа с тях са следващите важни акценти в темата, които изпълват обема на възприеманото ново
понятие. Припомнят се предназначението на палитрата, на различните видове четки – плоски, обли,
меки, по-твърди.
Схемите с нюансирането на цветовете нагледно представят основното различие при изсветляването на различните видове бои. При акварелните бои постигането на по-светъл цвят се получава
с увеличаване количеството на водата за сметка на боята. При темперните (и при всички останали
пастьозни) бои изсветляването се получава не с разреждане на даден цвят с вода, а с добавянето на
различно количество бяла боя. Потъмняването на цветовете във всички случаи (при акварелните,
темперните и други бои) се прави чрез добавяне на черна боя към променяния хроматичен цвят.
В поетапните указания към изобразителната задача педагогът следва да обърне внимание за
последователното потъмняване на цвета, за да се постигне пространството в рисунката. Припомнянето, че маслените пастели отблъскват акварелните бои, внася по-голяма увереност при изграждане
на нюансите от най-задните към най-близките планове. Предварително нарисуваната с пастели растителност допринася за безпроблемното нанасяне на последващия живописен пласт.
Допълнителни методически ресурси: видеодемонстрации за значението и въздействието на
светлите и тъмните цветове в живописта; анимация за изсветляването и затъмняването на цветовете;
анимирани стъпки при изграждане на реалистичен пейзаж.

ТЕМА 5. В ЦАРСТВОТО НА ЖИВОТНИТЕ
Глобална тема: Образи и форми. Професията на художника. Изобразителни техники
Цели:
• Запознаване с особеностите на професията художник скулптор;
• Узнаване за употребата на различни допълнителни укрепващи елементи при създаване на
обемни скулптури, пресъздаващи движение;
• Прилагане на адаптирани способи при обемно моделиране на устойчиви раздвижени фигури
на животни.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и образ:
Придобива
представа за най-важни визуални особености на животни.
•
Зрител и творба:
• Познава най-общо професията на художника скулптор.
Материали и техники:
• Познава изобразителни техники за моделиране.
Понятия: художник скулптор, обемно моделиране, укрепващи елементи, раздвижени фигури.
Ключови компетентности:
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – групиране и съпоставяне на обекти по определен визуален признак.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят, Математика, Технологии и предприемачество.
Възможности за индивидуална творческа проява. Собствена преценка за цветовете на използвания пластичен материал и вида на моделираното животно.
Методически насоки:
Цветната илюстрация с различни представители на животинския свят и обемните фигури наоколо имат за цел да се припомни в началото на урока различието в начина, по който са създадени
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и изглеждат реалистичните образи на животни. Обръща се внимание на факта, че в живописната
рисунка, въпреки че е плоска, създадена върху лист хартия (или платно), животните изглеждат като
истински. До голяма степен това се дължи на осветените и затъмнени участъци в околната среда
и фигурите на животните, на използваните характерни за тях цветове, на изрисуваните навсякъде
детайли (по подобие на реалистичния пейзаж от предходния урок). На фона на пъстрата живописна
фауна силно контрастират едноцветните, в голямата си част ахроматични скулптурни фигури на
животни. Въпреки нетипичните за тези животни окраски, направени в цветовете на скулптурния
материал, те излеждат също толкова реалистично заради факта, че могат да се пипнат, да се огледат
от всички страни. Дървената 3D фигура на кончето, металната лястовица, направена от отпадъчни
елементи, каменната скулптурна група от сурикати, глинената фигура на кучето са изработени по
начин, който максимално ги доближава до реалния им първообраз. Чрез скелетообразната визия на
кучето и котката, дело на художника А. Джакомети, се представя различен вариант на обемно скулптиране. Тези две скулптури подсказват и препращат към един от основните способи за изграждане
на обемни фигури в движение, демонстриран чрез снимките по-долу. Такъв начин е използването на
арматура или допълнителни крепежни елементи (скеле) при създаване на динамични фигури, което
подсилва тяхната устойчивост.
Чрез способите за изграждане на статични или динамични скулптури и свързаната с тях употреба на различни материали, пособия и инструменти се разгръща представата за художника скулптор.
Обемът на понятието се допълва и от информацията за това в каква среда (затворено или открито
пространство) работи творецът съобразно мащабите на произведението и идейния му замисъл.
Алтернативни укрепващи материали в учебния процес по моделиране на динамични фигури и
такива с издължени, тънки части са представени за обсъждане в примерните модели на животни от
пластилин. В някои извити техни части са използвани парчета тънка тел, в други – дървени клечици
или кламери. Повечето от укрепващите материали са прикрити, вградени в конструкцията, а някои
са оставени непокрити от пластилина.
При коментиране на последователността от действия педагогът обръща внимание, че и двата
начина на вмъкване на укрепващия материал са възможни. При избора на животно за моделиране
е необходимо учениците да се насочат освен към показаните, и към други животни, за които са
присъщи дълги, извити или тънки части, като: щраус, щъркел, слон, сърна, лемур, бобър, катерица,
тигър, паун и др.
Допълнителни методически ресурси: анимирани стъпки за изграждане на обемна пластика с
включени в нея укрепващи елементи.

ТЕМА 6. ИСКАМ ДА СТАНА...
Глобална тема: Образи и форми. Човешки дейности и знаци
Цели:
• Осмисляне на връзката между професия, работна среда, специфично работно облекло;
• Разпознаване на типични за определена професия атрибути;
• Прилагане на знание и умения за рисуване на човешки фигури;
• Възпитаване на уважение към професии с подчертано хуманитарна насоченост.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и образ:
• Пресъздава особености на различни фигурални образи.
Понятия: професия.
Ключови компетентности:
• Социални и граждански компетентности – коментиране на различни професии и оценяване
ролята на творческата професия на художника в обществото; изразяване на собствено мнение; общуване по подходящ и творчески начин в културни ситуации.
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Възможни междупредметни връзки: Български език и литература, Околен свят.
Възможности за индивидуална творческа проява: самостоятелен избор на изобразяваната
професия и на конкретната сюжетна интерпретация.
Методически насоки:
Събеседването в началото по снимковия материал на различни обстановки, в които се реализират
различни професионалисти, е насочено към обследване спецификата им и детайлите в тях. Педагогът
следва да насочи отговорите на учениците в няколко посоки: характеристика на оборудването,
осветеност и местоположение на работните площи, достъп на външни лица до указаните места и т.н.
Последващата дискусия е насочена към стила и особеностите в облеклата на хората, работещи
професията, отнасящи се към съответната, коментирана вече среда. Връзката, която се очаква да
бъде направена, касае същността на:
• немаловажната възпитаваща роля на учителската професия и официалното облекло, което тя
изисква;
• отговорната за здравето и ангажираната с опазване на стерилна работна среда лекарска професия и необходимото използване на защитно облекло (понякога изискващо максимална протекция
– медицински шапки, чехли, ръкавици и т.н.);
• важната за безопасността на населението пожарникарска професия и свързаните с нея рискови за живота на служителите там ситуации задължава пожарникарите да са екипирани със специално огнеупорно облекло;
• атрактивната, предназначена главно за забавление музикантска професия, позволяваща изпълнителите да прибягват към различен стил на обличане в зависимост от музикалния стил, който
изпълняват – диско-, естрадна, народна, класическа музика и пр.
Поредната задача за упражнение, предхождаща практическата, разкрива още една страна на
разглеждания проблем – разпознаване на пособия, емблематични за всяка от досега коментираните
професии.
При поставяне на практическата задача педагогът дава последни насоки на учениците при
изобразяване на предпочитаната професия да имат предвид трите важни момента: да се съобразят
със спецификата на облеклото, на средата и на пособията, с които си служи професионалистът.
Допълнителни методически ресурси: визуализация на задачата за свързване на предметите и
пособията с представителя на съответната професия.

ТЕМА 7. ДУМИ ОБРАЗИ
Глобална тема: Образи и форми. Човешки дейности и знаци
Цели:
• Разбиране значението на словото и думите като основно средство за комуникация;
• Осмисляне на преобразуването от образ през символ до буквен знак;
• Визуална интерпретация на значение на думи от чужди езици чрез образи.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и образ:
• Дискутира въздействието на творби с тъмни и светли цветове.
Понятия: букви, думи, знаци, образи.
Ключови компетентности:
• Умения за общуване на чужди езици – рисуване на забавни образи на букви от различни азбуки; рисуване на образи по значения на думи на чужд език;
• Дигитална компетентност – използване на информация от цифрови средства при създаване
на различни видове изображения (образи, знаци).
Възможни междупредметни връзки: Български език и литература, чужди езици, Математика.
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Възможности за индивидуална творческа проява: визуализиране с образи на една или повече забавни думи от предложените в учебника или по собствен избор; вграждане на целия образ или
фрагменти от него в изрисуване на думата.
Методически насоки:
В началото на урока педагогът насочва вниманието върху предложените три схеми, онагледяващи трансформацията от древни изображения в едни от първите знаци за общуване, предхождащи
съвременните азбуки. Акцентът върху преобразуването следва да се насочи върху поетапното опростяване на линиите, което улеснява впоследствие изписването на цели изречения. Любопитен факт,
на който може да се обърне внимание, е съпоставката между древния знак, който е имал значението
на цяла дума, и подобните на него съвременни изображения на буквени знаци.
Чрез последващата дискусия по темата учителят засилва наблюдателността на учениците при
откриването на прилики между коментираните до момента финикийски знаци и знаците от египетското писмо върху стенописа. Разполагането на тези знаци в своеобразен фриз и поместването им
измежду изрисуваните сцени е характерно за стила на комуникация на тези древни народи. Връзката
между образите и знаците е допълвала и обогатявала съдържанието на предаваното послание.
Обръщайки поглед назад във времето и търсейки аналог в съвременното общуване между различни националности, авторите на учебника предлагат на учениците забавен модел за вграждане на
образи в контурите на визията и смисъла на познати за тях думи от чужди езици (в случая английски).
Образът на свещената за египтяните котка е представен в два съвременни и забавни варианта
на превод от названието ѝ на английски – чрез единственото и множественото число на думата (cat
и cats). В първия вариант образът и позата на палавото и гъвкаво коте образуват конректната буква,
докато при втория се забелязват и фрагменти от него по някои букви (на буква c са поставени ушите,
а на t – мустаците на животното).
Преди самостоятелната практическа дейност учениците си пропомнят звученето и изписването
на познати думи от чужд език (английски, руски, немски и др.) по представените в дясната страница
образи на предмети и животни.
Намиращите се до всеки от образите начална буква и точки, определящи общия брой на буквите
в думата, са за подсказване значението на думата на английски език. По примера може да се подходи
и към други езици, изучавани от учениците.
Допълнителни методически ресурси: визуализиране на задачата за свързване на образ с буква.

ТЕМА 8. ОРИЕНТИРАНЕ В ПЛАНИНАТА
Глобална тема: Човешки дейности и знаци
Цели:
• Усвояване на съдържанието и обема на понятието „визуален знак“, релевантни за възрастта
на учениците;
• Разбиране и тълкуване значението на кодираната в символиката на изображението информация;
• Формиране на умения за класифициране на визуални знаци според информацията, която носят в себе си.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Визуална комуникация:
Разбира
значението на различни видове визуални знаци; Обяснява основни понятия за визу•
ални знаци; Използва в изображения видове визуални знаци по тяхното предназначение в различна
среда.
Понятия: визуален знак, силует, природна среда.
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Ключови компетентности:
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – използване на геометрични фигури при създаване на образи и знаци, за
ориентиране в пространството и за изобразяване на съотношения;
• Компетентности в областта на българския език – свързване на рисунки с художествено
описание на природни картини;
• Социални и граждански компетентности – изобразяване на природни обекти от родния
край; рисуване на природни картини от различни сезони; ориентиране посредством визуални знаци
в околната среда (природна, обществена);
• Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт –
изобразяване на примери за проява на лична отговорност при опазване на околната среда и здравето
на човека.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят, Математика.
Възможности за индивидуална творческа проява: избор на една от приложените три възможни ситуации за изобразяване на знаци; включване в изобразената природна среда на подходящи
по собствена преценка.
Методически насоки:
Учебният проблем, свързан с ориентирането на хората чрез знаци, не е непознат за учениците,
но за пръв път те се сблъскват със същинското значение на понятието „визуален знак“. Новост е и
тълкуването му в конкретиката на средата, в която се намира.
Въвеждането в темата стартира със събеседване за приложението на някои често срещани, познати, но и нови за учениците знаци. За да се коментира разнообразието от информационни табели
около нас, неслучайно е избрана планинската обстановка – привлекателна, но и недобре позната,
криеща рискове дори за живота на посетителите там. Именно чрез различни гледки, характерни
за тази среда – курортното селище, ски пистата, заведенията за хранене, лифтовите устройства за
придвижване в неравния терен – се предоставя възможност да се обсъди важната роля и необходимостта от такива знаци, за да се осмисли обемът на понятието.
В съдържателен аспект на понятието е необходимо да се дискутира етимологията на конкретния
знак и стилизацията в изобразеното. Изчистените от детайли образи в знаците, геометризацията и
опростяването на линиите, равномерният цвят на силуета – всички тези характеристики са свързани
с основни изисквания при знаковото обозначаване:
• да е лесно забележимо;
• да е лесно за „разчитане“;
• да е универсално за всички (включително за чуждестранни) потребители.
Преди същинската изобразителна задача на учениците се предоставя възможност да упражнят
разпределянето на различни информиращи знаци в близки, но характерни по съдържание обстановки.
Допълнителни методически ресурси: визуализация на задачата за отбелязване на знаците към
подходящата за тях планинска обстановка.

