Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ
ÏÎ ÈÇÎÁÐÀÇÈÒÅËÍÎ ÈÇÊÓÑÒÂÎ
ÇÀ V² ÊËÀÑ
². ÎÁÙÈ ÏÎËÎÆÅÍÈß.
1. Õîðàðèóì ÷àñîâå ïî ó÷åáåí ïëàí:
1,5 ÷àñà ñåäìè÷íî = 51 ÷àñà ãîäèøíî.
2. Ìÿñòî è ðîëÿ íà îáó÷åíèåòî ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî çà îáùîîáðàçîâàòåëíàòà ïîäãîòîâêà íà ó÷åíèöèòå îò V² êëàñ.
Ó÷åáíèÿò ïðåäìåò Èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî ôîðìèðà õóäîæåñòâåíè è îáùî÷îâåøêè öåííîñòè. Çàåäíî ñ ó÷åáíèÿ ïðåäìåò Ìóçèêà òîé ñúñòàâÿ êóëòóðíîîáðàçîâàòåëíàòà
îáëàñò Èçêóñòâà.
Îáó÷åíèåòî ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî â V² êëàñ ñïîñîáñòâà çà ðàçøèðÿâàíå íà
åñòåòè÷åñêèòå, òâîð÷åñêèòå è åìîöèîíàëíèòå èçÿâè íà ó÷åíèöèòå.
3. Ìÿñòî è ðîëÿ íà îáó÷åíèåòî ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî, ñúîòíåñåíî êúì
Äúðæàâíèòå îáðàçîâàòåëíè èçèñêâàíèÿ (ÄÎÈ).
Äúðæàâíèòå îáðàçîâàòåëíè èçèñêâàíèÿ ñà îñíîâàòà, âúðõó êîÿòî êîíêðåòíîòî ó÷åáíî ñúäúðæàíèå ñå èíòåðïðåòèðà îò ó÷èòåëÿ çà ñúçäàâàíå íà ìîäåë çà ó÷åáåí ïðîöåñ.
Òîé ñå ïîä÷èíÿâà íà îïðåäåëåí òâîð÷åñêè çàìèñúë è ñå îðèåíòèðà êúì ïðîáëåìè íà
ïðèðîäíàòà è ñîöèàëíî-êóëòóðíàòà ñðåäà.
4. Çíàíèÿ, óìåíèÿ è îòíîøåíèÿ.
Ñèñòåìàòà îò çíàíèÿ, óìåíèÿ è îòíîøåíèÿ ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî, ñúîòíåñåíè
êúì ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå, å ðåçóëòàò íà ïðîäúëæèòåëåí ïðîöåñ íà îáó÷åíèå.
Çíàíèÿòà ñà òàçè íåîáõîäèìà îñíîâà, âúðõó êîÿòî ñå èçãðàæäàò ïðàêòè÷åñêè óìåíèÿ
è îòíîøåíèÿ.
Ïðàêòè÷åñêèòå óìåíèÿ ðàçêðèâàò ñúùíîñòòà íà ó÷åáíèÿ ïðåäìåò Èçîáðàçèòåëíî
èçêóñòâî. Òå îòðàçÿâàò çðèòåëíè ïðåäñòàâè è çíàíèÿ íà ó÷åíèöèòå çà îêîëíàòà ñðåäà.
Îòíîøåíèÿòà ñïîñîáñòâàò çà ôîðìèðàíå íà ñîáñòâåíà åñòåòè÷åñêà îöåíêà. Îáó÷åíèåòî ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî ïðèîáùàâà ó÷åíèöèòå êúì íàöèîíàëíè è îáùî÷îâåøêè öåííîñòè, ðàçâèâà òÿõíàòà èíäèâèäóàëíîñò è ñïîñîáíîñòè çà ñîöèàëíàòà
èì àäàïòàöèÿ.
²². ÖÅËÈ.
Â V² êëàñ îáó÷åíèåòî ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî âêëþ÷âà ñëåäíèòå öåëè:
