
ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС


ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК – 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа
 
УТВЪРДИЛ

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



№ 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 оценя- ване по теми и/или раздели
Забележка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1
Да се
запознаем
Ново
знание
	Открива и коментира значението на визуални образи и знаци.

Изразява устно свои впечатления от творби на изобразителното изкуството.
Описва наблюдавани обекти, среда, в произведения на изобразителното изкуство и ученически творби.
Изобра-
зително
изкуство

Картина
Запознаване с учебника и знаците
в него.
Запознаване с героите.
Дискутира се понятието изобрази-
телно изксуство.
Оценяване на:
знанията, свързани със зна-
ците, чрез устна беседа.
Електронни
ресурси –
примери
творби на
художници
2
1
Да се
запознаем
Диагности-
ка на вход-
но ниво
Входно ниво – диагностика 1 час.

Анализ на 3 рисунки с цветни
Моливи или флумастери:
1. Изображение на детето;
2.Изобразяване на членове на
Семейството;
3. Изображение на предмет.
Оценяване на:
умения за изобразяване
на обекти и фигури чрез
практическа работа в
приложение на основата на
естетически и дидактически
показатели.
Работа с При-
ложение 1.









3
2
С какво
рисуваме
Ново
знание
	Разбира най-общо връзката между материали и пособия.
	Различава основни изобразителни материали и пособия за рисуване (водни бои – темпера, акварел; видове четки – плоски и обли; палитра, пастели, флумастери, моливи).
	Прилагане на новите понятия от областта на изобразителното изкуство в игрова ситуация.

Изобра-
зителни
материали
и пособия
Първоначално запознаване с
материалите, които ще се ползват
през учебната година.
Различаване на материал и посо-
бие.
Оценяване на:
знания  за материалите чрез устна беседа и практи- ческа задача на основата на естетически и дидактически показатели.
Електронни
ресурси –
примери на
материали
и пособия и
работа с тях.
4
2
С какво рисуваме
Упражнение
	Използва възможностите на различни видове изобразителни материали и пособия в изобра- зителната дейност.
	Подбира изобразителни материали и пособия за рисуване.


Рисунка с материал по избор на тема „Рисунка за подарък”.
Беседа – за кого ще рисуват, какво биха искали да нарисуват, какви материали ще използват.
Оценяване на резултата от: изпълнението на изобрази- телна задача на основата на естетически и дидактически показатели.

5
3
Правилата
при рисуване
Ново
знание
	Организира работното си място за работа с изобразителни материали.
	Различава основни изобразителни материали и пособия за рисуване.


Изобра-
зителни
материали
и пособия
Разбира как да се грижим за мате-
риалите и пособията.
Подреждане и почистване на
работното място.
Демонстриране на работа с аква-
релни бои.
Оценяване на:
знания за организиране
на работното място чрез
беседа.
Електронни
ресурси –
примери, де-
монстрация
на работа с
акварел.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
3
Правилата при рисуване
Упражнение
	Използва възможностите на различни видове изобразителни материали и пособия в изобра- зителната дейност.
	Подбира изобразителни материали и пособия за рисуване.


Работа с акварелни бои – цветна рамка.
Допълнителна задача: рисунка
с материал по избор в цветната рамка.
Оценява се резултатът от изпълнението на изобрази- телна задача на основата на естетически и дидактически показатели.

7
4
Какво рисуваме
Ново знание
	Описва най-общо визуални характеристики (форми, цветове, съотношения) на обекти от заобикалящата среда.
	Изобразява обекти от света на децата и на възрастните.
	Изразява емоционално-естетическо отноше- ние към обекти от заобикалящата среда.

Изображе- ние

Образ Природа
Работа в учебника по илюстрации- те: дискусия за това какво рисува- ме – хора, предмети, природа. първоначална непонятийна идея за жанровете: пейзаж и портрет. Довършване на илюстрациите.
Оценяване на:
знания, свъразни с описа- ние на обекти, наблюдение и практически умения за изобразяване на обекти.

8
4
Какво рисуваме
Ново знание
	Изобразява обекти от света на децата и на възрастните.
	Създаване на рисунка за изразяване на впе- чатления и преживяване от разказана история.
	Коментира отличителни черти на образи и действия на добри и лоши реални и фантазни герои.


Въображе- ние
Слашане на сюжет по илюстрация. Дискусия– различаване – съз- даване на образи от реалността (това, което виждаме) и фантазни образи.
Довършване на илюстрация в учебника.
Оценяване на:
знания, свъразни с описа- ние практически умения за изобразяване на обекти.