ТЕМА 9. ПЪСТЪР ЗООПАРК
Глобална тема: Реален и фантазен свят
Цели:
• Затвърдяване на знанията за понятието „образ“;
• Разпознаване и прилагане на разнообразие от точки, линии и геометрични фигури;
• Разширяване и усвояване обема на понятието „образ“ чрез категорията „декоративен“.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
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Обект и среда:
• Посочва основни връзки между природни обекти и среда в реални и фантазни ситуации.
Обект и образ:
• Придобива представа за най-важни визуални особености на животни; Изобразява реални и
фантазни образи по впечатление и въображение, като използва светли и тъмни цветове.
Понятия: декоративен образ, форма, линия, цвят, украса.
Ключови компетентности:
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – развиване на представи за визуални характеристики на геометрични форми
и линии, познаване на мерни единици, съотношения и количества;
• Дигитална компетентност – интерактивна употреба на информационно-комуникативни
технически средства с помощта на учителя за възприемане на художествени произведения и сбирки.
Възможни междупредметни връзки: Математика, Околен свят.
Възможности за индивидуална творческа проява: индивидуално решение за изобразявания
вид животно, както и за използваните декоративни елементи и цветове в украсата му.
Методически насоки:
Беседата в началото на урока има за цел да припомни на учениците как би могъл да изглежда
образът на който и да е обект или предмет от заобикалящия ни свят. Конкретният пример е свързан
с един от типичните обитатели на зоологическите градини – жирафа. Последователността на представянето му следва логиката на постепенния преход от истински към почти фантазен вариант, а
именно: заснет образ на жираф, нарисувани реалистичен и нереалистичен (декоративен) образ на
жираф. Съпоставката на третия вид с останалите прави по-достъпно разбирането на новото понятие
,,декоративен образ“. Допълнителна яснота внася математическото представяне на преобразуването
на реалната рисунка на животно в измислена, допълнена с изобилие от декоративни елементи, които
придават това впечатление за нереалност. Това усещане се засилва още повече чрез изпълване фона
на рисунката със сходни цветни петна, линии и геометрични фигури.
Взаимодействието на части от изобразявания обект и фоновото пространство около него пряко
кореспондира с показания в етапи декоративен образ на хамелеон, сливащ се със средата, в която се
намира.
Указанията за по-лесно рисуване на различни животни са полезна опора, от която биха могли
да се генерират множество варианти на други, подобни на показаните животни. С малка промяна в
големината и разполагането на основните части на животните от трите примера слонът лесно може
да се преобразува в хипопотам, жирафът – в елен, лисицата – във вълк.
Допълнителни методически ресурси: визуализация на задача за подредба на декоративен образ; анимирани стъпки при изграждане на образи на животни; видеоуказания за рисуване на декоративен образ.

ТЕМА 10. МУЗИКАЛНА КАРТИНА
Глобална тема: Професията на художника. Изобразителни техники
Цели:
• Прилагане на асоциативни връзки при изграждане на релевантен визуален образ по музикален стимул;
• Усъвършенстване на комбинаторните способности чрез използване на несложни геометрични
фигури или съчетания от тях при рисуване на познати предмети (музикални инструменти);
• Разграничаване и съпоставяне на някои основни видове творчески професии и връзка между
емоционалното въздействие на творбите им.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
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•

ство.

Зрител и творба:
Познава най-общо професията на художника; Коментира творби от различни жанрове изку-

Понятия: музикант, художник, музикални инструменти.
Ключови компетентности:
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – групиране и съпоставяне на обекти по определен визуален признак;
• Дигитална компетентност – използване на информация от цифрови средства при създаване
на различни видове изображения (образи);
• Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество – съпоставяне професията на художника с други творчески професии – композитор, изпълнител; споделяне на емоционални преживявания чрез творчество като възможност за артистично себеизразяване; създаване на
образи по асоциация от музикални произведения.
Възможни междупредметни връзки: Музика, Математика.
Възможности за индивидуална творческа проява: самостоятелна преценка за обстановката,
броя и вида на изобразените музикални инструменти.
Методически насоки:
Педагогът въвежда в темата чрез беседа за други творчески професии, изучавани от учениците.
Той насочва вниманието към спецификата на композитора като създател на музикалното произведение и към изпълнителя – този, който възпроизвежда творбата с глас или с музикален инструмент.
Следващ акцент в темата е припомнянето за характеристиката на звука, който издават изучавани
музикални инструменти, и съпоставката с външния им облик.
Тематичните акценти дават възможност да се потърси още един паралел по отношение затвърдяване на усвоени знания и умения от учениците. Емоционалното въздействие на светлите, пъстрите
цветове и противопоставянето им на тъмните, мрачни цветове е обвързано с асоциацията за типа мелодия, която е произвел един и същ музикален инструмент. Тъжната мелодия на цигулката от картината на Пабло Пикасо, макар и в компанията на кларинета, силно контрастира на жизнерадостните
нотки на същия музикален инструмент, пресъздадени в детската рисунка.
Примерните схеми с напътствия за рисуване на различни музикални инструменти отново отвеждат към основни математически познания и комбинации от познати геометрични фигури. По
този начин учениците получават увереност, че дори сложни инструменти като цигулката или контрабаса могат да се изобразяват по лесен и забавен начин.
Педагогът припомня, че основният стремеж е да се разпознаят музикалните инструменти от
прослушаното произведение и да се пресъздадат в цветовете на собствената им мелодия. Учителят
използва за стимули инструментали от класическа или народна музика, като дава възможност за
избор между две произведения.
Допълнителни методически ресурси: визуализирана задача за отбелязване на музикални инструменти според формата им; анимирани стъпки за рисуване на музикални инструменти.

ТЕМА 11. ЛЕДЕНОТО ЦАРСТВО
Глобална тема: Красотата на природата. Образи и цветове. Изобразителни техники
Цели:
• Формиране на знания и умения за прилагане на смесени изобразителни техники;
• Разбиране значението на смесването между техниките и търсения изобразителен ефект;
• Експериментиране с различни живописни материали и техники и допълнителното им обогатяване с неизобразителни материали.
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Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и среда:
• Открива визуални особености на природни обекти.
Обект и образ:
• Разграничава светли и тъмни цветове в различни изображения.
Материали и техники:
• Разбира най-общо връзката между материал и техника.
Понятия: смесени техники, живописни техники, неизобразителни материали (сол, фолио).
Ключови компетентности:
• Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт –
дискутиране на възможности за устойчиво използване на материали и ресурси в учебния процес.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят, Технологии и предприемачество.
Възможности за индивидуална творческа проява. Предоставена е възможност за изобразяване на полярно животно по избор.
Методически насоки:
Дискусията в началото на урока започва с коментар на поместените в лявата страница снимки
на животните и природната среда, характерни за едни от най-студените места на нашата планета.
Въпреки снежнобялата окраска на повечето животни там и белите ледени полета навсякъде, при
внимателно вглеждане в най-малките детайли може да се открие палитра от цветове. Обсъждат се и
цветовете, които децата са пресъздали в зимните си рисунки. Педагогът изостря вниманието на учениците върху разпознаване на видовете изобразителни материали, използвани в тях, и богатството
на образите при смесването им.
В рисунката с пингвините учителят акцентира върху използваните интересни ефекти, които
внушават истинско усещане за скреж и ледена повърхност. Въпросите към нюансите на красивото
Северно сияние за пореден път провокират употребата и на останалите цветове от палитрата, а не
само на синия и белия, дори и в снежна обстановка като тази.
Следват насоки за лесно рисуване на някои от полярните обитатели, като учителят подсеща, че
лесното рисуване на лисица може да се припомни от предходен урок. Обръща се внимание да се започне отново с рисуването на основните, после – на главните, а накрая – на второстепенните части.
Спецификата на смесената техника изисква технологично време за изчакване, през което може
да се упражни рисуването на животните на отделен блоков лист. Впоследствие и тези фигури могат
да се изрежат и апликират върху готовата рисунка.
Добавянето на солта (за предпочитане е по-едра готварска) към мокрия лист с акварела създава
ефекта на заскрежаване. След изсъхване излишната сол се отстранява от листа.
Намачкването и притискането на опаковъчно стреч фолио върху акварелна или темперна боя
създава след изсъхването ѝ ефект на напукана ледена повърхност.
Допълнителни методически ресурси: визуален тест за свързване; анимирани стъпки при изграждане на образи на животни; видеодемонстрация с указания за практическата задача.

ТЕМА 12. СНЕЖНА ЗАВЕСА

Глобална тема: Образи и форми. Видове и жанрове в изкуството. Изобразителни техники
Цели:
• Запознаване със скулптурата като разновидност на изобразителното изкуство;
• Прилагане на познати техники за релефно моделиране чрез вдлъбване, гравиране, точкуване;
• Запознаване с достъпни пластични материали за изграждане на ажурни художествени кон-
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струкции.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Зрител и творба:
• Разграничава произведения на изобразителното изкуство по вид.
Материали и техники:
• Познава изобразителни техники за моделиране, гравиране и конструиране.
Понятия: скулптура, плоско моделиране, вдлъбване, гравиране.
Ключови компетентности:
• Компетентности в областта на българския език – разширяване на речника на учениците с
нови понятия за изкуството;
• Социални и граждански компетентности – изразяване на междуличностни и междукултурни умения за общуване при участие в колективни творчески проекти;
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – използване на изобразителни изразни средства – точка, линия;
• Инициативност и предприемчивост – представяне на продукта от самостоятелно изпълнена
изобразителна задача пред учениците от класа;
• Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт –
дискутиране на възможности за устойчиво използване на материали и ресурси в учебния процес.
Възможни междупредметни връзки: Математика, Технологии и предприемачество.
Възможности за индивидуална творческа проява: възможност за моделиране на една или
повече различни по декорация снежинки.
Методически насоки:
Въвеждането в темата на урока става със събеседване по репродукциите относно вече усвоени от
учениците знания за видовете пластични материали и познати пособия за моделиране. Друга насока
при дискутирането на показаните творби е начинът на съществуването им в пространството – плоски или обемни. Акцентирането върху хомогенния цвят на всички пластики е още един необходим
елемент в изложението на учителя, изясняващ същността на скулптурата като вид изобразително
изкуство и като наименование на самата творба. Снимката с пособия за моделиране цели да обогати
представите на учениците за разнообразието от инструменти за обработка с различни накрайници.
Допълнително оцветяване на скулптурното изделие е желателно да се коментира като възможност, но то не е основно изразно средство в скулптурата и много рядко се използва от художниците
скулптори. Оцветеното релефно цвете, моделирано от солено тесто, не само контрастира в близост
до релефната елха от сива глина, но и служи за припомняне как се започва разполагането на подобна
украса в окръжност. Схемата до него (използвана в първи клас) допълнително онагледява принципа
на последователното редуване, който се прилага и в предстоящата практическа задача.
Събеседването по-нататък в урока препраща към необичайния скулптурен материал, който ще
се използва за направа на снежната завеса. По подобие на ледените и снежните скулптури, придаващи още по-празнично настроение през зимата, сребристата и блестяща повърхност на металното
фолио е предложена като подходящ материал за релефното моделиране на снежинки.
След обсъждане на последователността от стъпки за изработване на изделието учителят обръща
внимание, че ще съдейства при необходимост за съединяване на отделните елементи (снежинките)
в обща конструкция чрез подходящ материал (за предпочитане е да се използва корда или тънък бял
или сив конец).
Допълнителни методически ресурси: визуализация на задачата за релефно моделиране върху
фолио.
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ТЕМА 13. НЕБИВАЛИЦИ ОТ СВЕТА НА СЪНИЩАТА
Глобална тема: Реален и фантазен свят. Образи и цветове. Видове и жанрове в изкуството.
Изобразителни техники
Цели:
• Запознаване с особеностите на графиката и характерните за този вид изкуство основни изразни средства – точка, линия, щрих, петно;
• Разбиране значението на понятието „фантазен образ“ и съпоставянето му с реалния;
• Прилагане на разнообразие от линии и петна с различни графични материали за пресъздаване
по въображение на причудливи образи.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и образ:
Изобразява
фантазни образи по впечатление и въображение, като използва светли и тъмни
•
цветове.
Материали и техники:
• Разбира най-общо връзката между материал и техника.
Понятия: графика, фантазен образ, точка, линия, щрих, петно, силует.
Ключови компетентности:
• Компетентности в областта на българския език – разширяване на речника на учениците с
нови понятия за изкуството;
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – използване на изобразителни изразни средства – точка, линия, щрих.
Възможни междупредметни връзки: Математика, Български език и литература.
Възможности за индивидуална творческа проява. самостоятелен избор на вида на графичния материал, както и на сюжетното съдържание на творбата.
Методически насоки:
Обсъждането на трите творби на художника Пабло Пикасо има за цел да въведе участниците в
темата за графиката чрез следните дискусионни акценти:
• описателна характеристика на изобразените в произведенията реални образи на хора и животни;
• съпоставителен анализ за степента на схематичност при изобразяване на обектите – чрез контурно, силуетно или линеарно изобразяване;
• интерпретация на типа изображение предвид следата от използвания графичен материал и
неговите характеристики в цветово отношение.
При разясняване на понятието „графика“ като вид изобразително изкуство педагогът обръща
особено внимание, че графичните творби не са ограничени единствено до сблъсъка между черното
и бялото в тях. Те могат да бъдат изпълнени и с цветове, които са доста по-ограничени като количество, отколкото в живописта. Учителят разяснява, че определящи са видът на графичния материал и
начинът му на използване (чрез рисуване или печатане), за да наречем една творба „графика“.
Схемата с видовете изразни средства и материалите, с които са направени, са идейно обвързани
с черно-бялата графична моливна рисунка. При внимателно наблюдение в нея се откриват почти
всички от показаните в полетата разновидности на точки, линии, щрихи и петна.
Наред с разнообразните начини за създаване на графична рисунка се коментира и вторият основен способ за създаване на графично изображение – чрез отпечатване. Сложната печатна техника е
представена в дясната страница на учебника чрез адаптиран вариант отпечатък – петно от повърхността на леко надут балон – чрез темперни бои. Тази достъпна технология е предпочетена като
подходяща заради сюжетната линия в предстоящата изобразителна задача, изискваща създаване на
фантазни образи. Нереалният свят на сънищата е още една предпоставка за оптимално разгръщане
въображението на учениците, водещо към успешен краен резултат.
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(2)

IX

(1)

1

№ Месец/
по седмица
ред

Знам и мога от
първи клас.

