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*Изказвам своята благодарност към научен проект „ИЗСЛЕДВАНЕ-РЕЗУЛТАТ-ПУБЛИКАЦИЯ“, за час-
тичното финансиране на настоящата работа.

аbstract: Children’s art activity is related to the creation of a certain art product. The functional purpose 
of the pictorial work is associated with the bright emotionality and empathy of students from the initial stage 
to the unusual, fairytale and fantasy. The creative activity of the students is analyzed. The need for innovative 
forms of pictorial activity has been established.
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изобразителното изкуство, определяно като „визуално изкуство“, е художествено творчество, форма 
на общественото съзнание и съставна част от културата на човека. умението на всеки творец да споде-
ля субективните си представи с определена аудитория, посредством ползването на една от формите на 
естетическо възприятие и възпроизвеждане на света отразява творческата изява на човешката природа.

Същността на детската рисунка и нейното развитие, са обект на изследване от много автори.Редица 
научни постановки доказват, специфичната характеристика на формата като един от елементите на изо-
бражение, а именно: обобщеност, схематичност и специфичност. Според С. Левин: изразителността е ре-
зултат от емоционалното отношение на детето. детето не следва никакви шаблони. „то влиза в непознат 
за него свят, където всеки миг, всяко движение му обещават нови открития“ [1].

В детските рисунки всичко е истина. Върху изобразителната повърхност детето сътворява свят, който 
познава и принадлежи единствено на него. този факт прави понякога трудно анализирането на тяхното 
съдържание. Л. С. Виготски, подчертава че „детето рисува не онова, което вижда, а това, което знае“, без 
да се съобразява с действителния вид на предмета [2].

през целия период на начална училищна дейност учителят направлява възприятията на учениците и 
по този начин се формират основните мисловни операции. ил. Стойков смята, че „едва в края на първи 
клас детето придобива способност за произволно [волево] и осмислено възприятие. В резултат на раз-
витието на възприятието, се формира качеството наблюдателност като една от чертите на характера“ [3].

изразните средства, с които си служат учениците при изобразяване на формата на даден предмет 
или обект са: линия, петно и чисти цветове. Силата на емоционалното отношение в процеса на рисува-
не е различна по степен. много често децата губят бързо интерес към конкретната задача. наблюдава се 
стремеж към активно опознаване на действителността. детската наблюдателност в тази възраст има слу-
чаен и несистемен характер. Характерната впечатлителност много често се насочва към несъществени за 
възрастниите признаци на предмети и явления. изобразяването на формата, цвета и пространството се 
изобразяват по специфичен за тях начин.

изследователите на детското изобразително изкуство имат свои виждания за етапите в развитието на 
детската изобразителна дейност. В. димчев [4] предлага периодизацията да бъде свързана с частни кри-
терии: предметни признаци, формални признаци, отношение към действителността като обект на изо-
бразяване.той определя два периода на детската изобразителна дейност:

1 . доизобразителен период: стадий на психомоторни действия.
2 . изобразителен период: преход от двуизмерно към перспективно-пространствено изобразяване
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изследователят подчертава, че границите между етапите са дифузни и често се преливат.
Според Р. Стаматов в процеса на изобразяване „постепенно случайните и нецеленасочени движения 

започват да се диференцират и организират в по-сложни сензомоторни схеми. така се оформят различни 
редувания, които създават изображения с разнообразни форми. детето също започва да обозначава гра-
фичните следи, но това става след тяхното завършване. то не може да определи предварително своя за-
мисъл или словесно да обозначи това, което иска да изобрази“ [5].

необремененото детско въображение предоставя неограничени възможности за комбинативност 
между явления, факти и образи, взети от действителността и емоционално преработени и отразени в 
техните творби. Ярката емоционалност и съпричастност на учениците от началенетап към необичайно-
то, приказното и фантазното, са предпоставка за използването на иновативни елементи, чрез които да се 
провокира творческото мислене, в изобразителния процес.обогатяването на субективният опит на уче-
ниците от начална училищна възраст, както и техните жизнени впечатления оказват положително влия-
ние в процеса на изобразителна дейност. Според В. мухина [6] за изобразяването на определена форма 
не е нужен само зрителен, но и двигателно-сетивен опит.