9
5
Черно-бели рисунки
Ново знание
	Изобразява обекти от света света на децата и на възрастните.
	Различава основни изобразителни материали и пособия за рисуване – черни моливи.
	Изразява устно свои впечатления от творби на изобразителното изкуството.

Рисунка
Дискусия – Какво е рисунка? Запознаване с работа с черни моливи – меки и твърди.
Линия – изразно средство на рисунката.
Развива способности за наблю- дение – разграничава различни видове линии.
Оценяване на:
знания, свързани с умения за наблюдение и устно изразяване на впечатления от творби.
Електронни ресурси – примери рисунки на художници
10
5
Черно-бели рисунки
Упражнение
	Използва възможностите на различни видове изобразителни материали и пособия в изобра- зителната дейност (черни моливи – твърди и меки).
	Изобразява обекти от света на децата и на възрастните.
	Представя в рисунки свои впечатления от творби на изобразителното изкуство.


Графични упражнения в учебника с черни моливи.
Работа с приложение – довършва- не на рисунка по въображение с черни моливи.
Оценяване на:
умения за изобразяване и използване на графични ма- териали и изразни средства.
Приложение
11
6
Моят любим цвят
Ново знание
	Познава различни видове цветове.
	Проявява емоционално отношение към различни видове цветове в творби на изкуството.
	Различава и използва възможностите на различни видове изобразителни материали и пособия в изобразителната дейност. 
	Дискутиране на проблеми, свързани с различия и неравенство между хората.

Цвят
Различава цветовете.
Слушат сюжет по илюстрациите и провеждат дискусия за толерант- ност (всеки харесва различни цветове). Довършва илюстрации- те в учебника.
Разглеждат примерите за работа с цветен молив.
Оценяване на: знанията, свързани с
цветовете, чрез работа по илюстрациии и дискусия.

12
6
Моят любим цвят
Упражне- ние
	Различава и използва възможностите на различни видове изобразителни материали и пособия в изобразителната дейност – цветни моливи.
	Създаване на рисунка и на серия от рисунки за изразяване на впечатления и преживяване от случка или разказана история.


Упражнение с цветни моливи – припокриване на два цвята работа с приложение – довършва- не на рисунка с цветни моливи по прочетен сюжет – приказка.
Оценяване на: практически умения за работа с моливи чрез рисунка в приложение.
Приложение
13
7
Вълшебство от хартия
Ново знание
	Използва основни изобразителни материали за апликиране и художествено конструиране (хартия, картон).
	Отразява визуални особености на формите (плоски и обемни) в изобразителна дейност: апликиране

Изобра- зителни материа- ли, изоб- разителни пособия
Разглеждат показаните примери за различните видове апликации. Акцентира се върху релефната апликация.
Обсъжда се проектът, по който ще работят.
Оценяване на: знанията, свързани с
техниката апликиране чрез дисусия.
Електронни ресурси
– примери с колажи
14
7
Вълшебство от хартия
Упражне- ние
	Използва основни изобразителни материали за апликиране и художествено конструиране (хартия, картон).
	Планиране на самостоятелната работа на ученика.


Работа с Приложение – лодка в морето, Птица на есенно дърво. Възможност за избор на един от двата варианта за апликация или комбинирането им.
Оценяване на: практически умения за ра-
бота с хартия чрез участие в работа по зададен проект.
Приложение 4 и 5
15
8
Бои и четки
Ново знание
	Различава основни изобразителни материали и пособия за рисуване (водни бои – темпера, акварел; видове четки – плоски и обли; пали- тра,).

Изобра- зителни материа- ли, изоб- разителни пособия
Разглеждат примерите в учеб- ника на различните бои и четки. Дискусия и демонстрация.
Оценяване на:
знанията, свързани с разли- чаването на видове бои и пособия.
Електронни ресурси – примери
16
8
Бои и четки
Упражне- ние
	Използва възможностите на различни видове изобразителни материали и пособия в изобра- зителната дейност.
	Комбинира различни материали и техники.


Работа с водни бои и различни видове четки, изпробват следи от различни четки.
Вариант на задачата – улеснен.
Оценява се резултатът от изпълнението на изобрази- телна задача на основата на естетически и дидактически показатели.
Електронни ресурси – видеодемон- страция на задачата
17
9
Цветни магии
Ново знание
	Познава различни цветове.
	Получава различни видове цветове чрез смес- ване на бои.
	Проявява емоционално отношение към раз- лични видове цветове.

