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3 ПЕЧАТНИ ТЕХНИКИ ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА

ЗНАЦИТЕ, С КОИТО ЩЕ РАБОТИШ В УЧЕБНИКА

Нарисувай 
на лист 

Творческа
задача

Дискусия

Работа в 
екип

Задача за 
наблюдение

Здравей!
Вече си в трети клас. Отново ще се 
срещнеш с Тити, Ида и техния учител 
по рисуване _ магьосника Палитро. 
Заедно с тях ще научиш още за изоб-
разителното изкуство, за приложните 
из куства и народните традиции, от 
които се вдъхновяват мнозина от бъл-
гарските художници. Ще правиш краси-
ви рисунки, украси, картички, модели от 
хартия и скулптури и ще се научиш да 
рисуваш още по-добре. Заедно с твоите 
съученици ще организирате интересни 
игри и проекти, за да превърнете при-
казната страна Артландия в истинска.

Нарисувай 
на лист 

из куства и народните традиции, от 
които се вдъхновяват мнозина от бъл-
гарските художници. Ще правиш краси-
ви рисунки, украси, картички, модели от 
хартия и скулптури и ще се научиш да 
рисуваш още по-добре. Заедно с твоите 
съученици ще организирате интересни 
игри и проекти, за да превърнете при-
казната страна Артландия в истинска.
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ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ГРАДОВЕ НА БЪДЕЩЕТО

ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ – ТОПЛИ И СТУДЕНИ ЦВЕТОВЕ

ОБРАЗИ И ЗНАЦИ

НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИ

ОБРАЗИ И ФОРМИ – ДЕКОРАТИВНИ ОБРАЗИ

ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА

ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ

ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
Пленер, 
посещение на 
музей

Проучаване 
в интернет



УПРАЖНЕНИЕ    ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА1 ВХОДЯЩА ДИАГНОСТИКАКАКВО НАУЧИХ ВЪВ ВТОРИ КЛАС
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 живопис   графика   скулптура

1. Посочи кои от творбите са:

2. В кои от творбите има фантазни 
образи?

Одилон Редон Букет с цветя

Ван Гог Автопортрет

Фредерик Стюард Чърч РусалкатаЧарлз Алберт Лопес Спринтьор

Тутмос Нефертити

1.

2.

3.

4. 5.
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 портрет
 пейзаж
 натюрморт
 фигурална композиция

 
    

3. Посочи коя от творбите е:

ВХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА

Бенчо Обрешков

Бенчо Обрешков

Сандро Ботичели

Рафаело Свети Георги и драконът

1.

3.

2.

4.
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КАРТИНА С ТЪМНИ И СВЕТЛИ ЦВЕТОВЕ 

ВХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА

1. Работи с темперни 
или акрилни бои. 
Избери си цвят и го 
смеси с бяла и черна 
боя в палитрата.

2. Нарисувай 
с молив.

3. Започни от най-тъмния
 цвят и завърши с най-светлия.

4. Може да дорисуваш 
с моливи и бяла боя.

ВАРИАНТ: ЕДИН ХУБАВ ДЕН ОТ ЛЯТНАТА ВАКАНЦИЯ 

Разкажи за хубав спомен от лятната ти 
ваканция, като нарисуваш пейзаж или 
фигурална композиция.



ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ
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2 ТОПЛИ И СТУДЕНИ ЦВЕТОВЕ

Разгледай творбите.
В коя от тях са използвани повече топли цветове и в коя _ повече студени?

ТОПЛИ СТУДЕНИЦветовете може да се делят на 
топли и студени цветове.       

Топлите цветове са червено, оран-
жево, жълто и комбинацията от 
тях. Те са ярки, енергични и ги 
свързваме със слънчевата светлина 
и топлина. 

Студените цветове са зелено, си-
ньо, лилаво и комбинацията от тях. 
Те създават впечатление за спокойс-
твие и напомнят за вода и небе, лед 
и сняг.

Противоположността между топли и студени цветове се нарича контраст. 
Контрастни са също тъмните и светлите цветове. 
За контраст може да се говори и при формите – обли и остри, големи и малки и т.н.

Робърт Рийд ИрисОгюст Реноар



УПРАЖНЕНИЕ    ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА
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ДВА СВЯТА

Нарисувай или апликирай рисунка, като използваш контраст между топли и студени цветове.

ВАРИАНТ: ФАНТАСТИЧНИ СЪЩЕСТВА

ВАРИАНТ: ЗИМА И ЕСЕН

СЛЪНЦЕ И ЛУНА 

1. Нарисувай с молив. 2. Нарисувай с акварелни бои 
в едната половина на листа 
слънцето, като използваш 
топли цветове, а в другата 
половина – луната, като из-
ползваш студени цветове.

3. Дорисувай с флумастери или цветни моливи.

По същата тема може да 
направиш апликация.

1. Нарисувай с маслен пастел дърво.
2. Дорисувай с акварелни бои.
3. Може да завършиш, като нарису-
ваш с моливи или флумастери птици. 

УПРАЖНЕНИЕ    ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ

Робърт Рийд Ирис
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3 КОМПОЗИЦИЯ

Композиция е подредбата на об-
разите и формите в творбите на 
изобразителното изкуство.

За да разбереш как е композирана 
една картина, може да си предста-
виш подредбата във вид на схема –
като прокараш линии между важни-
те елементи (основните фигури, 
петна, форми и др.).

МАЛКИ РИСУНКИ ПО СХЕМИ

Раздели листа на 4 части и нарисувай малки 
рисунки, като предварително си измислиш 
схеми от линии или геометрична фигура.

Коя схема в коя рисунка е използвана?

ОБРАЗИ И ФОРМИ

Потърси в интернет интересно ком-
позирани снимки. Снимай се заедно със 
своите съученици, като се подреждате 
по различен начин.

Когато правиш снимки, също е важно как 
композираш. 
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УПРАЖНЕНИЕ    ОБРАЗИ И ФОРМИ

ВАРИАНТ: КОСМИЧЕСКИ БИТКИ

МАЛКИ РИСУНКИ ПО СХЕМИ

ФИГУРАЛНА КОМПОЗИЦИЯ

1. Нарисувай човешки 
силуети върху цветни 
хартии и ги изрежи. 

2. Изпробвай раз-
лични варианти 
на композиране.

3. Избери си композиция и довърши, 
като апликираш или дорисуваш.

4. Очертай различни композиции и дорисувай 
някоя от тях.

Нарисувай фигурална композиция с материали по избор. Когато завършиш рисунката си, 
опитай да нарисуваш на малък лист схема на своята композиция.
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4 ОБРАЗИ И ФОРМИ – ДЕКОРАТИВНИ ОБРАЗИСТИЛИЗАЦИЯ

Стилизация означава опрос-
тяване на цветовете, линии-
те и формите на изобразява-
ните обекти – хора, животни, 
растения, предмети. 

Разгледай примерите. Какви образи са стилизирани? 
Кой от тях ти изглежда най-опростен?

Една и съща природна форма може да се стилизира по различни начини 
в зависимост от това за какво се използва – бижу, шевица, украса на 
ваза и т.н.

Тя се използва в изобразителното 
изкуство, знаците, анимационните 
филми, играчките и т.н. 

Какви геометрични 
форми са използвани 
за стилизацията на 
образа на бухала?