• ðàçøèðÿâàíå íà ïðåäñòàâèòå çà âèçóàëíèÿ îáðàç ÷ðåç ñèñòåìíè íàáëþäåíèÿ íà
îáåêòè îò ïðèðîäíàòà è àðõèòåêòóðíàòà ñðåäà;
• ðàçâèâàíå íà âèçóàëíîòî ìèñëåíå â ïîñîêà íà âàðèàòèâíî èçãðàæäàíå íà îáðàçè
âúðõó ïëîñêîñò è â ïðîñòðàíñòâîòî;
• àíàëèçèðàíå íà òâîð÷åñêèÿ ïðîöåñ â ñèíòåòè÷íèòå èçêóñòâà;
• öåëåíàñî÷åíî åêñïåðèìåíòèðàíå ñ ìàòåðèàëè è èçîáðàçèòåëíè òåõíèêè;
• ñúçäàâàíå íà íàâèöè çà ñèñòåìíè ïîñåùåíèÿ íà ìóçåè, õóäîæåñòâåíè ãàëåðèè è
èçëîæáè.
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²²². Î×ÀÊÂÀÍÈ ÐÅÇÓËÒÀÒÈ ÎÒ ÎÁÓ×ÅÍÈÅÒÎ ÏÎ ÈÇÎÁÐÀÇÈÒÅËÍÎ
ÈÇÊÓÑÒÂÎ Â V² ÊËÀÑ.
Îáó÷åíèåòî ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî â V² êëàñ å åñòåñòâåíî ïðîäúëæåíèå íà ïðåäõîæäàùèòå êëàñîâå. Ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî âêëþ÷âà îñíîâíè ïðîáëåìè íà:
• Âúçïðèåìàíå íà äåéñòâèòåëíîñòòà;
• Âúçïðèåìàíå íà èçêóñòâîòî;
• Ó÷åáíî-òâîð÷åñêà äåéíîñò.
Î÷àêâàíèòå ðåçóëòàòè îò îáó÷åíèåòî ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî âêëþ÷âàò îñíîâíè
çíàíèÿ è óìåíèÿ çà:
• èçïîëçâàíå íà ñâåòëîñÿíêàòà ïðè ðèñóâàíå íà îáåêòè ïî íàòóðà, ïî ïàìåò è ïî
âúîáðàæåíèå;
• ñòèëèçàöèÿ çà ñúçäàâàíå íà äåêîðàòèâíè êîìïîçèöèè ñ îïðåäåëåíî ïðåäíàçíà÷åíèå;
• òîíàëíî-öâåòîâî èçïúëíåíèå íà ó÷åáíî-òâîð÷åñêè çàäà÷è, ðàçëè÷íè ïî âèä è æàíð;
• ñúçäàâàíå íà ïðîèçâåäåíèÿ ïî íàðîäíè îáè÷àè è ïðàçíèöè è ïî îáðàçöè îò áúëãàðñêîòî íàðîäíî òâîð÷åñòâî;
• âèçóàëíî èíòåðïðåòèðàíå íà ëèòåðàòóðíè è ìóçèêàëíè ïðîèçâåäåíèÿ.
²V. Ó×ÅÁÍÎ ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ.
Ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå å ïðåäñòàâåíî â îáùà çà âñè÷êè ó÷åáíè ïðåäìåòè òàáëèöà, â
êîÿòî îòäåëíèòå êîëîíè èìàò ñëåäíèòå îñîáåíîñòè çà ïðåäìåòà „Èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî“:
1. ßäðà íà ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå. Òå âêëþ÷âàò îáîáùåíè ãðóïè ïðîáëåìè çà îáó÷åíèåòî â ïðîãèìíàçèàëíèÿ åòàï: çðèòåëíî âúçïðèÿòèå è ôàíòàçèÿ, èçðàçíè ñðåäñòâà
