
ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ 
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 2. КЛАС 

Брой часове по изобразително изкуство във 2. клас:   
седмично – 1,5 часа, годишно – 48 часа 
 

УТВЪРДИЛ 
Директор: ................................................. 

(Име, фамилия, подпис) 

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 2 час седмично 
ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 1 час седмично 
 

За нови знания – 20 часа, 42% 
За упражнения и практически дейности – 26 часа, 54% 
За диагностика на входното и изходното ниво – 2 часа, 4% 

 
 

№ 
по 

ред 

Уч. 
сед- 

мица 
по 

ред 

Тема на уроч- 
ната единица 

Вид урочна 
единица 

Компетентности като очаквани 
резултати от обучението 

Нови 
понятия 

Контекст и дейности за всяка урочна 
единица 

Методи и форми на 
оценяване по теми 

и/или раздели 
Забележка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
1 

седм. 
 

9 мес. 

Входно 
ниво 

Диагности- 
ка на вход- 

но ниво 
• Входно ниво – диагностика 1 час.  

Дискусия и работа с албума. 
Обсъждане на понятия от 1. клас: 
образ и знак, картина и 
Илюстрация, форма и цвят, 
изобразителни материали. 

Входящото ниво се 
оценява чрез 
отговори 
на въпросите за 
преговор. 

 

2 
2 

седм. 
 

9 мес 

Нарисувай 
ми писмо 

 
(Към тема: 

Красотата на 
природата) 

Ново 
знание 

• Различава визуални особености на 
обекти и явления от заобикалящата 
природна среда (видове форми, 
съотношения, цветове). 

• Сравнява визуални особености на 
различни обекти и явления от 
заобикалящата среда. 

• Изразява чрез описания и рисунки 
емоционално отношение към 
красотата на природата. 

Изобразя- 
ване. 

Дискусия по илюстрацията в 
учебника 
– въвеждане на 
понятието изобразяване. 
Работа с албума. 

Оценяване: 
чрез дискусия 
свързана с описание 
на обекти, 
задачи за 
наблюдение. 

 

3 
2 

седм. 
 

9 мес 

Нарисувай 
ми писмо 

 
(Към тема: 

Красотата на 
природата) 

Упражнение 

• Различава визуални особености на 
обекти и явления от заобикалящата 
природна среда (видове форми, 
съотношения, цветове). 

• Сравнява визуални особености на 
различни обекти и явления от 
заобикалящата среда. 

• Изразява чрез описания и рисунки 
емоционално отношение към 

Изобразя- 
ване. 

Рисунка на тема „Моята  
ваканция“ – материали по избор. 

Оценява се чрез 
резултата от 
изпълнение 
на изобразителна 
задача. 

 



красотата на природата. 

4 
3 

седм. 
 

9 мес 

В ателието на 
Палитро 

 
(Към тема: 

Професията 
на художника) 

Ново 
знание 

• Изразява отношение към творческата 
работа на художника. 

• Различава професията на художника 
от други творчески професии. 

• Коментира изобразителната дейност 
на художника. 

• Участие в комуникативни ситуации за 
обогатяване на художествената 
изразност с понятия от 
изобразителното изкуство. 

Ателие. 
 

Художник. 
 

Изобразя- 
ване. 

Работа в учебника по 
илюстрациите: 
Дискусия за професията на 
художника, къде рисува, с какво 
рисува, какво изобразява. 
Припомняне на понятията – рисунка, 
картина, пластика. 
Задача „Да нарисуваме рамки“ – уп- 
ражнява графични умения. 

Оценяване: 
чрез дискусия, 
свързана с описание 
на обекти, творби и 
задачи за 
наблюдение. 
Оценява се чрез 
резултата от изпълнение 
на изобразителна 
задача. 

 

5 
3 

седм. 
 
9 мес 

В ателието на 
Палитро 

 
(Към тема: 

Професията на 
художника) 

Упражнение 

• Изразява отношение към творческата 
работа на художника. 

• Различава професията на 
художника от други творчески 
професии. 

• Коментира изобразителната дейност 
на художника. 

Ателие. 
 

Художник. 
 

Изобразя- 
ване. 

Дискусия за професията на 
художника – разширява се 
понятието художник. 
Задача: „Да нарисуваме статив“ – уп- 
ражнява графични умения. 
Творческа задача –„Аз искам да бъда 
художник“. 

Оценяване чрез 
резултата от 
изпълнението на 
изобразителна задача 
на основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

6 

4 
седм. 

 
10 

мес. 

Празник на 
изкуствата 

 
(Към тема: 

Професията 
на художника) 

Ново 
знание 

• Съпоставя професията на художника 
с други творчески професии – 
композитор, изпълнител. 

• Различава професията на 
художника от други творчески 
професии. 

• Коментира на различни професии и 
оценява ролята на творческата 
професия на художника в 
обществото. 

• Разглежда произведения на 
изобразителното изкуство от наши и 
чуждестранни художници за 
разширяване на познанията за 
художествени творби и творчески 
дейности. 

Ателие. 
 

Художник. 
 

Изобразя- 
ване. 

Дискусия, формираща представа у 
децата за изобразителното изкуство 
като част от сферата на всички 
изкуства – музика, литература, 
сценични изкуства и др. Понятието 
знак. 
Работа с албума – картини, в които 
са изобразени различните изкуства. 
Творческа задача: Изработване 
на покана, свързана с 
изкуствата. 