ОБРАЗИ И ФОРМИ – ДЕКОРАТИВНИ ОБРАЗИ



УПРАЖНЕНИЕ    ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКАОБРАЗИ И ФОРМИ – ДЕКОРАТИВНИ ОБРАЗИ

ПРИЯТЕЛИ

РАЗКАЖИ МИ ПРИКАЗКА  

Направете си игра. Върху 
камъчета или картончета 
нарисувайте стилизирани 
образи на предмети, живот-
ни, приказни герои и др. Сло-
жете ги в торбичка. Всеки 
измисля част от приказка-
та в зависимост от образа, 
който е изтеглил. 

ДЕКОРАТИВНО ПАНО ИЛИ УКРАСА

Украсете класната си стая.

1. Изрежи форми. 2. Залепи цветни хартии.

3. Дорисувай с черен флумастер.

УПРАЖНЕНИЕ    ОБРАЗИ И ФОРМИ
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ОБРАЗИ И ФОРМИ – ДЕКОРАТИВНИ ОБРАЗИ5

ОБРАЗИ ОТ ГЕОМЕТРИЧНИ 
ФИГУРИ

СТИЛИЗАЦИЯ И 
ГЕОМЕТРИЧНИ ФОРМИ

Превърни една и съща геометрична фигу-
ра в различни образи на предмети, живот-
ни, цветя и др. или нарисувай един и същи 
предмет или животно, като използваш 
различни геометрични фигури.

Може ли една и съща геометрич-
на фигура да се използва при сти-
лизирането на различни образи?

Може ли един и същи предмет да 
бъде стилизиран, като се тръгва 
от различни геометрични форми?
Дайте примери.

Какви образи са стилизирали 
Тити и Ида в своите картини 
и какви геометрични форми са 
използвали за тях?

За да се стилизират 
(опростят) образите, 
често се използват 
геометрични фигури.
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УПРАЖНЕНИЕ    ОБРАЗИ И ФОРМИ

НА СЕЛО

Разгледай рисунките на 
индийското племе уар-
ли, с които членовете 
му украсяват стените 
на домовете си, плато-
ве, съдове и т.н. Какви 
геометрични  фигури 
са използвани? 

ДА РИСУВАМЕ КАТО ПЛЕМЕТО УАРЛИ

Нарисувай рисунка със стилизирани образи, подобни на тези, 
които използва племето уарли.

Нарисувай стилизирани образи на хора, животни и птици.

Изрежи от цветни хартии три-
ъгълници и кръгове. Залепи ги.
Довърши с черен флумастер.

Може да нарисуваш рисунка с бял маркер 
или бяла боя върху цветен лист.
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ОБРАЗИ И ФОРМИ – ДЕКОРАТИВНИ ОБРАЗИ6 СИМЕТРИЯ

Какви симетрични форми и образи си 
виждал(а) в природата и в града? 

СИМЕТРИЧНИ ЧОВЕЧЕТА В МРЕЖАРазгледай човечетата. 
Кои от тях са съвсем 
симетрични? Нарисувай симетрични човечета върху 

лист от тетрадка с големи квадратчета.

Един образ е симетричен, когато 
частите му са еднакви и са еднакво 
разположени по отношение на цен-
търа (средата му). 

Най-простият вид симетрия 
е „отражение“, или „огледална“ 
симетрия. 

Има и друг вид симетрия, 
при която частите се разполагат по 
еднакъв начин спрямо центъра.

Симетрията се 
среща често в 
природата.

Хората използват симетрични образи в 
изкуството, бита и архитектурата.
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УПРАЖНЕНИЕ    ОБРАЗИ И ФОРМИ 

1. Прегъни цветен 
лист.

3. Изрежи.

5. Измисли и направи още 
насекоми.

4. Украси с флумастер. 
Използвай симетрия.

лист.

4. Украси с флумастер. 

СИМЕТРИЧНИ БУБОЛЕЧКИ

СИМЕТРИЧНИ ЧОВЕЧЕТА В МРЕЖА

2. Нарисувай върху едната 
половина на листа насекомо.

ВАРИАНТ: СИМЕТРИЧНО ЦВЕТЕ ОТ ПЛАСТИЛИН

УПРАЖНЕНИЕ  

3. Изрежи.
2. Нарисувай върху едната 
половина на листа насекомо.

1.  Моделирай предварително част 
от елементите на цветето.

2.  Започни от 
центъра.

3.  Добавяй еднакви 
елементи, за да се 
получи симетричен 
образ.

За основа може да 
ползваш пласт-
масов капак или 
чиния.
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7 ОБРАЗИ И ФОРМИ – ДЕКОРАТИВНИ ОБРАЗИОРНАМЕНТИ

Орнаментът се използва за ук-
расяване на части от предмети 
и различни изделия или сгради. 

Орнаментите може да са: издъл-
бани от камък, дърво или мета-
ли, оформени с гипс или глина или  
нарисувани върху повърхности 
(плат, стъкло, хартия и др.).

В орнаментите често се използват  
геометрични фигури (линии, триъ-
гълници, правоъгълници и др.) и сти-
лизирани образи (цветя, клонки, 
плодове, животни и др.).

Разгледай предметите. 
В кои откриваш геомет-
рични фигури и в кои – 
стилизирани образи? 
В кои орнаменти откри-
ваш симетрия?

Разгледай предметите. Кои са украсени с 
орнаменти? Защо хората украсяват?
Огледай класната стая. Откриваш ли пред-
мети, украсени с орнаменти?



УПРАЖНЕНИЕ    ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКАУПРАЖНЕНИЕ    
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ОБРАЗИ И ФОРМИ – ДЕКОРАТИВНИ ОБРАЗИ

ДА НАРИСУВАМЕ ОРНАМЕНТИ В МРЕЖА

Нарисувай различни орнаменти върху лист от тетрадка с големи квадратчета.  
Използвай някой от показаните орнаменти и приложи свои. 

ВАРИАНТ: ОРНАМЕНТИ ОТ 
ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ 

Измисли различни 
орнаменти.

Сгъни цветен лист няколко пъти. Изрежи гео-
метрични фигури. Така ще получиш няколко ед-
накви фигури и ще можеш да използваш симетрия 
в орнаментите.

КНИГОРАЗДЕЛИТЕЛ

Нарисувай върху лист от тетрадка с 
квадратчета орнаменти. 
Изрежи и залепи върху цветен картон.

Украси с конец 
и мъниста.

Продупчи с химикалка.



РИТЪМ ОБРАЗИ И ФОРМИ – ДЕКОРАТИВНИ ОБРАЗИ
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8

Разгледай примерите. Как ще продължиш, за да се спази ритъмът?

Ритъм е редуването на форми, цвето-
ве, линии, фигури, размер и др., като се 
следва определена последователност.
При украсяването с орнаменти се из-
ползва ритъм:
 на цветове 

на форми

на линии

на голямо и малко

Дай още примери за ритъм.
Дай пример за ритъм в музиката.

ДА НАРИСУВАМЕ ОРНАМЕНТИ В РИТЪМ

Нарисувай различни орнаменти, като спаз-
ваш определен ритъм.

Повторението, редуването на елементи и симетрията са често срещани начини за 
създаване на композиция.



УПРАЖНЕНИЕ    ОБРАЗИ И ФОРМИ
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КОЙ ЖИВЕЕ В ШАРЕНИЯ ЧОРАП?

3. След като изсъхне, дори-
сувай орнаменти с флумас-
тер, като спазваш ритъм. 

1. Нарисувай с молив.

2. Нарисувай с бои цвет-
ни линии, като спазваш 
определен ритъм.

ВАРИАНТ: В СВЕТА НА ОРНАМЕНТИТЕ И РИТЪМА

1. Нарисувай пейзаж с молив или черен флумастер.