детската изобразителна дейност е доминиращо обвързана с процеса, а не с резултата, което я пра-
ви закономерно явление в периода на детството. творческо действения и характер е една от причините 
тя да бъде част от съдържанието на общообразователната подготовка в училищното образование чрез 
учебния предмет изобразително изкуство. В изобразително-творческата дейност въображението участва 
активно, не само в процеса на изобразяване, но и при възприемането на произведения от изобразител-
ното изкуство. Според В. димчев „детското въображение не съдържа типичната характеристика за света. 
изворите на това въображение съвсем не са в „тайните“ на душата, а в неограничените възможности за 
комбинации и връзки между явления, факти и образи, взети от самия живот и преработени от фантазия-
та по пътя на тяхното опознаване“ [4].

Функционалното предназначение на детската рисунка, се отразява не само в акта на възпроизвеждане, 
но и в акта на преобразуване на света от страна на детето. неслучайно нейното осъществяване се свързва 
със степента на развитие на познавателните процеси, емоционалността и творческата активност на детето В 
процеса на рисуване, моделиране и апликиране чрез изграждането на определена форма, детето изразява 
своите впечатления от заобикалящия го свят, своето отношение към обектите и явленията в него.

креативността предразполага учениците да възприемат себе си като активни участници в процеса на 
изобразителна дейност. те се стремят към иновативни решения при изобразяването на дадена форма. 
тези решения се изразяват не само в промяната на формата и структурата на определен предмет но и в 
използването на нетрадиционни материали и средства. Според Р. Христова-коцева: „при изясняването и 
обсъждането на различни проблеми децата отговарят емоционално и често водени от силата на емоции-
те пропускат, подминават същественото. това налага поставяне на изясняващи въпроси – “кажи нещо по-
вече, какво стана, къде се случи това, с кого се случи и пр.“. този модел те лесно биха пренесли и в общу-
ването по-между си“ [7].

В творческата изобразителна дейност при учениците в първи клас, се прилагат ситуационни изобра-
зителни дейности които отбелязва Бл. папазов „... са едни от най-динамичните и гъвкави форми на ра-
бота в съвременния учебен процес. при провеждането на уроци, свързани с изобразителни дейности в 
ситуации учениците активно участват със свои идеи, които често могат да променят предварително за-
мислената от учителя организационна форма. това го поставя в положението на водещ и координатор на 
изобразителните действия, на режисьор, който творчески реагира на изменящите се условия“ [8]. За дет-
ската продуктивност при изобразяването на определена форма, важна роля заема учителя при подбора 
на темата, идеята методите и похватите които ще използва в урока.учениците от първи клас е необходи-
мо да бъдат мотивирани да споделят своите изобразителни интереси. За активирането на тяхното твор-
ческо мислене, голяма част от темите и задачите трябва да имат провокиращ характер. използването на 
нетрадиционни изобразителни форми активират въображението на учениците в първи клас, което води 
до впечатляващи творчески резултати.

В настоящото изследване взеха участие 12 ученици от Су „никола Войводов“, град Враца. Във връзка 
с провеждането му бяха разработени 15 урока.

Целта на експерименталното изследване е: активизиране на слуховите, визуалните и тактилните въз-
приятия, чрез насочване вниманието на учениците от начален етап, към нестандартно интерпретиране на 
поставените теми. Важно за нейното осъществяване, е използването на асоциативни форми в изобразител-
ните дейности при работа с традиционни и нестандартни изобразителни материали [кутии от натурален 



218

Образование и технологии 11/2020

сок, пластмасови лъжички и сламки, копчета, природни материали и др]. прилагането на иновативни фор-
ми на работа провокира и стимулира креативността и творческото мислене, при учениците от начален етап.