Оценяване: 
чрез дискусия, 
свързана с описание 
на обекти, задачи за 
наблюдение. 
Оценява се чрез 
резултата от 
изпълнение на 
изобразителна 
задача. 

 

7 

4 
седм. 

 
10 

мес. 

Празник на 
изкуствата 

 
(Към тема: 

Професията 
на художника) 

Упражнение 

• Изразява отношение към творческата 
работа на художника. 

• Споделя емоционални преживявания 
чрез творчество като възможност за 
артистично себеизразяване. 

• Коментира различни професии и 
оценява ролята на творческата 
професия на художника в 
обществото. 

Ателие. 
 

Художник. 
 

Изобразя- 
Ване. 

Дискусия – за различните 
проявления 
на професията на художника – като 
сценография, дизайн, филми, 
костюми и т.н. 
Творческа задача:  „Проект на сцена 
за представление“ – развиване на 
пространствено мислене, художест- 
вено проектиране. Възможност за 
групова работа и за връзки с 
изучава- 
но литературно прозиведение. 

Оценява се: резулта- 
тът от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

8 

 
 

5 
седм. 

 

Графика 
 

(Към тема: 
Видове и 
жанрове в 

Ново 
знание 

• Разграничава произведения на 
изобразителното изкуство по вид – 
графика. 

• Описва най-общи характеристики 

Графика. 
Дискусия върху графичната творба 

в учебника – въвежда се понятието 
графика. 
Запознаване с графични материали – 

Оценява се: резулта- 
тът от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на основата на 

 



10 
мес. 

изкуството) на основни видове в изкуството. 
• Интерпретира чрез изобразителна 

дейност различни видове изкуства. 
• Познава и прилага изобразителни 

техники за рисуване. 
• Описва най-важните особености на 

различните изобразителни техники. 
• Използва изобразителни изразни 

средства – точка, линия, щрих. 

моливи, туш и перо и т.н. 
Изразни средства на 
графиката – линия, контур и 
щрих. 
Развива способности за 
наблюдение – разграничава 
различни видове линии. Графично 
упражнние – щрих 

естетически и 
дидактически 
показатели. 

9 

5 
седм. 

 
10 

мес. 

Графика 
 

(Към теми: 
Видове и 
жанрове в 

изкуството. 
Реален и фан- 

тазен свят) 

Упражнение 

• Разграничава произведения на 
изобразителното изкуство по вид – 
графика. 

• Познава и прилага изобразителни 
техники за рисуване. 

• Използва изобразителни изразни 
средства – точка, линия, щрих. 

• Участие в комуникативни ситуации за 
обогатяване на художествената 
изразност с понятия от 
изобразителното изкуство. 

Графика. 

Наблюдение и беседа върху 
творбата 
на Паул Клее – разширяване на 
поняти- 
ето графика. 
Творческа задача: „Фантастично 
същество“ – графично изграждане на 
фантастичен образ. 

Оценява се: резулта- 
тът от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

10 

6 
седм. 

 
 

10 
мес. 

Живопис 
 
 

(Към тема: 
Видове и 
жанрове в 

изкуството) 

Ново 
знание 

• Разграничава произведения на 
изобразител- ното изкуство по вид и 
жанр – живопис. 

• Описва най-общи характеристики на 
основни видове и жанрове в 
изкуството. 

• Интерпретира чрез изобразителна 
дейност различни видове и жанрове 
изкуства. 

• Разширяване речника на учениците с 
нови понятия за изкуството. 

• Комбинира и експериментира с 
различни материали и техники 
(смесени техники) в изобразителната 
дейност. 

Живопис. 
 
 

Смесена 
техника. 

Дискусия, въвеждаща понятието 
жи- вопис. 
Наблюдение – кои цветове е 
използвал художникът в творбата си. 
Задача – рисуване на листа – 
упражнява прилагане на симетрия в 
изображе- нието. 
Творческата задача „Есенни листа“ 
може да се изпълни в смесена 
техника (пастел и акварел). 

Оценява се: резулта- 
тът от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

11 

6 
седм. 

 
10 

мес. 

Живопис 
 

(Към теми: 
Видове и 
жанрове в 

изкуството. 
Образи и 
цветове) 

Упражнение 

• Интерпретира чрез изобразителна 
дейност различни видове и жанрове 
изкуства. 

• Прилага в изобразителната дейност 
техники за рисуване. 

• Изразява чрез описания и рисунки 
емоционално отношение към 
красотата на природата. 

Живопис. 
 
 

Смесена 
техника. 

Задачата „Смесвам цветовете“ 
развива познанията за смесване и 
работа с цветовете. 
Творческа задача: „Есенно дърво с 
акварелни бои“ – работа с акварел, 
смесване на цветове. 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

12 

7 
седм. 

 
10 

мес. 

Тъмни и свет- 
ли цветове 

 
(Към тема: 
Образи и 

Ново 
знание 

• Разграничава светли и тъмни 
цветове.  

• Изобразява реални и фантазни 
образи по впечатление и 
въображение, като използва светли и 

Светъл 
И тъмен 

цвят 

Беседа за светлите и тъмни светове 
и тяхното получаване с различни 
материали – цветни моливи, 
темпера, 
акварел. 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на 
изобразителна задача 

 



цветове) тъмни цветове. 
• Интерпретира въздействието на 

творби с тъмни и светли цветове чрез 
описания и изобразителна дейност. 