Цветове
Работа по илюстрацията – раз- познаване на обекти и цветове. Запознаване с възможността да получиш цветове при смесването им. Получава първоначална непо- нятийна идея за основни цветове и получените от тях допълнителни цветове.
Оценяване на:
знанията, свързани с полу- чаването на цветовете чрез работа по илюстрациии и дискусия.
Електронни ресурси
–  примери и демон- стриране на акварелна техника
18
9
Цветни магии
Упражне- ние
	Получава различни видове цветове чрез смес- ване на бои.
	Създава изображения по впечатление и въображение, като използва различни видове цветове.


Упражнения за смесване – по пример от учебника. Упражнения – цветни петна с ак- варел – техника мокро в мокро.
Оценяване на:
практически умения за смес- ване на бои чрез изпълне- нието на изобразителна задача.

19
10
Разходка сред природата
Ново знание
	Разпознава визуални особености на форми и силуети (обобщени; с детайли).
	Назовава характерни визуални особености на формите (плоски и обемни).
	Асоциира образи на обекти по общи визуални белези.
	Интерпретира най-важни визуални особе- ности на обекти и форми.
	Описване на наблюдавани обекти, среда, произведения на изобразителното изкуство и ученически творби.

Форма
силует
Работа по илюстрация в учебника
– разбира значението на понятия- та форма и силует.
Наблюдава, описва, свързва силу- ет с образ.
Оценяване на: знанията, свързани с разпознаване на форми
и силуети чрез работа по илюстрация и дискусия.
Електронни ресурси
– примери, снимки на природни форми
20
10
Разходка сред природата
Упражне- ние
	Отразява визуални особености на формите. Разпознава визуални особености на форми и силуети.
	Използва възможностите на различни видове изобразителни материали и пособия в изобра- зителната дейност.

Форма
силует
Довършва рисунки в учебника – облаци във формите на различни животни и предмети. Задача в блок – очертава форми на малки предмети и довършва с материал по избор.
Оценяване  на: практически умения за раз- познаване и изобразяване на форми чрез практическа задача – рисунка.

21
11
Знаците в града
Ново знание
	Открива значението на визуални образи и знаци.
	Коментира значения на образи и знаци в конкретна среда (обществени сгради, улици).
	Ориентиране с визуални знаци.
	Използване на основни геометрични фигури при създаване на образи и знаци.
	Извличане на математическа информация от картина.

Образ и знак
Работа по илюстрации в учебника: открива значението на понятията образ и знак (пътни знаци в града)
– дискусия.
Развива способности за наблю- дение и анализ – открива форми, цветове и знаци в илюстрацията. Прави връзка с математиката – разпознава геометрични фигури.
Оценяване на:
знанията за знаците в град- ската среда чрез практическа работа върху илюстрация и дискусия.
Електронни ресурси
– снимки на знаци в града
22
11
Знаците в града
Упражне- ние
	Открива значението на визуални образи и знаци. Използва образи и знаци в изобразителната дейност.
	Използва основни изобразителни материали за апликиране.
	Използване на основни геометрични фигури при създаване на образи и знаци.


Задача: апликация – на улица и пътни знаци. Създава образи от геометрични фигури. Възможност за релефна аплика- ция и дорисуване.
Оценяване на: практически умения за из-
ползване на образи и знаци в  задача за апликиране.
Приложе- ние 6
23
12
Есен – зима
Ново знание
	Различава творби на изобразителното изкуството – рисунки, картини.
	Знае имена на български художници. Изразява устно свои впечатления от творби. Описва особености на различни творби на
	Изобразителното изкуство.
	Формиране на интерес към националната и световната художествена култура.
	Виртуални посещения на галерии.

Изобра- зително изкуство – картина
Запознава се с творби на бъл- гарски художници – Константин Щъркелов и Златю Бояджиев. Наблюдава и обсъжда творбите: Какво е изобразено на картини- тие, кои сезони са нарисувани, какви цветове и бои са използ- вани.
Оценяване на:
знанията за устно изра-
зяване на впечатления от творби.
Електронни ресурси – ин- формация за бг художни- ци.
Възможност за посе- щение на изложба.
24
13
Есен – зима
Упражне- ние
	Представя в рисунки свои впечатления от творби на изобразителното изкуство.
	Използва възможностите на различни видове материали и пособия (пастели).


Рисува рисунка с пастели на тема
Зима, зимни игри.
Оценяване на: практически умения за ра- бота с пастел чрез рисунка.

