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

(Име, фамилия, подпис)

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
по учебния предмет изобразително изкуство за 6. клас за 2017/2018 г.

2 часа седмично (68 часа годишно)
ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици X 2 часа седмично = 36 часа
ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 16 седмици X 2 часа седмично = 32 часа
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ч
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п
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ед Тема на урочната

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 За
бе

л
еж

к
а

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1.

час
1. седм.

– IХ
ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ
В 
ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО 
ИЗКУСТВО – 
ПРЕГОВОР
Видове и жанрове в 
изящните изкуства 

Преговор и 
обобщение. 
Диагностика 
на входното 
ниво

Въпроси (от учебника):
Видове и жанрове в 
изящните изкуства 

Входното ниво 
се оценява чрез
тестови задачи.

2.
час

1. седм.
– IХ

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ
В 
ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО 
ИЗКУСТВО – 
ПРЕГОВОР
Праисторическо 
изкуство и изкуството 
на древния свят

Диагностика 
на входното 
ниво

Въпроси (от учебника):
Праисторическо изкуство и
изкуството на древния 
свят

Входното ниво 
се оценява чрез
тестови задачи.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
3.

час
2. седм.

– IХ
Урок 2. Декоративно-
приложни изкуства и 
традиции
Към тема: ВИДОВЕ 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИ 
ИЗКУСТВА

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава особеностите на 
декоративно-приложните 
изкуства.
● Създава проекти в областта 
на декоративно-приложните 
изкуства, като използва 
възможностите на 
стилизацията.

декоративно-
приложни 
изкуства

Наблюдава и проучва 
форма и цвят в природата.
Създава скици и рисунки 
по натура и по памет, като 
отразява в тях впечатления 
от наблюдаваното.
Изобразителна задача: 
1. Изберете растение и го 
изобразете стилизирано по 
показания в учебника 
начин.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

4.
час

2. седм.
– IХ

Урок 2. Декоративно-
приложни изкуства и 
традиции
Към тема: ВИДОВЕ 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИ 
ИЗКУСТВА 

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава особеностите на 
декоративно-приложните 
изкуства.
● Създава проекти в областта 
на декоративно-приложните 
изкуства, като използва 
възможностите на 
стилизацията.

декоративно-
приложни 
изкуства

● Наблюдава и проучва 
форма и цвят в природата.
● Създава скици и рисунки
по натура и по памет, като 
отразява в тях впечатления 
от наблюдаваното.
Изобразителна задача:
2. Нарисувайте проект за 
дърворезба с растителни 
или геометрични 
орнаменти.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

5.
час

3. седм.
– Х

Урок 3. Изкуството на 
керамиката и текстила 
Към тема: ВИДОВЕ 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИ 
ИЗКУСТВА

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Разграничава видове 
декоративно-приложни 
изкуства.
● Изразява отношение към 
естетическите качества на 
творбите на декоративно-
приложните изкуства.

декоративно-
приложни 
изкуства

● Свързва особености на 
видимите форми с 
изобразителни средства.
● Прилага разнообразни 
изобразителни материали 
при изпълнение на учебни 
задачи.
Изобразителна задача:
1. Направете текстилна 
композиция чрез 
апликация на цветни 
парчета плат или филц за 
украса на стена.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

6.
час

3. седм.
– Х

Урок 3. Изкуството на 
керамиката и текстила 
Към тема: ВИДОВЕ 

Урок за 
упражнение и 
практически 

● Разграничава видове 
декоративно-приложни 
изкуства.

декоративно-
приложни 
изкуства

● Свързва особености на 
видимите форми с 
изобразителни средства.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИ 
ИЗКУСТВА

дейности ● Изразява отношение към 
естетическите качества на 
творбите на декоративно-
приложните изкуства.

● Прилага разнообразни 
изобразителни материали 
при изпълнение на учебни 
задачи.
Изобразителна задача: 
2. Нарисувайте керамични 
съдове с различна форма и 
ги украсете с растителни и 
геометрични елементи.

изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

7.
час

4. седм.
– Х

Урок 4. Декоративни 
образи от метал и 
стъкло
Към тема: ВИДОВЕ 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИ 
ИЗКУСТВА

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Разграничава видове 
декоративно-приложни 
изкуства.
● Изразява отношение към 
естетическите качества на 
творбите на декоративно-
приложните изкуства.

декоративно-
приложни 
изкуства

● Прилага разнообразни 
изобразителни материали 
при изпълнението на 
учебни задачи.
● Прилага основни 
действия при работа с 
изобразителни материали и
може да ги обясни.
Изобразителна задача:
1. Нарисувайте проекти за 
украшения от метал. 
Направете вариант от 
метално фолио по 
показания начин.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

8.
час

4. седм.
– Х

Урок 4. Декоративни 
образи от метал и 
стъкло
Към тема: ВИДОВЕ 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИ 
ИЗКУСТВА

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Разграничава видове 
декоративно-приложни 
изкуства.
● Изразява отношение към 
естетическите качества на 
творбите на декоративно-
приложните изкуства.

декоративно-
приложни 
изкуства

● Прилага разнообразни 
изобразителни материали 
при изпълнение на учебни 
задачи.
● Прилага основни 
действия при работа с 
изобразителни материали и
може да ги обясни.
Изобразителна задача:
2. Изберете стъклен 
предмет и го украсете с 
декоративни елементи 
според предназначението, 
което искате да има. 
Използвайте бои за стъкло 
или темперни бои.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
9.

час
5. седм.

– Х
Урок 5. Форми и 
светлина 
Към тема: ФОРМИТЕ В 
ИЗКУСТВОТО – ОБЕМ,
ПРОСТРАНСТВО, 
СВЕТЛИНА И СЯНКА

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Разграничава осветена и 
неосветена част при 
изобразяване на обемни 
форми.