Задача: „Зимна лунна нощ“ – работа 
с 
темперни бои – използване на 
светли 
и тъмни цветове. 

на основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

13 

7 
седм. 

 
10 

мес. 

Тъмни и свет- 
ли цветове 

 
(Към тема: 
Образи и 
цветове) 

Упражнение 

• Изобразява реални и фантазни 
образи по впечатление и 
въображение, като използва светли и 
тъмни цветове. 

• Интерпретира въздействието на 
творби с тъмни и светли цветове чрез 
описания и изобразителна дейност. 

• Комбинира и експериментира с 
различни материали и техники. 

Светъл 
и тъмен 

цвят. 

Запознаване със степенуване на 
свет- 
ло-тъмно при употребата на маслени 
пастели. 
Творческа задача „Космос“ – работа 
с маслен пастел и акварел – 
използване на светли и тъмни 
цветове 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

14 

8 
седм. 

 
11 

мес. 

Скулптура 
 

(Към тема: 
Видове и 
жанрове в 

изкуството) 

Ново 
знание 

• Разграничава произведения на 
изобразителното изкуство по вид – 
скулптура. 

• Описва най-общи характеристики на 
основни видове в изкуството. 

• Интерпретира чрез изобразителна 
дейност различни видове изкуства. 

• Познава и прилага изобразителни 
техники за моделиране. 

• Разглежда произведения на 
изобразителното изкуство от наши и 
чуждестранни художници. 

Скулптура. 

Дискусия, въвеждаща понятието 
скулп- 
тура. Запознаване с известния 
скулп- 
тор Андрей Николов. Коментира се 
присъствието на скулптури в 
градското пространство, паметниците. 
Обсъждане на скулптури в родното 
селище. 
Задача: Моделиране на форми и 
доба- 
вяне на детайли и украса към тях. 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

15 

8 
седм. 
 

11 
мес. 

Скулптура 
 

(Към теми: 
Видове и 
жанрове в 

изкуството. 
Образи и 
форми) 

Упражнение 

• Познава и прилага изобразителни 
техники за моделиране 

• Експериментира с различни 
материали и техники 

• Изобразява визуални особености на 
животни Интерпретира особеностите 
на различни фигурални образи с 
изобразителна дейност. 

Скулптура. 
Задача за моделиране на 
животни. Възможност за избор на 
материал – пластилин или глина. 

Оценява се чрез 
резул- тата от 
изпълнението на 
изобразителна 
задача на основата 
на естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

16 

9 
седм. 

 
11 

мес. 

Коледа и 
Нова година 

 
(Към тема: 

Изобразител- 
ни техники) 

Ново 
знание 

• Познава и прилага изобразителни 
техники за издраскване и 
конструиране. 

• Изобразява реални и фантазни 
образи по впечатление и 
въображение, като използва светли и 
тъмни цветове. 

• Комбинира и експериментира с 
различни материали и техники. 

Техника с 
издрас- 
кване. 

Запознава се с техниката издрасква- 
не. Задача – картички за коледните 
празници. 
Творческа задача „В празничната 
нощ“ – чрез техниката за 
издраскване. 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на 
основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели.. 

 

17 

9 
седм. 

 
11 

мес. 

Коледа и 
Нова година 

 
(Към тема: 

Изобразител- 
ни техники) 

Упражнение 

• Познава и прилага изобразителни 
техники за апликиране и 
конструиране. 

• Участва в творческа екипна работа. 
• Развива инициативност, креативност 

 

Творческа задача „Украса за стаята“. 
Има възможност за екипна работа, 
задачата развива умения за 
художест- 
вено конструиране и апликиране. 
Творческата задача „Елха от спира- 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на 

 



и новаторство чрез участие в 
проектни дейности. 

• Практическо използване на 
материали и пособия, представяне 
на резултати от творчески дейности в 
обществена среда. 

ла“ – създаване на украса за стая 
или 
играчки за елха. Възможност за 
екипна 
работа. 

основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

18 

10 
седм. 

 
11 

мес. 

На изложба 
 

(Към тема: 
Видове и 
жанрове в 

изкуството) 

Упражнение 

• Разграничава произведения на 
изобразителното изкуство по вид 
Описва най-общи характеристики на 
основни видове в изкуството. 

• Участва в комуникативни ситуации за 
обогатяване на художествената 
изразност с понятия от 
изобразителното изкуство. 

• Разглежда произведения на 
изобразителното изкуство от наши и 
чуждестранни художници за 
разширяване на познанията за 
художествени творби и творчески 
дейности. 

• Посещения на музеи, галерии и 
сбирки за възприемане ролята на 
естетически фактори в околната 
среда (природна и обществена). 

• Прилага в изобразителната дейност 
техники за рисуване, апликиране, 
моделиране. 

Графика. 
 

Живопис. 
 

Скулптура. 

Дискусия и наблюдение – обощение 
на понятията – графика, живопис , 
скулптура. Запознаване с известни 
български художници. 
Работа с албума. 
Възможност за посещение на музей, 
галерия. 
Творческата задача – „Обичам да 
творя с...“– учениците подбират 
любими материали, пособия и 
техники за артистично  
себеизразяване. 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на 
основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

19 

10 
седм. 

 
11 

мес. 