25
13
Празнични картички
Ново знание
	Отразява визуални особености на формите (плоски и обемни) в изобразителна дейност.
	Участива в екипна работа; създаване на колективни творчески проекти.
	Запознава се с традиционни празници и обичаи.

Изобра- зителни материа- ли; Изоб- разителни пособия; Форма
Дискусия – от една и съща изходна форма в зависимост от използвания материал може да направиш различни образи.
Понятия – шаблон, отпечатък,
образ.
Запознаване с техниката отпе-
чатване.
Оценяване на:
знанията за формите чрез участие в екипна работа.
Приложение 7
Eлектронни ресурси
– видео на задачата за отпечатване.
26
13
Празнични картички
Упражне- ние
	Използва възможностите на различни видове изобразителни материали и пособия в изобра- зителната дейност.
	Комбинира различни материали и техники.


Работа в екип – изработване на коледни картички.
Възможност за избор на техника, с която да се изработят: рисуване, отпечатване, апликиране.
Оценяване на: практически умения за
използване на различни тех- ники чрез участие в екипна работа.

27
14
Танцуващи човечета
Ново знание
	Открива визуални особености на човешки фигури.
	Изобразява човешки фигури по памет и наблю- дение.


Работа по илюстрации в учебника: наблюдение, откриване, обсъж- дане.
Дорисува схематични човешки фигури в различни пози.
Оценяване на:
знанията за умение за наб- людение чрез практическа дейност върху илюстрация.
Електронни ресурси – примери
28
14
Танцуващи човечета
Упражне- ние
	Изобразява човешки фигури по памет и наблюдение.
	Различава основни изобразителни материали за моделиране (глина, пластилин).
	Използва възможностите на различни видове изобразителни материали и пособия в изобра- зителната дейност.


Работи с пластилин и приложе- ние (схема на човече в поза).
Моделира схематична фигурка на човече от пластилин и се опитва да направи различни пози. Допълнителна задача: рисува по наблюдение или очертава и до- вършва фигурката от пластилин, която е направил.
Оценяване на: 
практически умения за работа с пластилин чрез работа върху творческа задача.
Приложе- ние 8
29
15
Весело и тъжно
Ново знание
	Открива значението на визуални образи и знаци.
	Използва образи и знаци в изобразителната дейност.
	Дигитална компететност рисуване на образи и знаци по аналогия на иконки от дигитални средства.
	Изразява емоционално-естетическо отноше- ние към обекти от заобикалящата среда чрез описания и изобразителна дейност.
	Комбинира различни материали и техники – рисуване и художествено конструиране.

Образ, знак
Различава образ и знак чрез практическа дейност в учебника – работи по илюстрация – свързва знаци с образи.
Обсъжда се: как и кога употребя- ваме знаци в нашето общуване (емотикони).
Как изобразяваме настроения и чувства – мимики, жестове. Работи с приложение „човече на чувствата дорисува различни личица  и конструира“.
Оценяване на:
знанията за различаване на образи и знаци чрез практическа работа върху илюстрация.
Приложе- ние 9 електронни ресурси – примери за емотикони.
Картини, снимки на лица с различни
Настроения.
30
15
Весело и тъжно
Упражне- ние
	Различава основни изобразителни материали за моделиране (глина, пластилин).
	Изразява предпочитания към изобразителни материали и пособия – глина - пластилин.


Изработва лица от глина или плас- тилин, опитвайки се да изобрази различни емоции.
Оценяване на: 
практически умения за работа с пластилин чрез работа върху творческа задача.
Електронни ресурси – видеоработа с глина.

31
16
Малката балерина
Ново знание
	Назовава характерни визуални особености на формите (плоски и обемни).
	Открива творби на изкуството в различна среда. описва особености на различни творби на изобразителното изкуство.
	Знае имена на художници.
	Формиране на интерес към националната и световната художествена култура.
	Изразява свои впечатления при възприемане на различни видове творби на изкуството.

Форма
Запознава се с творби на световно известни художници – Реноар и Дега.
Дискутира и различава – пластика и картина.
Развива способности за наблюде- ние и анализ.
Слуша сюжет и дорисува илюстра- ция в учебника.
Оценяване на:
знанията  за  различаване на плоски и обемни форми чрез дискусия върху творби на изобразително изкуство и рисунка.
Електронни ресурси примери на пластики.
32
16
Малката
балерина
Упражне-
ние
	Отразява визуални особености на формите (плоски и обемни) в изобразителна дейност.