íà âèçóàëíèÿ îáðàç, ñèñòåìà îò ñðåäñòâà çà âèçóàëíà èíôîðìàöèÿ è êîìóíèêàöèÿ, ñòðóêòóðà íà õóäîæåñòâåíàòà òâîðáà è äð.
2. Ñòàíäàðòè íà ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå. Çà ðàçëèêà îò äðóãèòå ó÷åáíè ïðåäìåòè,
òóê ñòàíäàðòèòå ñà èçðàç íà ðåçóëòàòè ïðåç öåëèÿ ïðîãèìíàçèàëåí åòàï (V-V²²² êëàñ), à
íå ñà ñàìî ïðè çàâúðøâàíå íà V²²² êëàñ. Î÷àêâàíèòå ðåçóëòàòè çà äàäåí êëàñ (êîëîíà 3)
ñà îáùè çà âñè÷êè ñòàíäàðòè íà ñúîòâåòíîòî ÿäðî.
3. Î÷àêâàíè ðåçóëòàòè ïî îñíîâíè ó÷åáíè ïðîáëåìè è çàäà÷è. Ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî íå å ðàçïðåäåëåíî ïî òåìè, à ïî ó÷åáíè ïðîáëåìè è
çàäà÷è. Òîâà îñèãóðÿâà ïðàâîòî íà ó÷èòåëÿ ñàì äà îïðåäåëÿ êîíêðåòíîòî ñúäúðæàíèå
íà ó÷åáíàòà ðàáîòà, âêëþ÷èòåëíî íåéíîòî òåìàòè÷íî ñúäúðæàíèå, ñúîáðàçåíî ñ Äúðæàâíèòå îáðàçîâàòåëíè èçèñêâàíèÿ è êîíêðåòíèòå óñëîâèÿ íà ó÷åáíèÿ ïðîöåñ.
4. Êëþ÷îâè ïîíÿòèÿ è çíàíèÿ íà ñåòèâíî-àíàëèòè÷íà îñíîâà. Òå èíòåðïðåòèðàò îñîáåíîñòèòå íà ïîíÿòèéíèÿ àïàðàò ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî. Êëþ÷îâèòå ïîíÿòèÿ íå ñà íîâè â ïðåêèÿ ñìèñúë íà òàçè äóìà, íî çíàíèÿòà çà òÿõ ñå ðàçøèðÿâàò âúâ
âñåêè ñëåäâàù êëàñ íà îñíîâàòà íà ñåòèâíîòî âúçïðèÿòèå è ïðàêòè÷åñêà èçîáðàçèòåëíà
äåéíîñò. Ñ òîâà ñå ïîäãîòâÿ òåîðåòè÷åñêîòî èì óñâîÿâàíå â ãèìíàçèàëíèÿ åòàï.
5. Êîíòåêñò è äåéíîñòè. Êîíòåêñòúò âêëþ÷âà êîíêðåòíè íà÷èíè çà îñúùåñòâÿâàíå íà
ñúîòâåòíè äåéíîñòè. Â òàçè êîëîíà ñà îòðàçåíè è íÿêîè ñïåöèôè÷íè îðãàíèçàöèîííè
ôîðìè çà ó÷àñòèå â èçîáðàçèòåëíà äåéíîñò èëè çà ôîðìèðàíå íà îïðåäåëåíî îòíîøåíèå.
6. Âúçìîæíîñòè çà ìåæäóïðåäìåòíè âðúçêè. Òàçè êîëîíà èìà èçêëþ÷èòåëíî çíà÷åíèå çà îðãàíèçàöèÿòà è ðåçóëòàòèòå íà öåëèÿ ó÷åáåí ïðîöåñ ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî, îñîáåíî â ïðèëàãàíåòî íà íîâè ñòðóêòóðè íà ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå è ñúâðåìåííè
ìåòîäè÷åñêè ïîäõîäè.
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УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА VІ КЛАС
Хорариум часове: 1,5 ч. седмично = 51 ч. годишно
Ядра на
учебното
съдържание