На изложба 
 

(Към тема: 
Видове и 
жанрове в 

изкуството) 

Упражнение 

• Участие в творческа екипна работа; 
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. 

• Участва в игрова дейност за 
артистично себеизразяване и участие 
в културния живот. 

• Комбинира и експериментира с 
различни материали и техники. 

• Прилага в изобразителната дейност 
техники за рисуване, апликиране. 

Графика. 
 

Живопис. 
 

Скулптура. 

Дискусия за функциите на галериите 
и 
музеите. 
Проект: „Малката галерия на класа“. 
Възможност за екипна работа. Укра- 
сяване на кутия, чрез апликиране и 
рисуване, в която да се излагат 
малки 
творби на учениците. Изработване 
на 
плакат за мъничка изложба. Възмож- 
ност за организиране на изложба на 
класа. 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на 
основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

20 

11 
седм. 

 
11 

мес. 

Фантазни 
образи 

 
(Към тема: 

Реален и фан- 
тазен свят) 

Ново 
знание 

• Разкрива основни връзки между 
обекти и природна среда при 
наблюдения и изобразителна 
дейност. 

• Променя връзки между обекти и 
среда при създаване на фантазни 

Фантазен 
образ. 

Беседата – активира образните 
представи на учениците, свързани с 
фантазни герои от приказки и 
филми. 
Въвежда понятието фантазен 
образ. 
Задачата за наблюдение развива 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на 
основата на 

 



изображения. 
• Коментира особености на 

изображения от реалния и фантазния 
свят. 

• Интерпретира въздействието на 
творби с тъмни и светли цветове чрез 
описания и изобразителна дейност. 

съобразителността и аналитичните 
способности. 

естетически и 
дидактически 
показатели. 

21 

11 
седм. 

 
11 

мес. 

Фантазни 
образи 

 
(Към тема: 

Реален и фан- 
тазен свят) 

Упражнение 

• Разкрива основни връзки между 
обекти и природна среда при 
наблюдения и изобразителна 
дейност. 

• Променя връзки между обекти и 
среда при създаване на фантазни 
изображения. 

• Разширяване на речника на 
учениците с нови понятия за 
изкуството. 

• Изобразява реални и фантазни 
образи по впечатление и 
въображение, като използва 
светли и тъмни цветове. 

Фантазен 
образ. 

Творческа задача „Моята колекция 
от 
странни същества“ – художествено 
конструиране на книжка и рисуване  
на 
фантазни образи. 
Вариант: Творческа задача 
„Фантазни 
образи на деня и нощта“ – рисува с 
материали по избор фантазни 
образи 
на нощта и деня като използва 
светли 
и тъмни цветове. 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на 
основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

22 

12 
седм. 

 
12 

мес. 

Игри на 
фантазията 

 
(Към тема: 

Реален и фан- 
тазен свят) 

Ново 
знание 

• Променя връзки между обекти и 
среда при създаване на фантазни 
изображения. 

• Коментира особености на 
изображения от реалния и фантазния 
свят. 

• Създава описания за произведения 
на изобразителното изкуство от 
различни видове и жанрове. 

Фантазен 
образ. 

Работа с албума – намиране и 
комен- 
тиране на фантазни образи в 
творбите. 
Дискусия по илюстрациите: 
разширяване понятието за 
фантазни образи. Описание на 
фантазни образи. Различаване на 
фантазни и реални образи. 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на 
основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

23 

12 
седм. 

 
12 

мес. 

Игри на 
фантазията 

 
(Към тема: 

Реален и фан- 
тазен свят) 

Упражнение 

• Променя връзки между обекти и 
среда при създаване на фантазни 
изображения. 

• Коментира особености на 
изображения от реалния и фантазния 
свят. 

• Участие в игрова дейност за 
артистично себеизразяване и участие 
в културния живот. 

Фантазен 
образ. 

Творческа задача „Игра на думи и 
образи“ – групова игра 
стимулира въображението – рисуват 
се 
образи на базата на думи които не са 
логично свързани 
Творческа задача – „История в ри- 
сунки„– групова игра. Поредица от 
рисунки (комикс), в които се добавят 
към едно реалистично изображение 
атрибути, които да го превърнат във 
фантазно. 
Вариант: Творческа задача „Фантас- 
тичен свят“ – самостоятелна работа. 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на 
основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

24 

13 
седм. 

 
12 

мес. 

Пейзаж 
 

(Към тема: 
Видове и 
жанрове в 

изкуството) 

Ново 
знание 

• Различава визуални особености на 
обекти и явления от заобикалящата 
природна среда (видове форми, 
съотношения, цветове). 

• Сравнява визуални особености на 
различни обекти и явления от 

Пейзаж. 

Дискусия, въвеждаща понятието 
пейзаж. Работа с албума. Описание 
и коментиране на творбата на Ван 
Гог. 
Задача за наблюдение – търсене на 
детайли в творбата. Начална идея за 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на 

 



заобикалящата среда. 
• Изразява чрез описания и рисунки 

емоционално отношение към 
красотата на природата. 

• Изобразява примери за проява на 
лична отговорност при опазване на 
околната среда и здравето на човека. 

планове в пейзажа – (преден-заден, 
близко-далеч) 
Дискусия върху илюстрацията – 
опаз- 
ване на околната среда. 

основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

25 

13 
седм. 

 
12 

мес. 

