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ЗНАЦИТЕ, С КОИТО ЩЕ РАБОТИШ В УЧЕБНИКА

Нарисувай 
на лист 

Творческа
задача

Дискусия

Работа в 
екип

Задача за 
наблюдение

КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТА

ОБРАЗИ И ФОРМИ

ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ

ЧОВЕШКИ ДЕЙНОСТИ И ЗНАЦИ

ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА

ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО

РЕАЛЕН И ФАНТАЗЕН СВЯТ

Здравей!
Вече си във втори клас. Отново ще се 
срещнеш с малките дребосъчета Тити, 
Ида и техния  учител по рисуване _ ма-
гьосника Палитро. 
Заедно с тях ще научиш още за изобра-
зителното изкуство, за художниците, 
за цветовете и формите. Ще правиш 
красиви рисунки, модели от хартия и 
скулптури и ще се научиш да рисуваш 
още по-добре. Заедно с твоите съуче-
ници ще организирате интересни игри и 
проекти, за да превърнете приказната 
страна Артландия в истинска.

Творческа
задача

зителното изкуство, за художниците, 
за цветовете и формите. Ще правиш 
красиви рисунки, модели от хартия и 
скулптури и ще се научиш да рисуваш 
още по-добре. Заедно с твоите съуче-
ници ще организирате интересни игри и 
проекти, за да превърнете приказната 
страна Артландия в истинска.
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1 КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТАНАРИСУВАЙ МИ ПИСМО

Разкажи и ти в образи 
за своята ваканция. 

МОЯТА ВАКАНЦИЯ

Пътувах с...
Видях...
Срещнах...
Нарисувах...

Писмо за Тити и Ида...

МОЯТА МЕЧТАНА 
ВАКАНЦИЯ
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В края на ваканцията Тити и Ида получават писмо от Палитро. Вместо с 
думи цялото е изпъстрено с картинки, чрез които той изобразява образи, 
предмети и случки. Разкажи за някои от тях.



2 В АТЕЛИЕТО НА ПАЛИТРО 

 Какви материали откриваш 
в ателието на Палитро? 
 Какво и кого е изобразил  

Палитро в своите картини?

 Какво знаеш за професията на 
художника? 
 Защо художниците работят 

в ателиета?

ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА

ДА НАРИСУВАМЕ РАМКИ
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Защо художниците не рисуват само в ателието си? 

Често художниците 
рисуват извън ателието 
си, навън сред природата 
или в града.

  Разкажи защо 
художникът е решил 
да рисува навън? 
 Какво рисува?
  С кого се среща? 

Нарисувай се като художник,
който рисува  в ателието си или 
сред природата. 
Използвай материали по избор.

ДА НАРИСУВАМЕ СТАТИВ АЗ ИСКАМ ДА БЪДА 
ХУДОЖНИК
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Стоян Венев

УПРАЖНЕНИЕ    ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА



3 ПРАЗНИК НА ИЗКУСТВАТА

Разгледай поканата, която са 
получили Тити и Ида. Какви 
изкуства ще се представят 
на празника?

Представи си, че участваш в празника 
на изкуствата. Напиши покана. Покажи 
с рисунка кое изкуство ще представиш.

Кой от знаците в поканата е 
за изобразителното изкуство?

ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА

МОЯТА ПОКАНА ЗА ПРАЗНИКА 
НА ИЗКУСТВАТА
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ВИЖТЕ И ЧУЙТЕ НАЙ-ДОБРИТЕ
АКТЬОРИ, ХУДОЖНИЦИ, ТАНЦЬОРИ, 

МУЗИКАНТИ, ПЕВЦИ И ПОЕТИ!

ПРАЗНИК НА ИЗКУСТВАТА
ЕЛАТЕ НА ЧУДНИЯ

КЪДЕ:  ПАРК  АРТЛАНДИЯ 
КОГА: СЪБОТА ОТ 10 Ч.



Някои художници  рисуват 
декори за  представления,  
измислят костюми и кукли 
за кукления театър. Други 
помагат  при създаването  
на филми.

Според теб коя 
приказка може да се 
играе на тази сцена?

Проект за сцена

ПРОЕКТ НА СЦЕНА  ЗА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Йожен Сисери

3. Нарисувай сцената.

4. Нарисувай  и изрежи  
къщичка.  

2. Отвори и избутай.

1. Сгъни листа на 
две и срежи.

5. Залепи към 
сцената.

7. Подреди ги 
на сцената.  

6. Нарисувай  
храсти и ги 
изрежи.
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УПРАЖНЕНИЕ    ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА



ГРАФИКА4

Направи графични 
упражнения с молив 
или химикал.

Линиите в графиката може да са 
разположени близко една до друга, да 
се пресичат или преплитат и др. 
Така се оформя щрих.