светлосянка ● Създава скици и рисунки
по натура и по памет, като 
отразява в тях впечатления 
от наблюдаваното.
Изобразителна задача:
1. Подредете група 
предмети с различна 
форма. Разгледайте къде се
намират сенките на 
предметите спрямо 
светлината. Нарисувайте 
скица с молив, като 
поставите сянката на 
правилното място.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

10.
час

5. седм.
– Х

Урок 5. Форми и 
светлина 
Към тема: ФОРМИТЕ В 
ИЗКУСТВОТО – ОБЕМ,
ПРОСТРАНСТВО, 
СВЕТЛИНА И СЯНКА

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Разграничава осветена и 
неосветена част при 
изобразяване на обемни 
форми.

светлосянка ● Създава скици и рисунки
по натура и по памет, като 
отразява в тях впечатления 
от наблюдаваното.
Изобразителна задача: 
2. Нарисувайте ръбест и 
овален предмет с цветни 
моливи и разграничете 
осветената от неосветената
им част с тъмен и светъл 
цвят.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

11.
час

6. седм.
– Х

Урок 6. 
Пространствени 
планове
Към тема: ФОРМИТЕ В 
ИЗКУСТВОТО – ОБЕМ,
ПРОСТРАНСТВО, 
СВЕТЛИНА И СЯНКА

Урок за нови 
знания

● Изразява мнение и 
отношение и сравнява 
различните изобразителни 
начини за представяне на обем
и пространство.

сфумато ● Прилага подходящи 
изразни средства 
(живописни, графични, 
пластични, комбинирани) 
при изпълнението на 
изобразителни задачи.
Изобразителна задача:
1. Нарисувайте пейзаж с 
дървета, къщи и хора, 
които са разположени в 
различни пространствени 
планове.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
12.
час

6. седм.
– Х

Урок 6. 
Пространствени 
планове
Към тема: ФОРМИТЕ В 
ИЗКУСТВОТО – ОБЕМ,
ПРОСТРАНСТВО, 
СВЕТЛИНА И СЯНКА

Урок за нови 
знания

● Изразява мнение и 
отношение и сравнява 
различните изобразителни 
начини за представяне на обем
и пространство.

сфумато ● Прилага разнообразни 
изобразителни материали 
при изпълнение на учебни 
задачи.
● Прилага подходящи 
изразни средства 
(живописни, графични, 
пластични, комбинирани) 
при изпълнението на 
изобразителни задачи.
Изобразителна задача:
2. Изрежете от цветна 
хартия различни по 
големина къщи, дървета, 
коли. Разположете ги върху
цветна основа с 
нарисувани 
пространствени планове по
показания начин.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

13.
час

7. седм.
– Х

Урок 7. Светлосянка и 
форма 
Към тема: ФОРМИТЕ В 
ИЗКУСТВОТО – ОБЕМ,
ПРОСТРАНСТВО, 
СВЕТЛИНА И СЯНКА

Урок за нови 
знания

Изразява мнение и отношение 
и сравнява различните 
изобразителни начини за 
представяне на обем.

светлосянка ● Създава скици и рисунки
по наблюдение и по 
представа. 
● Разграничава и прилага 
елементи на светлосянка в 
изображението.
Изобразителна задача: 
1. Нарисувайте с молив 
натюрморт от ръбести и 
овални предмети. 
Изобразете обема на 
предметите чрез 
елементите на 
светлосянката.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

14.
час

7. седм.
– Х

Урок 7. Светлосянка и 
форма 
Към тема: ФОРМИТЕ В 
ИЗКУСТВОТО – ОБЕМ,
ПРОСТРАНСТВО, 
СВЕТЛИНА И СЯНКА

Урок за нови 
знания

Изразява мнение и отношение 
и сравнява различните 
изобразителни начини за 
представяне на обем.

светлосянка ● Създава скици и рисунки
по наблюдение и по 
представа. 
● Разграничава и прилага 
елементи на светлосянка в 
изображението.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Изобразителна задача:
2. Нарисувайте живописен 
натюрморт, като предадете 
обем на предметите чрез 
степенуване на силата на 
цветовете.

задачи.

15.
час

8. седм.
– XI

Урок 8. Скулптурна 
фигура
Към тема: ФОРМИТЕ В 
ИЗКУСТВОТО – ОБЕМ,
ПРОСТРАНСТВО, 
СВЕТЛИНА И СЯНКА

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

Изразява мнение и отношение 
и сравнява различните 
изобразителни начини за 
представяне на обем.

пластична 
форма

● Прилага подходящи 
изразни средства 
(живописни, графични, 
пластични, комбинирани) 
при изпълнението на 
изобразителни задачи.
Изобразителна задача:
1. Моделирайте седнала 
човешка фигура от 
пластилин. Обърнете 
внимание на връзката 
между фигурата и мястото,
където седи.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

16.
час

8. седм.
– XI

Урок 8. Скулптурна 
фигура
Към тема: ФОРМИТЕ В 
ИЗКУСТВОТО – ОБЕМ,
ПРОСТРАНСТВО, 
СВЕТЛИНА И СЯНКА

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

Изразява мнение и отношение 
и сравнява различните 
изобразителни начини за 
представяне на обем.

пластична 
форма

● Прилага подходящи 
изразни средства 
(живописни, графични, 
пластични, комбинирани) 
при изпълнението на 
изобразителни задачи.
Изобразителна задача:
2. Направете кръгла 
скулптура на човешка 
фигура от глина или 
пластилин. Направете 
фигурата устойчива с 
помощта на постамент.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

17.
час

9. седм.
– XI

Урок 9. Пропорции на 
човешката глава 
Към тема: 
ЧОВЕШКАТА ГЛАВА – 
ФОРМИ И 
ПРОПОРЦИИ

Урок за нови 
знания

● Описва основни пропорции 
на човешката глава.