2. Дорисувай орнаменти.

3. Използвай материали 
по избор.
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ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА9 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

Какви предмети откриваш? 
Какви материали са използвани 
според теб при създаването им?

Разгледай предметите. Защо спо-
ред теб те може да се нарекат 
творби на изкуството?

Творбите на приложните изкуства 
са красиви предмети, които може да се 

използват в бита и околната среда на човека 
– килими, съдове, мебели, бижута и т.н. 

В зависимост от използваните материали 
приложните изкуства се делят на текстил, 
дърворезба, керамика и др.

Те може да бъдат изработени от различ-
ни материали – глина, плат, дърво, хартия, 
стъкло, метал и др.

Разгледай онлайн колекции на музеи, 
представящи творби на приложни-
те изкуства.

ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА



УПРАЖНЕНИЕ   ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

ВАРИАНТ: ТАБЕЛКА ЗА ВРАТА

Преди изделията да бъдат 
изпълнени от съответния 
материал, се изработва 
проектна рисунка.

ПРОЕКТ ЗА БИЖУ

Нарисувай проект за бижу (гривна, гердан, 
амулет и т.н.). 

Може да очер-
таеш монети и 
капачки.

1. Очертай върху 
лист ролка и капачка.

2. Нарисувай фан-
тастично животно.

3. Надпиши.

4. Изрежи.

21

Уча!
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10 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВАПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА – 
КЕРАМИКА 

КЕРАМИКА

Приложно изкуство, в което се 
използва материалът глина, се 
нарича керамика. Използва се 
най-често за домакински съдове 
и предмети за украса. Намира 
приложение в строителството 
и архитектурата.

Керамичните изделия са направени от 
издръжливи материали и са се запа-
зили в продължение на много векове. 
От тяхната форма и украса може да 
научим много за живота, вярванията 
и обичаите на хората в миналото.

ФАНТАСТИЧНИ ФИГУРКИ ОТ ГЛИНА

Направи от глина или пластилин фантастична 
фигурка на древно божество.

Древна фигурка на 
богиня с птича глава, 
намерена в Кипър

1. Моделирай формата на 
тялото.
2. Довърши и украси.

Посети музей, в който са 
изложени керамични изделия.
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УПРАЖНЕНИЕ    ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

РИБКИ ЗА УКРАСА ОТ БЪРЗОСЪХНЕЩА ГЛИНА

1. Размачкай хубаво глина-
та и моделирай топче. 

2. Разточи глината с помощ-
та на гладък флумастер.

3. Очертай 
рибата.

4. Изрежи с 
инструмент.

5. Заглади с вода.

6. Украси рибата. 

Може да добавяш парчета глина, 
да отпечатваш различни предме-
ти, като клечки, капачки, природ-
ни материали и др.

7. Направи дупка. Когато изсъхне, завържи рибата с конец.
Ако си направил(а) дупки от долната страна на рибата, 
може да прикачиш още рибки и да ги изрисуваш с боя.
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ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА11 ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА – 
ТЕКСТИЛ 
Приложно изкуство, в което 
се използват платове, конци и 

прежда, се нарича текстил. 
Текстилните творби се изработ-
ват чрез плетене, тъкане, шиене и 
т.н. Художниците, занимаващи се 
с текстил, също измислят шарки и 
орнаменти за платове.

ПРОЕКТ ЗА ТЕКСТИЛНО ПАНО

1. Направи си цветна хар-
тия с акварелни бои. 
2. Изрежи различни лен-
ти и форми. 

3. Залепи цветни ленти върху 
лист, само в единия край. 
4. Преплети другите ленти и 
форми и залепи. 

Може да направиш основа, като сгънеш 
лист и го срежеш. Преплети основата с 
цветни ленти.
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УПРАЖНЕНИЕ    ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

ПЛЕТЕНО УКРАШЕНИЕ

Може да използваш  
клечки за шиш или за зъби.

3. Когато свършиш с един 
цвят, срежи конеца и го 
завържи за пръчицата.

1. Завържи две пръчки и увий няколко пъти.

4. Започни със следващия цвят от мястото, на което си 
свършил(а) с предишния цвят. За да е по-здраво, може да за-
вържеш новия цвят прежда за предишния.

2. Започни да сплиташ преждата около пръчките.

С помощта на клечки 
за зъби може да напра-
виш мартеници, сне-
жинки за елха, брошки 
и др.
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ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА12

Град Трявна е известен в миналото със свои-
те майстори дърворезбари и иконописци. 
В дърворезбите им се срещат растител-
ни и животински образи, като: роза, лозов 
лист, пауни, гълъби и др.Често се изобразява 
и слънцето – например в дърворезбованите  
тавани.

ДЪРВОРЕЗБА В ТРЯВНА

ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА – 
ДЪРВОРЕЗБА

Приложно изкуство, в кое-
то се използва обработка 
на дървесина чрез изрязва-
не (резбоване) на различни 
декоративни орнаменти 
и изображения, се нарича 
дърворезба.

Много известна със своите дърворез-
бовани тавани е Даскаловата къща в 
Трявна, построена в периода 1804 – 
1808 г. 

Град Трявна е известен в миналото със свои-
те майстори дърворезбари и иконописци. 
В дърворезбите им се срещат растител-
ни и животински образи, като: роза, лозов 
лист, пауни, гълъби и др.Често се изобразява 
и слънцето – например в дърворезбованите  

Приложно изкуство, в кое-
то се използва обработка 
на дървесина чрез изрязва-
не (резбоване) на различни 
декоративни орнаменти 
и изображения, се нарича 

Преди да започне да дърворезбова, резба-
рят рисува проект върху хартия, който 
после пренася върху подготвеното за рез-
ба дърво.

Дърворезбарите 
използват различни 
инструменти, като 
нож, длето и чук.

ДА НАРИСУВАМЕ ЛОЗОВ ЛИСТ

Лозовият лист е често срещан в българската дърворезба. Опитай се да нарисуваш орнамент, 
в който да включиш лозов лист.

Резултатът от процеса може да е дървена 
скулптура, фигура или украсяването на да-
ден дървен предмет.

Трявна, построена в периода 1804 – 
1808 г. 
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УПРАЖНЕНИЕ    ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

ДЪРВОРЕЗБА В ТРЯВНА

Разгледай творбите 
на дванайсетокласни-
ци от тревненската 
гимназия. Смяташ ли, 
че са овладели зана-
ята?
Коя от техните 
творби ти е най-ин-
тересна?  

В Трявна се намира Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“, коя-
то е създадена да съхранява и развива знанието и традициите в областта на дърворезбата.

ПРОЕКТ ЗА ДЪРВОРЕЗБОВАНА ЛЪЖИЦА 

Разгледай тези дърворез-
бовани лъжици и направи 
свой проект.

Очертай лъжица 
и я дорисувай.

Може да изработиш про-
екта си с пластилин върху 
малка лъжичка.



ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ13 ХУДОЖЕСТВЕНО 
КОНСТРУИРАНЕ

Елементи, подредени и свързани в едно цяло, се на-
ричат конструкция. Пример за конструкция е дър-
вената стълба.

Художественото конструиране се използва в 
произведения на приложните изкуства – играчки, 
различни конструкции от хартия, картички и кни-
ги. Художествено конструиране се използва в те-
атъра при направата на декори, кукли, маски и др.

ИГРАЧКИ ЗА ЕЛХА

1. Очертай и изрежи еднакви 
по големина кръгове.       3. Залепи кръговете един за друг.