Стандарти за
учебното
съдържание

Очаквани резултати по основни
учебни проблеми

1

2

3

Ученикът:
Ядро № 1
ЗРИТЕЛНИ
ВЪЗПРИЯТИЯ И
ФАНТАЗИЯ

Ключови
понятия и
знания на
сетивна
основа
4

Ученикът трябва да:

Стандарт№1
Наблюдава и
диференцира
различни елементи
и визуални структури в околната
среда: предмети,
протранство,
ситуации.

Тема 1. Визуални структури в
околна-та среда и обогатява-не
на зрителните възприятия
- Разкрива разнообразието на
архитектурната
среда,
като
диференцира
архитектурните
форми и структури, според тяхното
предназначение;

Стандарт № 2
Използва зринелната си памет
за разкриване на
особеностите на
възприеманите
обекти и явления

Обреди
Тема 2. Синтезът в българското
Обредна
народно творчество
Разбира значението на символика
творческия синтез в народните
обичаи и празници;
- Възприема символиката и
обществената
значимост
на
българското народно творчество и
национални обреди.

3

Архитектурна среда
Интериор
Екстериор
Архитектурен
паметник

Контекст и дейности

5
На ученика трябва да
се даде възмож-ност
да:

Междупредмет-ни
мръзки
7

Български език

1. Скицира
архитек- и литература
турни форми от натура Усвояват се
общи понятия
и по памет.

2. Работи самостоятелно и в група за изпълнение на декоративноприложни задачи с
обредно-празничен
характер.

на
худогествената
литература и
изобразително
изкуство- вид ,
жанр,
композиция,
ритъм,
реалност и
фантазия
Домашна
техника и
икономика
Разграничава
се дизайнът
като
специфична
дейност за

Ядро № 2
ИЗРАЗНИ
СРЕДСТВА
НА
ВИЗУАЛНИЯ ОБРАЗ

Стандарт № 3
Разграничава образи с фигуративно и
нефигуративно
съдържание.