пропорция ● Свързва особености на 
видимите форми с 
изобразителни средства.
● Прилага разнообразни 
изобразителни материали 
при изпълнение на учебни 
задачи.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Изобразителна задача: 
1. Нарисувайте човешка 
глава във фас с графични 
материали. Отбележете 
пропорциите на лицевата 
част на главата, като 
следвате показаните 
примери.

18.
час

9. седм.
– XI

Урок 9. Пропорции на 
човешката глава 
Към тема: 
ЧОВЕШКАТА ГЛАВА – 
ФОРМИ И 
ПРОПОРЦИИ

Урок за нови 
знания

● Описва основни пропорции 
на човешката глава.

пропорция ● Свързва особености на 
видимите форми с 
изобразителни средства.
● Прилага разнообразни 
изобразителни материали 
при изпълнението на 
учебни задачи.
Изобразителна задача: 
2. Направете портрет с 
техниката апликация, като 
спазите пропорциите на 
човешката глава.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

19.
час

10.
седм. –

XI

Урок 10. Забавен 
скулптурен образ 
Към тема: 
ЧОВЕШКАТА ГЛАВА – 
ФОРМИ И 
ПРОПОРЦИИ

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Изразява мнение и 
коментира формите на 
човешката глава и нейните 
пропорции, пресъздадени в 
творби на изкуството.

пропорция ● Прилага знания за 
основните форми и 
пропорции на човешката 
глава и ги пресъздава чрез 
моделиране и рисуване.
Изобразителна задача: 
1. Нарисувайте забавен 
образ на човек за 
анимационен филм. 
Преувеличете отделни 
елемeнти на лицето и 
фигурата.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

20.
час

10.
седм. –

XI

Урок 10. Забавен 
скулптурен образ 
Към тема: 
ЧОВЕШКАТА ГЛАВА – 
ФОРМИ И 
ПРОПОРЦИИ 

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Изразява мнение и 
коментира формите на 
човешката глава и нейните 
пропорции, пресъздадени в 
творби на изкуството.

пропорция ● Прилага знания за 
основните форми и 
пропорции на човешката 
глава и ги пресъздава чрез 
моделиране и рисуване.
Изобразителна задача:
2. Моделирайте с цветен 

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

7



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
пластилин забавен 
скулптурен образ на човек 
със страшно или смешно 
изражение.

21.
час

11.
седм. –

XI

Урок 11. Украса на 
керамичен съд 
Към тема: ИЗРАЗНИ 
СРЕДСТВА В 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИТЕ 
ИЗКУСТВА

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава особеностите на 
изразните средства в 
различните видове 
декоративно-приложни
изкуства.

ритъм,
контраст

● Избира и използва 
изобразителни материали и
техники за изпълнение 
съобразно декоративните
задачи.
Изобразителна задача: 
1. Направете проект за 
украса на керамична 
декоративна чиния, като 
подредите ритмично 
различни стилизирани 
природни форми, линии и 
контрастни цветни петна.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

22.
час

11.
седм. –

XI

Урок 11. Украса на 
керамичен съд 
Към тема: ИЗРАЗНИ 
СРЕДСТВА В 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИТЕ 
ИЗКУСТВА

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава особеностите на 
изразните средства в 
различните видове 
декоративно-приложни
изкуства.

ритъм,
контраст

● Избира и използва 
изобразителни материали и
техники за изпълнение 
съобразно декоративните
задачи.
Изобразителна задача: 
2. Направете от картон 
проект за керамична чаша 
по показания начин. 
Украсете я с композиция от
ритмично повтарящи се 
точки, прави, начупени или
вълнообразни линии.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

23.
час

12.
седм. –

XII

Урок 12. Текстил за 
дома 
Към тема: ИЗРАЗНИ 
СРЕДСТВА В 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИТЕ 
ИЗКУСТВА

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава особеностите на 
изразните средства в 
различните видове 
декоративно-приложни
изкуства.

симетрия ● Разработва проекти за 
различни видове 
декоративна композиция.
Изобразителни задачи: 
1. Направете проект със 
симетрична композиция за 
украса на чанта от плат. 
Използвайте огледална 
симетрична композиция.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
24.
час

12.
седм. –

XII

Урок 12. Текстил за 
дома 
Към тема: ИЗРАЗНИ 
СРЕДСТВА В 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИТЕ 
ИЗКУСТВА

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Разграничава изразни 
средства във видовете 
декоративно-приложни 
изкуства и ги прилага при 
различни видове 
изобразителни задачи.

симетрия ● Разработва проекти за 
различни видове 
декоративна композиция.
Изобразителна задача: 
2. Подредете симетрична 
композиция, като 
повтаряте геометрични или
растителни елементи около
център или една ос. За 
улеснение използвайте 
шаблони.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

25.
час

13.
седм. –

XII

Урок 13. Стъклопис
Към тема: ИЗРАЗНИ 
СРЕДСТВА В 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИТЕ 
ИЗКУСТВА

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава особеностите на 
изразните средства в 
различните видове 
декоративно-приложни 
изкуства.
● Разграничава изразни 
средства във видовете
декоративно-приложни 
изкуства.