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО

Направи графични 
упражнения с молив 
или химикал.

1. Очертай малки предмети. 2. Довърши с различни щрихи.
ГРАФИЧНИ 
УПРАЖНЕНИЯ

Графиката е вид изобразително 
изкуство. 
Художниците създават графики с 
помощта на моливи, пастели, туш, 
въглен и различни печатни техники.
Те рисуват с разнообразни линии, 
щрихи, петна, точки и др.
Тези художници се наричат графици.

Разгледай графиката. Какво е изобразено на нея? Откриваш ли 
различни линини в нея  _ дебели, тънки, прави, криви, дълги, къси, 
пресечени и т.н.? 
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Аугуст Маке В зоологическата градина 



1. Нарисувай с непрекъсната 
линия различни форми. 
Използвай черен химикал 
или молив.

3. Довърши, като запълниш с 
щрихи и точки. Направи някои 
места по-тъмни, други по-светли. 

С линиите може да очертаваш (контур) 
или да запълваш с щрих. 
Колкото по-нагъсто нанасяш линиите, 
толкова по-тъмна е рисунката.

ФАНТАСТИЧНО СЪЩЕСТВО

УПРАЖНЕНИЕ    РЕАЛЕН И ФАНТАЗЕН СВЯТ

Паул Клее Под ангелска закрила

2. Нарисувай очи, 
ръце, крака.

Обикновено графиката се  
рисува в черно и бяло, но 
могже да се използват и 
цветове. 
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   ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО



5 ЖИВОПИС

Коя от палитрите е използвана 
в живописната творба?

ЕСЕННИ ЛИСТА

Живописта е вид изобразително 
изкуство. При него се рисува с помощта 
на цветове, които се нанасят върху 
хартия, платно и др. 
Художниците използват разнообразни 
бои _ акварел, маслени, темперни и др., 
които нанасят с различи четки.
Тези художници се наричат живописци.

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО

Нарисувай с маслен 
пастел и дорисувай 
с акварелни бои.

Защо според теб казват, че 
есента е най-живописния сезон?

ДА НАРИСУВАМЕ 
ЛИСТА
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 Винсент Ван Гог     Пейзаж



          

Цветът е най-важното в 
живописта. Художниците не 
използват само готовите бои, 
а ги смесват, за да получат 
различни нови цветове.

Избери си един цвят и виж как се променя, 
когато го смесваш с други цветове.

СМЕСВАМ  ЦВЕТОВЕТЕ

ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ

ЕСЕННО ДЪРВО С АКВАРЕЛНИ БОИ

УПРАЖНЕНИЕ  

1. Нанеси с четката 
вода върху короната 
на дървото.

2. Рисувай в 
мокрото с 
различни цветове.

3. Дорисувай 
стъблото и  
земята.

4. Нарисувай  небе. 
Не използвай само 
син цвят.

5. Когато изсъхне, може 
да добавиш още клонки и 
листа.
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Ако се разтече 
боя на място, 
на което не 
искаш, подсуши 
с кърпичка.

4. Нарисувай  небе. 



ТЪМНИ И СВЕТЛИ ЦВЕТОВЕ6 ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ

Разгледай моливите си.  Кои цветове са 
тъмни и кои светли?  Може ли един цвят 
понякога да е тъмен, а понякога _ светъл?

ЗИМНА ЛУННА НОЩ 
С ТЕМПЕРНИ БОИ

 СВЕТЛО И ТЪМНО С ТЕМПЕРНИ БОИ

Когато рисуваме c 
акварелни бои  там, 
където искаме цветът 
да е по-светъл, 
добавяме повече 
вода към боята. На 
мястото, където 
искаме цветът да е по-
тъмен, правим боята 
по-плътна и гъста.

 СВЕТЛО И ТЪМНО С АКВАРЕЛНИ БОИ

Като прибавиш 
черно към избран 
цвят, той става 
по-тъмен, а ако 
прибавиш към 
него бяло – става 
по-светъл.

Като прибавиш 
към един цвят бяло 
или черно, може да 
направиш много 
оттенъци от 
светло до тъмно.

 Може ли един цвят 
 светъл?

 СВЕТЛО И ТЪМНО С ТЕМПЕРНИ БОИ

+ 
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УПРАЖНЕНИЕ   ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ   ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ

Можеш да смесваш повече цветове.

 СВЕТЛО И ТЪМНО С МАСЛЕН ПАСТЕЛ

1. За да прелееш 
цветовете от светъл към 
тъмен, започни с тъмния 
цвят.

2. Рисувай със светлия 
пастел върху  част от 
тъмния.

3. Завърши с белия пастел

КОСМОС С ПАСТЕЛ И АКВАРЕЛ (СМЕСЕНА ТЕХНИКА)

1. Нарисувай планети с 
пастели. 