4. Преди да залепиш 
последния кръг, сложи 
дръжка.

Може да напра-
виш коледно 
еленче и играч-
ки с различни 
форми.

28

2. Прегъни 
наполовина.

ХУДОЖЕСТВЕНО КОНСТРУИРАНЕ



УПРАЖНЕНИЕ    ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА

ВАРИАНТ: КОЛЕДНИ КАРТИЧКИ С ИЗСКАЧАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

1. Нарисувай снежен 
човек и го изрежи.

2. Изрежи две 
еднакви ленти.

3. Прегъни и 
залепи.

4. Върху сгънат на две 
картон залепи лентите.

5. Предварително сгъни снежния човек на две. 
Залепи лявата му половина върху едната лен-
та, а дясната – върху другата лента.

6. Може да добавиш още един, по-ма-
лък снежен човек, елхичка или подарък. 

      3. Залепи кръговете един за друг.

29



НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИ14 БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ 
ОБИЧАИ

Какви български народни обичаи знаеш? Изработват 
ли се обредни предмети, свързани с тях? Направи 
малка презентация за някой обичай.

На първи януари – Нова година – по 
традиция се организират кукерски съ-
бори. Кукерите се маскират и танцу-
ват по улиците, за да изплашат лоши-
те сили и пропъдят студа, да измолят 
плодородие и здраве.
Във връзка с този обичай се изработ-
ват кукерски маски.

Повечето от маските са с дървена 
конструкция. Върху нея се лепят раз-
ноцветни конци, пера, кожи, платове, 
огледала, лъскави пайети и други еле-
менти.

Народните обичаи се пов-
тарят и съхраняват във 

времето, предавайки се от поко-
ление на поколение.
Често обичаите са свързани с из-
работване на различни обредни 
предмети, като сурвачката, ку-
керските маски, мартениците и 
др. 

В българската народна култура трудно може да се 
намери празник или обред без участието на обре-
ден хляб. 
С богата украса се отличават обредните хлябове 
за сватба, Рождество Христово, Гергьовден и Ве-
ликден, върху които от тесто се моделират пи-
ленца, агънца, лозници, овчар с гега или орач с рало. 

ДА НАРИСУВАМЕ МАСКИ

Нарисувай различни по форма и украса маски. Използвай симетрия.
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конструкция. Върху нея се лепят раз-
ноцветни конци, пера, кожи, платове, 
огледала, лъскави пайети и други еле-



УПРАЖНЕНИЕ   НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИ

РЕЛЕФНА КУКЕРСКА МАСКА 

ВАРИАНТ: КУКЕРИ

1. Сгъни лист.
2. Нарисувай върху едната полови-
на част от маската и изрежи.

3. Докато е сгъната маската, 
очертай и изрежи дупки за очите.

Може предварително да залепиш  
цветна хартия във формата на очи.

4. Изрежи нос. 
Сгъни краищата и ги залепи. 5. Добави още симетрични 

елементи. Залепвай ги само 
в краищата, за да стане 
апликацията релефна.

1. Направи 
малка маска.

2. Намажи с 
лепило руло 
от тоалетна 
хартия.

3. Увий с 
прежда.

4. Залепи за 
маската с тиксо 
клечки за зъби.

5. Прикрепи мас-
ката към тяло-
то, като увиеш с 
прежда.

2. Намажи с 
лепило руло 

Може да изработиш кукера 
само от цветни хартии.

31
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НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИ15 НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И
ЗАНАЯТИ

Различните народи имат свое спе-
цифично народно творчество, 

включващо приказки, песни, поговорки, 
обреди и обичаи. 
За народно творчество се смятат и 
изделията на народните занаяти. 
Народните занаяти включват мно-
жество дейности, свързани с ръчно-
то изготвяне на предмети от метал, 
кожа, глина, дърво, вълна, козина и т.н., 
които се използват в ежедневието. 

В миналото занаятите са били едни 
от най-важните източници за препи-
тание на българите. Майстори зана-
ятчии са създавали красиви предмети, 
нужни за бита на хората.
Днес може да видим някои от тях в 
музеи и галерии. Те се възприемат не 
само като творби на народното из-
куство, но и като връзка с нашата ис-
тория и народните ни традиции.

Занаяти, свързани с текстила, са: 
тъкачество, везбарство, килимар-
ство, плетачество и др.

Килимарите изработват килими. 
Известни са чипровските и кот-
ленските килими.

Според теб трябва ли днес да се изу-
чават старите занаяти?

понятие -  народни занаяти

Направи проучване и малка презентация 
за някой народен занаят.

Според теб трябва ли днес да се изу-
чават старите занаяти?
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УПРАЖНЕНИЕ   НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИ

АЗ СЪМ МАЙСТОР

Нарисувай рисунка 
или изработи про-
ект, свързан със 
занаята, който ти 
е най-интересен. 

Занаят свързан с керамиката е грънчарство-
то.

ЧинияПафти

Занаяти, свързани с обработката на 
дървесина, са столарство (изработва-
не на столове, легла, скринове и др.), 
бъчварство, дърворезбарство и т.н.

Църковната дърворезба се смята за 
една от най-трудните. Днес са запазе-
ни иконостаси, дърворезбовани врати, 
кръстове и др.

Занаят, свързан с керамиката, е грънчарството. 
Грънчарите изработват съдове от глина, като използ-
ват грънчарско колело и различни инструменти.
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НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИ16 НАРОДНИ НОСИИ

Кои занаяти според теб са 
използвани за направата на 
носиите?

Характерни за женско-
то облекло са тъканите 
колани и престилки.

Характерни за мъжкото облекло 
са гайтаните. Те представляват 
плетен на плитка вълнен шнур, 
използван за украса.

Пафтите са ук-
расени метални 
токи за колани.

Друга част от мъжкото 
облекло е поясът.

НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИ

Характерни за женско-
то облекло са тъканите 
колани и престилки.

НАРОДНИ НОСИИ

Традиционното облекло се на-
рича носия. Носиите са мъжки 

и женски, празнични и всекидневни. 
В различните области на България 
носиите се отличават със своя спе-
цифичен вид, украса и цветове. 

Принос за красотата на облеклото 
имат шевиците и разнообразни-
те накити, нанизите от парички, 
както и украшенията за глава, ръце, 
тяло, които са дело на изкусни 
майс тори златари.

Кожените цървули 
са част от народна-
та носия.



УПРАЖНЕНИЕ    ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА
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� народни носии

УПРАЖНЕНИЕ   НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИ

Различните народи имат свое национално облекло.

Направи презентация 
за интересно тради-
ционно облекло.

В Япония традициионното об-
лекло, носено от мъже, жени и 
деца, се нарича кимоно.

В шотландското традиционно 
облекло най-голямо впечатление 
прави карираната пола, която 
се нарича килт. Тя се закопчава 
с помощта на ремъци с катара-
ми или големи безопасни игли. 

5. От изрязаните 
парчета може да на-
правиш орнаменти.

1. Изрежи лента от 
цветна хартия и я 
нагъни на хармоника.  

2. Нарисувай  фигури 
от едната страна.

3. Изрежи.

4. Може да залепиш зад 
изрязаните форми друг 
цвят хартия.

6. Залепи лентите на 
цветен лист и изрежи  
частите, които изли-
зат извън листа.