Пейзаж 
 

(Към тема: 
Видове и 
жанрове в 

изкуството и 
Красотата на 
природата) 

Упражнение 

• Различава визуални особености на 
обекти и явления от заобикалящата 
природна среда (видове форми, 
съотношения, цветове). 

• Сравнява визуални особености на 
различни обекти и явления от 
заобикалящата среда. 

• Изразява чрез описания и рисунки 
емоционално отношение към 
красотата на природата. 

Пейзаж. 

Дискусия-игра – откриване на 
различни 
елементите в пейзажите. 
Творческа задача „Пейзаж“ – въз- 
можност за избор на изобразителен 
материал и тема на пейзажа. Възмож- 
ност за рисуване на пейзаж по памет 
и наблюдение във връзка с родното 
място, сезона, екскурзия. 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на 
основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

26 

14 
седм. 

 
12 

мес. 

Портрет 
 

(Към тема: 
Видове и 
жанрове в 

изкуството) 

Ново 
знание 

• Разграничава произведения на 
изобразителното изкуство по вид и 
жанр – портрет, пейзаж. 

• Описва и интерпретира чрез 
изобразителна дейност най-общи 
характеристики на основни видове и 
жанрове в изкуството.  

• Придобива представа и изобразява 
най-важните визуални особености на 
човешки фигури (силует и детайли, 
форми, цветове, съотношения). 

• Изразяване на собствено мнение; 
общуване по подходящ и творчески 
начин в културни ситуации. 

Портрет. 

Дискусия, въвеждаща понятието 
порт- 
рет и работа с албума. 
Дискусия върху творбите на Реноар 
и 
Паул Клее – сравняване. 
Графична задача за рисуване – лица 
на човечета, изразяващи различни 
емоции. 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на 
основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

27 

14 
седм. 

 
12 

мес. 

Портрет 
 

(Към тема: 
Видове и 
жанрове в 

изкуството) 

Упражнение 

• Описва и интерпретира чрез 
изобразителна дейност най-общи 
характеристики на основни видове и 
жанрове в изкуството. 

• Придобива представа и изобразява 
най-важните визуални особености на 
човешки фигури (силует и детайли, 
форми, цветове, съотношения). 

• Комбинира и експериментира с 
различни материали и техники. 

• Прилага в изобразителната дейност 
техники за рисуване, апликиране. 

Портрет. 

Портрет по памет или наблюдение 
– творческа задача – рисунка с 
материали по избор. 
Варианти: 
Смешни портрети рисуване на 
детайли 
от човшкото лице (очи, нос и т.н.) и 
апликирането им, дорисуване. Въз- 
можност за екипна работа 
Портрет на цветния човек – рисунка, 
с материали по избор – базира се на 
дискутираната творба на Паул Клее. 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на 
основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

28 

15 
седм. 

1 

Хайде на 
хорото 

 
(Към тема: 
Образи и 

Ново 
знание 

• Различава фигурални и нефигурални 
образи.  

• Придобива представа за най-важните 
визуални особености на човешки 
фигури и животни (силует и детайли, 

Фигурален 
образ. 

 
Фигурална 
компози- 

Дискусия по картината на Никола 
Об- разописов, въвжедаща 
понятието фигу- рална композиция. 
Работа с албума. 
Задача за наблюдение – откриване 

Оценява се чрез 
резул- тата от 
изпълнението на 
изобразителна задача 

 



мес. форми) форми, цветове, съотношения). 
• Участие в игрова дейност за 

артистично себеизразяване и участие 
в културния живот. 

• Възможност за връзки с учебното 
съдържание по музика. 

ция. на силуети 
Задача – „Да играем на въпроси“ – 
игра, свързана с начални умения за 
анализиране на творби – устно 
описание 

на основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

29 
15 

седм. 
 

1 мес. 

Хайде на 
хорото 

 
(Към тема: 
Образи и 
форми) 

Упражнение 

• Изобразява визуални особености на 
човешки фигури и животни. 

• Интерпретира особеностите на 
различни фигурални образи с 
изобразителна дейност. 

• Създава образи по асоциация от 
музикални произведения. 

Фигурален 
образ. 

 
Фигурална 
компози- 

ция. 

Задачата за упражнение „Да 
нарисува- 
ме човечета“ – усвояване на по-
схематичен начин на изобразяане на 
човешка фигура. 
Творческата задача „Хайде на 
хорото“ 
– апликация. Възможност за работа в 
екип. 

Оценява се чрез 
резул- 
тата  от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на 
основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

30 
16 

седм. 
 

1 мес. 

Музика в 
картини 

 
(Към теми: 
Образи и 
форми. 

Образи и 
цветове) 

Ново 
знание 

• Различава фигурални и нефигурални 
образи създаване на образи по 
асоциация от музикални 
произведения. 

• Участие в комуникативни ситуации за 
обогатяване на художествената 
изразност с понятия от 
изобразителното изкуство. 

• Създаване на описания за 
произведения на изобразителното 
изкуство от различни видове и 
жанрове. 

• Групиране и съпоставяне на обекти 
по определен визуален признак. 

• Развиване на представи за визуални 
характеристики на геометрични 
форми и линии. 