Тема 3. Фигурални и
нефигурални композиции
- Разкрива общите свойства на
фигуралната и нефигуралната
композиция: ритъм, равновесие,
контраст, структура;

Абстракция
Нефигурална
композиция
Фигуративност - нефигу
рална композиция

3. Отделя абстрактните
от фигуралните стойности на визуалния
образ: съчетание от
линии, петна, обеми,
цветове.

Стандарт № 4
Създава фантазни
образи, като комбинира и преработва визуални елементи на реални
обекти, пространство, ситуации

Тема 4. Изобразително изкуство
и въображение
- Разбира и разграничава реални и
фантазни взаимовръзки между
обекти и ситуации

Фантазия
Натура
Илюстрация

4 Създава вариации на
фантазни образи по
натурни обекти и по
въображение.
5.Създава илюстрации
по разнообразни литературни източници.

Стандарт №1
Ученикът:
Усвоява особеностите на изразните
средства при
изграждане на
различни по вид и
жанр образи.

Тема 1. Стилизацията като
творчески процес
разгратичава
видовете
декоративни елементи, мотиви,
композиции и орнаменти;
- усвоява изразните средства и
основни принципи при изпълнение на декоративни задачи;

1.Прилага най-общите
Стилизация
особености на стилизана натурата
цията като творчески
Декоративен
процес.
елемент;
Декоративен
мотив;
Орнаментална
композиция;
Уникат.

Стандарт № 2
Комбинира
изразните средства
при плоскостно и
обемно-пространс-

Тема 2. Изразни средства в
изобразителното изкуство
- Осъзнава необходимостта от
творческо прилагане на различни
принципи
на
пространствено

Варианти на
пространстве
но изграждане:
Композиция

4

2, Обогатява образните
си
представи
при
изграждане на разнообразни
композиционни и простран-

формиране на
предмети и
среда в бита.
Математика
Дефиренцират
се представите
за
разнообразието
на двумерните
и тримерни
геометрични
фигури и тела
География и
икономика
Осъзнават се
връзките на
архитектурата
и
изобразителнот
о изкуство с
географските
условия и
икономическот
о развитие.
ДОМАШНА
ТЕХНИКА И
КОНОМИКА
Разграничава
се дизайнът
като
специфична
дейност за
формиране на
предмети и
среда в бита

твено изграждане
на образите.

Стандарт № 3
Интерпретира
визуални образи по
асоциация от различни сетива: зрителни, тактилни,
срухови и др.

изграждане на собствените си Видове;
творби с оглед на жанра и вида Композиционен център;
изобразителна дейност;
Пространстве
но въздействие на цветовете - топли и
студени цветове

ствени решения на
архинектурна
и
природна среда .
3. Използва топлите и
студените цветове като
средство за пространствено въздействие при
изпълнението на изобра
зителни задачи.

Тема 3. Светлосянка и обемно
изграждане на формата
- разбира ролята на светлосянката
при изграждане формата на
образите;
- познава елементите на
светлосянката в предмети с
ръбеста и овална форма;
- усвоява достъпни графични и
живописни средства за обемно
изграждане на образи-те

Светлосянка

- Прилага елементите
на светлосянката при
рисуването на натюрморт, пейзаж и фигурална композиция;
- използва различни материали и техники на
работа при светлосяначното изграждане на
рисунките

Тема 4. Визуални образи по
асоциация
- Сравнява преките и асоциативни
връзки на илюстрациите с текста;

Асоциация
видове

- Интерпретира образи
по асоциация от общ
сетивен източник.
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Български
език и
литература
Усвояват се
общи понятия
на
худогествената
литература и
изобразително
изкуство- вид ,
жанр,
композиция,
ритъм,
реалност и
фантазия
МУЗИКА
Усвояват се
общи понятия
за изразните
средства в
музиката и
изобразителнот
о изкуство
География и
икономика
Осъзнават се
връзките на
архитектурата
и
изобразителнот
о изкуство с
географските
условия и
икономическот
о развитие

Стандарт № 4:
Избира и използва
разнообразни материали и техники
според съответната
изобразителна
задача.
Ядро № 3
СИСТЕМА
ОТ
СРЕДСТВА
ЗА ВИЗУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И
КОМУНИКАЦИЯ

Стандарт № 1
Разбира връзките
между текст и
образ във визуалните средства за
информация и
комуникация.
Стандарт № 2
Разчита знаците и
символите в средствата за визуална
информация и комуникация от различни
области:
траонспорт, спорт,
търговия, култура.