ПРЕСТИЛКА

7. Дорисувай 
орнаменти.
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УПРАЖНЕНИЕ    НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИ17 БЪЛГАРСКИ ШЕВИЦИ И 
КИЛИМИ

упражнение орнамент ритъм симетрия занаяти носии

Много от народ-
ните орнаменти 
се създават чрез 
стилизиране на ес-
тествени форми. 

В шевиците и килимите се използват орна-
менти с геометрични фигури.

Какви животни и птици са стилизирани според теб в следните орнаменти?

Основни елементи на българската 
шевица са ритъмът и симетрията.
Типичните цветове на орнаментите 
са червен, черен и бял.

Ризите при мъжките и при 
женските носии се украсяват 
с шевици.
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УПРАЖНЕНИЕ    НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИУПРАЖНЕНИЕ    НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИ

упражнение орнамент ритъм симетрия занаяти носии

ВАРИАНТ: СТАНЧЕ ОТ КАРТОН

КАРТИЧКА С НАРОДНИ  ОРНАМЕНТИ

1. Сгъни. 2. Нарисувай в едната по-
ловина част от орнамент 
и го изрежи.

3. Довърши, като апли-
кираш и дорисуваш 
още елменти.

1. Начертай на картон четен 
брой линии през равно разстояние 
от двете страни.  
2. Срежи.

3. За да си направиш основа, върху коя-
то ще тъчеш, прокарай прежда през 
разрезите и закрепи краищата є от 
задната страна на картона с тиксо.

4. Можеш да си направиш игла 
от картон и да прокарваш 
преждата с нея. 

6. Когато завър-
шиш, срежи осно-
вата от задната 
страна на картона 
и завържи по двойки 
всички краища.

5. Когато започваш 
или завършваш с 
цвят прежда, завърз-
вай края за основата.

2. Срежи.



3 ПЕЧАТНИ ТЕХНИКИ ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА
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Владимир Димитров – Майстора
Българско момиче 

Защо много от бъл-
гарските художници 
се вдъхновяват от 
народните ни тра-
диции, обичаи, зана-
яти и носии?

18

Иван Милев Танц

БЪЛГАРСКИ ХУДОЖНИЦИ

Иван Милев е български художник. Не-
говите творби се отличават с деко-
ративни образи и орнаменти. 

Иван Милев Танц

Златю Бояджиев
Нестинарки

В коя от картините е изобразен 
български народен обичай?

УПРАЖНЕНИЕ    НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИ



УПРАЖНЕНИЕ    ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА
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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

Нарисувай илюстрация или герой от  
народна приказка или песен. 

ИЛЮСТРАЦИЯ НА НАРОДНА ПРИКАЗКА ИЛИ ПЕСЕН

ДА НАРИСУВАМЕ 
МОМА И МОМЪК

УПРАЖНЕНИЕ    НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИ УПРАЖНЕНИЕ    НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИ

Златното момиче  –  народна приказкаМома, пленница на змей – народна песен



19 УПРАЖНЕНИЕ   ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВАИСТОРИЯ И ИЗКУСТВО

В българските музеи са запазени много 
съкровища от времето на траките, кои-
то са обитавали нашите земи от преди 

повече от 3 хиляди години.
Най-известни са Вълчитрънското златно сък-
ровище, съкровището от село Рогозен, Пана-
гюрското съкровище и др.

 
Историята черпи знания за 
миналото от предметите и 
творбите на изобразително-
то и приложното изкуство, 
които хората някога са сът-
ворили. 
Така разбираме как нашите 
предци са живели, какви за-
наяти са владели, в какво са 
вярвали, какво за тях е било 
ценно и красиво.  

Вълчитрънското златно съкровище  
се състои от 13 златни съда и се съх-
ранява в Националния исторически 
музей в София.

Съд от 
Панагюрското
съкровище

Вълчитрънското златно съкровище  

Украса от Летнишкото 
съкровище

Един от най-известните исторически па-
метници в България е Мадарският конник. 
Той представлява каменен релеф от VIII век, 
открит върху скалите край село Мадара. 
Изобразява конник, лъв, куче и орел.

От старите българи са запазени предме-
ти, украшения, оръжия, сечива и др. 

Съкровището от Над Сент Миклош

Един от най-известните исторически па-
метници в България е Мадарският конник. 
Той представлява каменен релеф от VIII век, 
открит върху скалите край село Мадара. 
Изобразява конник, лъв, куче и орел.

От старите българи са запазени предме-
ти, украшения, оръжия, сечива и др. 

Съкровището от Над Сент Миклош

В българските музеи са запазени много 
съкровища от времето на траките, кои-

Съд от 
Панагюрското
съкровище

ровище, съкровището от село Рогозен, Пана-
гюрското съкровище и др.

Златна маска на 
тракийски владетел,
открита близо до 
град Шипка.

40



УПРАЖНЕНИЕ    ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

Представи си, че си архео-
лог и си открил(а) древни 
предмети на изкуството. 
Какви биха били те – сък-
ровище, статуи, изписана 
гробница и др.? 
Нарисувай или изработи.

АЗ СЪМ АРХЕОЛОГ

Представи си, че си археолог от бъ-
дещето и си разкопал(а) град, който 
предполагаш, че е от около 2020 година.  
Какви предмети ще откриеш и какво 
ще си помислиш за нашето време? 

ВАРИАНТ: ДРЕВНО СЪКРОВИЩЕ 

1. Вземи форма за 
печене от  алуми-
ниево фолио или 
капачка от мляко.

2. Срежи.
4. С не много остър мо-
лив или химикалка нари-
сувай образ или знаци.

1. Вземи форма за 
печене от  алуми-
ниево фолио или 
капачка от мляко.

2. Срежи.

3. Изглади леко 
фолиото.

Обърни от другата 
страна. Образът ще е 
изпъкнал.

За да изглежда по- 
старинно, покрий с 
черен перманентен  
маркер и преди да 
изсъхне, забърши 
леко със салфетка.

Може да оцветиш 
капачката с флу-
мастери.

41

Направи малко проучване за бъл-
гарски или други съкровища.
Представи го пред класа.



42

ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ20 МОДЕЛИРАНЕ С ПОМОЩТА 
НА КОНСТРУКЦИЯ

Когато работят с глина или друг мек материал, скулп-
торите използват конструкция от тел, клечки и др. 
Така те правят по-стабилна скулптурата си и свърз-
ват по-здраво различни части от нея.

ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ

ГЛАВА НА ДРАКОН ВЪРХУ ЩИПКА

1. Върху щипка за 
пране прикрепи 
пластилин.

2. Моделирай 
главата. 
Добави очи и уста.

3. Украси.
Направи люспи, като оформиш 
малки топчета и ги сплескаш.

4. Добави шипове, като ги прикре-
пиш с клечки за зъби.
4. Добави шипове, като ги прикре-
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УПРАЖНЕНИЕ    ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ

http://mitsouko.eklablog.com/un-peu-de-3d-avec-giacomet-
ti-a125038558

ВАРИАНТ: ФАНТАСТИЧНО ЖИВОТНО

1. Моделирай дълъг 
врат върху половин 
клечка от шиш.

С клечки за зъби може да
прикрепиш рог и шипове.

3. Моделирай тялото 
и закрепи краката с 
клечки. 

4. Свържи главата  с 
тялото. 

Не слагай клечката докрай, 
а извий горната част, върху 
която ще моделираш главата.

2. Довърши 
главата.



ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ21 АРХИТЕКТУРНА СРЕДА

Какво означава според теб 
архитектурната среда 
да е достъпна за хора с 
увреждания, майки с колички, 
велосипедисти и др.?