асиметрия ● Прилага основни 
действия при работа с 
изобразителни материали и
може да ги обясни.
Изобразителна задача:
1. Направете проект за 
стъклопис с асиметрична 
композиция. Използвайте 
цветни моливи и 
флумастери.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

26.
час

13.
седм. –

XII

Урок 13. Стъклопис
Към тема: ИЗРАЗНИ 
СРЕДСТВА В 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИТЕ 
ИЗКУСТВА

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава особеностите на 
изразните средства в 
различните видове 
декоративно-приложни 
изкуства.
● Разграничава изразни 
средства във видовете 
декоративно-приложни 
изкуства.

асиметрия ● Прилага основни 
действия при работа с 
изобразителни материали и
може да ги обясни.
Изобразителна задача: 
2. Направете рисунка с 
материали за стъкло върху 
стъклена плочка или 
предмет от стъкло.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

27.
час

14.
седм. –

XII

Урок 14. Фризова 
декоративна 
композиция
Към тема: 
КОМПОЗИЦИЯТА В 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИТЕ 
ИЗКУСТВА

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава основни принципи 
на изграждане на 
композицията в декоративно-
приложните изкуства.
● Изразява мнение и 
отношение за ролята на 
декоративно-приложните 
изкуства и художествените 
занаяти за съхраняване на 

декоративен 
елемент,
декоративен 
мотив,
отворена 
декоративна 
композиция,
фризова 
декоративна 

● Разработва проекти за 
различни видове 
декоративна композиция.
Изобразителна задача:
1. Нарисувайте фризова 
декоративна композиция с 
ритмично повтарящи се 
геометрични или 
стилизирани растителни 

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
националната културна 
идентичност.

композиция елементи.

28.
час

14.
седм. –

XII

Урок 14. Фризова 
декоративна 
композиция
Към тема: 
КОМПОЗИЦИЯТА В 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИТЕ 
ИЗКУСТВА

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава основни принципи 
на изграждане на 
композицията в декоративно-
приложните изкуства.
● Изразява мнение и 
отношение за ролята на 
Декоративно-приложните 
изкуства и художествените 
занаяти за съхраняване на 
националната културна 
идентичност.

декоративен 
елемент, 
декоративен 
мотив, 
отворена 
декоративна 
композиция, 
фризова 
декоративна 
композиция

● Разработва проекти за 
различни видове 
декоративна композиция.
Изобразителна задача:
2. Украсете с декоративен 
фриз покривка с 
правоъгълна форма, като 
повторите ритмично 
няколко елемента.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

29.
час

15.
седм. –

I

Урок 15. Проект за 
килим
Към тема: 
КОМПОЗИЦИЯТА В 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИТЕ 
ИЗКУСТВА 

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава основни принципи 
на изграждане на 
композицията в декоративно-
приложните
изкуства.

затворена 
декоративна 
композиция

● Разработва проекти за 
различни видове 
декоративна композиция.
Изобразителна задача:
1. Направете проект за 
килим с бордюр, като 
подредите линии, ромбове,
триъгълници и други 
геометрични фигури в 
затворена композиция.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

30.
час

15.
седм. –

I

Урок 15. Проект за 
килим
Към тема: 
КОМПОЗИЦИЯТА В 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИТЕ 
ИЗКУСТВА 

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава основни принципи 
на изграждане на 
композицията в декоративно-
приложните изкуства.

затворена 
декоративна 
композиция

● Разработва проекти за 
различни видове 
декоративна композиция.
Изобразителна задача:
2. Направете проект за 
килим с кръгла форма. 
Разположете елементите за
украса симетрично спрямо 
центъра.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

31.
час

16.
седм. –

I

Урок 16. Украса за 
плат 
Към тема: 
КОМПОЗИЦИЯТА В 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИТЕ 

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава основни принципи 
на изграждане на 
композицията в декоративно-
приложните
изкуства.

отворена 
декоративна 
композиция

● Прилага традиционни и 
нетрадиционни материали 
и техники за изпълнение 
на декоративни задачи.
Изобразителна задача:
1. Направете десен за плат, 

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ИЗКУСТВА като отпечатате различни 

предмети с интересна 
форма или като използвате 
готови печати.

задачи.

32.
час

16.
седм. –

I

Урок 16. Украса за 
плат 
Към тема: 
КОМПОЗИЦИЯТА В 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИТЕ 
ИЗКУСТВА 

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава основни принципи 
на изграждане на 
композицията в декоративно-
приложните изкуства.

отворена 
декоративна 
композиция

● Прилага традиционни и 
нетрадиционни материали 
и техники за изпълнение 
на декоративни задачи.
Изобразителна задача:
2. Нарисувайте проект за 
плат за детска стая. 
Използвайте хартиени 
шаблони, за да подредите 
безкрайна композиция по 
показания в учебника 
начин.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

33.
час

17.
седм. –

I

Урок 17. Декоративна 
композиция от 
модулни елементи
Към тема: 
КОМПОЗИЦИЯТА В 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИТЕ 
ИЗКУСТВА 

Урок за нови 
знания

● Познава основни принципи 
на изграждане на 
композицията в декоративно-
приложните изкуства.

 модул ● Прилага традиционни и 
нетрадиционни материали 
и техники за изпълнение 
на декоративни задачи.
Изобразителна задача:
1. Направете квадратен 
модулен елемент от 
пластилин или глина чрез 
издълбаване. Моделирайте 
допълнително още еднакви
модули, за да направите 
проект за декоративна 
керамична стена.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

34.
час

17.
седм. –

I

Урок 17. Декоративна 
композиция от 
модулни елементи
Към тема: 
КОМПОЗИЦИЯТА В 
ДЕКОРАТИВНО-
ПРИЛОЖНИТЕ 
ИЗКУСТВА

Урок за нови 
знания

● Познава основни принципи 
на изграждане на 
композицията в декоративно-
приложните
изкуства.