Започни с по-тъмния цвят и 
продължи със светли цветове.
В средата завърши с бял 
пастел.

2. Довърши с 
акварелни бои.

За да получиш интересни 
форми, вдигни рисунката, 
докато е мокра, и остави 
боята да се стече.

Когато изсъхне, 
може да довършиш 
с флумастер.
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7 ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТОСКУЛПТУРА

Когато работиш с пластилин или глина, можеш да моделираш различни  форми.

Скулптурата е вид 
изобразително изкуство. При него 
се твори с помощта на обемни 
форми в пространството. Те се 
изработват от камък, дърво, 
метал, стъкло, глина и др.
Художниците използват различни 
инструменти, като чук и длето.
Човекът, който изработва 
скулптури, се нарича скулптор.

Може да  издълбаваш и украсяваш 
формите с различни инструменти.

Може да добавяш върху 
формите още елементи. 

 Има ли скулптури в 
твоето родно място? 

Андрей Николов е известен български 
скулптор. Неговата скулптура на лъв е част 
от паметника на Незнайния войн, който се 
намира в София. 
Тя е дълга 4 метра и е направена от бронз.

РАБОТА С ПЛАСТИЛИН И ГЛИНА
Скулптура в гр. Троян
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МАЛКИ ЖИВОТНИ ОТ ПЛАСТИЛИН

ОБРАЗИ И ФОРМИ

ТАРАЛЕЖ ОТ БЪРЗО СЪХНЕЩА ГЛИНА

1. Оформи тялото.

2. Заглади с малко вода. 3. Направи 
очите.

4. Моделирай и други 
животни и ги оцвети, 
след като изсъхнат.

ВАРИАНТ:

3. Направи 
очите.

4. Моделирай и други 
животни и ги оцвети, 
след като изсъхнат.

УПРАЖНЕНИЕ  

МИШКА

ОХЛЮВЧЕТА

Моделирай и 
други животни.

Скулптура в гр. Троян

Може да използваш различни 
инструменти: пластмасово 
ножче, клечка и др.

Моделирай различни животни.

15



8 КОЛЕДА И НОВА ГОДИНА ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ
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КОЛЕДНА ЕЛХА С ИЗДРАСКВАНЕ 

В ПРАЗНИЧНАТА НОЩ  В ПРАЗНИЧНАТА НОЩ  

1. Нарисувай 
триъгълна елха. 

2. Запълни я плътно 
с  маслени пастели.

3. Покрий с черна 
темперна боя.

4. Когато изсъхне, 
изрежи.

5. Издраскай украса с клечка 
или с инструмент.

Може да залепиш върху 
цветен картон и да 
довършиш с материали по 
избор.

Нарисувай празничната нощ.



1. Очертай кръг.
2. Изрежи цветни 
ленти.

3. Обърни листа 
и го намажи с 
лепило.

4. Залепи цветни 
ленти.

5. Обърни 
листа и 
изрежи.

6. Направи и други форми.

1. Очертай кръг. Нарисувай 
спирала и изрежи.

2. Изрежи различни 
форми за украса и 
залепи на спиралата.

ЕЛХА ОТ СПИРАЛА

УКРАСА ЗА СТАЯТА
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УПРАЖНЕНИЕ  ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ



НА ИЗЛОЖБА9 ОБОБЩЕНИЕ   ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО   

Тези творби на български художници са част 
от колекцията на художествена галерия в град 
Монтана. 
 Има ли галерия или музей в твоето селище?
 Защо е нужно да има галерии и музеи? 

Разгледай творбите.  Коя от тях е живопис, коя графика и коя скулптура?  
 Открий коя творба на кой художник е.

Бенчо Обрешков  е голям 
български живописец. 
Роден е в град Карнобат.
Предпочитал е да 
работи с маслени бои. 

Васка Емануилова е 
известна българска 
скулпторка. Родена е в  
с. Комщица.
Предпочитала е да 
работи с глина.

Момиче с червено елече

Софроний Врачански

За вода

ОБИЧАМ ДА ТВОРЯ С...

1.

2.

3.

Какъв искам да стана 
аз _ скулптор, живопи-
сец или график? Направи 
творба с твоя любим 
материал.
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Васил Захариев  е 
български график. 
Роден е в град Самоков. 
Освен графики е рисувал 
илюстрации 
и пощенски марки.



МАЛКАТА ГАЛЕРИЯ НА КЛАСА

ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА

Направете малка галерия в клас. Тя може да е в 
шкафче, чекмедже, кутия или ъгъл от стаята.   

Знаете ли, че в София  е отворена  една от най-малките галерии за съвременно 
изкуство  в света? Тя се намира в чекмеджето на един шкаф.
 Какви творби може да се представят в галерия-чекмедже според теб?