Разгледай снимките. Според теб коя 
сграда е жилищна и коя _ обществена? 
Как разбираш това?

Архитектурната среда включва обществе-
ните сгради (училища, театри, храмове и др.), 
жилищните сгради и откритите пространства 
(улици, площади, градини, паркове и др.).

44



УПРАЖНЕНИЕ    ОБЩЕСТВЕНИ И ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

ВАРИАНТ: НАШЕТО СЕЛИЩЕ

1. Нарисувай различни 
обществени и жилищни 
сгради, дървета, фонтан и др.

2. Нагъни голям 
картон.

3. Обсъдете как да подредите 
елементите, и ги залепете.  

сгради, дървета, фонтан и др.
картон.

ПРОЕКТ: КРАСИВИ СГРАДИ 
В МОЕТО СЕЛИЩЕ

Нарисувай по наб-
людение или по 
снимка някоя от 
сградите, които 
сте проучили.

Разделете се на екипи и направете проучване за краси-
ви и интересни сгради във вашето селище.
Представете проекта.

Нарисувай по наб-
людение или по 
снимка някоя от 
сградите, които 
сте проучили.

45
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ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА22 ЕКСТЕРИОР

Екстериорът е външният 
вид на сградите. Включва 

различните елементи на сградата 
(покрив, фасада, тераси, прозорци 
и др.).
С екстериора се занимават ар-
хитектите. Те трябва да проек-
тират как да изглежда сградата, 
като имат предвид и околната 
среда (природна, архитектурна), 
климата и за кого е предназначена 
сградата.

Интерпретира чрез изобразителна дейност характерни елементи на 
вътрешната и външната архитектурна среда (покриви, кули, колони, 
стълби, помещения)

Каса Батийо

Антони Гауди е испански архитект. За 
своите проекти той се вдъхновява от 

природните форми. Избягва правите ли-
нии и симетрията и използва богата ор-
наментална украса.

Разгледай творбите на Гауди. От 
какво се е вдъхновил той според 
теб, за да създаде тези сгради? Как-
во би било да живееш в такава не-
обикновена сграда?
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УПРАЖНЕНИЕ    ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА

МОЯТ ДОМ Е ЧУДЕН ЗАМЪК

Интерпретира чрез изобразителна дейност характерни елементи на 
вътрешната и външната архитектурна среда (покриви, кули, колони, 
стълби, помещения)

  ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА

ВАРИАНТ: МОЯТ ЧУДЕН ДОМ   

1. Оцвети  с акрилни бои 
няколко рула от тоалетна 
хартия. Може да срежеш 
някое на две половини.

2. Направи два среза и 
свържи рулата. Изпроб-
вай различни варианти на 
свързване.

3. Дорисувай прозорци и украси 
с орнаменти.

За да е по-здрава 
конструкцията, 
може да свържеш 
рулата, като 
залепиш хартиена 
лента около тях.

Добави още елементи 
от хартия, като покри-
ви, стълби и кулички.

Разгледай сградите на 
Гауди и си представи, 
че твоят дом e също 
толкова интересен  –  с 
кули, странни прозорци 
и шарени покриви. 
Нарисувай. 

За да е по-здрава За да е по-здрава 
конструкцията, конструкцията, 
може да свържеш може да свържеш 
рулата, като рулата, като 
залепиш хартиена залепиш хартиена 
лента около тях.

Работете в екип, като всеки нап-
рави по една част от чудния дом.
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ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА23 ИНТЕРИОР

Разгледай интериора на фо-
айето в училище в Израел. 
Смяташ ли, че цветовете 
са подходящи за училище? 
Как би искал(а) да изглежда 
твоето учлище?

Проект за лампа на студио 
„Тифани“, 1902 г.

Лампа на студио „Тифани“

ДА НАРИСУВАМЕ ЛАМПИ

Нарисувай различни по форма лампи и ги украси.

ИНТЕРИОР

Интериорът е вътрешното пространство на 
сградите и помещенията в тях. Художници-
те се стремят да оформят пространството 
така, че то да бъде освен удобно и практично 
за обитаване, но и красиво и приятно.
В интериорния дизайн се включват оформление 
на таван, под, стени, мебели, осветление и др.

В днешно време проектите за интериор 
се правят и с помощта на компютърни 
програми. 
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УПРАЖНЕНИЕ    ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА

ВАРИАНТ: ПРОЕКТ ЗА ИНТЕРИОР 
(МОЯТА СТАЯ, МОЕТО УЧИЛИЩЕ)

КРАСИВИ СИМЕТРИЧНИ ПЛОЧКИ С ШАБЛОН

4. Сложи шаблона 
върху друг лист. 5. Рисувай с 

маслени пастели 
върху изрязаните 
фигури. Те ще се 
отбележат на 
долния лист.

6. Махни шаблона 
и дорисувай с 
молив.   

7. Покрий някои 
от линиите с  
бял пастел.

8. Довърши с 
акварелни бои.

1. Сгъни лист и 
изрежи квадрат.                 

3. Изрежи 
форми.

  2. Прегъни.   

Шаблонът е готов.

ШАБЛОН

С един и същ 
шаблон може 
да изпробваш 
различни 
варианти.

Подредете 
всички плочки 
заедно и 
украсете 
класната си 
стая.

Как би искал(а)  да из-
глежда твоята стая у 
дома или в училище?

Помисли какви цветове 
и материали би използ-
вал(а), какви мебели и 
осветителни тела би  
поставил(а) в нея.



УПРАЖНЕНИЕ    ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА24 СТАРИЯТ ГРАД

50

ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

Куюмджиевата къща е построена през 1847 г. 
Сега в нея се помещава Етнографският музей в 
Пловдив.

ПЛОВДИВ

В построяването на възрожденския 
Пловдив са участвали български майс-
тори, изкусни архитекти, строители, 
зидари, дърводелци, резбари и зографи.

Забележителни постижения на възрожденската ар-
хитектура са манастирските комплекси – Рилски 
манастир, Роженски манастир, Троянски манастир, 
Преображенски манастир.

Разгледай снимките. Кои от 
тях са снимки на интериор и 
кои са на екстериор?
На кои снимки откриваш орна-
менти? Какво е украсено с тях?

Защо къщите от миналото и 
съвременните сгради се разли-
чават? Кои ти се струват по- 
красиви?
Направи презентация за някоя 
от тях.Къщата „Клианти“ в Стария Пловдив



УПРАЖНЕНИЕ    ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА
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ТВОРБИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО

СТАРИТЕ КЪЩИ 
Нарисувай по спомен или си избери снимка в 
интернет на стари къщи от България. Работи с 
материали по избор.

Разгледай творбите на Цанко Лавренов. 
На коя от тях е нарисувана Куюмджиева-
та къща?

упражнение . интериор- екстериор
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ГРАДОВЕ НА БЪДЕЩЕТО25 ЗЕЛЕНИ ГРАДОВЕ НА БЪДЕЩЕТО

Фриденсрайх Хундертвасер е австрийски 
художник, архитект и природозащитник. 
За неговите сгради са характерни различ-
ни по вид прозорци, цветни мозайки, много 
зеленина и растителност. Хундертвасер 
е противник на правите линии и ъглите. 
Често подовете в неговите сгради са въл-
нообразни.
Покривът на дома Хундертвасер е застлан 
с 900 тона пръст и трева, а големите кло-
ни на растящите вътре дървета излизат 
от стаите. 