Тема 5. Материали и техники на Цветна
линогравюра
работа
Използва
разнообразни
визуални структури за характеризиране
на
материалността
(фактурата) на обектите и повърхнините.
Тема 1. Печатните изделия средство за визуална информация и комуникация
- Разкрива възможностите за
визуално информация и комуникация в различните видове печатни
издания;
- Различава особеностите на
иконичните
и
абстрактните
визуални знаци и символи в
печатните изделия;
- Разбира и анализира типични
взаимовръзки между текст и образ
в рекламите.

Печатни
изделия:
Вестник;
Списание;
Книга;
Афиш
(постер);
Дипляна;
Реклама
Иконични
знаци и
символи
Графичен
дизайн

Стандарт № 3
Илюстрира примери на иконични и
други знаци в системата на визуална
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- Избира материал и
техника за изпълнение
на различни задачи по
натура, по памет и въоб
ражение, като монивира използването им
според конкретния случай.
- Проследява и изразява
промените на обекти и
пространство
за
превръщането им във
визуални
знаци
и
символи.
- Анализира и представя
чрез
скици
мястото на визуалните
средства за информация и комуникация в
печатните издания.
- Преобразува композицията и съдържанието на разнообразни
рекламни материали.
- Предлага и дискутира проекти за реклами.
- Участва в дискусия за
визуалните средства и
за
значението
на
рекламата.

Български
език и
литература
Усвояват се
общи понятия
на
худогествената
литература и
изобразително
изкуство- вид ,
жанр,
композиция,
ритъм,
реалност и
фантазия
ЧУЖДИ
ЕЗИЦИ
Развиват се
комуникативни
компетентност
и за ползване
на информация
(текст, образ)
от различни
информационн
и източници и
участие в
комукативни
ситуации с
традиционни и
сувременни
средства
МАТЕМАТИ
КА
Развиват се

информация и комуникация.
Ядро № 4
СТРУКТУРА НА
ХУДОЖЕСТ
ВЕНАТА
ТВОРБА

Стандарт № 1
Усвоява понятия
за основните
видове и жанрове
изобразително
изкуство

Стандарт № 2
Разбира връзките
между произведенията на изобразителното изкуство и
народното творчество.
Стандарт № 3

Тема 1. Жанрови разновидности
в изобразителното изкуство
- Разпознава и разграничава
вътрешно-жанровите
характеристики в изящните, декоративноприложните изкуства и графичния
дизайн;

Портрет:
Автопортрет
Групов
портрет
Официален
портрет;
Пейзаж
Морски
Тема
религиозна
Батална
Историческа

- Посещава художествени
галерии,музеи,
изложби и ателиета за
реклама и дизайн, ателиета на художници и
работилници на майсто
ри на художествени
занаяти и да проучва
творческия процес.
- Отразява впечатленията си от творби писмено и чрез рисунки.

Тема 2. Специфични особености
на синтетичните изкуства
- Разбира и определя спецификата
на и синтетичните изкуства;

Синтетични
изкуства
Кино
Театър
Цирк
естрада
Сценография

- Прилага съответните
знания и умения при
изпълнение на подходяща
изобразителна
задача.

Тема 3. Народни обичаи и
празници
- Различава и описва различни
сфери на народното творчество,
обичаи и празници;

Пластичен
фолклор
Национална
носия

- .Наблюдава и изследва народните празници
и обичаи;
- Творчески интерпретира образци на народното творчество
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способности за
суздаване на
математически
модели на
обекти и
явления в
околната среда.
ИСТОРИЯ
И
ЦИВИЛИЗАЦ
ИЯ
Разглеждат се
художествени
произведения
от античната и
тракийската
култура
по
българските
земи; култу
рата
изкуството на
Българското
средновекови
МУЗИКА
Усвояват се
общи понятия
за изразните
средства в
музиката и
изобразителнот
о изкуство
Български
език и
литература
Усвояват се

Анализира характерни елементи от
съдържанието и
формата на художествнената творба и образци от
народното
творчество.
Стандарт № 4
Формира представа за историческото развитие на българското и чуждестранното изобразително изкуство
по епохи, художествени направления

Тема 4. Архитектура и
изобразително изкуство на
Средновековието
- Формира обща представа за
архитектура-та и изобразителното
изкуство през Средновековието в
Западна Европа, Византия, Русия и
България;
- Придобива познания за значими
автори и творби от българското и
чуждестранното изкуство;
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Архитектура
Витраж
Стенопис
Скулптура
Синтез на
изкуствата

- Проучва произведения от изобразителното
изкуство и архитектура
на
Средновековието
чрез разглеждане на
албуми с репродукции
и
мултимедийни
продукти.
- Споделя мнения и
оценки за творби и автори от изобразителното изкуство.