(3)

Тема на
урочната
единица

ВД

(4)

Вид
урочна
единица

Нови
понятия

(6)
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК
- Знае имена и познава
творчеството на известни
български художници;
- Познава спектралните цветове
и ги свързва с конкретни
сезонни изменения;
- Знае основни изобразителни
материали и пособия и ги
разпознава в конкретна творба;
- Разграничава измислени от
реални образи;
- Диференцира рисунка, знак,
силует, пластика;
- Умее да изобразява
впечетленията си чрез рисунка.

(5)

Компетентности като
очаквани резултати
от обучението

(8)
Дидактически и
естетически
показатели от
решението на
визуалните
тестове и от
изпълнението на
изобразителната
задача

- Решаване на
диагностични
визуални тестове;
- Създаване на
композиция по
зададена тема със
сюжетно съдържание
по избор на ученика.

Методи и форми
на оценяване по
теми и/ или
раздели
(7)

Контекст и дейности
за всяка урочна
единица

(9)

Забележка

Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника. Теми от 1 до 16 включително са планирани за една урочна единица
(през първия учебен срок). Теми от 17 до 32 включително са предвидени за реализация в рамките на две урочни единици (през втория
учебен срок).
Използвани съкращения: ВД – входяща диагностика; НЗ – урок за нови знания; УПД – урок за упражнения и практически дейности;
ИД – изходяща диагностика.

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по учебен предмет „Изобразително изкуство“ за 2. клас

УТВЪРДИЛ
Директор: .........................................................................
(име, фамилия, подпис)

IX

X

X

2

3

4

Високи, сини
планини!

В живописния
подводен свят

Творбите на
художника

НЗ

НЗ

НЗ

- Изразява чрез описания и
рисунки емоционално
отношение към
красотата на природата;
- Разграничава светли и тъмни
цветове;
- Коментира изобразителната
дейност на художника
живописец;
- Описва най-важни особености
на живописните техники.

- Различава визуални
особености на обекти и явления
от заобикалящата го природна
среда (видове форми,
съотношения, цветове);
- Познава и прилага
изобразителни техники
за рисуване.

- Изразява отношение и
коментира творческата работа
на художника.

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

- Пресъздаване
богатството на водните
обитатели и средата им
чрез подходяща
живописна техника.

- Изобразяване на
пространството в
природен пейзаж чрез
използване
въздействието на
по-светлите цветове
в далечината.

живопис

светли и
тъмни
цветове;
художник
живописец

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

- Създаване рисунка на
природна среда, като
се използва различно
приложение на познат
изобразителен
материал.

художник

X

X

X

XI

5

6

7

8

Ориентиране в
планината

Думи образи

Искам
да стана...

В царството на
животните

НЗ

УПД

УПД

НЗ

- Разбира и коментира мястото
и значението на видовете
визуални знаци в различна
среда (с акцент върху
природната среда).

- Изобразява визуални
особености на животни;
- Разбира значението на
различни видове визуални
знаци в околната среда.

- Интерпретира особеностите
на различни фигурални образи
с изобразителна дейност;
- Използва в изображения
видове визуални знаци според
тяхното предназначение.

- Придобива представа и
изобразява най-важните
визуални особености на
животните (силует и детайли,
форми, цветове, съотношения);
- Коментира изобразителната
дейност на художника скулптор;
- Познава и прилага
изобразителни техники
за моделиране.

визуален
знак

художник
скулптор

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача
- Визуализиране
значението на познати
думи от чужди езици в
образи на предмети и
обекти.

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

- Пресъздаване
особеностите на
облеклото, пособията
и средата, в която
работят различните
професионалисти.

- Изобразяване по
образец конкретна
природна среда и
подходящи за нея
визуални знаци за
ориентиране.

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

- Създаване на обемна
фигура на животно в
раздвижена поза,
като се използват
допълнителни
укрепващи материали.

XI

XI

XI

9

10

11

Леденото
царство

Музикална
картина

Пъстър
зоопарк

НЗ

УПД

НЗ

- Различава визуални
особености на обекти и явления
от заобикалящата го природна
среда;
- Разграничава светли и тъмни
цветове;
- Комбинира и експериментира
с различни материали и
техники.

- Различава професията на
художника от други творчески
професии;
- Подбира материали, пособия и
техники за изобразяване на
емоционално състояние.

- Разкрива основни връзки
между обекти и природна среда
при наблюдения и
изобразителна дейност;
- Променя връзки между обекти
и среда при създаване на
фантазни изображения;
- Коментира особености на
изображения от реалния и
фантазния свят.

смесени
техники

декоративен
образ

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

- Различаване на
инструментите от
познато музикално
произведение и
изобразяване в
експресивна рисунка
чрез одухотворяването.

- Пресъздаване чрез
допълнителни ефекти
цветовете и красотата
на зимата в типична
ледена обстановка.

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

- Създаване рисунка
на предпочитано
животно, като
се променя визията
на окраската и ареала
му с включване
на множество
декоративни елементи.

XII

XII

XII

12

13

14

Коледна
картичка

Небивалици
от света на
сънищата

Снежна
завеса

- Познава и прилага в
изобразителна дейност техники
за рисуване, апликиране,
конструиране в равнина.

- Коментира особености на
изображения от реалния и
фантазния свят;
- Изобразява фантазни образи
по впечатление и въображение,
като използва светли и тъмни
цветове;
- Разграничава произведения на
изобразителното изкуство по
вид и жанр (графика);
- Описва най-важните
особености на графичните
техники.

НЗ

УПД

- Разграничава произведения на
изобразителното изкуство по
вид (скулптура);
- Прилага в изобразителна
дейност техники за моделиране;
- Придобива представа за
най-важните визуални
особености на обекти (силует
и детайли, форми).

НЗ

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

- Участване в
колективно
изграждане на
модулна художествена
конструкция чрез
индивидуално
моделиране на релефен
образ.

- Използване
възможностите на
различни графични
материали и изразни
средства на графиката
за създаване на
нереални образи.

- Изработване на
панорамна картичка
с коледни мотиви,
наподобяваща
триптих.

скулптура

графика,
фантазен
образ

I

I

(2)

I

15

16

(1)

17

УПД
УПД

Куклите
оживяват –
проект, II
част

(6)

ателие

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК
- Прилага в изобразителната
дейност техники за рисуване,
апликиране, конструиране;
- Подбира материали, пособия
и техники за изобразяване на
емоционално състояние.

(5)

- Интерпретира особеностите
на различни фигурални образи;
- Изразява отношение към
творческата работа на
художника;
- Комбинира и експериментира
с различни материали и
техники.

НЗ

(4)

- Придобива представа за
най-важните визуални
особености на човешки фигури
(силует, детайли, форми,
съотношения);
- Интерпретира особеностите на
различни фигурални образи;
- Използва в изображения
видове визуални знаци според
тяхното предназначение;
- Коментира мястото и
значението на видовете
визуални знаци в обществена
среда.

УПД

Детски театър

(3)

В ателието на
твореца.
Групов проект,
I част

По-бързо,
по-високо,
по-силно...

- Финализиране на
екипната проектна
дейност чрез изработка
на реквизити и декори
към избраното
произведение.

(7)

- Екипна творческа
дейност за създаване
на елементи за куклен
театър (кукли) по
художествен текст чрез
обемно апликиране и
конструиране.

- Изобразяване на
знаци за различни
видове спортове с цел
проектиране на
предмети с конкретна
потребителска
функция (медали за
награждаване).

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

(8)

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

(9)

I

II

II

18

19

20

НЗ
УПД

Родината в
моите очи

УПД

Малкият
Пикасо

Рисувам с цвят
и щрих

НЗ

УПД

Зимни
празници

Портрет

НЗ

Фигурална
композиция

- Изразява чрез описания и
рисунки емоционално
отношение към красотата на
природата;
- Интерпретира въздействието
на творби с тъмни и светли
цветове чрез описания и
изобразителна дейност;
- Разграничава произведения на
изобразителното изкуство по
жанр и ги интерпретира чрез
изобразителна дейност;
- Комбинира и експериментира
с различни материали и
техники.

- Променя връзки между обекти
и среда при създаване на
фантазни изображения;
- Интерпретира особеностите на
различни фигурални образи;
- Разграничава произведения
на изобразителното изкуство по
жанр и ги интерпретира чрез
изобразителна дейност.

- Придобива представа и
изобразява най-важните
визуални особености на
човешки фигури и животни;
- Разграничава произведения на
изобразителното изкуство по
жанр (фигурална композиция);
- Описва най-общи
характеристики на основен
жанр в изкуството.

- Създаване на
тематична фигурална
композиция,
разполагане правилно
фигурите в нея и
изобразяване на
конкретно движение,
действие.

- Изобразяване на
забавен, комбиниран
портрет (от анфасна и
профилна позиция)
по впечатление от
творби на известни
художници, като
спазва основни
композиционни
правила.
- Представяне в
комбиниран пейзаж
контраста и
взаимодействието
между различните
изразни средства на
живописта и
графиката – цветните
и черно-белите петна
и линии.

фигурална
композиция

портрет

пейзаж

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

II

III

III

21

22

23

УПД

УПД

Годишни
времена

УПД

Словото в
рисунки

Художествена
конструкция

НЗ

УПД

Пъстри цветя

Художник
илюстратор

НЗ

Натюрморт

- Сравнява визуални особености
на различни обекти и явления
от заобикалящата го среда;
- Изразява чрез описания и
рисунки емоционално
отношение към красотата на
природата;
- Прилага в изобразителната
дейност техники за апликиране
и конструиране;
- Подбира материали, пособия и
техники за изобразяване на
емоционално състояние.

- Коментира изобразителната
дейност на художника
илюстратор.

- Изобразява реални образи по
впечатление и въображение,
като използва светли и тъмни
цветове;
- Разграничава произведения
на изобразителното изкуство
по жанр;
- Описва най-общи
характеристики на основен
жанр в изкуството;
- Комбинира и експериментира
с различни материали и
техники.

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

- Създаване на
илюстрация чрез
включване в нея по
подходящ начин на
фрагмент от текста
или цялото му
съдържание.

- Участване в
колективна изработка
на обемна
художествена
конструкция чрез
индивидуално
изграждане на
релефен фрагмент
от нея.

художник
илюстратор

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

- Пресъздаване в
натюрморт красотата
на предметите от
заобикалящия ни свят
чрез спазване на
правилата за
технологично и
композиционно
изграждане.

натюрморт

III

III

IV

24

25

26

НЗ
УПД

Спомен от
празника

УПД

Цветен венец

Великден!

УПД

УПД

Водата –
извор на
живот

Пролетни
празници

НЗ

Красотата на
природата

- Различава визуални
особености на обекти и явления
от заобикалящата го природна
среда;
- Разграничава светли и тъмни
цветове;
- Изобразява реални образи по
впечатление и въображение,
като използва светли и тъмни
цветове;
- Комбинира и експериментира
с различни материали и
техники.

- Интерпретира особеностите на
различни фигурални образи с
изобразителна дейност;
- Подбира материали, пособия и
техники за изобразяване на
емоционално състояние.

- Различава визуални
особености на обекти и явления
от заобикалящата го природна
среда;
- Изразява чрез описания и
рисунки емоционално
отношение към красотата на
природата;
- Изобразява реални образи по
впечатление и въображение,
като използва светли и тъмни
цветове;
- Подбира материали, пособия и
техники за изобразяване на
емоционално състояние.

смесени
техники

изобразяване

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача
- Апликиране модел
на венец от хартиени
цветя чрез
комбиниране на
плоски и релефни
елементи, залепени
едно- и/или
многопластово.
- Апликиране на
тематична
композиция чрез
използване
възможностите на
мозаичното
изграждане с
нетипичен
изобразителен
материал.

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

- Пресъздаване с
подходящи цветови
съчетания състоянието
на водата в чиста или
замърсена природна
среда с цел да се
провокират
определени емоции
и настроения.

IV

IV

V

V

27

28

29

30

НЗ

УПД

Красотата на
сезоните

УПД

Увеселителен
парк

Богатствата на
Земята

НЗ

УПД

Клоун

Богатство в
образи

УПД

УПД

В дълбините
на Космоса

Декоративен
образ

НЗ

Издраскани
рисунки

- Сравнява визуални особености
на различни обекти и явления
от заобикалящата го среда;
- Комбинира и експериментира
с различни материали и
техники;
- Подбира материали, пособия
и техники за изобразяване на
емоционално състояние.