Учените, художниците и архитек-
тите също мислят как да опазят 

въздуха, водата и земята и да направят 
градовете по-чисти и зелени. Те избират 
специални екоматериали, правят градини 
по покривите, балконите и стените на 
сградите. Заедно разработват проекти 
за къщи, които сами да произвеждат 
енергия от слънцето и вятъра, и др. Този 
тип проекти се наричат зелена архи-
тектура.

Смяташ ли, че хората се грижат достатъчно за природата? 
Какво трябва да се промени в твоя град, за да стане „зелен“ екоград?

понятие - зелена архитектура

Учените, художниците и архитек-
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УПРАЖНЕНИЕ    ГРАДОВЕ НА БЪДЕЩЕТОГРАДОВЕ НА БЪДЕЩЕТО

ВАРИАНТ: ГРАД НА БЪДЕЩЕТО

Разгледай картините на Тити и Ида и виж как си представят града на бъдещето. 
В коя от двете рисунки хората са се погрижили за природата? 
Нарисувай и ти града на бъдещето.

понятие - зелена архитектура

1.  Сгъни картон 
на хармоника.

2.  Нарисувай 
силуета на град.

3.  Изрежи по 
линията.

4.  Изрежи 
прозорци по 
сгъвките.

5. Може да дорисуваш или да залепиш различ-
ни по форма дървета, трева, цветя и др.

ГРАД НА БЪДЕЩЕТО



КОСТЮМИ ЗА ЯЙЦА

1. Нарисувай с помощта на ли-
ния лента, дълга около 14 см. 

2. Нарисувай глава на приказен 
герой.
3. Изрежи.

4. Нарисувай костюма.

5. Премери върху яйцето и залепи краищата на лентите.

Може да залепиш върху лентата шапка, пера, уши или корона 
и да нарисуваш лицето върху самото яйце.и да нарисуваш лицето върху самото яйце.

Как празнуват Великден 
по света? 
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При подготовката за празници хора-
та използват различни изобразител-
ни и приложни техники. 
Например при боядисването на яйца 
за Великден може да се използват 
различни техники за оцветяване, 
като рисуване с восък и бои на водна 
основа, рисуване на графични елемен-
ти и орнаменти, отпечатване на 
природни материали и др. 
Украсата често се прави от ху-
дожествено обработена хартия, 
използват се керамични и дървени 
фигурки, текстил и художествени 
конструкции.

ПРАЗНИЧНА УКРАСА

Как украсявате дома си 
по случай Великден? Как-
ви техники познавате за 
боядисване на великден-
ски яйца?

УПРАЖНЕНИЕ   НАРОДНО ТВОРЧЕСТВО И ЗАНАЯТИ26 ПРОЛЕТНИ ПРАЗНИЦИ
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УПРАЖНЕНИЕ    ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА

ВАРИАНТ: ЛАЗАРКА

ВАРИАНТ: ПРОЛЕТЕН ДУХ

4. Направи различни 
по форма и цвят 
листа и цветя от 
хартия.

5. Сгъни лист на две и нарисувай 
половин кошница. 
Изрежи и украси.

6. Подреди цветята и залепи.

УПРАЖНЕНИЕ    ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

ЦВЕТНА ПРОЛЕТ

1. Сгъни квадратен лист. 2. Нарисувай. 3. Изрежи.

Използвай по-твър-
да хартия и залепи 
само половината 
цвете за листа.

За да стане релефна 
апликация, срежи и 
залепи.

ВАРИАНТ: ВАЗА

За да стане релефна За да стане релефна 
апликация, срежи и апликация, срежи и 
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ОБРАЗИ И ЗНАЦИ27 ВИЗУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Подрежда визуални знаци по общ смисъл и предназ-
начение.
� Организира визуални знаци в карти и табла.

първобитните са ползвели 
рисунки - изображения на 
животни

Когато общуваме, използваме не 
само думи, но и образи. 
Чрез образите предаваме и възприе-
маме визуална информация.

Визуална информация ни да-
ват например знаците в град-
ската среда.

Визуална информация ни да-
ват чертежите и схемите в 
учебниците. Снимките също 
са визуална информация, коя-
то ни улеснява да разбираме и 
запомняме по-добре уроците 
и други текстове.

Визуална информация ни 
дават плакатите за пред-
ставления, кориците на 
книги, опаковките и рекла-
мите на храни и продук ти.

Докато общуваме в ин-
тернет, често използваме 
емотикони и различни 
картинки, за да съобщим 
как се чувстваме и какво 
мислим.

Разгледай плакатите. Какво съобщават? Образите по-
магат ли ти да разбереш за какво събитие става дума? 
Смяташ ли, че цветовете също ни дават визуална ин-
формация?

...?

...?
...?

...?

ПЛАКАТ ИЛИ ПОКАНА 

Нарисувайте по избор плакат или покана 
за празник или важно събитие в училище.
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УПРАЖНЕНИЕ    ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА

В комиксите текст и 
рисунки се съчетават, за 
да предадат история или 
информация. Комиксите 
се състоят от една или 
повече илюстрации, често 
разположени една до друга в  
квадрати и правоъгълници, 
наречени панели. 

ÇÄÐÀÂÅÉ!

???

КОМИКС 
Репликите чес-
то се слагат в 
речеви балони. 
Тяхната форма 
и цвят също 
имат значение.

3. Раздели листа на нужния брой  
правоъгълници с помощта на линия. 

2. Измисли кратка история за твоя 
герой и напиши план на сцените, 
които ще нарисуваш. Например: 
героят тръгва на разходка, среща 
друг герой, предлага да станат при-
ятели, какво се случва...

1. Измисли лесен за рисуване герой.  
Може да използваш геометрична фигу-
ра, за да създадеш човече.ра, за да създадеш човече.

КОМИКС 

4. Нарисувай исто-
рията. 

5. Добави речеви 
балони с кратки 
реплики.

Може да нарисуваш 
речевите балони 
на отделен лист, 
да ги изрежеш и 
добавиш, след като 
си нарисувал(а) 
комик са.
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ПЕЧАТНИ ТЕХНИКИ

ОБРАЗ И ЗНАК

В най-старите човешки писмени системи са се 
използвали визуални знаци, наречени пиктогра-
ми. Пиктограмите са стилизирани, схематични 
образи на предмети, явления и действия. 

В днешно време използваме много 
по-проста писмена система  – азбуката, 
съставена от писмени знаци – букви.

Пиктограмите се използват като 
средство за визуално общуване. Мо-
жем да ги видим и разпознаем в преду-
предителните и указателните пътни 
знаци, географските карти, интернет, 
смартфони и др.

Такива знаци рисунки са йероглифите, използва-
ни в Древен Египет.

слънце къща женалешояд мъж

Разгледай пиктограмите. Кои спортове изобразяват?

Къде може да се използват тези 
знаци?

ДА ИЗМИСЛИМ СОБСТВЕН ТАЕН КОД

Напиши азбуката. Под 
всяка буква нарисувай 
прост образ, който лесно 
ще можеш да повториш. 
Прати тайна бележка до 
някой приятел и тайния 
код, за да я прочете.

А З С Ъ М Т И

П Р И Я Т Е Л
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УПРАЖНЕНИЕ    ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА

Организира визуални знаци в карти и табла.

НАСТОЛНА ИГРА – ТЪРСЕНЕ НА СЪКРОВИЩЕ

Разделете се на екипи, 
които ще отговарят 
за различна част от 
играта. 
Определете размера 
на листчетата, върху 
които ще се рисуват 
знаците. Може да 
очертаете по-голяма 
капачка.