Моделира човешка фигура с
пластилин или глина. опитва да
пресъздаде поза, свързана със
спорт.
Оценяване на:
практически умения за изра-
ботване на обемна фигура
от пластилин чрез творческа
задача.
Електронни
ресурси – ви-
део – как се
прави човече от пластилин.




	





33
17
Изложбата
Диагнос-
тика на
междинно
ниво
	Различава картина, рисунка, пластика и мате- риалите, с които са изпълнени.
	Изразява устно свои впечатления от творби на изобразителното изкуството.


Срочен преговор на новите по-
нятия.
Междинна диагностика – разли-
чава: картина, пластика, рисунка и
материалите, с които са напра-
вени.
Оценяване на:
знанията за разликата
между картина, рисунка,
пластика и материалите
за изработването им чрез
визуален тест.
Електронни
ресурси – до-
пълнителни
материали
за визуален
тест.
34
17
Изложбата
Упражне- ние
	Комбинира и използва различни материали и техники (рисуване и апликиране, рисуване и конструиране).
	Знае имена на известни български художници (Владимир Димитров Майстора).
	Участва в екипна работа; създаване на колек- тивни творчески проекти.

Картина, рисунка
Прави малък макет на галерия, ползвайки приложение: сгъва, дорисува и прави малка фигурка от пластилин.
варианти на задачата – за работа в екип – колективен творчески проект.
Оценяване на: практически умения за комбиниране на различни
материали и техники и худо- жествено конструиране чрез творческа задача.
Приложение 10
35
18
Празнично
веселие
Ново
знание
	Знае имена на известни български художници. Изразява устно свои впечатления от творби на

изобразителното изкуството.
	Изграждане на естетически критерии при въз- приемане на обекти и явления от действител- ността и творби на изобразителното изкуство.
	Връзки с музиката – народни музикални ин- струменти – хоро – танци.

Използва основни изобразителни материали за художествено конструиране (хартия, картон).
Изобра-
зително
изкуство


Картина
Работа в учебника – запознава се с известни български художници.
Разпознава картина, пластика.
Дискусия по картини – как се
веселят хората.
Връзка с музиката – хоро, народни инструменти.
Развива способност за наблюде-
ние и анализ чрез практическа
дейност в учебника.
Оценяване на:
знанията за устно изра-
зяване на впечатления от
творби и знание за имена на
български художници чрез
дискусия и наблюдение.
Електронни
ресурси –
представяне
на художни-
ци – биогра-
фични данни.
36
18
Празнично веселие
Упражне- ние
	Представя в рисунки свои впечатления от творби на изобразителното изкуство.
	Изобразяване на членове на семейството, случки от живота на възрастните и децата, тра- диционни празници и обичаи.


Прави албум – с 5 български художници.
Рисува картина по темата – Праз- нично веселие.
Оценяване на:
практически умения за изоб- разяване на човешки фигури чрез творческа задача.
Приложение 11
ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК – 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа

№ 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
37
19
Великани и джуджета
Ново знание
	Описва и разбира връзки между обекти и сре- да в изображения на реални и фантазни герои.
	Интерпретира творби с изображения на реал- ни и фантазни герои чрез описания и изобрази- телна дейност. 
	Извличане на математическа информация от картина (количества, положе- ние в пространството, съотношения).


Работа в учебника по илюстрациите – дискутира: съотношението голям малък чрез практическа дейност в учебника – разбира връзки между обект – среда – образ. Довършва илюстрации в учебника.
Оценяване на:
знанията за  различава- нето на реални и фантазни образи и техните връзки със средата чрез дискусия и работа по илюстрации.
Електронни ресурси – примери по темата.
38
19
Великани и джуджета
Упражне- ние
	 Участва в екипна работа: създаване на колективни творчески проекти.
	Комбинира и използва различни материали и техники (рисуване и апликиране, рисуване и конструиране).
	Интерпретира и разбира основни връзки между обекти и среда в изображения на реал- ни и фантазни герои.


Участва в колективен творчески проект. Моделира къщички от пластилин и фантастично същество. Рисува схематично море – бряг – улица – река (среда).
Подрежда елементите от пластилин върху рисунката. Развива умение за планиране и чувство за пространство.
Оценяване на: практически умения за участие в екипна работа и умения за работа с различни изобразителни материали чрез работа по проект.
Електронни ресурси – видеодемон- страция на задачата.
39
20
Знаците около нас
Ново знание
	Открива значението на визуални образи и знаци.
	Коментира значения на образи и знаци в конкретна среда.
	Използва образи и знаци в изобразителната дейност.
	Изобразяване на примери за проява на лична отговорност при опазване на околната среда и здравето на човека.