 модул ● Прилага традиционни и 
нетрадиционни материали 
и техники за изпълнение 
на декоративни задачи.
Изобразителна задача:
2. Начертайте мрежа от 
квадрати, триъгълници или
кръгове и я оцветете с 
ритмично повтарящи се 
цветове.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
35.
час

18.
седм. –

I

Урок 18. Визуална 
комуникация в 
интернет
Към тема: ВИЗУАЛНИ 
СИМВОЛИ И ЗНАЦИ И
ДИГИТАЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава система от 
иконични знаци и символи и 
тяхното приложение.
● Създава проекти за символи 
и знаци чрез дигитални 
технологии.
● Коментира естетическите 
особеностите на визуални 
символи и знаци.

иконичен знак,
лого

● Създава художествени 
изображения чрез рисунки 
или компютърна програма,
като прилага различни 
инструменти.
Изобразителна задача:
1. Нарисувайте система от 
иконични знаци, 
предназначени за онлайн 
пазаруване.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

36.
час

18.
седм. –

I

Урок 18. Визуална 
комуникация в 
интернет
Към тема: ВИЗУАЛНИ 
СИМВОЛИ И ЗНАЦИ И
ДИГИТАЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава система от 
иконични знаци и символи и 
тяхното приложение.
● Създава проекти за символи 
и знаци чрез
дигитални технологии.
● Коментира естетическите 
особеностите на визуални 
символи и знаци.

иконичен знак, 
лого

● Създава художествени 
изображения чрез рисунки 
или компютърна програма,
като прилага различни 
инструменти.
Изобразителна задача: 
2. Проектирайте серия 
иконични знаци за 
мобилен телефон.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

37.
час

19.
седм. –

II

Урок 19. Запазен знак 
Към тема: ВИЗУАЛНИ 
СИМВОЛИ И ЗНАЦИ И
ДИГИТАЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава система от 
иконични знаци и символи и 
тяхното приложение.
● Създава проекти за символи 
и знаци чрез дигитални 
технологии.
● Коментира естетическите 
особеностите на визуални 
символи и знаци.

● Създава художествени 
изображения чрез рисунки 
или компютърна програма,
като прилага различни 
инструменти.
Изобразителна задача:
1. Направете свой запазен 
знак от първата буква на 
името си. Добавете украса 
с орнаменти и цветове.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

38.
час

19.
седм. –

II

Урок 19. Запазен знак 
Към тема: ВИЗУАЛНИ 
СИМВОЛИ И ЗНАЦИ И
ДИГИТАЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава система от 
иконични знаци и символи и 
тяхното приложение.
● Създава проекти за символи 
и знаци чрез дигитални 
технологии.
● Коментира естетическите 
особеностите на визуални 
символи и знаци.

● Създава художествени 
изображения чрез рисунки 
или компютърна програма,
като прилага различни 
инструменти.
Изобразителна задача:
2. Измислете подходящо 
лого от областта на 
човешкото знание – 
математика, музика, 

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
литература, история, 
предназначено за дейност в
клубове и кръжоци.

39.
час

20.
седм. –

II

Урок 20. Фотоколаж 
Към тема: ИЗКУСТВО 
И ФОТОГРАФИЯ

Урок за нови 
знания

● Коментира фотографията 
като изразно средство в 
изкуството.
● Прилага различни 
компютърни програми за 
обработка на фотографски 
изображения.

дигитална 
фотография

● Използва фотографски 
изображения в творчески 
проекти по различни теми.
Изобразителна задача:
1. Изрежете от вестници и 
списания човешки фигури 
и направете забавен 
фотоколаж. Комбинирайте 
образи със съотношения, 
различни от реалните им.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

40.
час

20.
седм. –

II

Урок 20. Фотоколаж 
Към тема: ИЗКУСТВО 
И ФОТОГРАФИЯ

Урок за нови 
знания

● Коментира фотографията 
като изразно средство в 
изкуството.
● Прилага различни 
компютърни програми за 
обработка на фотографски 
изображения.

дигитална 
фотография

● Използва фотографски 
изображения в творчески 
проекти по различни теми.
Изобразителна задача: 
2. Направете фотоколаж, 
който представя ваша идея 
за опазване на природата.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

41.
час

21.
седм. –

II

Урок 21. Фотография и
композиция 
Към тема: ИЗКУСТВО 
И ФОТОГРАФИЯ

Урок за нови 
знания

● Коментира фотографията 
като изразно средство в 
изкуството.
● Прилага различни 
компютърни програми за 
обработка на фотографски 
изображения.

● Обработва фотографски 
изображения с помощта на
компютърни технологии.
Изобразителна задача:
1. Направете снимки на 
природен пейзаж или 
улица със сгради. Изберете
снимката с най-интересна 
композиция. Използвайте 
впечатлението, запечатано 
в снимката, за да 
нарисувате пейзаж.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

42.
час

21.
седм. –

II

Урок 21. Фотография и
композиция 
Към тема: ИЗКУСТВО 
И ФОТОГРАФИЯ

Урок за нови 
знания

● Коментира фотографията 
като изразно средство в 
изкуството.
● Прилага различни 
компютърни програми за 
обработка на фотографски 
изображения.

● Обработва фотографски 
изображения с помощта на
компютърни технологии.
Изобразителни задачи:
2. Направете в класната 
стая снимки с телефон на 
предмети от необичайни 

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
гледни точки. Скицирайте 
тези необичайни образи. 
Коментирайте със 
съучениците си различните
промени в обема и формата
на предмета.