 

Беседа по творбата на Кандински 
„Жълто, чевено, синьо“ – обсъждат 
се 
изразните средства на музиката и 
изобразителното изкуство 
(акцентира 
се върху цвят линия форма и тяхното 
емоционално въздействие). Фигурал- 
на-нефигурална композиция. 
Задачата за наблюдение – 
геометрич- 
ни форми, линии, точки. Беседа 
върху 
графичната творба (връзката – звук и 
изображение , стимулиране на въоб- 
ражението.) 
Творческата задача „Музика в цве- 
тове“ – цветна рисунка по музикално 
произведение. 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на 
основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

31 
16 

седм. 
 

1 мес. 

Музика в 
картини 

 
(Към теми: 
Образи и 
форми. 

 Образи и 
цветове) 

Упражнение 

• Създаване на образи по асоциация от 
музикални произведения. 

• Използване на геометрични фигури 
при създаване на образи 

• Изобразяване на примери за проява 
на лична отговорност при опазване 
на околната среда и здравето на 
човека. 

 

Творческата задача „Хартиени фан- 
тазии“. Релефна апликация с цвет- 
ни хартии. Възможност за смесена 
техника 
Възможност за екипна работа. 
Възможност за използване на стари 
и рециклирани хартии и дискусия за 
опазване на околната среда. 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на 
изобразителна задача 
на 
основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

32 

17 
седм. 

1 

мес. 

Дивите 
животни 

 
(Към теми:  
Образи и 
форми. 

Красотата на 
природата) 

Упражнение 

• Различава визуални особености на 
обекти и явления от заобикалящата 
природна среда (видове форми, 
съотношения, цветове). 

• Сравнява визуални особености на 
различни обекти и явления от 
заобикалящата среда. 

Фигурална 
компози- 

ция 

Дискусията по картината на Анри 
Русо – фигурална композиция 
Задача за наблюдение: “Кои от на- 
рисуваните животни са диви и кои – 
домашни?”. Възможност за 
междупредметна връзка с околен 
свят. Графично упражнение „Да 
нарисуваме тигър“. 

Оценява се чрез 
резул- тата от 
изпълнението на 
изобразителна 
задача на основата 
на естетически и 
дидактически 
показатели. 

 



• Различава фигурални и нефигурални 
образи.  

• Придобива представа за най-важните 
визуални особености на човешки 
фигури и животни (силует и детайли, 
форми, цветове, съотношения). 

33 
17 

седм. 
 

1 мес. 

Дивите 
животни 

 
(Към теми:  
Образи и 
форми. 

Красотата на 
природата) 

Упражнение 

• Изобразява визуални особености на 
човешки фигури и животни. 

• Интерпретира особеностите на 
различни фигурални образи с 
изобразителна дейност. 

• Изразява чрез описания и рисунки 
емоционално отношение към 
красотата на природата. 

Фигурална 
компо- 
зиция, 

смесена 
техника. 

Творческа задача „Кой къде се 
крие?“ 
цветна рисунка – на диви животни, 
смесена техника. 
Възможности за игра „Звукова карти- 
на“. Изложба и дискусия върху 
творби- 
те на учениците с цел самооценка. 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на изобразителна 
задача на основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

34 
18 

седм. 
 

1 мес. 

Аз съм илюс- 
тратор 

 
(Към тема: 

Професията 
на художника) 

Ново 
знание 

• Илюстриране на познати 
литературни произведения. 

• Изразява отношение към творческата 
работа на художника. 

• Коментира изобразителната дейност 
на художника – живописец, график, 
скулптор, илюстратор. 

• Участие в комуникативни ситуации за 
обогатяване на художествената 
изразност с понятия от 
изобразителното изкуство. 

• Създаване на описания за 
произведения на изобразителното 
изкуство. 

Илюстра- 
тор. 

Дискусия – развиват понятието за 
илюстрация – разликите между науч- 
ните и художествените илюстрации. 
запознаване с български 
илюстратори. 
Творческа задача „Илюстрация на 
приказка“ – илюстрация по 
изучавано 
произведение с материали по избор. 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на изобразителна 
задача на основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

35 
19 

седм. 
 

2 мес. 

Аз съм илюс- 
тратор 

 
(Към тема: 

Професията 
на художника) 

Упражнение 

• Прилага в изобразителната дейност 
техники за рисуване, апликиране, 
конструиране. 

• Участие в творческа екипна работа. 
• Търсене на информация по 

определена тема и използването є в 
самостоятелната изобразителна 
дейност. 

• Развиване на инициативност, 
креативност и новаторство чрез 
участие в проектни дейности. 

Илюстра- 
тор. 

Творческа задача „Книжки за 
училищен 
проект“ има за цел децата да 
направят книжка, с която да 
презентират някой 
от любимите си учебни предмети. 
Художествено конструиране и рису- 
ване. 
Възможност за екипна работа. 

Оценява се чрез 
резул- 
тата от изпълнението 
на изобразителна 
задача на основата на 
естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

36 20 
 
2 мес. 

Изпъкнало и 
вдлъбнато 

 
(Към тема: 

Видове и 
жанрове в 

изкуството) 

Ново 
знание 

• Познава изобразителни техники за 
моделиране. 

• Прилага в изобразителната дейност 
техники за моделиране. 

• Комбинира и експериментира с 
различни материали и техники 
(смесени техники) в изобразителната 
дейност. 

• Участие в комуникативни ситуации за 

Скулптура. 