Образ и знак
Работа в учебника по илюстра- циите. Свързва илюстрации на спортуващи човечета с подходящите знаци. Обсъжда и довършва илюстрация – знаци в околната среда – забранителни знаци.
Оценяване на:
знанията за разпознаване на знаци и образи в
изобразителна дейност чрез практическа работа.
Електронни ресурси: снимки на знаци в окол- ната среда.
40
20
Знаците около нас
Упражне- ние
	Открива и описва значението на визуални образи и знаци.
	Изобразява обекти от света на децата и на възрастните.

Образ и знак
Слуша сюжет и довършва рисунки в учебника, съответстващи на разпознати знаци.
Оценяване на: умения за изобразяване на обекти от света и за използване на знаци в изобразителната дейност чрез рисунка.

41
21
Цветя и феи
Ново знание
	Различава изображения на реални от фантаз- ни герои.
	Описва връзки между обекти и сре- да в изображения на реални и фантазни герои.
	Интерпретира творби с изображения на реал- ни и фантазни герои чрез описания и изобрази- телна дейност.
	Коментира отличителни черти на образи и действия на добри и лоши реални и фантазни герои.


Работа в учебника по илюстрациите.
Различава изображения на реални от фантазни герои. Цвете и цвете фантазен образ.
Оценяване на:
знанията за различаване на фантазни и реални образи чрез описание и изобрази- телна дейност.
Електронни ресурси – снимки на цветя, цветя в картини на художници.
42
21
Цветя и феи
Упражне- ние
	Създава изображения на реални и фантазни герои.
	Използва възможностите на различни видове изобразителни материали и пособия в изобра- зителната дейност.
	Комбинира различни материали и техники.


Рисува цвете, като комбинира материали – пастел и акварел. Вариант на задачата: колективен творчески проект – цветна градина. Рисува себе си като фантазен герой в цветната градина.
Оценяване на: практически умения
за създаване на релани и фантазни образи и ком- биниране на материали и техники чрез общ проект или самостоятелна работа.
Електронни ресурси
	видеоде- монстрация на техниката
	пастел и акварел.

43
22
Домашните животни
Ново знание
	Назовава най-важни визуални особености на обекти и форми.
	Разпознава визуални особености на форми и силуети (обобщени; с детайл).
	Използва възможностите на различни видове изобразителни материали и пособия в изобра-

зителната дейност.
	Развиване на представи за визуални характе- ристики на геометрични форми и използване им  при създаване на образи.

Форма
Дискусия домашните животни на село.
Практическа работа в учебника – довършване на образи, тръгвайки от геометрични форми – кръг, елипса. Запознаване с техниката отпечатване с пръсти.
Оценяване на:
знанията за разпознава- не на форми и силуети – обобщени и с детайл, чрез парктическа работа.
Електронни ресурси – снимки на домашни животни.
44
22
Домашните животни
Упражне- ние
	Използва възможностите на различни видове изобразителни материали и пособия в изобра- зителната дейност.
	Комбинира различни материали и техники.


Прави рисунка с отпечатъци от пръсти на домашни животни. вариант: рисунки на домашни животни с материали по избор.
Оценяване на: умения за използване на различни изобразителни материали и техники и рисуване на образи, тръгвайки от прости форми чрез рисунка.
Приложение 12
45
23
Омагьосаната гора
Ново знание
	Различава изображения на реални от фантаз- ни герои.
	Интерпретира творби с изображе- ния на реални и фантазни герои чрез описания и изобразителна дейност.
	Разбира основни връзки между обекти и среда в изображения на реални и фантазни герои. 
	Описване на наблюдавани обекти, среда, произведения на изобразителното изкуство и ученически творби.


Работа по илюстрация в учебника – наблюдение, беседа, открива- не на фантастични животни от частите на какви реални животни са съставени. Фантастичен образ на животно.
Оценяване на:
знанията и умение за наб- людение – за различаване на реални и фантазни герои чрез работа по илюстрация и чрез дискусия и описание.
Електронни ресурси – фантастични образи в творби на художници.
46
23
Омагьосаната гора
Упражне- ние
	Комбинира различни материали и техники (рисуване и апликиране.
	Създаване на рисунка и на серия от рисунки за изразяване на впечатления и преживяване от случка или разказана история.


Довършва в учебника рисунка – на омагьосано дърво. възможност да дорисува букви и цифри. работи с приложение – изрязва, подрежда и лепи, създавайки образ на фантастично животно.