1. Вземете кутия и я украсете.1. Вземете кутия и я украсете.
2. Измислете име и направете 
табелка.

3. Направете плакат за 
вашата изложба. 4. Подредете изложбата.

19

3. Направете плакат за 
4. Подредете изложбата.

Може да представяте 
всяка седмица избрани  
творби от вашия клас. 
Ако галерията е съвсем 
мъничка, може да 
показвате в нея по една 
творба на ученик. 

Може да представяте 
всяка седмица избрани  
творби от вашия клас. 
Ако галерията е съвсем 
мъничка, може да 
показвате в нея по една 
творба на ученик. 

УПРАЖНЕНИЕ  



ФАНТАЗНИ ОБРАЗИ10 РЕАЛЕН  И ФАНТАЗЕН СВЯТ

Фантазните образи са създадени 
по въображение на художника.

 В кои приказки и филми сте 
наблюдавали фантазни образи? 
Опишете ги. 
 Кой от тях ви се е сторил най-

странен?

 Палитро е дал задача на Тити и Ида 
да нарисуват Деня и Нощта като 
живи същества.  Кой коя картина е 
нарисувал? 
 Откриваш ли и други фантазни 

образи в техните рисунки?

20



РЕАЛЕН  И ФАНТАЗЕН СВЯТ

1. Сгъни два 
или три листа 
заедно.

2. С помощтана 
линия раздели на 
три равни части.

 3. Свържи листовете 
с телбод или лепило.

4. Срежи.

5. Нарисувай  
различни образи.

6. Отбелязвай предварително къде 
да започват главата и краката на 
следващия образ.

МОЯТА КОЛЕКЦИЯ ОТ СТРАННИ СЪЩЕСТВА

6. Отбелязвай предварително къде 
да започват главата и краката на 

ФАНТАЗНИ ОБРАЗИ НА ДЕНЯ И НОЩТАВАРИАНТ:

Как си представяш 
Нощта и Деня, ако 
бяха живи същества? 
Нарисувай с 
материали по избор.

21

УПРАЖНЕНИЕ  

Палитро е нарисувал Деня и 
Нощта като живи същества. 



11 ИГРИ НА ФАНТАЗИЯТА

Фaнтaзни oбpaзи може 
да получиш чpeз пpoмянa 
нa обичайните мaтepиaли, 
цвeтовете, средата. 
Например: жълт слон  
(цвят), каменна ябълка, 
(материал), хвърчаща в 
небето котка (среда).

Палитро е направил апликация, като е изрязъл образи от стари списания и 
ги е дорисувал. Опиши какви фантазни образи има. От какво са направени 
слънцето, къщата, пожарната и т.н. Разкажи история.

РЕАЛЕН И ФАНТАЗЕН СВЯТ

В днешно време 
със специални 
компютърни програми  
може лесно да се 
правят фантазни 
образи, които се 
използват в реклами и 
филми.

Фaнтaзни oбpaзи може 
да получиш чpeз пpoмянa
нa обичайните мaтepиaли, 
цвeтовете, средата. 

 жълт слон  
(цвят), каменна ябълка, 
(материал), хвърчаща в 
небето котка (среда).

В днешно време 
със специални 
компютърни програми  
може лесно да се 
правят фантазни 
образи, които се 
използват в реклами и 
филми.небето котка (среда).

Палитро е направил апликация, като е изрязъл образи от стари списания и 

филми.

22



ИГРА НА ДУМИ И ОБРАЗИ

ФАНТАСТИЧЕН СВЯТ

Бръмбар и светкавица Охлюв и саксияРазделете се по двойки. 
На листче напишете 3 
думи (без да виждате 
какво пише съученикът 
ви). Измислете фантазни 
истории и образи с някоя 
от двойките  думи.

1. светкавица
2. саксия
3. слон

1. бръмбар

2. охлюв 

3. кактус

Нарисувай фантастичен свят.

ИСТОРИЯ В РИСУНКИ

РЕАЛЕН  И ФАНТАЗЕН СВЯТУПРАЖНЕНИЕ  

Слон и кактус

ВАРИАНТ:

+
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Лили Пепи

Тони

1. Разделете листа на 
няколко части.

Нарисувайте 
фантастична история 
в поредица от рисунки.

2. Един от вас 
рисува предмет. 

3. Другият рисува 
нещо странно, което 
се случва с предмета.  

4. Третият  
продължава 
историята и т.н.

Мария



12 ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТОПЕЙЗАЖ

Кое е най-красивото място, което си виждал? 
В кой сезон би го нарисувал?

 Винсент Ван Гог  

Палитро е завел Тити и Ида на мястото, 
където някога художникът Ван Гог е 
нарисувал  пейзажа. Какво виждат сега там? 