- Различава фигурални и
нефигурални образи;
- Интерпретира особеностите на
различни фигурални образи с
изобразителна дейност.

- Коментира особености на
изображения от реалния и
фантазния свят.

- Интерпретира въздействието
на творби с тъмни и светли
цветове чрез описания и
изобразителна дейност;
- Коментира изобразителната
дейност на художника график;
- Познава и прилага в
изобразителната дейност
техники за издраскване.

смесени
техники

фигурален
образ

художник
график

- Създаване на
природен пейзаж с
включване на
природни материали
на подходящи места
с цел постигане на
още по-голяма
реалистичност.

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

- Създаване на
декоративен
проект за фрагмент
(маска) или цялостен
образ на цирков артист
– клоун.

- Упражняване
рисуването на
фигурална композиция
по зададена тема
чрез пресъздаване
разнообразието на
фигуралния образ.

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

- Използване на
усвоени изразни
средства за създаване
на графична рисунка
чрез издраскване на
самостоятелно
подготвен восъчен
(кредов) картон.

V

V

31

32

- Познава основните видове и
жанрове в изобразителното
изкуство;
- Разграничава реален,
декоративен, фантазен образ;
- Разпознава спецификата на
основни изобразителни
материали и техники;
- Свързва предназначението на
определени визуални знаци с
конкретна среда;
- Повишава изобразителните
си умения за изразяване чрез
творчество.

УПД

ИД

УПД

Различни и
еднакви –
проект

Какво научих
във втори
клас?

Пред прага на
лятото

Дидактически и
естетически
показатели от
изпълнението на
изобразителната
задача

Дидактически и
естетически
показатели от
решението на
визуалните
тестове и
изпълнението на
изобразителната
задача.

- Проучване на
информация за
разнообразието на
човешките индивиди
по света и
изобразяването им в
обичайната им
среда на живот чрез
фигурална
композиция.

- Решаване на
диагностични
визуални тестове;
- Създаване на
композиция по
зададена тема със
сюжетно съдържание
по избор на ученика.

Разработил: ………………………………….......................................................….
(Име, фамилия, подпис)

- Сравнява визуални особености
на различни обекти и явления
от заобикалящата го среда;
- Придобива представа за
най-важните визуални
особености на човешки фигури
(силует,детайли, форми,
цветове, съотношения);
- Изобразява визуални
особености на човешки фигури
и животни.

УПД

Разходка из
света

11. При възникнали обстоятелства от обективен характер годишното тематично разпределение подлежи на изменение, допълнение и преструктуриране,
което се отразява в колона 9 или в допълнителна таблица и се утвърждава допълнително от директора на училището при спазване на
препоръчителното процентно разпределение на задължителните учебни часове за годината.

10. В колона 8 се посочват методите и формите за оценяване (те може да са свързани с конкретната тема на урочната единица, но може да са и
ориентирани върху цял раздел) – при спазване на ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците, както и за оценяване на другите
дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, семинари, работа по проекти и др.), и при отчитане на съотношението при формиране на
срочна и годишна оценка в раздел „Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците“ на съответната учебна програма.

9. В колона 7 се записват учебни дейности, свързани с преподаване на нов учебен материал, упражнения, преговор, както и за гарантиране на
изпълнението на учебната програма в съответствие с предвиденото в раздел „Дейности за придобиване на ключови компетентности и
междупредметни връзки“ на съответната учебна програма.

8. В колона 6 се описват новите понятия за конкретната урочна единица (ако има такива).

7. В колона 5 се описват накратко компетентностите като очаквани резултати от обучението в рамките на конкретната урочна единица.

6. В колона 4 се посочва урочната единица, като за ориентир може да се използва съответната таблица в учебната програма за препоръчителното
процентно разпределение.

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 и може да не е същата като темата на урока в учебника или темата в учебната програма.

4. В колона 2 се посочва учебната седмица поред, като следва да се отчита броят на учебните седмици по заповед на министъра за графика на
учебното време.

3. В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговаря на броя на
часовете по училищен учебен план за съответния клас.

2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година.

1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (а при необходимост – и по
паралелки), като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда.

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

Изобразително изкуство 2. клас
Обсъждат се примерните варианти на рисунки на фантастични същества чрез различни комбинации от линии, точки, щрихи и петна. Учителят стимулира пълноценното им използване, за да
станат съществата от сънищата още по-необикновени.
Допълнителни методически ресурси: картинна галерия с кратка информация за творчеството
на П. Пикасо; видеоуказания за рисуване на щрихи; визуализирана задача за свързване; видеоуказания за отпечатване с балон.

ТЕМА 14. КОЛЕДНА КАРТИЧКА
Глобална тема: Изобразителни техники
Цели:
• Усвояване на знания чрез достъпна хронологична информация за появата на поздравителните
картички като резултат от технологичния напредък и печатарската индустрия;
• Усъвършенстване на уменията за художествено конструиране в равнина;
• Прилагане на технологични умения при изработване на панорамен модел на картичка;
• Разбиране на технологичния напредък за начина, по който изглеждат и функционират изделията.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Материали и техники:
• Познава изобразителни техники за рисуване, апликиране и конструиране.
Понятия: поздравителна картичка, празници.
Ключови компетентности:
• Компетентности в областта на българския език – участие в комуникативни ситуации за
обогатяване на художествената изразност с понятия от изобразителното изкуство;
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – развиване на представи за визуални характеристики на геометрични форми
и линии, познаване на мерни единици, съотношения и количества;
• Дигитална компетентност – интерактивна употреба на информационно-комуникативни
технически средства с помощта на учителя за възприемане на художествени произведения и сбирки.
Възможни междупредметни връзки: Математика, Технологии и предприемачество.
Възможности за индивидуална творческа проява: самостоятелен избор на дизайн на картичката – наподобяващ отварящ се прозорец или входна врата; сюжетното решение във вътрешността
на картичката и външното ѝ оформление е също индивидуално.
Методически насоки:
При дискутирането върху показаните картички учителят следва да насочи вниманието в
няколко посоки:
• Каква е формата на картичките от миналото до наши дни и как се променя начинът им на съществуване в пространството – от плоски към релефни;
• Имат ли възможност да се отварят и по какъв начин може да става това;
• Спецификата на изобразеното върху тях е друг важен акцент, който провокира коментар не
само за празника, за който са предназначени, а и за стилистиката на изображението – от черно-белите архивни варианти до съвременната експлозия от цветове и всякакви други украсни елементи
– специални отвори, блестящи частици, интересни рамки от декоративни елементи, стикери и др.
Историята за първата коледна картичка и повода за създаването ú има за главна цел да разкрие
технологията, по която се създават голяма част от днешните поздравителни картички. Именно
стремежът да достигнат до все повече хора е причина, подобно на книгите, вестниците и списанията,
те да се отпечатват на специални машини.
Педагогът отбелязва, че технологията на размножаване на картичките не е отместила напълно
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Книга за учителя
ръчната изработка на тези изделия. Дори и днес продължават да се създават такива уникални
творения, които предизвикват възхищението на адресатите им и ги карат да се чувстват специални.
Тази кауза е основополагаща при поставянето на изобразителната задача. Предложените два
примера на панорамни картички кореспондират пряко с историята за първата коледна картичка,
която е пресъздавала по подобен начин (представлявала е триптих) уюта в дома на празнуващо
семейство.
Допълнителни методически ресурси: визуализация на задача за подреждане на разпръснати
съставни части; видеоуказания за създаване на панорамна картичка.

ТЕМА 15. ПО-БЪРЗО, ПО-ВИСОКО, ПО-СИЛНО...
Глобална тема: Образи и форми. Човешки дейности и знаци
Цели:
• Затвърдяване на умението да се предава информация чрез знаково обозначаване;
• Разбиране значението на някои видове знаци в регулирането на конкретни обществени отношения;
• Прилагане на знанията за устройство и движение на човешката фигура в стилизирано знаково
изображение.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и образ:
Придобива
представа за най-важни визуални особености на човешки фигури.
•
Зрител и творба:
• Изразява свои впечатления при възприемане на различни видове творби на изкуството.
Визуална комуникация:
• Обяснява основни понятия за визуални знаци.
Понятия: знак, силует, фигура на спортист, поза и движение.
Ключови компетентности:
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – използване на геометрични фигури при създаване на образи и знаци, за
ориентиране в пространството и за изобразяване на съотношения;
• Социални и граждански компетентности – ориентиране посредством визуални знаци в
околната среда (обществена).
Възможни междупредметни връзки: Математика, Физическо възпитание и спорт.
Възможности за индивидуална творческа проява: избор на няколко предпочитани спортове
от предложен примерен набор за визуализиране чрез знаци.
Методически насоки:
В началото на урока се обсъждат познати на учениците факти от провеждането на популярните
Олимпийски игри, както и непозната, любопитна информация за тях. Коментират се например:
• богатството от спортове, включени в състезанието, и постепенното увеличаване на техните
разновидности;
• знакът на Олимпийските игри и символиката на петте, различно оцветени, преплетени кръга;
• девизът на Олимпиадата и детайли около откриването, закриването на игрите и награждаването на победителите в състезанието.
Чрез снимките на спортисти, състезаващи се в едни от най-първите спортове, включени в тази
мащабна надпревара, се подпомага разбирането за знаковото им обозначаване. Бялата пунктирана
линия и местата на ставните връзки, обозначени с бели точки, „превеждат“ по достъпен начин основополагащия принцип при създаването на знаци за тези спортове (лесно се проследяват позата и
движението, преобразувани в знак). По нагледен начин учениците проследяват вграждането на бяло-
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то пунктирано обозначение в черния, плътен силует на всяка от опростените фигури на спортисти,
изобразени в схематичните модели под снимките.
За по-успешната разпознаваемост на определени спортове в изображението на знака понякога
се вписват дребни, но ключови детайли. Обръща се внимание на характерни аксесоари, пособия
или обстановка, с които си служат и се реализират спортистите. Такива примери са: щангите на
вдигащия тежести, гюлето на тласкача, пистата на състезателя на дълъг скок, боксовите ръкавици и
др.
По аналогия с изброените примери може да се коментират особеностите и на другите спортове,
представени чрез рисунките вдясно. От учениците се очаква именно от този илюстративен материал
да изберат три от спортовете и да ги представят чрез знаци. Най-предпочитания от трите спорта
учителят препоръчва да се изобрази във формата на златен медал (за първо място) и т.н.
Допълнителни методически ресурси: визуализация на задачата за правилното свързване на
знак с образ.

ТЕМА 16. В АТЕЛИЕТО НА ТВОРЕЦА. Групов проект – I част
Глобална тема: Образи и форми. Професията на художника. Изобразителни техники
Цели:
• Формиране на представи за сходствата между професията на художника и други творчески
професии, както и открояване на специфичните им особености;
• Запознаване с обстановката, материалите и пособията, с които си служат майсторите от други
творчески професии – сценографи на декори и кукли, шивачи и др.;
• Разбиране предназначението на ателието като специално помещение, в което работят различни творци.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и образ:
Пресъздава
особености на различни фигурални образи.
•
Материали и техники:
• Познава изобразителни техники за рисуване, моделиране, апликиране, гравиране и конструиране.
Понятия: ателие, куклен театър, театрални кукли и костюми.
Ключови компетентности:
• Умения за учене – планиране на самостоятелната работа на ученика;
• Социални и граждански компетентности – изразяване на междуличностни и междукултурни умения за общуване при участие в колективни творчески проекти; коментиране на различни професии и оценяване ролята на творческата професия на художника в обществото;
• Инициативност и предприемчивост – развиване на инициативност, креативност и новаторство чрез участие в проектни дейности;
• Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество – развиване на естетическо чувство чрез артистично себеизразяване и включване в културния живот;
• Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт
– дискутиране на проблеми, свързани с различия и неравенство между хората; дискутиране на възможности за устойчиво използване на материали и ресурси в учебния процес.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят, Български език и литература, Технологии и
предприемачество.
Възможности за индивидуална творческа проява: самостоятелен избор както на художественото произведение, така и на конкретните персонажи, които ще се пресъздават чрез кукли.
Методически насоки:
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Беседата в началото на урока насочва към припомняне на редица творчески професии, които
се характеризират с това, че работата при тях се извършва в специално оборудвани работилници.
С помощта на педагога се коментира спецификата на обстановката, в която творят художниците,
шивачите, фотографите, обущарите, и се въвежда общото за всички тези майстори понятие „ателие“
– помещението, в което работят.
Анализът по репродукциите в учебника продължава с фокусиране върху ателието, в което
работи майсторът на кукли за театрални представления. Неговата дейност и обстановката се
оприличават на ателието и творческия процес на художника скулптор. След разглеждане на
презентацията за Музея на куклите в град Варна учителят обобщава, че в много куклени театри
има отделни специализирани ателиета, в които се създават различни видове кукли: кукли великани,
кукли на конци (марионетки), ръкавични кукли (петрушки), кукли маски, както и костюмите за тях,
декорите за представлението и т.н.
На страницата в учебника са представени примерни варианти на различни кукли от Музея в
град Варна: „Румето и старият лъв“ (пример за кукли на конци и щеки), както и кукли от Държавния
куклен театър в град Русе от представлението „Принцесата и граховото зърно“ (с размерите на
среден човешки ръст).
Преди започване на самостоятелната творческа дейност по екипи учителят дава указания, че
приказката, която ще се визуализира в образи на кукли, трябва да съдържа персонажи на човешки
фигури. Подкрепящата схема със стъпките в учебника подсказва начина, по който лесно могат да
се изработят персонажи на хора. Друг важен момент, на който педагогът трябва да акцентира, е, че
изработката на куклите е първият етап от самостоятелна проектна дейност, която ще продължи и в
следващия урок, за да се изработят декорите към избраната приказка.
Допълнителни методически ресурси: виртуална разходка в музей; картинна галерия и виртуална разходка в ателие на художник; анимирани стъпки при конструиране на обемни фигури на
кукли.