Оценяване на:
практически умения за създаване на фантазни об- рази чрез комбиниране на различни материали.
Приложение 13
47
24
Карнавал на буквите и цифрите
Ново знание
	Открива значението на визуални образи и знаци.
	Използва образи и знаци в изобрази- телната дейност.
	Рисува образи (декоративни, смешно-забав- ни) на букви от различни азбуки.
	Рисува смешно-забавни образи на цифри.

Образ и знак
Слуша сюжет и работи в учебника – довършва букви и цифри като весели образи.
Обсъжда дали буквите могат да се превърнат в рисунка.
Довършва приложение – с букви.
Оценяване на:
знанията за разпознаване на образи и знаци чрез дискусия и практическа работа – рисунки.
Приложение 14
Електронни ресурси – примери  –  (калиграфия).
48
24
Карнавал на буквите и цифрите
Упражне- ние
	Използва възможностите на различни видове изобразителни материали и пособия в изобразителната дейност.
	Използва образи и знаци в изобразителната дейност.

Образ и знак
Създава рисунка, тръгвайки от буквите на името си. Избира някоя от показаните в учебника техники.
Оценяване на:
умения за използване на знаци в изобразителната дейност и за комбиниране на техники и материали чрез творческа задача.

49
25
Приказни герои
Ново знание
	Свързва илюстрации с изучавано литературно произведение.
	Описва илюстрация на литературна творба за деца, като използва художествени понятия.

Илюстра- ция
Дискусия по илюстрация в учеб- ника. Запознава се с понятието илюстрация. Връзка с читанката. Рисува приказни герои.
Оценяване на:
знанията за разпознаване на илюстрации и свързване на илюстрация с изучаван текст чрез дискусия.
Електронни ресурси – примери на илюстрации.
50
25
Приказни
герои
Упражне-
ние
	Изразява емоционално отношение към герои от приказка чрез рисунка.
	Илюстриране на изучавана приказка.

Илюстра-
ция
Рисува в учебника приказни герои по кратки текстове – гатанки. Разбира връзката текст – илюстрация.
Оценяване на:
практически умения за ри- сунка по текст чрез зададена задача.

51
26
В страната на
приказките
Ново
знание
	Свързва илюстрации с изучавано литературно

произведение.
	Описва илюстрация на литературна творба за деца, като използва художествени понятия. 
	Изразява емоционално отношение към герои от приказка чрез рисунка.

Илюстра-
ция
Дискусия по илюстрация в
учебника – добри и лоши герои в приказките. Кои приказни герои знаеш? Довършване на рисунката с любим приказен герой от изучавано литературно произведение.
Оценяване на:
знанията за разпознаване и описание на приказни герои от познати произведения чрез дискусия и рисунка.
Електронни
ресурси – примери на илюстрации.
52
26
В страната на
приказките
Упражне-
ние
	Комбинира различни материали и техники

(рисуване и апликиране, рисуване и констру- иране).
	Създава изображения по впечатление и въображение, като използва различни видове цветове.

Илюстра-
ция
Работа с приложение. Корица на Книга за джуджета. Сгъва на две и дорисува, изписва си името.
Понятия – илюстратор, илюстрации, автор, корица.
Оценяване на:
практически умения за създаване на изображение на приказни герои и худо- жествено конструиране чрез работа с приложение.
Приложение
15
53
27
Илюстраци-
ите в нашите книжки
Ново
знание
	Знае не по-малко от пет имена на известни български художници.
	Формиране на интерес към националната и световната художествена култура.
	Изразява устно свои впечатления от творби на изобразителното изкуството.
	Описва илюстрация на литературна творба за деца, като използва художествени понятия.

Илюстра-
ция
Научава известни български
Художници – илюстратори – Тоня Горанова, Илия Бешков
Научава за световно известния илюстратор Тони Улф. Наблюдение и дискусия по илюстрациите – кои от тях разказват една история.
Оценяване на:
знанията за устно изразяване на впечатления от илюстрации и умения за наблюдение чрез дискусия и практическа работа.
Електронни
ресурси– представя-не на илюстра- торите.
54
27
Илюстраци-
ите в нашите книжки
Упражне-
ние
	Създаване на рисунка и на серия от рисунки

за изразяване на впечатления и преживяване от случка или разказана история.
	Подбира изобразителни материали и пособия за рисуване.