Дискусия, свързана със скулптурата и 
разновидностите на релефа. 
Задача за наблюдателност – 
различаване на видове скулптура 
– релеф и кръгла. 
Творческата задача „Образи връху 
глина“, свързана с изображения, 
създавани чрез вдлъбване в 
изобразителната повърхност, т.е. с 
отпечатък. Използване на природни 

Оценява се чрез 
резултата от 
изпълнението на 
изобразителна 
задача на основата 
на естетически и 
дидактически 
показатели. 

 



обогатяване на художествената 
изразност с понятия от 
изобразителното изкуство. 

материали – клонки, листа, миди. 

37 21 
 
2 мес. 

Изпъкнало и 
вдлъбнато 

 
(Към тема: 

Видове и 
жанрове в 

изкуството) 

Упражнение 

• Прилага в изобразителната дейност 
техники за моделиране. 

• Комбинира и експериментира с 
различни материали и техники 
(смесени техники) в изобразителната 
дейност. 

Скулптура. 

Творческа задача „Цветна градина от 
пластилин“ – задача, свързана 
изпъкналия релеф. 
Варианти: Творческата задача „На 
лов за динозаври“ 
Възможност за игра – свързана със 
самооценка и рефлексия. 

Оценяване на: 
практически 
умения за работа с 
пластилин чрез 
работа върху 
творческа задача. 

 

38 
22 

седм. 
2 

мес. 

Украса 
 

(Към тема: 
Реален и фан- 

тазен свят) 

Ново 
знание 

• 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. 

• Групира и съпоставя обекти по 
определен визуален признак. 

• Усвояват понятия с интегрален 
характер: ритъм, симетрия. 

Декорати- 
вен образ. 

Беседата –да насочи вниманието 
към спецификата на стилизираните 
изображения, широко използвани в 
приложното изкуство и да въведе 
понятието деокративен образ. 
Задачата за наблюдение – 
свързване на реален образ със 
стилизиран. Задача за 
наблюдение – модели на цветя – 
ритъм и симетрия 
Рисува декоративни цветя – украса, 
или изработва разделител за книга. 

Оценява се чрез 
резултата от 
изпълнението на 
изобразителна 
задача на основата 
на естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

39 

23 
седм. 

 
3 

мес. 

Украса 
 

(Към теми: 
Реален и фан- 

тазен свят. 
Изобразителни 

техники) 

Упражнение 

• Прилага в изобразителната дейност 
техники за рисуване, апликиране и 
конструиране. 

• Променя връзки между обекти и 
среда при създаване на фантазни 
изображения. 

• Комбинира и експериментира с 
различни материали и техники 
(смесени техники) в изобразителната 
дейност. 

Декорати- 
вен образ. 

Творческа задача „Шарено пиле с 
мартеничка“ – изработва от хартия и 
украсява с декоративни образи 
(смесена техника) 
Творческа задача „Цвете за мама“ 
– смесена техника – цветя от 
хартия украсени с декоративни 
образи. 

Оценява се чрез 
резултата от 
изпълнението на 
изобразителна 
задача на основата 
на естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

40 

24 
седм.  

 
3 

мес. 

Натюрморт 
 

(Към тема: 
Видове и 

жанрове в 
изкуството) 

Ново 
знание 

• Разграничава произведения на 
изобразителното изкуство по жанр – 
портрет, пейзаж, натюрморт, 
фигурална композиция. 

• Описва най-общи характеристики на 
основни видове и жанрове в 
изкуството. 

• Създаване на описания за 
произведения на изобразителното 
изкуство от различни видове и 
жанрове. 

Натюрморт. 

Дискусия, въвеждаща понятието на- 
тюрморт. Работа с албума. 
Обсъждане на творбата на Сезан. 
Задача за наб дение- по 
илюстрацията 
– разказ по илюстрацията и 
развиване на творческо мислене. 

Оценява се чрез 
резул- тата от 
изпълнението на 
изобразителна 
задача на основата 
на естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

41 

25 
седм.  

 
3 

мес. 

Натюрморт 
 

(Към тема: 
Видове и 

жанрове в 

Упражнение 
• Интерпретира чрез изобразителна 

дейност различни видове и жанрове 
изкуства. 

• Комбинира и експериментира с 

Натюрморт. 

Творческа задача „Натюрморт с 
шарени яйца“ с графични 
материали по избор – пастел 
цветни моливи, флумастери. 
Вариант: Творческа задача 

Оценява се чрез 
резултата от 
изпълнението на 
изобразителна 
задача на основата 

 



изкуството) различни материали и техники 
(смесени техники) в изобразителната 
дейност. 

„Натюрморт“ – смесена 
техника. Задачите са свързани 
с празника Великден. 

на естетически и 
дидактически 
показатели. 

42 
26 

 
3 мес. 

Визуалните 
знаци 

 
(Към тема: 
Човешки 

дейности и 
знаци) 

Ново 
знание 
 

• Разбира значението на различни 
видове визуални знаци. 

• Обяснява основни понятия за 
визуални знаци. Използва в 
изображения видове визуални знаци 
по тяхното предназначение в 
различна среда. 

• Коментира мястото и значението на 
видовете визуални знаци в различна 
среда (природна и обществена). 

Визуален 
знак. 

Дискусия, свързана с 
понятието визуален знак. 
Задача за наблюдение – 
разграничават знаци по визуални 
характеристики. Творческа задача 
„Проект за електронна игра“. 
Възможност за работа в екип. 