Открий детайлите. 

Разгледай снимката, 
на Тити и Ида. Какво 
са направили преди да 
започнат да рисуват?

Къде според теб е застанал 
художникът, докато рисува 
този пейзаж? Според теб кой от 
детайлите е най-близо и кой _ 
най-далече?

Пшенично поле с кипариси 

24

В пейзажа  се изобразяват 
природни сцени като 
планини, долини, реки и т.н. 
Има и пейзажи, в които са 
изобразени  улици и сгради.



КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТА

ПЕЙЗАЖ  маслени 
пастели

 пастели и 
акварелни бои

 цветни 
моливи и 
флумастери

УПРАЖНЕНИЕ  

 акварелни бои

Палитро и неговите ученици са 
направили изложба с пейзажи. 
Какво са изобразили в своите 
картини? Нарисувай и ти 
пейзаж с материали по избор.
 

моливи и 
флумастери
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ПОРТРЕТ13 ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО

 Портретът е изображение 
на човек. Най-важното при 
портрета е лицето и неговото 
изражение. 

Художникът понякога иска да 
изобрази емоциите и характера 
на човека, като го рисува, без да  
търси външната прилика.

Разгледай портретите. Според теб какви са хората, 
които са изобразени _ добри, лоши, тъжни или весели?  

Паул Клее  Портерт на жълтия човек 

ДА НАРИСУВАМЕ ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ НАСТРОЕНИЯ

1. Нарисувай различни форми.

3. Дорисувай.

2. Нарисувай различни настроения.

3. Дорисувай.3. Дорисувай.

Реноар Портерт на Маргарит-Терез 
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ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО

1. Нарисувай и 
изрежи различни очи, 
носове и усти.

2. Избери и 
залепи.

3. Нарисувай глава, 
коса и част от 
тялото.

УПРАЖНЕНИЕ  

2. Довърши с материали по избор.

ВАРИАНТ 2: ФАНТАСТИЧЕН ПОРТРЕТ НА ЦВЕТНИЯ ЧОВЕК

1. Нарисувай с молив.

ПОРТРЕТ ПО ПАМЕТ ИЛИ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарисувай 
себе си, свой  
приятел или 
близък човек. 
Използвай 
материали по 
избор.

ВАРИАНТ 1: СМЕШНИ ПОРТРЕТИ
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ХАЙДЕ НА ХОРОТО14 ОБРАЗИ И ФОРМИ

Фигуралната композиция е 
творба, съдържаща фигури на 
хора или животни. Открий силуетите.

Да играем 
на въпроси! 

Разделете се на отбори 
и задайте колкото се 
може повече въпроси за 
картината.
Например: Как се казва 
картината? Колко 
души са се хванали на 
хорото? Откриваш ли 2 
щъркела? 

Никола Образописов
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ДА НАРИСУВАМЕ ЧОВЕЧЕТА

Никола Образописов

ХАЙДЕ НА ХОРОТО

1. Очертай и 
изрежи.

3. Подреди  и залепи. 
2. Измисли 
различни пози.

4. Довърши лицата и украси дрехите. 

УПРАЖНЕНИЕ   ОБРАЗИ И ФОРМИ

ръце
тяло

глава 
коса

крака

ВАРИАНТ: 

ИСТОРИЯ ЗА ЧОВЕЧЕТА

Направете заедно картина. 

Измисли си история за 
човечетата.  

29



15 ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ

Ако тази картина беше музикална творба, каква би била: бърза, бавна, 
тъжна, весела? Можеш ли да разкажеш някаква история по тази картина?

Василий Кандински Жълто, червено, синьо 

МУЗИКА В КАРТИНИ

Какви 
геометрични 
форми откриваш 
в живописната 
творба?

Според Тити 
художникът е изобразил 
звука на мушица, която 
се върти около стрък 
трева. А на теб на 
какъв звук ти прилича 
тази графика?

30

Слушай музикално 
произведение и нарисувай 
картина по него.
Опитай се да изразиш 
характера на музиката само 
чрез форми, цветове и линии.
Използвай материали по 
избор.

МУЗИКА В ЦВЕТОВЕ



ХАРТИЕНИ ФАНТАЗИИ

РЕЛЕФНА АПЛИКАЦИЯ 

1. Изрежи ленти 
от хартия.

3. Залепи.

2. Прегъни ги по 
различни начини.

Можеш да използваш хартии от 
стари вестници и списания.

Можеш да дорисуваш с флумастери 
или моливи.

1. Изрежи и накъсай 
парчета хартия.

2. Предложи 
варианти.