ТЕМА 17. ДЕТСКИ ТЕАТЪР. Куклите оживяват – проект, II част
Глобална тема: Изобразителни техники
Цели:
• Обогатяване на представите за театралното изкуство като поле за изява на много художници;
• Затвърдяване на уменията за самостоятелно художествено конструиране в пространството
чрез изработване на декори;
• Усъвършенстване на уменията за планиране на проектни дейности и успешно представяне на
крайния резултат.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Материали и техники:
• Комбинира различни изобразителни материали и техники.
Понятия: театър, сцена, декори.
Ключови компетентности:
• Компетентности в областта на българския език – участие в сценични форми за групова творческа изява чрез декори, костюми, маски при драматизация на художествен текст;
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки
и на технологиите – използване на геометрични фигури при създаване на образи и знаци, за ориентиране в пространството и за изобразяване на съотношения;
• Дигитална компетентност – интерактивна употреба на информационно-комуникативни технически средства с помощта на учителя за възприемане на художествени произведения и сбирки;
• Умения за учене – планиране на самостоятелната работа на ученика;
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• Социални и граждански компетентности – изразяване на собствено мнение; общуване по подходящ и творчески начин в културни ситуации;
• Инициативност и предприемчивост – развиване на инициативност, креативност и новаторство

чрез участие в проектни дейности; представяне на продукта от самостоятелно изпълнена изобразителна задача пред учениците от класа;
• Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество – участие в игрова дейност
за артистично себеизразяване и участие в културния живот; развиване на естетическо чувство чрез
артистично себеизразяване и включване в културния живот; посещения на музеи, галерии и сбирки за
възприемане ролята на естетически фактори в околната среда (природна и обществена).
Възможни междупредметни връзки: Български език и литература, Технологии и предприемачество, Музика.
Възможности за индивидуална творческа проява: самостоятелно екипно решение относно
количеството и вида на декоративните елементи в реквизитите.
Методически насоки:
Разположеният върху цялата страница фрагмент от театрално оформление на сцена има за цел да
провокира в началото на урока беседа за необходимостта от основни реквизити при реализирането на
едно куклено представление. Учителят обръща внимание на завесата, която се вдига и спуска преди и
в края на постановката; на параваните, зад които стоят актьорите (т. нар. кукловоди), раздвижващи по
различен начин куклите; на наличието понякога на декори с превозни средства, сгради, растителност
и прочие в зависимост от съдържанието на драматизирания текст.
Достатъчно големият формат на представените кукли дава възможност учениците без затруднения да се справят с разпознаването на вида кукли и начина им на задвижване. Едва забележимите, но
много здрави конци са изключително важен детайл на куклите марионетки. Те са разковничето куклите да могат да извършват движения с части от тялото си (глава, ръце) при допълнителната намеса
от страна на кукловодите.
При преминаване към указанията за самостоятелната екипна дейност учителят акцентира върху
голямото значение на внимателното препрочитане и припомняне на текста от приказката. Това ще
подскаже с какви детайли и необходими елементи декорите на всеки от екипите ще бъдат достатъчно
разпознаваеми.
Педагогът припомня, че при представянето накрая на фрагмента от приказката всеки екип може
да използва в разиграването не само думи и движения, но и танци и музикални изпълнения пред
своеобразната „публика“ (класа), която ще оцени най-атрактивното представяне с най-силните и найпродължителни аплодисменти.
Допълнителни методически ресурси: видеодемонстрация и указания за създаване на декори
за куклен театър.

ТЕМА 18. ФИГУРАЛНА КОМПОЗИЦИЯ. Зимни празници
Глобална тема: Образи и форми. Видове и жанрове в изкуството
Цели:
• Запознаване с особеностите на фигуралната композиция и задължителните за нея елементи;
• Разграничаване на фигуралната композиция от композирането (подредбата) изобщо в изобразителното изкуство;
• Запознаване с основни правила при разполагане на главните и второстепенните части във
фигуралната композиция.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и образ:
Пресъздава
особености на различни фигурални образи.
•
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Зрител и творба:
• Коментира творби от различни жанрове изкуство.
Понятия: фигурална композиция, подредба, човешка фигура, движение, действие.
Ключови компетентности:
• Компетентности в областта на българския език – създаване на описания за произведения
на изобразителното изкуство от различни видове и жанрове; разширяване на речника на учениците
с нови понятия за изкуството;
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – развиване на представи за визуални характеристики на геометрични форми
и линии, познаване на мерни единици, съотношения и количества;
• Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество – разглеждане произведения на изобразителното изкуство от наши и чуждестранни художници за разширяване на познанията
за художествени творби и творчески дейности.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят, Математика, Физическо възпитание и спорт.
Възможности за индивидуална творческа проява: самостоятелно се определят видът, броят
и действието на фигурите в композицията, както и обстановката, в която се намират.
Методически насоки:
В началото педагогът разяснява кое произведение наричаме фигурална композиция. Той пояснява, че този вид композиции се различават от останалите по това какво точно е изобразено в
тях. За да се нарече една композиция „фигурална“, то в нея задължително трябва да присъстват човешки фигури. Другата важна особеност, която следва да се коментира, е, че фигурите пресъздават
конкретно действие или състояние (например: хоро, танц, разходка, вечеря и др.), тоест набляга се
на движението, позата им, комуникацията помежду им.
Репродукцията на картината „Зимен празник“ демонстрира по много разпознаваем начин един
от основните способи за подредба на елементите на композицията – в случая композирането е кръгово. Няколкото вътрешни по-малки дъговидни линии създават усещането за спираловидна подредба, която подсилва илюзията за динамиката, повторяемостта на селското хоро. Композиционната
подредба в права хоризонтална линия (подобно на показаните детски рисунки) създава впечатление
за статичност, неподвижност, спокойствие. Разполагането на фигурата върху рисувателната повърхност в права, но диагонална линия (както е в примерите с балерини) отново предизвиква усещане за
движение.
Друг съществен акцент в темата на урока е разясняването на балансираното подреждане на
фигурите в площта на листа (платното), за да изглежда добре композицията. Различните начини за
създаване на уравновесена и асиметрична творба са представени чрез творчеството на един и същ
автор – Едгар Дега, чиято любима тема са били балерините. Търсеният аналог с броя на фигурите
отляво и отдясно в творбите и броя на тежестите във везните под тях дава нагледна информация за
значението на вида и количеството на изобразените човешки фигури. Средната композиция е типичен пример за това как две по-мащабни фигури в единия близък край на листа се компенсират от
няколко по-малки фигури, разположени в противоположния далечен край.
Изобразяването на фигурите в определено открито пространство или в закрита среда е последната особеност, на която учителят обръща внимание преди поставяне на темата и започване на практическата дейност.
Всички дотук фиксирани основни положения се съпоставят накратко и примерните детски рисунки (брой, вид, разположение на фигурите, действие, среда).
Последните насоки от страна на учителя касаят припомняне съвместно с учениците за това кои
са основните части в човешката фигура, как са разположени те. Примерните статични и раздвижени
пози на дървената фигурка подкрепят обсъждането и генерират идеи за предстоящото композиционно изграждане.
Допълнителни методически ресурси: визуализация на задача за свързване; анимация с движе-
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ща се фигура на дървено човече.

ТЕМА 19. ПОРТРЕТ. Малкият Пикасо
Глобална тема: Реален и фантазен свят. Образи и форми. Видове и жанрове в изкуството
Цели:
• Запознаване с особеностите на портрета като жанр в изобразителното изкуство и разглеждане
на някои от разновидностите му;
• Разграничаване и съпоставяне на жанровете „портрет“ и „фигурална композиция“ като близки според обекта на пресъздаване;
• Запознаване с основни изисквания при изграждане на портрет.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и образ:
• Пресъздава особености на различни фигурални образи.
Зрител и творба:
• Коментира творби от различни жанрове изкуство.
Понятия: портрет, поза, човешки образ, прилика.
Ключови компетентности:
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – използване на геометрични фигури при създаване на образи и знаци, за
ориентиране в пространството и изобразяване на съотношения; групиране и съпоставяне на обекти
по определен визуален признак.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят, Математика.
Възможности за индивидуална творческа проява. Предоставена е възможност да се избере
между рисуване на собствен портрет или портрет на друг човек; Друга възможност е да се избере
профилния, анфасния или комбинирания вариант на изобразяване.
Методически насоки:
Въвеждането в темата започва с анализ на съдържанието на репродуцираните творби. Анализът
на частите и позата на изобразените човешки фигури се разгръща и в съпоставителен план с изученото в предходния урок. Откриването на прилики и различия в същността на изображенията предшества усвояването на понятието „портрет“ като жанр в изобразителното изкуство. И в предходния, и в този урок главен обект на изобразяване е човекът, но докато във фигуралната композиция
обикновено той присъства в целия си ръст, то при портрета може да бъде изобразена не само цялата
човешка фигура, а и фрагмент от нея. Педагогът обръща внимание, че дори най-често срещаният
вариант е създаването на портрет само на главата на изобразявания. Подходящо е да се обсъдят и
други популярни начини в съвремието ни за създаване на портрети – чрез професионална фотографска снимка или с любителско заснемане с телефон и камера.
Във всички случаи същността на портретния жанр в изобразителното изкуство трябва да се
разкрие като стремеж да се изобразят най-характерните черти и особености на модела (портретувания). Това е друга, съществена разлика, която разграничава идейния замисъл на портрета (дори в цял
ръст) от този на фигуралната композиция.
Именно търсената максимална прилика при рисуването на портрет изисква позиращият да не
извършва много движения, а да е застанал неподвижно, в покой. Тази застиналост си личи и в примерните творби, които показват, че всички тези хора са застанали в такива пози специално за целта
– като че ли се оглеждат в огледало. Чрез последния коментар педагогът подсказва отговора на въпроса – как голяма част от художниците успяват да нарисуват портрети на самите себе си. Обръща
се внимание и на факта, че в съвремието ни вместо моделът да позира продължително време, при
създаване на такива произведения могат да се използват негови портретни снимки.
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Любопитната информация за портретите, които е създал един от световноизвестните художници – Пабло Пикасо, има пряка връзка със същността на практическата задача. Специфичните за определен период от творчеството му различни гледни точки на изобразяване са забавен и достъпен за
учениците начин да упражнят рисуването на портрет. Именно към този начин на рисуване П. Пикасо
се е стремял в желанието си да наподобява неповторимото детско творчество.
По илюстрацията в учебника педагогът обсъжда съвместно с учениците различните възможни
варианти да се създаде портрет. Паралелно демонстрираните в няколко стъпки начини за рисуване
на портрет анфас и в профил имат за цел да подпомогнат учениците при изграждането на комбиниран портрет. По този начин се открояват по-добре промените, които настъпват при рисуване в двата
варианта – отпред и отстрани.
Промените, които настъпват с линията, разделяща отначало яйцето (наподобяващо формата на
човешка глава) на две симетрични половини, са допълнителен разясняващ механизъм, визуализиращ междинен етап на прехода от пълния анфас до чистия профил.
Допълнителни методически ресурси: картинни галерии с творби на художници; видеодемонстрация със стъпките за рисуване на портрети; видеодемонстрация за промяната на средната линия
в яйцевидна форма.