43.
час

22.
седм. –

II

Урок 22. Фотография и
компютри 
Към тема: ИЗКУСТВО 
И ФОТОГРАФИЯ

Урок за нови 
знания

● Коментира фотографията 
като изразно средство в 
изкуството.
● Прилага различни 
компютърни програми за
обработка на фотографски 
изображения.

● Обработва фотографски 
изображения с помощта на
компютърни технологии.
Изобразителна задача:
1. Подгответе 
предварително снимки с 
пейзажи или портрети, 
направени от вас, или от 
списания. Комбинирайте 
детайли от различните 
снимки, за да получите 
картина с по-силно 
въздействие. Използвайте 
техниката апликация.
Същата задача може да 
изпълните с помощта на 
компютърни технологии.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

44.
час

22.
седм. –

II

Урок 22. Фотография и
компютри 
Към тема: ИЗКУСТВО 
И ФОТОГРАФИЯ

Урок за нови 
знания

● Коментира фотографията 
като изразно средство в 
изкуството.
● Прилага различни 
компютърни програми за 
обработка на фотографски 
изображения.

● Използва фотографски 
изображения в творчески 
проекти по различни теми.
Изобразителна задача: 
2. Използвайте ваши 
фотографски изображения 
в творчески проекти по 
различни теми, свързани с 
училищната дейност, или 
ги публикувайте в сайта на
училището.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

45.
час

23.
седм. –

III

Урок 23. Шрифт
Към тема: ВИЗУАЛНИ 
ПРОЕКТИ ЧРЕЗ 
ИНТЕГРИРАНЕ НА 
ОБРАЗ И ТЕКСТ

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава различни типове 
шрифт, като ги прилага в 
художествено оформление на 
страница с текст.

шрифт ● Прилага различни 
типове шрифт за 
художествено оформление 
на страница с текст.
Изобразителна задача: 

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Нарисувайте в мрежа от 
квадрати букви с еднаква 
дебелина на гредите по 
показания начин. 
Напишете името си.

изобразителни 
задачи.

46.
час

23.
седм. –

III

Урок 23. Шрифт
Към тема: ВИЗУАЛНИ 
ПРОЕКТИ ЧРЕЗ 
ИНТЕГРИРАНЕ НА 
ОБРАЗ И ТЕКСТ

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава възможности за 
интегриране на образ и
текст в дигитален проект.
● Познава различни типове 
шрифт, като ги
прилага в художествено 
оформление на страница
с текст.

шрифт ● Прилага различни 
типове шрифт за 
художествено оформление 
на страница с текст.
Изобразителна задача: 
2. В компютърна програма 
за текстообработка 
напишете поздравителна 
картичка за рожден ден на 
приятел. Изберете 
подходящ шрифт, 
променете големината, 
дебелината и цвета на 
различни части от текста в 
зависимост от важността 
на информацията. 
Добавете рисунка или 
снимка.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

47.
час

24.
седм. –

III

Урок 24. Плакат
Към тема: ВИЗУАЛНИ 
ПРОЕКТИ ЧРЕЗ 
ИНТЕГРИРАНЕ НА 
ОБРАЗ И ТЕКСТ

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава възможности за 
интегриране на образ и текст в
дигитален проект.
● Коментира ролята на 
плаката като визуална 
комуникация в културни и 
обществени инициативи.

плакат ● Прилага различни 
типове шрифт за 
художествено оформление.
Изобразителна задача:
1. Нарисувайте проект за 
филмов или театрален 
плакат. Изберете 
подходяща големина на 
текста, за да привлечете 
вниманието на 
минувачите.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

48.
час

24.
седм. –

III

Урок 24. Плакат
Към тема: ВИЗУАЛНИ 
ПРОЕКТИ ЧРЕЗ 
ИНТЕГРИРАНЕ НА 
ОБРАЗ И ТЕКСТ

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава възможности за 
интегриране на образ и текст в
дигитален проект.
● Коментира ролята на 
плаката като визуална 

плакат ● Прилага различни 
типове шрифт за 
художествено оформление.
Изобразителна задача:
2. Направете рекламен 

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
комуникация в културни и 
обществени инициативи.

плакат за празника на 
училището с техниката 
фотоколаж. Направете 
снимки сами, разпечатайте 
ги и направете колаж. 
Работете заедно. 
Публикувайте плаката в 
сайта на училището.

изобразителни 
задачи.

49.
час

25.
седм. –

III

Урок 25. Проект на 
корица за книга
Към тема: ВИЗУАЛНИ 
ПРОЕКТИ ЧРЕЗ 
ИНТЕГРИРАНЕ НА 
ОБРАЗ И ТЕКСТ

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава различни типове 
шрифт, като ги прилага в 
художествено оформление на 
страница с текст.

● Прилага различни 
типове шрифт за 
художествено оформление 
на корица за книга с текст.
Изобразителна задача: 
1. Нарисувайте проект за 
корица на ваша любима 
книга. Съчетайте текст и 
илюстрация.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

50.
час

25.
седм. –

III

Урок 25. Проект на 
корица за книга 
Към тема: ВИЗУАЛНИ 
ПРОЕКТИ ЧРЕЗ 
ИНТЕГРИРАНЕ НА 
ОБРАЗ И ТЕКСТ

Урок за 
упражнение и 
практически 
дейности

● Познава различни типове 
шрифт, като ги прилага в 
художествено оформление на 
страница с текст.