31

ОБРАЗИ И ФОРМИУПРАЖНЕНИЕ  



ДИВИТЕ ЖИВОТНИ16 УПРАЖНЕНИЕ    ОБРАЗИ И ФОРМИ

Според теб кое е истинското заглавие на тази картина _ Тигър в тропическа буря 
(Изненадан!)  или Тигър в слънчевата гора? (Усмихнат!)

Кои от нарисуваните 
животни са диви и кои 
домашни?

32

Анри Русо започва 
да рисува, когато е 
около 40-годишен. 
Той се учи съвсем 
сам. За своите 
картини се 
вдъхновява от 
Ботаническата 
градина в Париж 
и от албум с 
илюстрации на 
диви животни.



ДА НАРИСУВАМЕ ТИГЪР

КОЙ КЪДЕ СЕ КРИЕ?

1. Нарисувай диво животно.

ДА НАРИСУВАМЕ ЛЪВ

2. Довърши, като 
залепиш растения 
от цветни хартии.
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УПРАЖНЕНИЕ    ОБРАЗИ И ФОРМИ



АЗ СЪМ ИЛЮСТРАТОР17 ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА

Художникът, който рисува илюстрации 
към текстове, се нарича илюстратор.
Освен към детските книжки, 
илюстраторите рисуват илюстрации за 
учебници, енциклопедии и списания. 

Коя от илюстрациите е по 
текст от приказка и коя _ от 
енциклопедия? Как разбираш това?

Професор Илия Бешков е известен 
художник и илюстратор. 
Илюстрира и оформя над 60 книги. 

Александър Божинов  Бабо Мравке, де така?

Нарисувай илюстрация по 
приказка от читанката.

Никола  Мирчев е български 
художник _ живописец и 
илюстратор. 

ИЛЮСТРАЦИЯ НА ПРИКАЗКА
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КНИЖКИ ЗА УЧИЛИЩЕН ПРОЕКТ

УПРАЖНЕНИЕ  ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА

Александър Божинов  Бабо Мравке, де така?

Кой е любимият ти учебен предмет? Направи си книжка по твой избор.

2. Нарисувай 
корицата.

1. Изрежи от по-голям лист и сгъни.1. Изрежи от по-голям лист и сгъни.

3. Напиши и илюстрирай.

Кой е любимият ти учебен предмет? Направи си книжка по твой избор.

КНИЖКА ЗА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

КНИЖКА ЗА ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИКНИЖКА ЗА ЧИТАТЕЛСКИЯ КЛУБ

Направи книжка за любима приказка.

1. Нарисувай 
корица.

2. Нарисувай кои 
герои участват.

3. Нарисувай твоя любим 
момент от приказката.

Направи книжка 
за урок по околен 
свят. 

Направи си книжки за нещата, които учиш.

ИЛЮСТРАЦИЯ НА ПРИКАЗКА
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18

УПРАЖНЕНИЕ

ИЗПЪКНАЛО И ВДЛЪБНАТО

Тити и Ида са в музея. Кои от скулптурите 
могат да разгледат от всички страни?

ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО

ОБРАЗИ ВЪРХУ ГЛИНА 

1. Разточи. 2. Изрежи кръгла форма с 
помощта на капачка.

3. Отпечатай клонки, 
листа, копчета и др.

4. Може да довършиш, като 
добавиш  точки, линии и др.

36

Има скулптури, при които 
образите изпъкват над 
изобразителната повърхност 
или са вдлъбнати в нея. 



НА ЛОВ ЗА ДИНОЗАВРИ

За основа може да използваш стар диск, капак от кутийка, пластмасова дъска, 
капачка и др.

ЦВЕТНА ГРАДИНА ОТ ПЛАСТИЛИН

УПРАЖНЕНИЕ     ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО

За основа може да използваш стар диск, капак от кутийка, пластмасова дъска, 

37

ВАРИАНТ: 

ВАРИАНТИ 



19 РЕАЛЕН И ФАНТАЗЕН СВЯТУКРАСА 

Разгледайте тези образи. 
Какви растения и животни откриваш 
сред тях?

Декоративният образ 
се използва най-често 
за украса на предмети, 
като съдове, дрехи, 
килими, картички и др. 

УПРАЖНЕНИЕ  

Виж колко различни форми на листенца  
на цветя е показал Палитро на Тити и 
Ида. Кой кои форми е използвал?

Нарисувай 
различни цветя.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Разгледай този декоративен 
образ, използван в българска 
шевица. Бухал или гъска 
изобразява според теб?
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РЕАЛЕН И ФАНТАЗЕН СВЯТ

УПРАЖНЕНИЕ  

УПРАЖНЕНИЕ  

ЦВЕТЕ ЗА МАМА

1. Намокри с вода в 
центъра на листа.  

Може да изрежеш цветето и да го залепиш върху цветен лист. 