ТЕМА 20. РИСУВАМ С ЦВЯТ И ЩРИХ. Родината в моите очи
Глобална тема: Красотата на природата. Образи и цветове. Видове и жанрове в изкуството.
Изобразителни техники
Цели:
• Формиране на представи за най-общите характеристики на пейзажа като жанр в изобразителното изкуство;
• Разграничаване и диференциране на разновидности на пейзажни композиции според вида на
използвания изобразителен материал и съдържанието на творбата;
• Познаване на живописни и графични изразни средства и обединяването им в единна пейзажна творба (цветно петно, графична линия, щрих и пр.);
• Успешно съчетаване на разнородни материали – графични и живописни.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и среда:
• Посочва основни връзки между природни обекти и среда в реални ситуации.
Обект и образ:
• Разграничава светли и тъмни цветове в различни изображения; Дискутира въздействието на
творби с тъмни и светли цветове.
Зрител и творба:
• Коментира творби от различни жанрове изкуство.
Понятия: пейзаж, изображение, природа, графика, живопис, апликация.
Ключови компетентности:
• Компетентности в областта на българския език – свързване на рисунки с художествено
описание на природни картини; създаване на описания за произведения на изобразителното изкуство от различни видове и жанрове;
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – използване на изобразителни изразни средства – точка, линия, щрих;
• Социални и граждански компетентности – изобразяване на природни обекти от родния
край, рисуване на природни картини от различни сезони.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят, Технологии и предприемачество.
Възможности за индивидуална творческа проява: индивидуални предпочитания относно
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сюжета на комбинирания (смесен) пейзаж; самостоятелна преценка за цвета, формата и разполагането на рамката на очила върху композицията.
Методически насоки:
Основният акцент в темата е да се придобият представи за основните характеристики на пейзажа като жанрова разновидност в изкуството. Темата на урока фиксира още един ключов аспект в
него – възможността да се съпоставят и същевременно затвърдят категорично знанията и уменията
на учениците за познатите им вече живописни и графични изразни средства.
Чрез имитацията на реална околна среда – гледката през прозореца и двете творби, пресъздадени чрез средствата на живописта и графиката, се обезпечава дискусията по тези важни въпроси.
При събеседването педагогът обръща внимание на следното: необходимостта от непосредствено
наблюдение на околната среда и достоверното ѝ пресъздаване върху рисувателната повърхност; използването на статив за удобство на рисуващия; разнообразието на изобразителни материали при
изобразяването на красиви природни гледки.
Учителят акцентира и върху друга възможност – красотата на някои изгледи до такава степен
е възможно да ни впечатли, че споменът за нея да се запечата трайно. Възможно е да бъде толкова
траен, че лесно да се възпроизведе в рисунка. Учениците се приканват да споделят такива лични
преживявания.
При запознаване с понятието „пейзаж“ учителят разяснява, че пейзажите могат да бъдат различни в зависимост от предпочитанията да се изобрази само природа или пък градска или селска среда
с типичните за тях къщи, блокове, улици и др. Възможен е и комбиниран вариант и тогава пейзажите
се наричат смесени.
Именно такъв комбиниран пейзаж учениците имат за задача да изобразят в практическото упражнение. При него освен смесване на природни красоти и красоти, създадени от човека, смесване
е налице и в друг аспект – между цветни, живописни петна и типичните графични изразни средства
– линия, щрих. В още една посока е налице съчетаване, а именно – между рисунката и апликацията
на допълнителни елементи. Поради включването на апликирани елементи е избегната употребата на
типичен живописен материал (бои), а са предложени цветни моливи (по възможност акварелни) за
пресъздаване на цветните фрагменти в композицията. След проследяване на етапите от учебника се
пристъпва към практическата част на урока.
Допълнителни методически ресурси: видео с указания за основната практическа задача.

ТЕМА 21. НАТЮРМОРТ. Пъстри цветя
Глобална тема: Образи и цветове. Видове и жанрове в изкуството. Изобразителни техники
Цели:
• Формиране на представи за натюрморта като жанр в изобразителното изкуство и за неговите
най-общи характеристики;
• Тълкуване съдържанието и разполагането на композиционните елементите в различни видове
натюрморти;
• Прилагане на вече усвоени знания и умения за композиционно разполагане и изграждане на
натюрморт с живописни материали.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Зрител и творба:
• Коментира творби от различни жанрове изкуство.
Материали и техники:
• Разбира най-общо връзката между материал и техника.
Понятия: натюрморт, разполагане в пространството, форма, цвят.
Ключови компетентности:
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• Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество – разглеждане произведе-

ния на изобразителното изкуство от наши и чуждестранни художници за разширяване на познанията
за художествени творби и творчески дейности;
• Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт –
дискутиране на възможности за устойчиво използване на материали и ресурси в учебния процес.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят, Математика, Технологии и предприемачество.
Възможности за индивидуална творческа проява: самостоятелно решение за броя на цветята
и разполагането им в композицията, както и за формата и декорацията на вазата; включване по желание и на вторични елементи, като листа, дребни предмети и др.; цветовото съчетание в творбата
също е по собствена преценка.
Методически насоки:
Запознаването с поредния жанр в изобразителното изкуство в хронологичната последователност на предходните няколко теми дава възможност лесно да се направи съпоставка между спецификата на натюрморта и останалите жанрови разновидности.
Събеседването по двете репродукции в началото на лявата страница и съпоставянето им по съдържание и разположение на елементите в тях е своеобразна интеграция по хоризонтала, тъй като
учениците си припомнят някои правила, изучавани в първи клас. Подсещат се как лесно се започва
рисуването на плодове, зеленчуци според характерната им форма (от геометрични фигури) и как е
правилно да се нарисуват на листа обектите – приблизително в центъра му, не много едри, нито пък
прекалено дребни.
Трите репродукции на картини на художници демонстрират едни от най-често изобразяваните
предмети и обекти при създаването на натюрморти. Въпреки че всички примери в учебника са
създадени с живописни материали, педагогът обяснява, че натюрморт е възможно да се направи
и с графични изобразителни материали, но се среща по-рядко. В съпоставителния анализ между
картината на Ван Гог „Слънчогледи“ и детската рисунка се търсят следите паралели:
• Двете произведения си приличат по това, че са: представители на един и същ жанр в изобразителното изкуство; сюжетното им съдържание е сходно – ваза със слънчогледи и ваза с цветя;
разположението и големината на обектите е почти еднакво – големина и форма на вазата, площта,
която заемат растенията, фоновото третиране (като съотношение);
• Основните различия между двете произведения са: видът и броят на изобразените растителни
видове; използваните живописни материали и техники (рисуване с маслени бои и четки; рисуване с
темперни бои, акварелни бои, четки и други пособия); цветовото решение на творбите.
След анализа на репродукциите учителят насочва вниманието върху технологичната последователност при създаване на натюрморт с цветя. Обръща особено внимание на съотношението ваза
– цветя. Заради техниката на отпечатване на боята от хартиена ролка цветята стават обемисти и е
необходимо да се предвиди достатъчно пространство за тях. Друга важна особеност изисква да се
отбележи, че тази техника предполага да се започне от най-задното цвете, а останалите да се наслагват в близост едно до друго.
Допълнителни методически ресурси: картинна галерия и кратка информация за художника
Винсент ван Гог; видеоуказания за рисуване на натюрморт.
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ТЕМА 22. ХУДОЖНИК ИЛЮСТРАТОР. Словото в рисунки
Глобална тема: Професията на художника
Цели:
• Запознаване с една от разновидностите на професията художник – илюстратор;
• Разбиране същността на тази професия и разпознаване на спецификата в стила на различните
илюстратори;
• Затвърдяване и разширяване на знанията за илюстрацията и свързаните с нея автори.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Зрител и творба:
• Познава най-общо професията на художника.
Понятия: художник илюстратор, илюстрация, книга, литературно произведение.
Ключови компетентности:
• Компетентности в областта на българския език – илюстриране на познати литературни
произведения;
• Социални и граждански компетентности – коментиране на различни професии и оценяване
ролята на творческата професия на художника в обществото.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят, Български език и литература, Математика.
Възможности за индивидуална творческа проява: индивидуален избор на художествен текст,
на формата и начина на украсяване на рамката за текстовото поле.
Методически насоки:
В началото на урока се припомня предназначението на илюстрациите (от първи клас), както и
местата, на които може да се срещнат тези творби (книги, списания, учебници и др.). Чрез дискусията по репродукциите на илюстрации на учениците се обръща внимание на различния начин, по
който могат да изглеждат тези произведения – черно-бели или цветни. Различия се забелязват и в
„почерка“ на различните автори, създаващи илюстрации към произведенията. Тези различия зависят не само от уменията на авторите, но и от богатството на тяхното въображение и на представите,
които възникват при прочитането на художествения текст, който ще илюстрират.
Тези особености са причина популярният образ на Хитър Петър да бъде представян различно в илюстрациите на различни автори – художници със специалното наименование илюстратори
(подобно на художниците скулптори, живописци). При обсъждането на черно-белите репродукции
педагогът обръща внимание на различните изразни средства на графиката, които е използвал художникът – в някои от изображенията присъстват предимно линии, в други – главно щрихи, а в примера
с Хитър Петър основно са използвани графични петна. Учителят обобщава, че автор на тези илюстрации е един от най-известните български художници илюстратори – Илия Бешков, който е и сред
известните български художници графици.
Чрез снимката на творящ съвременен чуждестранен художник илюстратор се представя различен поглед върху създаването на подобни произведения. Те съществуват като реални, триизмерни
обекти в заобикалящата ни среда. Изведени са от обичайното им местообитание – страниците на
книгите, за да се срещнат с много по-широката публика, пресичаща улици и площади.
Учителят насочва учениците към предстоящата изобразителна задача чрез уточняващи въпроси – къде се помества обикновено илюстрацията в книжното тяло и в какво взаимодействие е тя с
текста. Припомня се още кои литературни произведения най-често се онагледяват чрез илюстрации
(приказки, разкази).
Поставя се задачата да се илюстрира гатанка, кратко стихотворение или фрагмент от по-дълго,
като се предвиди място за изписването на самия текст в рисунката. На учениците се подсказва, че
могат да използват учебника по литература, от който сами да изберат изучавано произведение. Педагогът дава последни указания, че освен рамката на текстовото поле, могат да се украсят и буквите
на илюстрираното произведение.
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Допълнителни методически ресурси: картинна галерия и кратка информация за художника
Илия Бешков; галерия със съвременно творчество на художници илюстратори; озвучени текстове на
гатанката и стихотворението в електронния вариант на учебника.

ТЕМА 23. ХУДОЖЕСТВЕНА КОНСТРУКЦИЯ. Годишни времена
Глобална тема: Красотата на природата. Изобразителни техники
Цели:
• Затвърдяване на знанията и уменията за художествено конструиране в пространството;
• Прилагане на знания за промени в природата, свързани със сезонните изменения;
• Проява на творчество и съгласуваност при реализиране на екипните дейности.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и среда:
• Разкрива многообразие на визуални особености на природни обекти.
Материали и техники:
• Познава изобразителни техники за рисуване, апликиране и конструиране; комбинира различни изобразителни материали и техники.
Понятия: художествена конструкция, сезони.
Ключови компетентности:
• Компетентности в областта на българския език – свързване на рисунки с художествено
описание на природни картини;
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – групиране и съпоставяне на обекти по определен визуален признак;
• Умения за учене – участие в творческа екипна работа;
• Социални и граждански компетентности – изразяване на междуличностни и междукултурни умения за общуване при участие в колективни творчески проекти; изобразяване на природни
обекти от родния край, рисуване на природни картини от различни сезони.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят, Технологии и предприемачество, Математика.
Възможности за индивидуална творческа проява: възможност за включване на различни украсни елементи в изделието и използване на допълнителни елементи от флорален или зооморфен
произход.
Методически насоки:
Дискусията в началото на урока цели да се припомнят особеностите на всеки от сезоните и промените, свързани с тях. Акцентът е най-вече върху измененията на растителните видове (конкретно
при дърветата), тъй като предстоящата практическа задача е от такова естество.
Репродукциите на декоративни рисунки върху естествена основа от плоски камъчета, конструираните обемни апликации от картон, филц и други подобни материали демонстрират различни
начини за пресъздаване красотата на природни обекти.
Чрез символиката на характерните за сезоните цветове, чрез промяната в листата и цветята в
короните на дърветата са представени особеностите на годишните времена. За подсказване на идеи
как могат екипите да разнообразят изделията си учителят обръща внимание на допълнителните украсни елементи в основата на едно от дърветата на сезоните – насекоми и пролетни цветя, шишарки
и паднали есенни листа, зимни преспи и снежни човеци върху тях и т.н.
При започване на практическата дейност учителят напомня, че след разпределянето на задачите
между участниците в екипа трябва да се направи внимателен подбор на подходящ цвят на основата
на дървото, съответстващ на всеки от сезоните, за да бъде лесно разпознаваем: зелен – за пролетта,
жълт – за лятото, червен – за есента и бял – за зимата. Припомня се, че цветовете на другите украсни

36

Изобразително изкуство 2. клас
елементи трябва да се подбират така, че да се открояват и забелязват добре върху цвета на основата.
Допълнителни методически ресурси: видеоуказания за обемно изграждане на художествена
конструкция.

ТЕМА 24. КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТА. Водата – извор на живот.
Глобална тема: Красотата на природата. Образи и цветове. Изобразителни техники
Цели:
• Запознаване със съдържанието на понятието „изобразяване“ като основно средство за изразяване в изобразителното изкуство;
• Прилагане на знанията и уменията за въздействието на светлите и тъмните цветове за отправяне на емоционално послание чрез рисунка;
• Разграничаване произведенията на изобразителното изкуство от творби на други изкуства
(снимки – художествена фотография).
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и среда:
• Открива визуални особености на природни обекти; Изразява емоционално-естетическо отношение към природни обекти.
Понятия: изобразяване, снимка, светли и тъмни цветове, природа, вода.
Ключови компетентности:
• Инициативност и предприемчивост – практическо използване на материали и пособия, представяне на резултати от творчески дейности в обществена среда;
• Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество – 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;
• Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт –
изобразяване на примери за проява на лична отговорност при опазване на околната среда и здравето
на човека.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят.
Възможности за индивидуална творческа проява: индивидуално решение за сюжета в творбата и вида на използваните изобразителни материали и техники.
Методически насоки:
За разкриване обема на понятието „изобразяване“ учителят съпоставя обозначаването на
творческия процес при художниците с този на други творчески процеси, като се обсъждат следните
примери:
• Композиторът съставя, създава мелодия;
• Фотографът прави снимки, като заснима;
• Актьорът изиграва ролята си;
• Поетът съчинява стихотворения;
• Музикантът изпълнява произведение (песен или мелодия).
Педагогът обръща внимание, че всички художници (живописци, скулптори и др.) изобразяват
впечатленията си от заобикалящия ги свят чрез съответния изобразителен материал, с който творят
(припомнят се познатите).
Обсъждането по снимките, уловили красотата на различни краища по света, има за цел да насочи вниманието на учениците върху специфичните цветове на различните водни повърхности в природата – от светлосините варианти до синьо-зелените им багри. Коментира се изобилието от цветове
в природата дори когато наблюдаваме сходни по своето съдържание обекти (водни).
Диалогът за водата като основен фактор за съществуването на живот на планетата ни прово-
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кира разширяване на периметъра от въпроси за други значими за човечеството природни ресурси
– слънце, растителност, кислород. Събеседването генерира възможни творчески решения във връзка
с предстоящата реализация на рисунка за конкурс на тема „Водата – извор на живот“.
Дискутирането приключва с анализ на посланията, изобразени в детските рисунки, посветени
на опазването на природните ресурси и значението им за живота на нашата земя. Обсъждат се и вече
познати на учениците живописни техники.
Допълнителни методически ресурси: галерия със снимки на красиви природни места.