Илюстра-
ция
Рисува по впечатление от илюстрацията на Тони Улф с материали по избор – Приказен дом и Приказни съседи.
Оценяване на:
практически умения за създаване на рисунка по впечатление от разказана история и илюстрация чрез свободна рисунка.

55
28
Цветен
Великден
Ново знание
	Създава изображения по впечатление и
	Въображение, като използва различни видове цветове.
	Проявява емоционално отношение към различни видове цветове в творби на изкуството и в ученически произведения чрез описания и изобразителна дейност.

Цвят,
силует
Работа в учебника по илюстрацията. Наблюдение и анализ – свързване на образ със силует и палитра с цветове. Създаване на образ от предварително избрани цветове – проект.
Оценяване на:
знанията за различните видове цветове чрез практически задачи.
Електронни ресурси – примери.
56
28
Цветен
Великден
Упражне-
ние
	Получава различни видове цветове чрез смес-

ване на бои.
	Създаване на колективни творчески проекти. Участие в екипна работа.
	Изобразяване на традиционни празници и обичаи.


Участва в колективен творчески
Проект украса за великден. Възможност за самостоятелна работа – изработване на картичка, картина.
Оценяване на:
практически умения за смесване и използване на различни цветове чрез изра- ботване на изделие.
Приложение
16
57
29
Проект: чудната уличка ‒ 1
Ново
знание
	Създаване на колективни творчески проекти.

Участие в екипна работа.
	Изобразява обекти от света на децата и на възрастните (сгради, улици).
	Изразява емоционално-естетическо отноше- ние към обекти от заобикалящата среда чрез описания и изобразителна дейност.


Работа в учебника по илюстрация
– дискусия и наблюдение. Довършва рисунка в учебника. Планира работата си за проекта.
Оценяване на:
знанията за работа в екип и използване на различни
техники и материали и изоб- разяване на сгради чрез зададен проект.
Електронни
ресурси – снимки на интересни сгради и примери с творби на художници.
58
29
Проект: чудната уличка ‒ 1
Упражне- ние
	Участие в екипна работа.
	Комбинира различни материали и техники (рисуване и конструиране).


Художествено конструиране и рисуване на къщи с графичен материал.
Създаване на художествени конструкции за развиване на логическо и
Пространствено мислене.
Оценяване на:
практически умения за използване на различн итехники и материали и умения за художествено конструиране и изобразяване на сгради чрез зададен творчески проект.
Приложение 17
59
30
Проект: чудната уличка ‒ 2
Ново знание
	Създаване на колективни творчески проекти. Участие в екипна работа.

Изобразява обекти от света на децата и на възрастните (улици, траспортни средства).

Работа в учебника по илюстрация – дискусия и наблюдение по илюстрация Парад на чудните колички.
Планира работата си за проекта.
Оценяване на:
знанията за работа в екип и използване на различни тех- ники и материали и изобра- зяване превозни средства чрез зададен проект.
Електронни ресурси – примери на превозни средства.
60
30
Проект: чудната уличка ‒ 2
Упражне- ние
	Участие в екипна работа.
	Комбинира различни материали и техники (рисуване и конструиране).


Художествено конструиране и рисуване на транспортни средства с графичен материал.
създаване на художествени кон- струкции за развиване на логичес- ко и пространствено мислене.
Оценяване на:
практически умения за използване на умения за художествено конструиране и изобразяване на транспортни средства чрез зададен творчески проект.
Приложение 18
61
31
Какво научих
Диагности- ка на изходно ниво
	Годишен преговор на новите понятия и уме- ния.


Годишен преговор на новите знания и умения.
Изходното ниво се оценява чрез резултата от изпълне- нието на визуален тест.
Електронни ресурси – до- пълнителен материал за визуалния тест.
62
31
Какво научих
Диагности- ка на изходно ниво
	Годишен преговор на новите понятия и уме- ния.


Годишен преговор на новите знания и умения.
Изходното ниво се оценява чрез резултата от изпълне- нието на визуален тест.

63
32
Приказно лято
Упражне- ние
	Организиране на изложба за представяне на резултати от индивидуална и колективна изобразителна дейност на учениците (рисунки, апликации, моделирани фигури) в училището, в общността.


Подреждане на портфолиата или изложба с избрани творби от годината. Дискусия.
Оценяване на умения за участие в екипна работа – подреждане на излобжба чрез практическа дейност.

64
32
Приказно лято
Упражне- ние
	Свободна творческа задача с материали и тема по избор.


Рисунка по свободна тема и материали по избор.
Оценяване на:
практически умения и оригиналност на идея чрез рисуна по свободна тема.


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