2. Нарисувай кръгове в мокрото 
петно с акварелни бои.

3. Когато изсъхне, довърши 
с тъмен флумастер.

Може да 
нарисуваш цветна 
градина върху  
акварелни петна.

ШАРЕНО ПИЛЕ С МАРТЕНИЧКА

1. Нарисувай пиле.    2. Оцвети го с флумастери.  

4. Вържи мартеничка на пилето 
и го подари.
4. Вържи мартеничка на пилето 
и го подари.

3. Изрежи.
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НАТЮРМОРТ20 ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО

В натюрморта се изобра-
зяват предмети, обкръжа-
ващи човека, като цветя, 
плодове, книги, съдове и др. 

Сезан  Натюрморт 

Открий 
детайлите в 
картината. 

Представи си, че трябва да подредиш на масата натюрморт. 
Какви предмети, плодове и цветя ще сложиш? 
Ще сложиш ли играчки?

Палитро показва на Тити и Ида как се рисува  
натюрморт. Какви предмети е подредил? 
Какво НЕ е нарисувал в натюрморта?
Разкажи какво се случва според теб?
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НАТЮРМОРТ С ШАРЕНИ ЯЙЦА

ВАРИАНТ: НАТЮРМОРТ – СМЕСЕНА ТЕХНИКА

2. Изрежи яйца от лист, 
нарисуван с акварелни бои.

3. Очертай  
и изрежи.

4. Изрежи трева.

5. Подреди и 
залепи.

6. Залепи върху цветен лист. 
Дорисувай и украси.

УПРАЖНЕНИЕ     ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ В ИЗКУСТВОТО

2. Довърши 
с материали 
по избор.

1. Нарисувай цветни 
петна с акварелни бои.

1. Нарисувай с молив.

41
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ВИЗУАЛНИТЕ ЗНАЦИ21 ЧОВЕШКИ ДЕЙНОСТИ И ЗНАЦИ

Къде може да срещнеш тези знаци?
 Според теб какво означават? 

Визуалните знаци 
са образи, които ни 
помагат по-лесно да 
се ориентираме по 
улиците, в магазините 
и сред природата. 
Те ни показват също 
кога нещо е опасно или 
забранено.

Палитро е дал  задача на Тити и Ида да 
направят проекти за компютърна игра. 

Кои от техните 
знаците са за:

 Времето на играта изтича.
 Отговори на въпрос.
 Получаваш помощ от...
 Внимание – заплаха от...

Открий кои знаци са за играта на Тити 
и кои за играта на Ида?

Направи и ти проект 
за игра. Измисли знаци.



43

3. Изрежи от 
цветен картон.

5. Залепи прозорци и врати или дорисувай.

Използвай 
правоъгълник. Сгъни 
и залепи готовите 
къщички в двата 
края.

НАШАТА УЛИЧКА

1. Обсъдете какви магазини и важни сгради ще 
има на вашата уличка. Какви табели и знаци  
трябва да направите, за да ги различавате.
има на вашата уличка. Какви табели и знаци  
трябва да направите, за да ги различавате.

5. Залепи прозорци и врати или дорисувай.

Използвай 
правоъгълник. Сгъни 
и залепи готовите 
къщички в двата 
края.

5. Залепи прозорци и врати или дорисувай.5. Залепи прозорци и врати или дорисувай.

6. Свържи всички къщички и направи обща улица.

4. Залепи табелата.

1. Нарисувай 
знак за 
твоята 
сграда и го 
изрежи.

2. Надпиши 
табелка и 
залепи знака.

5. Залепи прозорци и врати или дорисувай.5. Залепи прозорци и врати или дорисувай.

6. Свържи всички къщички и направи обща улица.

УПРАЖНЕНИЕ   ЧОВЕШКИ ДЕЙНОСТИ И ЗНАЦИ



22 УПРАЖНЕНИЕ    КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТАНА ЕКСКУРЗИЯ 

 Разгледай рисунките на Тити и Ида. Къде 
са били на eкскурзия? Какви животни и 
растения са наблюдавали? 

Кой детайл с кои рисунки 
можеш да свържеш?

 Палитро е дал на двамата 
различни задачи за рисуване. 
Можеш ли да откриеш какви са?
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УПРАЖНЕНИЕ    КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТА

СРЕД КРАСИВАТА ПРИРОДА
На палатка или на хижа ще отидеш в 
планината? Ако си на палатка, на кое място 
ще направиш своя лагер? Какви животни ще 
видиш? 
Ако си на хижа, какво искаш да се вижда от 
твоя прозорец? Нарисувай.

ДА НАРИСУВАМЕ ДЪРВЕТА

1. Изрежи 
триъгълник и срежи. 

2. Украси и сгъни.