ТЕМА 25. ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ. Цветен венец
Глобална тема: Образи и форми. Изобразителни техники
Цели:
• Разпознаване на традиционни народни празници, чествани през пролетта, и разграничаване
на характерните за тях обичаи;
• Прилагане на знания и умения за различни начини на обработка на хартия при създаване на
релефна апликация;
• Диференциране на творби по жанра им.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и образ:
• Пресъздава особености на различни фигурални образи.
Понятия: народни празници, Цветница, релефна апликация.
Ключови компетентности:
• Компетентности в областта на българския език – създаване на описания за произведения на
изобразителното изкуство от различни видове и жанрове;
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – използване на геометрични фигури при създаване на образи и знаци, за
ориентиране в пространството и за изобразяване на съотношения;
• Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество – разглеждане произведения на изобразителното изкуство от наши и чуждестранни художници за разширяване на познанията
за художествени творби и творчески дейности.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят, Математика, Технологии и предприемачество.
Възможности за индивидуална творческа проява: самостоятелен подбор на цветни листове
както за основа на апликацията, така и за елементите на венеца; комбиниране на различни начини за
прегъване на елементите и съчетаване на еднопластово и многопластово апликиране.
Методически насоки:
Дискусията по темата започва с обсъждане на съдържанието в творбите на български художници. Учениците се подканят да разкажат какво знаят за изобразените празници в „Тодоровден“
и „Надпяване“, както и да изложат знанията си за други пролетни празници. Педагогът допълва
информацията. Освен свързаните с тези народни празници ритуали се обсъжда и традиционното за
българите облекло – носията, което е намерило отражение не само в творчеството на големите майстори, но и в детските рисунки. Дискутира се съдържанието на тези рисунки и се обръща внимание
на това как различните деца са изобразили празника Цветница в неговата пъстрота и неповторимост,
интерпретирайки различни случки от него.
Учителят дава възможност на учениците да разпознаят принадлежността на примерните репродукции към правилния жанр (фигурална композиция).
Пристъпвайки към обсъждане на етапите за изпълнение на изобразителната задача, педагогът
извежда на преден план едно от най-разпознаваемите за празника Цветница действия – сплитането
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на венец от пролетни цветя. Припомня се, че апликирането на различни видове цветя се прави по
подобие на действителните им форми и особености и следва да се комбинират и редуват отделните
елементи по определен начин. Независимо от факта, че за съставни части се използват само кръгли елементи с различен диаметър, разнообразието от съчетанията помежду им може да наподоби
голяма част от цветята на пролетта. Дискутират се примерните венци и се разпознават маргаритки,
лалета, нарциси и др.
Накрая учителят припомня, че цветовете на едни и същи елементи при апликирането на един
обект могат да се редуват, не е задължително да са в един цвят. Друга съществена подробност е първо да се подготвят всички елементи, да се подредят в композиция и накрая да се залепят.
Допълнителни методически ресурси: аудио с пролетни звуци и нежни мелодии; видео с указания за основната практическа задача.

ТЕМА 26. ВЕЛИКДЕН! Спомен от празника
Глобална тема: Красотата на природата. Образи и цветове. Изобразителни техники
Цели:
• Узнаване на други варианти за използване на смесени техники при апликиране с разнородни
материали (включително отпадъчни);
• Обогатяване на знанията за използване на различни видове украси за великденски яйца (рисувани, писани, апликирани, гравирани и т.н.);
• Експериментиране с необичайни неизобразителни материали за апликиране (черупки от
яйца).
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и образ:
Разграничава
светли и тъмни цветове в различни изображения; Изобразява реални образи по
•
впечатление и въображение, като използва светли и тъмни цветове.
Материали и техники:
• Познава изобразителни техники за рисуване и апликиране.
Понятия: смесени техники, Великден, апликация.
Ключови компетентности:
• Компетентности в областта на българския език – участие в комуникативни ситуации за обогатяване на художествената изразност с понятия от изобразителното изкуство;
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – групиране и съпоставяне на обекти по определен визуален признак;
• Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт –
дискутиране на възможности за устойчиво използване на материали и ресурси в учебния процес.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят.
Възможности за индивидуална творческа проява. Налице е избор относно:
• индивидуална преценка за цвета на основата за апликиране;
• вида на елементите за апликиране – оцветени или натурални черупки от яйца;
• дорисуване на допълнителни детайли в апликацията.
Методически насоки:
Събеседването в началото на урока следва последователността на въпросите от силуетите на
„висящите“ яйца. След дискутирането по трите въпроса от първото яйце учителят може да зададе
допълнителен, провокативен въпрос за опресняване знанията на учениците относно смесването
на основните цветове помежду им и получаването на техните съставни (оранжев, зелен и лилав).
Примерът е свързан с традиционното боядисване на яйца за празника Великден и би могъл да се
формулира по следния начин: „Ако разполагаме само с трите основни цвята бои за яйца, колко още
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други цветове бихме получили при последователното поставяне на яйца във всеки два от трите
цвята (червен, жълт и син)?“.
Дискутирането по въпросите от средното „висящо“ яйце насочва вниманието върху
разнообразието от съвременни начини, по които могат да се украсят яйца за този празник. Обръща
се внимание, че всички показани примери от великденското клонче са издухани яйца, декорирани
по различни начини:
• чрез издълбаване (изрязване) на отвори с помощта на специални инструменти;
• чрез реалистични (примера с пиленцата), декоративни (стилизираното цвете) или религиозни
рисунки по повърхността им;
• чрез апликиране на хартиени елементи върху тях (квилинг техника).
Въпросите от третото „висящо“ яйце имат за цел да акцентират върху специфичната форма на
яйцето, която предполага изрисуването или апликирането на по-едри елементи да става странично
и върху възможно най-полегатата повърхност. Рядко на върха или на долната част на яйцето се
поставят декоративни елементи, защото по-трудно биха се задържали, изработили и забелязали.
Всички тези примери за по-съвременен дизайн на великденска украса препращат към
предстоящата практическа задача, онагледена в няколко стъпки. Намирането на ново приложение на
натрошените черупки от великденските яйца провокира креативността на учениците и намирането
от тях на алтернативни творчески решения. При даването на последни указания учителят припомня,
че и тук важат общите правила при създаването на апликации. Предварителното сортиране на потъмни и на по-светли елементи или на такива с определени цветове улеснява практическата работа.
Допълнителни методически ресурси: видео с указания за основната практическа задача.

ТЕМА 27. ИЗДРАСКАНИ РИСУНКИ. В дълбините на Космоса
Глобална тема: Образи и цветове. Професията на художника. Изобразителни техники
Цели:
• Запознаване с особеностите на професията на художника график;
• Разширяване на представите за разновидности на графичното изкуство;
• Прилагане на уменията за използване на графични изразни средства в различна технологична
последователност (при техниката „кредов картон“);
• Осмисляне на второстепенното значение на присъствието на цветовете в графиката.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и образ:
• Дискутира въздействието на творби с тъмни и светли цветове.
Зрител и творба:
• Познава най-общо професията на художника; Разграничава произведения на изобразителното
изкуство по вид.
Материали и техники:
• Познава изобразителни техники за рисуване, апликиране и гравиране; Разбира най-общо
връзката между материал и техника.
Понятия: художник график, графика, цвят, издраскване, линия, щрих, петно.
Ключови компетентности:
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – използване на изобразителни изразни средства – точка, линия, щрих.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят, Технологии и предприемачество.
Възможности за индивидуална творческа проява: самостоятелно композиционно решение
при издраскването на образите и апликирането на допълнителните елементи.
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Методически насоки:
В началото на урока чрез беседа се припомнят особеностите на графиката като вид изобразително
изкуство. Дискутират се цветовете, които са характерни за нея, както и разновидностите на изразните
ѝ средства (от тема 13). Обсъжда се до каква степен е допустима употребата на цветове в графиката
и какви изобразителни материали се използват за целта (обикновено пастели, моливи, флумастери).
При анализа на репродукциите в учебника се споменават двата основни способа за създаване на
графика: на принципа на пълния контраст между черното и бялото или чрез включването и на цвят,
но със символично, несъществено значение. Употребата на най-тъмния и неутрален черен цвят за
цялостен фон на трите графични рисунки е причина който и да е от останалите хроматични цветове,
особено по-светлите, да се открояват по-добре върху тази черна основа.
Снимките на по-специални пособия, с които си служи художникът график, са свързани с втория
основен начин, по който той създава произведенията си – чрез отпечатването им. Тези инструменти
и пособия (валякът за намастиляване, шилото/иглата за издраскване, резецът за издълбаване) му
служат за подготовка на матриците, първообразите (елена долу вляво, издълбан с резци), от които
отпечатва, обикновено с печатарско мастило, крайната творба – отпечатъка (елена долу вдясно). Характерното за всички графични отпечатъци е, че те винаги са огледални на първообраза си.
Адаптиран вариант на графична техника, при която се използва издраскване на изображението,
е „кредовия“ или „восъчен картон“. На учениците се обръща специално внимание да следват внимателно всички указания при подготовката на листа и всички последващи действия.
Допълнителни методически ресурси: видеоуказания за създаване на издраскана рисунка върху восъчен картон.

ТЕМА 28. ДЕКОРАТИВЕН ОБРАЗ. Клоун
Глобална тема: Реален и фантазен свят
Цели:
• Затвърдяване знанията на учениците за понятието „декоративен образ“;
• Обогатяване на представите за разновидности и приложение на декоративния образ в други
изкуства.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и образ:
• Пресъздава особености на различни фигурални образи.
Понятия: декоративен образ, цирково изкуство, маска, клоун.
Ключови компетентности:
• Компетентности в областта на българския език – участие в комуникативни ситуации за
обогатяване на художествената изразност с понятия от изобразителното изкуство;
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – използване на геометрични фигури при създаване на образи и знаци, за
ориентиране в пространството и за изобразяване на съотношения.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят, Математика.
Възможности за индивидуална творческа проява: самостоятелен избор при пресъздаването
на декоративни елементи в цялостния образ на клоун или във фрагмент от него – само лице или
маска.
Методически насоки:
В началото се припомня значението на понятието „декоративен образ“ (от тема 9). Чрез репродукциите на картини и изобразените в тях персонажи на циркови артисти се подсказва в кое друго
изкуство, освен в изобразителното, могат да се срещнат подобни декоративни образи. Освен цирковата арена, шатрата на цирка и други подобни, с такива образи са украсени костюмите и аксесоарите
на почти всички артисти в цирка – клоуни, акробати, жонгльори, дресьори и др.
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Припомня се кои са най-често срещаните декоративни елементи (предимно геометрични фигури, линии, петна и др.) и защо са предпочитани в този вид сценично изкуство. Акцентира се върху
стремежа тези артисти да са добре забележими от голяма дистанция, да се допринася допълнително
за ведрото, забавното, превъзбуденото състояние и настроение у публиката. Много често освен в облеклото на тези професионалисти, могат да се срещнат декоративни образи и върху техни аксесоари
– като шапки, яки или вратовръзки, колани, наметала, маски и др.
Събеседването върху различните модели на маски има за цел да се уточни:
• основното им предназначение – прикриване и дори видоизменяне визията на лицето и
съответно състоянието на артиста:
• видовете декорации по тях и материалите, с които могат да бъдат направени – бои, лакове,
текстил, кожа и др.;
• приложението им в други възможни ситуации – в театралното изкуство, на карнавали,
балове и т.н.
Тъй като предстоящата изобразителна задача е свързана със създаване на декоративни
образи върху облекло на клоун, събеседването се насочва към особеностите на основните му
атрибути (шарена прическа, смешен нос, пъстро облекло), към тяхното конкретно предназначение
(да предизвикват смях) и към характерната за клоуна „вечна“ усмивка. С цел предоставяне на
алтернативно творческо решение се припомнят двата основни начина, чрез които клоуните
прикриват истинските си лица: чрез клоунски маски или чрез изрисуване на лицето със специални
бои – по-често срещания и по-автентичен вариант.
Допълнителни методически ресурси: галерии със снимки на артисти от цирковото изкуство и
образци на различни видове маски.