Бяха поставени следните задачи: 
 y познавателни: активиране на сетивните системи-слухови, зрителни, тактилни, при възприемане-

то на даден предмет или обект.
 y изобразителни задачи: усвояване на достъпни за възрастта изобразителни умения [на сетивна ос-

нова], свързани с формата на даден предмет или обект. Работа с традиционни и нестандартни 
изобразителни материали.

Хипотеза: предполага се, че въвеждането на система от задачи и определени методически похвати на 
работа ще окаже влияние върху изобразителните творби на учениците в начален етап.

обект: изобразителната дейност на учениците от начален етап.
предмет: Развитието на формата в продуктите на изобразителна дейност.
чрез включването на стимул-образи при учениците от начален етап бяха възложени изобразителни 

задачи, при които разглежданите обекти се използваха за създаването на: нови изображения-реални или 
нереални; фигурални или нефигурални; с декоративна или друга насоченост.

В настоящият доклад са представени три методически разработки. Всеки от разработените методи-
чески уроци и приложените иновативни форми на работа към тях, следва конкретни цели и задачи, съо-
бразени със съответната форма на изобразителна дейност: по въображение и асоциации, приложно де-
коративни, изобразителни дейности по натура.

урок №1
тема: измисли и дорисувай
Цели: 

 y Развиване на умение за работа с различни материали и техники;
 y провокиране на творческото въображение и комбинативното мислене.

Задача: 
 y да се нарисува изображение, съставено от комбинацията на различни по форма, големина и цвят 

копчета.
необходими материали: бял лист а4, копчета, цветни моливи, акварелни бои

Фигура 1. Модифициране на предмет.

описание на урока: Запознаване на учениците с различни предмети (щипка, сламка за сок, фиба, 
маркер, ножица, молив, химикалка), задавайки въпроса „какво е тяхното приложение?“. отговорите бя-
ха конкретни и ясни. относно тяхната, форма, големина и цвят, децата също нямаха колебания, защото 
тези предмети бяха пред тях и всеки един можеше да ги вземе, разгледа и изследва подробно. С помо-
щта на видеоклип и снимки показах, как формата на един предмет може да бъде променена, когато му 
се дорисуват други елементи. демонстрирах на учениците различни по форма, големина и цвят копчета, 
които всеки можеше да докосне и разгледа. Раздадох предварително залепени върху рисувателен лист 
различни по брой, цвят и големина копчета. Задачата бе да се нарисуват допълнителни елементи така, 
че да се получи ново изображение. получиха се интересни и разнообразни творби: цвете, кола, слънце, 
снежен човек, риба, автобус, кораб, човешка фигура. В повечето рисунки изображенията бяха включени 
в композиция. 
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иновативна форма: Възможност за нестандартно изграждане на обект. модифициране на предмета, 
превръщайки го в изобразителен продукт. 

урок №2
тема: Весел аквариум
Цели: 

 y Развиване на умение за изграждане на формата на изображение;
 y играждане плоскостно изображението на формата с различни материали.

Задачи:
 y Фокусиране на вниманието върху формата , големината и цвета на телата на рибите, техните опаш-

ки и перки;
 y да се даде възможност на всеки ученик сам да нарисува, изреже и оформи своята риба и след кое-

то да я постави върху бялата дъска играеща ролята на аквариум.
необходими материали: кадастрон, акварелни бои, цветни моливи, флумастри, ножица, тиксо

Фигура 2. Апликиране на изображение, върху класната дъска.