общи понятия
на
худогествената
литература и
изобразително
изкуство- вид ,
жанр,
композиция,
ритъм,
реалност и
фантазия
ЧУЖДИ
ЕЗИЦИ
Разглеждат се
произведения
на
изобр.
Изкуство
и
архитектурата
на суответната
страна и народ.
ГЕОГРАФИЯ
И
ИКОНОМИКА
се
Осъзнават
връзките
на
архитектурата
и
изобразително
то изкуство с
географските
услови
яиикономичес
кото
развитие

V. ÎÖÅÍßÂÀÍÅ – ÑÏÅÖÈÔÈ×ÍÈ ÌÅÒÎÄÈ È ÔÎÐÌÈ.
Îöåíÿâàíåòî íà ðåçóëòàòèòå îò ó÷åáíàòà ðàáîòà ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî â ïðîãèìíàçèàëíèÿ åòàï îáõâàùà ñëåäíèòå âèäîâå îöåíêè:
• íà÷àëíà îöåíêà – â íà÷àëîòî íà ó÷åáíàòà ãîäèíà (âõîäÿùî ðàâíèùå);
• òåêóùà îöåíêà – çà ðåçóëòàòè îò îòäåëíè óðîöè èëè ïî-ãîëåìè ìåòîäè÷åñêè åäèíèöè (äèäàêòè÷åñêè êîìïëåêñè);
• ñðî÷íà îöåíêà – â êðàÿ íà ó÷åáíèÿ ñðîê (ìåæäèííî ðàâíèùå);
• ãîäèøíà îöåíêà – â êðàÿ íà ó÷åáíàòà ãîäèíà (èçõîäÿùî ðàâíèùå).
Îöåíêàòà ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî èìà äèäàêòè÷åñêè è åñòåòè÷åñêè ïîêàçàòåëè.
Äèäàêòè÷åñêèòå ïîêàçàòåëè ñå îòíàñÿò äî èçïúëíåíèåòî íà ïîñòàâåíèòå ó÷åáíîïðàêòè÷åñêè çàäà÷è è äî óñâîÿâàíåòî íà îïðåäåëåíè òåîðåòè÷íè çíàíèÿ çà èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî, êîèòî ñúîòâåòñòâàò íà Äúðæàâíèòå îáðàçîâàòåëíè èçèñêâàíèÿ (ÄÎÈ).
Åñòåòè÷åñêèòå ïîêàçàòåëè îòðàçÿâàò êà÷åñòâåíèòå õàðàêòåðèñòèêè íà âúçðàñòîâèòå è èíäèâèäóàëíèòå òâîð÷åñêè ïðîÿâè íà ó÷åíèêà.
Îöåíêàòà ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî å êîìïëåêñíà (ñúäúðæà äèäàêòè÷åñêè è åñòåòè÷åñêè ïîêàçàòåëè).
Öèôðîâàòà îöåíêà å çàäúëæèòåëíà è ñå ôîðìèðà ïî ïðåöåíêà íà ó÷èòåëÿ, ñ îò÷èòàíå íà äèäàêòè÷åñêè è åñòåòè÷åñêè ôàêòîðè. Ïðè âñè÷êè ñëó÷àè îöåíêàòà å ïîîùðèòåëíà â ïîëçà íà ó÷åíèêà. Òÿ îòðàçÿâà æåëàíèåòî è èíòåðåñà íà ó÷åíèêà êúì ó÷àñòèå â
÷àñîâåòå ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî è ñòðåìåæà ìó äà ðàçâèâà ñîáñòâåíèòå ñè èçîáðàçèòåëíè ñïîñîáíîñòè, òâîð÷åñêî ìèñëåíå è âúîáðàæåíèå.
V². ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈ ÓÊÀÇÀÍÈß.
Ïðè èçïúëíåíèå íà ó÷åáíàòà ïðîãðàìà ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî å íåîáõîäèìî äà
ñå èìàò ïðåäâèä íÿêîè îñíîâíè ïîëîæåíèÿ:
1. Ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå íå å ãîäèøíî ðàçïðåäåëåíèå; ÿäðàòà íå ñà ðàçäåëè;
ñòàíäàðòèòå íå ñà òåìè. Îò òîâà ñëåäâà, ÷å ó÷åáíàòà ïðîãðàìà å èçõîäåí ìàòåðèàë,
îñíîâà çà ïåäàãîãè÷åñêî òâîð÷åñòâî íà ó÷èòåëÿ. Â çàâèñèìîñò îò êîíêðåòíèòå óñëîâèÿ
çà ðàáîòà ó÷èòåëÿò ìîæå ñàìîñòîÿòåëíî äà îïðåäåëÿ ñúäúðæàíèåòî, ïîñëåäîâàòåëíîñòòà, ìåòîäèòå è îðãàíèçàöèÿòà íà óðîöèòå ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî, êàòî ñå ñúîáðàçÿâà
ñ Äúðæàâíèòå îáðàçîâàòåëíè èçèñêâàíèÿ.
Ïðåïîðú÷âà ñå â îáó÷åíèåòî ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî äà ñå èçïîëçâàò ïîãîëåìè ìåòîäè÷åñêè åäèíèöè – äèäàêòè÷åñêè êîìïëåêñè. Òå îáåäèíÿâàò ãðóïà óðîöè
ïî îáùè ó÷åáíè ïðîáëåìè è çàäà÷è íà åäíî èëè ïîâå÷å îáðàçîâàòåëíè ÿäðà è ñòàíäàðòè.
2. Â ïðîãèìíàçèàëíèÿ åòàï ñå ïðèäàâà âàæíî çíà÷åíèå íà ìåæäóïðåäìåòíèòå âðúçêè. Òå ñà ïðåäïîñòàâêà çà óñïåøíà ó÷åáíà ðàáîòà. Ñúùíîñòòà íà ÿäðîòî Çðèòåëíî
âúçïðèÿòèå è ôàíòàçèÿ îò ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå, ñâúðçâà îáó÷åíèåòî ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî ñ ïðåäìåòèòå ×îâåêúò è ïðèðîäàòà, Áúëãàðñêè åçèê è ëèòåðàòóðà;
ÿäðîòî Èçðàçíè ñðåäñòâà íà âèçóàëíèÿ îáðàç îñúùåñòâÿâà âðúçêà ñ Ìàòåìàòèêà è
Òåõíîëîãèè; ÿäðîòî Ñèñòåìà îò ñðåäñòâà çà âèçóàëíà èíôîðìàöèÿ è êîìóíèêàöèÿ ñå
èíòåãðèðà ñ âèçóàëíèòå çíàöè ïî âñè÷êè ó÷åáíè ïðåäìåòè; ÿäðîòî Ñòðóêòóðà íà
õóäîæåñòâåíàòà òâîðáà îñúùåñòâÿâà òÿñíà âðúçêà ñ Ìóçèêà è Áúëãàðñêè åçèê è ëèòåðàòóðà.
Çàñèëåíèòå ìåæäóïðåäìåòíè âðúçêè è íàðàñòâàùîòî âëèÿíèå íà ôàêòîðèòå íà îêîëíà9