КАК ДА НАПРАВИМ ПАЛАТКА? 

45



23 ЦЕННИТЕ КНИГИ
Разгледай как са изписани и украсени 
буквите в тези стари книги. Разпознаваш 
ли някои от тях?

Някога, много отдавна, когато 
нямало печатарски машини, 
нито компютри, книгите са били 
изписвани на ръка и украсявани с 
рисунки. Направата на една книга 
отнемала месеци.
Затова те били много ценни.
По времето на св. св. Кирил  и 
Методий и техните ученици 
книгите също са се изписвали на 
ръка. 

ПОДАРЪК ЗА 24 МАЙ

2. Препиши 
любимо стихче.

3. Дорисувай 
и украси 
рамката.

1. Начертай с помощта 
на линия и молив рамка 
и редове.

ДА НАРИСУВАМЕ КНИГА

РЕАЛЕН И ФАНТАЗЕН СВЯТ
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1. Нарисувай върху 
цветен лист 
рамка.

2. Нарисувай в 
рамката буква и 
я украси. 
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2. Рисувай върху цветен картон.
Изпробвай да рисуваш с клечка за уши, обратната 
страна на четката или молив с гумичка.

РИСУВАНЕ С ТЕМПЕРНА БОЯ И ТОЧКИ

1. Разбъркай добре боите в 
палитрата. Добави малко 
вода.

УПРАЖНЕНИЕ    РЕАЛЕН И ФАНТАЗЕН СВЯТ

3. Участвай 
в украсата 
на класната 
стаята.

УКРАСА ЗА ПРАЗНИКА

ВАРИАНТ: ОБРАЗИ И БУКВИ

Избери си буква. 
Помисли какви думи 
започват с нея и 
нарисувай рисунка с 
тях. 
Можеш да включиш 
буквата или думата 
като част от 
образа.



КАКВО НАУЧИХ

 портрет
 пейзаж
 натюрморт     

1. Разгледай страницата. Коя от 
творбите е:

24

Стефан Иванов

Иван Тричков

Артър Дейвис Артър Дейвис

ИЗХОДЯЩО НИВО

Мари Касат
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2. В кои от творбите 
има фантазни образи?

 живопис
 графика 
 скулптура

Стефан Иванов

1. Разгледай страницата. 
Кои от творбите са:

Пиер-Огюст Реноар

Владими Димитров – Майстора

Джулио Кампаньола

3. Кои от творбите са 
фигурални композиции?

Уинслоу Хомър

МОЯТА ФАНТАСТИЧНА ВАКАНЦИЯ

Представи си, че може да отидеш на 
фантастично пътешествие през лятната 
ваканция. Къде би отишъл – в космоса, на 
магически остров, в света на приказките 
или някъде другаде? Разкажи и нарисувай. 
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Йордан Гешев  Пейзаж

Борис Денев  Търново 

АЛБУМ ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

31
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ПЕЙЗАЖ

Винсент Ван Гог  Кипариси

 Аугуст Маке  Църквата „Света Мария“ с къщи 

25



Данаил Дечев  Натюрморт 
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Иван Христов  Калии Аугуст Маке  Малките играчки на Валтер 

ПЕЙЗАЖ

Самюел Халперт  Червената покривка 

АЛБУМ ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО НАТЮРМОРТ



Владимир Димитров – Майстора
 Портретна рисунка 
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АЛБУМ ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО ПОРТРЕТ

Владимир Димитров – Майстора
 Мома от Калотинци 

Георги Чапкънов
 Рисунка на дете 

Леонардо да Винчи  Мона Лиза 

Мари Касат Маргот в градината 
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ПОРТРЕТ

Огюст Роден  Мислителят 

Ненчо Русев  

Глава на момиче 

http://www.metmuseum.org/art/collection/
search/322614?sortBy=Relevance&amp;what=-
Stone&amp;� =sculpture&amp;o� set=0&amp;rp-
p=100&amp;pos=32

АЛБУМ ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО СКУЛПТУРА

 Лов на лъвове

Лъв  с крила

Хипопотам

Фигура с глава на орел
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АЛБУМ

ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

ФИГУРАЛНА КОМПОЗИЦИЯ

Аугуст Маке ЦиркЯн Колърт Откриването на маслените бои

Джовани Батиста Селянин с магаре

Ричард Дойл  Необикновените участници и посетители на изложбата

Жорж Сьора  Неделен следобед на остров Гран Жат
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ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

ФИГУРАЛНА КОМПОЗИЦИЯ

Аугуст Маке Цирк

Пиер-Огюст Реноар Дъщерите на Катул Мендес

Едгар Дега  Балерина

Пол Сезан Пиеро и Арлекино 

Матю Прат Американско училище

АЛБУМ ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО ИЗКУСТВАТА
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