ТЕМА 29. БОГАТСТВО В ОБРАЗИ. Увеселителен парк
Глобална тема: Образи и форми
Цели:
• Запознаване с понятието „фигурален образ“ и неговите разновидности;
• Разграничаване на фигуралния от декоративния образ;
• Прилагане на знания и умения за изграждане на фигурална композиция по зададена тема.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и образ:
• Изобразява реални и фантазни образи по впечатление и въображение, като използва светли и
тъмни цветове; Пресъздава особености на различни фигурални образи.
Понятия: фигурален образ, декоративен образ, фигурална композиция.
Ключови компетентности:
• Компетентности в областта на българския език – разширяване на речника на учениците с
нови понятия за изкуството.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят.
Възможности за индивидуална творческа проява: индивидуална преценка за количеството и
местата на изобразяване на фигуралните образи.
Методически насоки:
За успешното разясняване на понятието фигурален образ е използвана тема, която предполага демонстрирането на среда с всякакви образи в нея. Именно на територията на увеселителните
паркове, изобилстващи от всякакви атракциони с причудливи форми и декорирани по всевъзможни
начини, е подходящото място, на което можем да срещнем както реални, така и фантастични образи
в украсата на различни предмети. Много вероятно е да забележим веднага декоративните образи в
украсата на люлки, въртележки и пързалки, но не е изключено да открием и образи на принцове или
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принцеси от популярни приказки или филми, на клоуни и акробати, на всякакви други образи на
хора. Изображенията на човешки фигури в такава обществена среда са типичен пример за утилитарна интерпретация на понятието „фигурален образ“.
Педагогът следва да разясни, че в изобразителното изкуство същото понятие се свързва главно
с пресъздаването на човешки фигури във вече познатите за учениците фигурални композиции. Припомня се същността на тази жанрова разновидност, тъй като това е и тематиката на предстоящата
изобразителна задача.
Припомнят се правилата за рисуване на тематично-фигурална композиция, а с оглед на поставената тема „Увеселителен парк“ се дискутират и по-раздвижените пози и енергичните движения,
които се очаква да бъдат пресъздадени. Преди стартиране на практическата дейност се анализират
сюжетите в показаните детски рисунки, като стремежът е да се открият примери за реални, фантазни, декоративни и фигурални образи.
Допълнителни методически ресурси: презентиране в близък план на декоративни и фигурални образи от атракциони в увеселителни паркове.

ТЕМА 30. БОГАТСТВАТА НА ЗЕМЯТА. Красотата на сезоните
Глобална тема: Красотата на природата. Изобразителни техники
Цели:
• Усвояване на нови знания и умения за прилагане на смесени техники чрез използване на природни материали;
• Осъзнаване на връзката между характеристиката на природните материали и подходящото им
място за вграждане в композицията;
• Разграничаване и прилагане особеностите на природната среда през различните сезони;
• Усъвършенстване на уменията за пресъздаване на хармонията между природната красота и
сътвореното от човека в пейзаж (комбиниран).
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и среда:
• Открива визуални особености на природни обекти; Разкрива многообразие на визуални особености на природни обекти.
Материали и техники:
• Комбинира различни изобразителни материали и техники.
Понятия: смесени техники, природни материали, пейзаж, сезони.
Ключови компетентности:
• Компетентности в областта на българския език – свързване на рисунки с художествено
описание на природни картини;
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – групиране и съпоставяне на обекти по определен визуален признак;
• Социални и граждански компетентности – изобразяване на природни обекти от родния
край, рисуване на природни картини от различни сезони;
• Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт –
дискутиране на възможности за устойчиво използване на материали и ресурси в учебния процес.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят, Технологии и предприемачество.
Възможности за индивидуална творческа проява: свободен избор при определяне на сезона
за изобразяване, както и при набора от подбрани естествени материали.
Методически насоки:
Акцентите в началото на дискусията по темата са следните:
• определяне вида на използваните изобразителни материали (бои) като потвърждение на ус-
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воените знания за характеристиката на живописната творба, изпълнена в палитрата на цветовете;
• припомняне същността на пейзажната творба като представител на един от жанровете в изобразителното изкуство;
• разпознаване на включените в детската рисунка допълнителни неизобразителни материали с
различна структура, придаващи реалистичност на пейзажа.
Разширяването в настоящия урок на познанията за употребата на различни смесени техники е
насочено към възможността да се „вградят“ чрез апликиране елементи от естествен произход (природни, от хранително-вкусовата промишленост и т.н.), които да подсилят ефекта за максимално доближаване до действителността.
При подбора на тези естествени материали учителят обръща внимание, че тяхното разнообразие, различен състав и фактура (повърхност) трябва да се използват оптимално правилно, за да попаднат на подходящите в творбата места. Например използването на материали с минерален произход (пясък, камъчета, миди и др.) биха били подходящи за изобразяване на морски пейзаж. Елементи
с растителен произход (листа, клонки, кора от ствол на дърво, мъхове и др.) са удачни за вграждане
основно в горския пейзаж. Това не означава, че фрагменти от природен материал, например шишарка, не биха могли да се използват за покривна конструкция. Важно е спецификата на детайла да
кореспондира с визуалните особености на пресъздавания предмет или обект.
За да могат учениците да включат повече и разнородни естествени материали в творбите си, педагогът съветва в изобразявания смесен пейзаж да бъдат пресъздадени различни обекти, разнородни
по характеристика – като улици, растителност, къщи, потоци, езера, планини, огради и др.
Допълнителни методически ресурси: визуализация на задача за свързване от учебника; анимирани стъпки за изпълнение на основната практическа задача.

ТЕМА 31. РАЗХОДКА ИЗ СВЕТА. Различни и еднакви – проект
Глобална тема: Красотата на природата. Образи и форми
Цели:
• Прилагане на знания и умения за изобразяване визуални особености на представители на
различни националности;
• Разграничаване на разнообразни среди на обитание по външните им белези;
• Свързване на представителите на различни националности със средата им на живеене по съпоставка на техни общи признаци.
Област на компетентност – знания, умения и отношения:
Обект и среда:
Разкрива
многообразие на визуални особености на природни обекти.
•
Обект и образ:
• Пресъздава особености на различни фигурални образи.
Понятия: националност, среда, външни белези.
Ключови компетентности:
• Математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите – групиране и съпоставяне на обекти по определен визуален признак;
• Умения за учене – търсене на информация по определена тема и използването ѝ в самостоятелната изобразителна дейност;
• Инициативност и предприемчивост – представяне на продукта от самостоятелно изпълнена
изобразителна задача пред учениците от класа;
• Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт –
дискутиране на проблеми, свързани с различия и неравенство между хората.
Възможни междупредметни връзки: Околен свят.
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жи.

Възможности за индивидуална творческа проява: индивидуален избор на сюжет и персона-

Методически насоки:
В началото на урока се провежда беседа за външните белези на децата от снимките – представители на едни от най-популярните човешки раси. Дискутират се и характеристиките на заснетите
места на обитания и се анализират особеностите на жилищните постройки в тях. Коментира се и
спецификата на времето по тези места, намиращи се в различни части на нашата планета. Според
външните белези на хората (цвят на кожата, форма на очите и др.) и характерното за тях облекло по
аналогия се пристъпва към свързване на всеки представител със съответната му среда на обитание.
На следващо място учителят предоставя възможност на някои от учениците (посочват се ученици, които са проучвали представители на различни раси) да представят събраната от проучването им
информация в кратко изложение.
След дискусията се пристъпва към реализиране на практическата задача. След финализирането
ѝ индивидуалните резултати се представят пред класа под формата на обща изложба. Обсъждат се
съвместно визуализираните идеи.
Допълнителни методически ресурси: визуализация на задачата за правилното свързване.

ТЕМА 32. ИЗХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА
КАКВО НАУЧИХ ВЪВ ВТОРИ КЛАС?
Пред прага на лятото
Глобална тема: Урокът за изходяща диагностика предполага чрез него да се обхванат елементи
от очакваните компетентности по всички теми.
Цели:
• Отчитане на усвоените през текущата учебна година знания и умения чрез решаване на диагностични визуални тестове и изпълнение на самостоятелна изобразителна задача от учениците.
Област на компетентност – знания, умения и отношения. Спецификата на урока за изходяща
диагностика предполага чрез него да се отчетат у учениците знания, умения и отношения, принадлежащи към всяка от областите на компетентност, а именно:
Обект и среда:
Посочва
основни връзки между природни обекти и среда в реални и фантазни ситуации.
•
Обект и образ:
• Придобива представа за най-важни визуални особености на човешки фигури и животни; Разграничава светли и тъмни цветове в различни изображения.
Зрител и творба:
• Разграничава произведения на изобразителното изкуство по вид.
Визуална комуникация:
• Разбира значението на различни видове визуални знаци.
Материали и техники:
• Познава изобразителни техники за рисуване, моделиране, апликиране, гравиране и конструиране.
Понятия: декоративен, фантазен, реален образ; светъл и тъмен цвят; видове и жанрове в изобразителното изкуство; визуален знак.
Ключови компетентности:
• Компетентности в областта на българския език – създаване на описания за произведения на
изобразителното изкуство от различни видове и жанрове;
• Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество – споделяне на емоцио-

45

Книга за учителя
нални преживявания чрез творчество като възможност за артистично себеизразяване; развиване на
естетическо чувство чрез артистично себеизразяване и включване в културния живот.
Методически насоки:
Диагностиката на изходящо равнище има за цел да съпостави крайните резултати от усвояването на знания, компетентности и практически умения с очакваните резултати от обучението в
края на класа, заложени в програмните изисквания на нормативните документи. Предложената изходяща диагностика в настоящия урок покрива изискванията за обективно оценяване постиженията
на учениците чрез провеждане на визуални тестове и изпълнение на практически изобразителни
задачи. Методологията на оценяването е аналогична на тази, която е използвана при диагностиката
на входящото равнище, като тук са използвани примерни диагностични таблици с четиристепенни
скали за отчитане на резултатите. Визуалните тестове и практическите задачи са изведени както от
акцентите в учебната програма по изобразително изкуство за втори клас, така и от стремежа за усвояване не само на основни, но и на понятия с интегрален и междудисциплинарен характер – като
природна среда, видове изкуства, изразни средства, визуални знаци, обем, пространство, движение,
въображение, творчество.
Чрез първия диагностичен тест се установява до каква степен учениците се справят с разпознаването на реални и фантазни образи, като в тази група се включва и изучаваният във втори клас
декоративен образ. Примерна оценъчна скала е представена в Приложение 32.1.
С помощта на следващия тест се отчита степента на изградената индивидуална цветова култура
чрез два логически свързани въпроса и знанията на учениците за едни от най-важните свойства и
характеристики на цветовете, свързани с нюансирането. Примерна оценъчна скала е представена в
Приложение 32.2.
Третият визуален тест е предназначен да се установи до каква степен учениците познават и разграничават жанровете в изобразителното изкуство – едни от съществените компетентности, очаквани като резултати от края на обучението във втори клас. Примерна оценъчна скала е представена в
Приложение 32.3.
Същността на следващия визуален тест се корени в способността на учениците да разпознават
особености на различни творби на изобразителното изкуство и да ги различават по вид в зависимост
от характеристиката на използвания изобразителен материал. Репродуцираните примери са добре
разпознаваеми за децата и предполагат отчитане на визуалните особености на творбите съобразно
характеристиката на материала, използваните специфични изразни средства и техники. Примерна
оценъчна скала е представена в Приложение 32.4.
Чрез петия тест се отчитат възможностите за правилно съотнасяне на визуалните знаци към
средата, за която са предназначени. Определяща е косвената информация, която получаваме чрез
символиката на изобразените силуети в тях. Примерна оценъчна скала е представена в Приложение
32.5.
Същинската изобразителна задача за установяване на индивидуалните изобразителни компетентности е предвидена като финална при провеждане на изходящата диагностика. При изпълнението ú определящи са индивидуалните интереси и потребности на ученика, както и прилагането на
неговия творческия потенциал и придобитите нови знания и изобразителни умения.
И тук на учителя е предоставена възможност по различни начини да отчете напредъка на второкласниците. Алтернативите са да използва отново индивидуалните листове за самостоятелна работа
„Какво научих във втори клас“ (от Приложение №6 на учебника) или да прибегне до използването
на ресурсите от електронния учебник, в който са визуализирани всички задачи от диагностиката на
изходящо равнище. Обобщаването и отчитането на резултатите от заключителната за учебната година диагностика може да се извърши както от водещия учител, така и от независими оценители (преподаватели от училището или учители, специализирали в областта на изобразителното изкуство).
Допълнителни методически ресурси: визуализации на задачите за свързване и отбелязване.
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Изобразително изкуство 2. клас
Приложение 32.1.
Незадоволителен
Задоволителен
резултат
резултат
Наличие на един верен Наличие на два
отговор
верни отговора

Добър резултат
Наличие на три верни
отговора

Висок резултат
Правилно отговаряне и
на четирите примера

Приложение 32.2.
Незадоволителен
Задоволителен
резултат
резултат
Наличие на три и
Наличие на два
повече грешни отговора неправилни отговора

Добър резултат

Висок резултат

Наличие на един
Правилно отговаряне и
неправилен отговор на двата, свързани
помежду си въпроса

Приложение 32.3.
Незадоволителен
Задоволителен
резултат
резултат
Наличие на три и
Наличие на два
повече грешни отговора неправилни отговора

Добър резултат
Наличие на един
неправилен отговор

Висок резултат
Правилно определяне
на жанра във всяка от
репродукциите

Приложение 32.4.
Незадоволителен
резултат
Наличие на четири и
повече грешни
отговора

Задоволителен
резултат
Наличие на три
неправилни
отговора

Добър резултат
Наличие на един
неправилен отговор

Висок резултат
Правилно определяне
принадлежността на всички
творби към съответния им вид
изкуство

Приложение 32.5.
Незадоволителен
резултат
Наличие на шест и
повече неправилно
определени знака

Задоволителен
Добър резултат
резултат
Наличие на четири или Наличие на три
пет неправилно
неправилно
определени знака
определени знака

Висок резултат
Правилно разпределение
на всички визуални знаци
в съответната група
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