● Прилага различни 
типове шрифт за 
художествено оформление 
на корица за книга с текст.
Изобразителна задача: 
2. Направете дигитален 
проект за корица на книга. 
С помощта на компютъра 
изберете шрифт за 
заглавието на книгата, 
името на автора и 
издателството.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

51.
час

26.
седм. –

III

Урок 26. Романско 
изкуство
Към тема: 
ИЗКУСТВОТО И 
АРХИТЕКТУРАТА НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ И 
РЕНЕСАНСА

Урок за нови 
знания 

● Познава най-общо 
изкуството на Европейското 
Средновековие.
● Разпознава основни 
паметници на изкуството и 
архитектурата.
● Изразява отношение към 
художествени произведения.

катедрала Изобразителна задача: 
1. Нарисувайте 
средновековен замък, като 
разгледате и обсъдите 
показаните в урока 
примери.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
52.
час

26.
седм. –

III

Урок 26. Романско 
изкуство
Към тема: 
ИЗКУСТВОТО И 
АРХИТЕКТУРАТА НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ И 
РЕНЕСАНСА

Урок за нови 
знания 

● Познава най-общо 
изкуството на Европейското 
средновековие.
● Разпознава основни 
паметници на изкуството и 
архитектурата.
● Изразява отношение към 
художествени произведения.

катедрала Разработване на кратки 
ученически презентации за
романското изкуство.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

53.
час

27.
седм. –

IV

Урок 27. Готическо 
изкуство
Към тема: 
ИЗКУСТВОТО И 
АРХИТЕКТУРАТА НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ И 
РЕНЕСАНСА

Урок за нови 
знания 

● Познава най-общо 
изкуството на Европейското 
средновековие.
● Разпознава основни 
паметници на изкуството и 
архитектурата.
● Изразява отношение към 
художествени произведения.

катедрала,
витраж

Изобразителна задача: 
1. Нарисувайте проект за 
цветен витраж с 
геометрични елемент.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

54.
час

27.
седм. –

IV

Урок 27. Готическо 
изкуство
Към тема: 
ИЗКУСТВОТО И 
АРХИТЕКТУРАТА НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ И 
РЕНЕСАНСА

Урок за нови 
знания 

● Познава най-общо 
изкуството на Европейското 
средновековие.
● Разпознава основни 
паметници на изкуството и 
архитектурата.
● Изразява отношение към 
художествени произведения.

катедрала,
витраж

Изобразителна задача: 
2. Нарисувайте фигурална 
композиция, в която 
използвате чисти и ярки 
цветове по подобие на 
готическите витражи.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

55.
час

28.
седм. –

IV

Урок 28. Византийско 
изкуство
Към тема: 
ИЗКУСТВОТО И 
АРХИТЕКТУРАТА НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ И 
РЕНЕСАНСА

Урок за нови 
знания

● Познава най-общо 
изкуството на Европейското 
средновековие.
● Разпознава основни 
паметници на изкуството и 
архитектурата.
● Изразява отношение към 
художествени произведения.

базилика,
икона

Изобразителна задача: 
1. Нарисувайте проект за 
цветна мозайка, като 
използвате някой от 
елементите, характерни за 
византийското изкуство.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

56.
час

28.
седм. –

IV

Урок 28. Византийско 
изкуство
Към тема: 
ИЗКУСТВОТО И 
АРХИТЕКТУРАТА НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО 

Урок за нови 
знания

● Познава най-общо 
изкуството на Европейското 
средновековие.
● Разпознава основни 
паметници на изкуството и 
архитектурата.

базилика,
икона

Задача за дискусия – 
сравняване на 
византийското изкуство с 
творби на романското и 
готическото изкуство. 

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
СРЕДНОВЕКОВИЕ И 
РЕНЕСАНСА

● Изразява отношение към 
художествени произведения.

задачи.

57.
час

29.
седм. –

IV

Урок 29. Изкуството на
Възраждането в 
Италия
Към тема: 
ИЗКУСТВОТО И 
АРХИТЕКТУРАТА НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ И 
РЕНЕСАНСА

Урок за нови 
знания

● Познава най-общо 
изкуството на Ренесанса в 
Италия.
● Разпознава основни 
паметници на изкуството и 
архитектурата.
● Изразява отношение към 
художествени произведения.

базилика,
катедрала

Изобразителна задача: 
1. Потърсете в интернет 
допълнителна информация
за някой от гениалните 
художници на Италианския
ренесанс и я споделете със 
своите съученици под 
формата на кратък разказ, 
текст или презентация.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

58.
час

29.
седм. –

IV

Урок 29. Изкуството на
Възраждането в 
Италия
Към тема: 
ИЗКУСТВОТО И 
АРХИТЕКТУРАТА НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ И 
РЕНЕСАНСА

Урок за нови 
знания

● Познава най-общо 
изкуството на Ренесанса в 
Италия.
● Разпознава основни 
паметници на изкуството и 
архитектурата.
● Изразява отношение към 
художествени
произведения.

базилика,
катедрала

Задача за дискусия – 
изобразяване на 
пространство в картината 
чрез възможностите на 
въздушната перспектива. 

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

59.
час

30.
седм. –

V

Урок 30. Изкуството на
Възраждането в 
Северна Европа
Към тема: 
ИЗКУСТВОТО И 
АРХИТЕКТУРАТА НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ И 
РЕНЕСАНСА 

Урок за нови 
знания 

● Познава най-общо 
изкуството на Ренесанса в 
Северна Европа.
● Разпознава основни 
паметници на изкуството и 
архитектурата.
● Изразява отношение към 
художествени произведения.

катедрала Изобразителна задача: 
1. Разгледайте картините 
на Йеронимус Бош и 
Питер Брьогел Стария, 
показани в учебника, и 
обсъдете тяхното 
съдържание. Нарисувайте 
фигурална композиция по 
известна българска 
пословица или поговорка.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

60.
час

30.
седм. –

V

Урок 30. Изкуството на
Възраждането в 
Северна Европа
Към тема: 
ИЗКУСТВОТО И 
АРХИТЕКТУРАТА НА 
ЕВРОПЕЙСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ И 

Урок за нови 
знания 

● Познава най-общо 
изкуството на Ренесанса в 
Северна Европа.
● Разпознава основни 
паметници на изкуството и 
архитектурата.
● Изразява отношение към 
художествени произведения.