Първи екип рисува играл-
ното поле на голям картон. 
Половината от  пътешест-
вието е по море, а другата 
половина – на остров.

Изрежете мал-
ки кръгчета, за 
да отбележи-
те пътя.

Трети екип рисува знаците, които са свърза-
ни с пътуването и препятствията на Ос-
трова на съкровищата. Например:

Миролюбиво 
племе ти показва 
пряк път.

Гъста гора те за-
бавя. Пропускаш 
следващия ход.

Втори екип рисува знаците, които 
са свързани с пътуването в морето. 
Помислете какви опасности дебнат в 
морето и какво би могло да подпомог-
не пътуването.

Попътен 
вятър

Омайва те 
русалка. 

Начало. Намираш 
карта на 
съкровище.
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Не може да преминеш 
пустинята. Връщаш 
се три хода назад.

Обсъдете как да подредите  
знаците, и залепете. ВАРИАНТ: ПРИКЛЮЧЕНИЯ В КОСМОСА
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ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ

21

ОТПЕЧАТЪЦИ

Отпечатъците се създа-
ват от повърхност, нарече-
на матрица, върху която се 
издълбават или издраскват 
из ображение, знаци и др.

В миналото, за да се отпечатва многократно върху 
плат, са използвани блокчета от камък, дърво или ме-
тал с издълбан орнамент.

Печат от Китай 
(1368 – 1644) 

Техники за отпечатване са били известни на хората  
още в древността.

С помощта на мастило 
образът може да се прехвър-
ля многократно върху друга 
повърхност – хартия, плат 
и др. Най-често използвани-
те видове матрици са плочи 
от метал, камък, дървесина 
или други материали.

Техники за отпечатване

Владетели и тър-
говци са използва-
ли печати, за да 
подпечатват до-
кументи и писма.

ОТПЕЧАТВАНЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ

Защо според теб хората използват техники за отпечатване? 
Улесняват ли работата си с тях?

29

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПРИРОДНИ МАТЕРИАЛИ

Опитай се да отпечаташ различни плодове, зеленчуци, листа и клонки.

Печат от Мексико 
(около XIV – XVI век)
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УПРАЖНЕНИЕ    ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКАМОЯТ ТАЕН ЗНАК РИСУНКА С ОТПЕЧАТЪК

ВАРИАНТ: ДЕСЕН ЗА ПЛАТ С ОТПЕЧАТЪЦИ

Измисли различни орнаменти.  
Композирай ги. Използвай ритъм и симетрия.

1. Изрежи от кутия 
за бързо хранене 
плочки. От по-мал-
ките парчета нап-
рави свой печат.

2. Нарисувай с химикалка об-
раз. Повтори няколко пъти, 
докато стане вдлъбнат.

3. Намажи с темперна боя и отпечатай.

Изрежи по-голямо  парче от 
кутията. Направи вдлъбната 
рисунка. Използвай прости 
стилизирани образи.

Експериментирай с различни цветове и количество боя.

УПРАЖНЕНИЕ    ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ
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30 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИМОНОТИПИЯ

Монотипията е техника, при която се произвежда уникален единичен отпечатък. 

Едгар Дега Пейзаж (с техника монотипия)

Разгледай картината на Едгар Дега. 
Кой от двата метода за монотипия 
е използвал художникът?

Друг начин за създаване на монотипия1. Върху лист нарисувай 
петна с акварелна боя. 

2. Докато са още мокри, 
притисни чист лист 
върху рисунката, за да 
получиш отпечатък. 

2. Докато е още мо-
кър, издраскай образ с 
об ратната страна на 
четката, като премах-
ваш част от боята. 

3. Притисни друг лист върху рисунката и 
отпечатай.

1. Покрий листа с акрилна 
или темперна боя. 

ИГРА НА ВЪОБРАЖЕНИЕТО

Нарисувай с акварелни бои цветно 
петно и го отпечатай върху друг 
лист. На какво ти прилича петно-
то? Дорисувай с молив или флумас-
тер.



УПРАЖНЕНИЕ    ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА

63

УПРАЖНЕНИЕ    ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ

1. Прегъни листа 
на две. 

2. В едната полови-
на нарисувай част 
от пеперуда.

ВАРИАНТ: ПЕЙЗАЖ С ОТРАЖЕНИЕ 

1. Прегъни листа
и покрий долната поло-
вина със синя акварелна 
боя.

2. За да изсъхне по-бързо, 
подсуши със салфетка. 

3. Намокри горната половина и нарису-
вай пейзаж. Докато е още мокро, прегъни 
листа и отпечатай.

МОНОТИПИЯ И СИМЕТРИЯ

4. Довърши горната половина, като до-
бавиш клонки, треви и други детайли.

ФАНТАСТИЧНИ СЪЩЕСТВА

3. Докато е още 
мок ра боята, пре-
гъни и притисни 
едната половина на 
листа върху друга-
та.

4. Може да довършиш рисунката с моливи 
или флумастери.



ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ31 ОТПЕЧАТЪЦИ С РАЗЛИЧНИ 
МАТЕРИАЛИ

ОТПЕЧАТЪК ОТ АПЛИКАЦИЯ С ХАРТИИ

1. Направи апликация с различни 
хартии върху малък лист. 
Използвай по-дебели и грапави 
хартии и картони.
Залепи ги добре.  

2. Покрий с темперна боя.

3. Отпечатай върху друг лист, докато боята е още мокра.

Изпробвай да отпечатваш с различни цветове. 

Може да дорисуваш отпечатъка, 
който най-много ти харесва.

64



УПРАЖНЕНИЕ    ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ

Внимавай! Ако искаш да отпечаташ своето 
име, трябва да залепиш буквите на обратно. 

ОТПЕЧАТЪК ОТ АПЛИКАЦИЯ С РАЗЛИЧНИ МАТЕРИАЛИ

1. Изрежи от 
домакинска гъба 
своята буква. 
Изрежи и други форми.

2. Намажи 
картон с лепило.  

3. Залепи буквата 
на обратно.

 4. Изчакай да изсъхне и намажи с темперна или 
акрилна боя. Притисни хубаво картона върху 
лист и отпечатай.

Залепи конец, грапава хартия от тапет, 
парче плат и т.н. Експериментирай!

1. Върху картонче 
залепи форми от до-
макинска гъба, конци 
и хартии. 

2. Отпечатай много-
кратно върху лист 
или плат.

ОРНАМЕНТ ЗА  ПЛАТ
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КАКВО НАУЧИХ32

1. В кои от творбите са използвани 
предимно топли цветове и в кои – 
  студени цветове?

ИЗХОДЯЩА ДИАГНОСТИКА
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2. Кои от  творбите би определил(а) 
като приложно изкуство?

 текстил
 керамика
 дърворезба

3. Посочи кои от творбите са:

5. Откриваш ли стилизирани образи?

4. Къде са използвани орнаменти?

Ван Гог

Владимир Димитров – Майстора

1.

2.

3.

4.

6. 7.

5.
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Ван Гог
ЛЕТНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Представи си, че през лят-
ната ваканция тръгваш на 
пътешествие по море, за да 
откриеш тайнствен остров. 
Нарисувай карта на пъте-
шествието си. Отбележи със 
знаци най-опасните, красиви  
и странни места, през които 
минаваш.

6. На коя от картините е 
изобразен екстериор и на коя –   
интериор?

Ван Гог

Стоян Венев

7. Кои от творбите свързваш с 
българските народни традиции и 
обичаи? 

8.

9.

10.

Дейвид Камерън
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