òà ñðåäà äàâàò âúçìîæíîñò â îáó÷åíèåòî ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî äà ñå èçïîëçâà îðãàíèçàöèîííàòà ôîðìà îáðàçîâàòåëåí ïðîåêò ñ èíòåãðàëíî-ñèòóàöèîííî ñúäúðæàíèå.
3. Â îáó÷åíèåòî ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî å íåîáõîäèìî ó÷èòåëÿò äà ñúçäàâà ïðîáëåìíè ñèòóàöèè, êîèòî ñòèìóëèðàò òâîð÷åñêîòî ìèñëåíå è ìîòèâèðàò òâîð÷åñêàòà àêòèâíîñò íà ó÷åíèöèòå.
4. Ðåçóëòàòèòå îò îáó÷åíèåòî ïî èçîáðàçèòåëíî èçêóñòâî ìîãàò äà áúäàò ïðîâåðÿâàíè è îöåíÿâàíè ÷ðåç ðàçëè÷íè òðàäèöèîííè è ñúâðåìåííè ìåòîäè è ôîðìè: èíäèâèäóàëíè è îáùè êîðåêöèè, îáñúæäàíå íà ðåçóëòàòè îò ó÷åáíàòà äåéíîñò, êîíòðîëíè
çàäà÷è, òåñò è äð.
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Приложение № 7
В учебната програма по ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за VI клас се правят
следните изменения и допълнения по колони, както следва:
В раздел “Общи положения” се заличават думите “2 часа седмично = 68 часа годишно” и
се заменят с думите “1,5 часа седмично = 51 часа годишно”.
За Ядро 1 Зрително възприятие и фантазия:
Към Стандарт 1 ; колона 5 Контекст и дейности се заличават : т.2 , т.3, т.6.
Към Стандарт 2
Колона 3 Очаквани резултати се заличават думите: в театъра, киното и естрадните
форми
Колона 4 „ключови понятия и знания на сетивно-аналитична основа” на ниво учебна
програма се заличава Синтез на изкуствата: театър, кино ,цирк, естрада.
За Ядро 2 Изразни средства на визуалния образ се заличава:
Към Стандарт 2 ,
Колона 3 Очаквани резултати се заличава „Разкрива асоциативни връзки на групи образи
по общ белег - форма, цвят, части ” .
Колона 5 Контекст и дейности се заличава т.1; думите на т.3 (декоративни)
и т. 5
За Ядро 3 Система от средства за визуална информация и комуникация
Към Стандарт 1
Колона 5 Контекст и дейности се заличава т. 4
За Ядро 4 Структура на художествената творба
Колона 3 Очаквани резултати се заличава: Разпознава общата структура на композицията
и нейните съдържателни и формални елементи
Колона 4 Ключови понятия и знания на сетивно – аналитична основа:
Заличават се понятията: илюстрация,графичен дизайн, композиция видове, композиционен
център.
Добавя се следният раздел: “ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И БРОЙ НА ТЕМИТЕ ЗА
НОВИ ЗНАНИЯ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В VI КЛАС:
ВИЗУАЛНИ СТРУКТУРИ В ОКОЛНАТА СРЕДА И ОБОГАТЯВАНЕ НА ЗРИТЕЛНИТЕ
ВЪЗПРИЯТИЯ
1. Рисуване на пейзаж с архитектурен мотив от родното място; със забележителен
паметник на архитектурата
СИНТЕЗЪТ В БЪЛГАРСКОТО НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО
2. Поздравителна картичка
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3. Сурвачки
4. Мартеници
5. Великденски яйца
ФИГУРАЛНИ И НЕФИГУРАЛНИ КОМПОЗИЦИИ
6. Нефигурални цветни композиции по асоциация от абстрактни живописни творби
(или колаж от цветни фотоси)
7. Фигурални стойности на визуалния образ: линии, петна, обеми, цветове.
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ВЪОБРАЖЕНИЕ
8. Създаване на фантазни образи чрез разчленяване и преструктуриране на реални
обекти
9. Илюстриране на литературен текст с фантазно съдържание
СТИЛИЗАЦИЯТА КАТО ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС
10. Украса на керамичен съд (затворена дек. композиция)
11. Създаване на цветен проект за десен за плат, тапет, мокет (отворена дек.
композиция)
ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО
12. Природен пейзаж на тема "Есен / Пролет"
13.Създаване по асоциации творби от произведения на изобразителното изкуство натюрморт, пейзаж или портрет
СВЕТЛОСЯНКА И ОБЕМНО ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОРМАТА
14. Рисуване на натюрморт от натура на група от: ръбест и цилиндричен предмет;
конусообразен и объл предмет
ВИЗУАЛНИ ОБРАЗИ ПО АСОЦИАЦИЯ
15. Интерпретира образи по асоциация от общ сетивен източник.
Илюстрация.
МАТЕРИАЛИ И ТЕХНИКИ НА РАБОТА
16. Цветна линогравюра на тема " Цветя във ваза", "Архитeктурен пейзаж" и др.
ПЕЧАТНИТЕ ИЗДЕЛИЯ – СРЕДСТВО ЗА ВИЗУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И
КОМУНИКАЦИЯ
17. Графичен дизайн (оформление) на печатните изделия
18. Създаване на проект за офорт, оформление на разтвор (фолио) на книга с
илюстрация по изучавана литературна творба
19. Художествен шрифт. Оформление на текст с компютър
20. Изработване проект за корица на книга или рекламен плакат
21. Изработване проект за афиш на познат филм
ЖАНРОВИ РАЗНОВИДНОСТИ В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО
22. Видове изящни изкуства
23. Автопортрет - какъв искам да стана.
12

24. Изграждане на пейзаж и фигурална композиция по определена тема с
живописни, графични и пластични материали и изразни средства
СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА СИНТЕТИЧНИТЕ ИЗКУСТВА
25. Създаване на проект за театрален костюм, клоун, герой от филм
НАРОДНИ ОБИЧАИ И ПРАЗНИЦИ
26. Изработване на кукла с национален костюм
АРХИТЕКТУРА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО НА СРЕДНОВЕКОВИЕТО
27. Романска и готическа архитектура - синтез със скулптурата и витража
28. Особености на архитектурата и изобразителните изкуства във Византия.
29. Специфика на изкуството в средновековна Русия.
30. Изкуството на първата и втората българска държава: архитектура, керамика,
скулптура, стенописи”
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