катедрала Задача за рисуване – 
фигурална композиция по 
картините на Йеронимус 
Бош и Питер Брьогел 
Стария, показани в 
учебника.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
РЕНЕСАНСА

61.
час

31.
седм. –

V

Урок 31. Изкуството на
Първата българска 
държава
Към тема: 
ИЗКУСТВОТО И 
АРХИТЕКТУРАТА НА 
БЪЛГАРСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ И 
ВЪЗРАЖДАНЕ

Урок за нови 
знания

● Познава най-общо 
изкуството и архитектурата на 
Българското средновековие.
● Разпознава творби на 
изкуството и архитектурата.
● Изразява отношение към 
произведения на
българското средновековно 
изкуство.

Изобразителна задача:
1. Нарисувайте фигурална 
композиция на тема, 
свързана с важно 
историческо събитие от 
историята на Първата 
българска държава.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

62.
час

31.
седм. –

V

Урок 31. Изкуството на
Първата българска 
държава
Към тема: 
ИЗКУСТВОТО И 
АРХИТЕКТУРАТА НА 
БЪЛГАРСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ И 
ВЪЗРАЖДАНЕ

Урок за нови 
знания

● Познава най-общо 
изкуството и архитектурата на 
Българското средновековие.
● Разпознава творби на 
изкуството и архитектурата.
● Изразява отношение към 
произведения на
българското средновековно 
изкуство.

Задача за рисуване – 
разгледайте илюстрациите 
в учебника, свързани с 
Мадарския конник, 
Голямата базилика в 
Плиска, Златната църква и 
керамиката от Велики 
Преслав, и направете 
рисунки.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

63.
час

32.
седм. –

V

Урок 32. Изкуството на
Втората българска 
държава
Към тема: 
ИЗКУСТВОТО И 
АРХИТЕКТУРАТА НА 
БЪЛГАРСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ И 
ВЪЗРАЖДАНЕ

Урок за нови 
знания 

● Разпознава творби на 
изкуството и архитектурата от 
Втората българска държава.
● Изразява отношение към 
произведения на
българското средновековно 
изкуство.

Изобразителна задача:
1. Разгледайте в интернет 
официалната електронна 
страница, посветена на 
Боянската църква. 
Обсъдете в клас уникалния
характер и особености на 
стенописите от Боянската 
църква.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

64.
час

32.
седм. –

V

Урок 32. Изкуството на
Втората българска 
държава
Към тема: 
ИЗКУСТВОТО И 
АРХИТЕКТУРАТА НА 
БЪЛГАРСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ И 
ВЪЗРАЖДАНЕ

Урок за нови 
знания 

● Разпознава творби на 
изкуството и архитектурата от 
Втората българска държава.
● Изразява отношение към 
произведения на
българското средновековно 
изкуство.

Задача за дискусия –цветни
миниатюри в 
Четвероевангелието на цар
Иван Александър 
(Лондонското евангелие).

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
65.
час

33.
седм. –

VI

Урок 33. Изкуството на
Българското 
възраждане
Към тема: 
ИЗКУСТВОТО И 
АРХИТЕКТУРАТА НА 
БЪЛГАРСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ И 
ВЪЗРАЖДАНЕ

Урок за нови 
знания

● Разпознава творби на 
изкуството и архитектурата от 
Българското възраждане.
● Изразява отношение към 
произведения на
българското възрожденско 
изкуство и архитектура.

Възрожденски 
художествени 
школи

Изобразителна задача:
1. Съберете информация за
архитектурни 
забележителности на 
възрожденски градове в 
България. Направете карта 
на България, върху която 
нарисувайте различни 
забележителности от 
Българското възраждане.

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

66.
час

33.
седм. –

VI

Урок 33. Изкуството на
Българското 
възраждане
Към тема: 
ИЗКУСТВОТО И 
АРХИТЕКТУРАТА НА 
БЪЛГАРСКОТО 
СРЕДНОВЕКОВИЕ И 
ВЪЗРАЖДАНЕ

Урок за нови 
знания

● Разпознава творби на 
изкуството и архитектурата от 
Българското възраждане.
● Изразява отношение към 
произведения на
българското възрожденско 
изкуство и архитектура.

Възрожденски 
художествени 
школи

Оценяването е 
чрез резултата 
от 
изпълнението 
на 
изобразителни 
задачи.

67.
час

34.
седм. –

VI

Урок 34. Проверка на 
новите знания

Урок за 
контрол и 
оценка. 
Диагностика 
на изходното 
ниво

Годишен преговор на новите 
знания.

Годишен 
преговор на 
новите понятия

Въпроси от учебника към 
уроците за изобразителна 
дейност.

Изходното 
ниво се 
оценява чрез 
резултата от 
изпълнението 
на визуален 
тест.

68.
час

34.
седм. –

VI

Урок 34. Проверка на 
новите знания

Урок за 
контрол и 
оценка. 
Диагностика 
на изходното 
ниво

Годишен преговор на новите 
знания.

Годишен 
преговор на 
новите понятия

Въпроси от учебника към 
уроците от изкуството и 
архитектурата през 
епохите на 
Средновековието и 
Възраждането в Европа и в
България.

Изходното 
ниво се 
оценява чрез 
резултата от 
изпълнението 
на визуален 
тест.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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.

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. 

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.
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