Оценява се чрез 
резултата от 
изпълнението на 
изобразителна 
задача на основата 
на естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

43 
27 

 
4 мес. 

Визуалните 
знаци 

 
(Към тема: 
Човешки 

дейности и 
знаци) 

Упражнение 

• Използва в изображения видове 
визуални знаци по тяхното 
предназначение в различна среда. 

• Коментира мястото и значението на 
видовете визуални знаци в различна 
среда (природна и обществена). 

• Прилага в изобразителната дейност 
техники за рисуване, апликиране, 
конструиране. 

• Участва в творческа екипна работа. 

Визуален 
знак. 

Творческа задача „Нашата уличка“ – 
екипен проект, включва рисуване на 
табели за обществени сгради и 
художествено конструиране на къщи 
с цветни картони. 

Оценява се чрез 
резултата от 
изпълнението на 
изобразителна 
задача на основата 
на естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

44 
28 

 
4 мес. 

На екскурзия 
 

(Към тема: 
Красотата на 
природата) 

Упражнение 

• Различава визуални особености на 
обекти и явления от заобикалящата 
природна среда. 

• Сравнява визуални особености на 
различни обекти и явления от 
заобикалящата среда. Разкрива 
основни връзки между обекти и 
природна среда при наблюдения и 
изобразителна дейност. 

• Изразява чрез описания и рисунки 
емоционално отношение към 
красотата на природата. 

• Усвоява понятия с интегрален 
характер: природна среда. 

Изобразя- 
ване. 

Работа с албума – природни 
пейзажи. Дискусия и задача за 
наблюдение: сравнява визуални 
особености на различни обекти в 
природата. 
Възможност за междупредметни 
връзки с околен свят и за 
дискутиране на проблеми, 
свързани с опазването на околната 
среда. 
Възможност да се проведе под 
форма-та на пленер, екскурзия и т.н. 
Упражнителна задача „Да нарисуваме 
дървета“ – развива графични 
умения. 

Оценява се чрез 
резултата от 
изпълнението на 
изобразителна 
задача на основата 
на естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

45 

29 
седм. 

4 

мес. 

На екскурзия 
 

(Към тема: 
Красотата на 
природата) 

Упражнение 

• Изобразява природни обекти от 
родния край, рисуване на природни 
картини от различни сезони. 

• Изразява чрез описания и рисунки 
емоционално отношение към 
красотата на природата. 

Изобразя- 
ване. 

Дискусия – за красивата природа 
на България. 
Творческата задача „Сред 
красивата природа“ – смесена 
техника. Възможно е да се проведе 
под формата на пленер, зелено 
училище 
– рисуване на природни картини 
по наблюдение. 

Оценява се чрез 
резултата от 
изпълнението на 
изобразителна 
задача на основата 
на естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

46 
30 

седм. 
Ценните книги 

 
(Към темите: 

Ново знание 
• Развива познанията за нашата 

писменост и култура. 
• Коментира изобразителната дейност 

 Дискусия по повод 24 май, 
развиваща познанията на децата 
за нашата писменост и култура. 

Оценява се чрез 
резултата от 
изпълнението на 

 



5 

мес. 

Човешки дей- 
ности и знаци. 
Професията на 

художника) 

на художника. 
• Коментира особености на 

изображения от реалния и фантазния 
свят. 

• Прилага в изобразителната дейност 
техники за рисуване. 

• Развива културна компетентност и 
умения за изразяване чрез 
творчество. 

Коментар на илюстрациите – акцент 
върху понятието декоративен образ 
и ролята на художника при 
направата на книгите. 
Упражнителна задача „Да 
нарисуваме книга – развива 
графични умения. Творческа 
задача „Подарък за 24 май“ – 
картичка или плакат по случай 
празника. 

изобразителна 
задача на основата 
на естетически и 
дидактически 
показатели. 

47 

31 
седм. 

5 

мес. 

Ценните 
книги 

 
(Към тема: 

Реален и фан- 
тазен свят) 

Упражнение 

• Рисува забавни образи на букви от 
различни азбуки. 

• Прилага в изобразителната дейност 
техники за рисуване. 

• Развива инициативност, креативност 
и новаторство чрез участие в 
проектни дейности и екипна работа. 

• Комбинира и експериментира с 
различни материали и техники. 

 

Творческа задача „Украса за празни- 
ка“ – рисуване с темперна боя и 
точки. Рисуване на букви и 
украсяване. Възможност за екипна 
работа. 
Творческа задача „Образи и букви“- 
включване на изображенията на 
букви в художествени образи, с 
материали по избор. 

Оценява се чрез 
резултата от 
изпълнението на 
изобразителна 
задача на основата 
на естетически и 
дидактически 
показатели. 

 

48 

32 
седм.  

 
5 

мес. 

Какво научих 
 

Изходно ниво 
Изходно 

ниво 

• Преговор на основните понятия, 
свързани с визуалните изкуства, и 
установяване дали учениците имат 
трайни познания за видовете и 
жанровете в изкуството. 

 

Преговор на основните понятия – 
дискусия. 
Творческа задача „Моята фантастич- 
на ваканция“ – материали по избор. 
Създаване на комикс-разказ. 
Възможност за изложба. 

Изходното ниво се 
оценява чрез 
резултата от изпъл- 
нение на визуален 
тест. 
 

 

 

 

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

 