описание на урока: насочване на вниманието чрез презентация вниманието върху формата и цвета 
на морските обитатели. на поставения въпрос: „кой живее в морето?“, отговорите бяха: „риби, китове, 
акули, медузи, морски кончета, риба-балон, рак, риба-чук, риба-меч“. на въпроса: „освен в морето, къде 
на друго място могат да живеят рибите?”, децата посочиха: в аквариум, чиято форма според тях може да 
бъде кръгла, триъгълна или квадратна. „каква форма имат тези риби?опитайте да ги опишете“. отгово-
рите бяха доста непринудени и интересни: „на цвете, звезда, пеперуда, охлюв, пръчка с листо, таралеж, 
кръгла, бодлива топка“. на въпроса „В какви цветове са оцветени“, учениците посочваха цветовете жълт, 
зелен, червен, черен, син, оранжев, бял. накрая всеки залепи своя морски обитател в аквариума, кой-
то предварително бях нарисувала на бялата дъска. преобладаващата форма на нарисуваните и изрязани 
фигури беше овална, не присъстваха остри, ръбести или геометрични форми. използвани бяха основни-
те цветове и отчасти някои съставни и допълнителни. 

иновативна форма: активиране на възприятието чрез слуховата и зрителната сензорна система. про-
следяване на емоционалното състояние на учениците в процеса на възприемане. изрязването на полу-
ченото изображение и апликирането му върху бялата дъска дава възможност ученика да не бъде огра-
ничен в основното си изобразително поле. поставяйки своята творба в груповата композиция, всеки има 
възможност да направи съпоставка с останалите.

урок №3
тема: моят приятел
Цели: 

 y Развиване на умения при моделиране на определена форма, чрез използването на похвати като 
овалване, разточване, прищипване, изтегляне. 

Задачи: 
 y да се моделира триизмерна фигура на човек или животно, като за основа се ползва не пластмасо-
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вата дъска за моделиране, а пластмасова лъжичка;
 y Равновесие на обемните форми и убедително предаване характер и движение.

необходими материали: пластилин, пластмасова лъжичка
описание на урока: В началото на часа всеки ученик разказа как изглежда неговият най-добър прия-

тел [човек или домашен любимец]. С помощта на фотоси показах по какъв начин може да бъде израбо-
тена една фигура и как изглежда в завършен вид. За да не се ограничават, работейки само върху едната 
плоскост на пластмасовата дъска, използвах пластмасова лъжичка. демонстрирах вариант по който мо-
же да се моделира лице. изпъкналата част на лъжичката използвах за лицевата част, тъй като наподобява 
нейната форма. на въпроса „каква форма има човешкото лице?“ почти всички отговориха: „кръгла, про-
дълговата“. на въпроса „кои са частите на лицето?“, всички без затруднения ги назоваха. пластмасова-
та лъжичка замества пластмасовата дъска като основа, върху която се моделира изображението. по този 
начин изображението става по-устойчиво и удобно за манипулиране. тъй като учениците в тази възраст 
обичат да преживяват, те желаят да участват, да пипат, да видят отблизо, неговото друго приложение мо-
же да стане и кукла за куклен театър. Въплъщавайки се в ролята на определен герой, те стимулират свое-
то въображение и фантазия.

иновативна форма:  Възможност за нестандартно изграждане на обект. модифициране на предмета, 
превръщайки го в изобразителен продукт.

Фигура 3. Модифициране на предмета

изводи:
1 . чрез изобразителната дейност се развива конструктивното, комбинативното и вариативното ми-

слене, с помощта на което определена форма може да бъде претворена по различен начин и чрез 
различни материали и техники.

2 . обогатяването на сетивния опит при учениците от начален етап, води до използването на инова-
тивни форми при изобразяването на определен предмет или обект.

3 . приложените иновативни форми на работа в посочените методически разработки са атрактивни 
и отговарят на потребностите на съвременните ученици.

4 . използването на иновативни форми на работа в изобразителните творби на учениците в първи 
клас оказва положително влияние при усвояването на различни по сложност умения. 

5 . прилагането на иновативни форми на работа, създава при учениците от начален етап неогра-
ничаваща възможност с обичайните начини за употреба на предметите, а стремеж към тяхното 
трансформиране и модифициране в изобразителен продукт
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