
ДЪРВОРЕЗБА 

Изобразително изкуство 

Урок за III клас 

Здравейте! Днес ще се запознаем с едно приложно изкуство- дърворезбата. За дърворезбата 

може да се говори като за приказка върху дърво. Първата дърворезба, най- ранната е била 

пастирската. И тъй като изкуството зрее в усамотение, пастирът по вътрешен повик захващал 

да дяла дървото, шарел гегата, издълбавал чашка от яворово дърво, гребвал вода от извора. 

Пастирската резба била предвестник на едно голямо изкуство, преживяло вековете на нашето 

Възраждане. Българската дърворезба е топло изкуство. Прави се върху дърво, върху дъба, 

липата, ореха, елшата, чимшира, дивата круша, дряна, явора. Тя внася в българския дом 

красота, както българската песен, везбата, алените възглавки. От умение в ръцете на пастирите, 

се пренася като занимание на най-дарените- майсторите. В балканския дом- с белосани стени, 

дървени чардаци, пристъпила и приказката върху дърво. Резбата красяла солничката, 

похлупците за сол и пипер, дървената лъжица. Нежните орнаменти на дърворезбата се виели по 

трикраки столчета, дървените софри и хурките в къта. Иконостасът също имал коланчета от 

дърворезба. Появил се и резбованият светилник, раклата. Домовете и те били богато 

украсявани. Резбата се виела върху дървените греди, Българската къща има толкова дърво, че 

даже долапите били резбовани. Появили се и първите плоско-резбовани розетки най- често в 

кръг като многолъчна звезда. Резбарското изкуство било застъпено в градове като Трявна. 

Уникални тавани има в Даскаловата и Райковата къща. Този занаят бил предаван от баща на 

син, от дядо на внук. Тревненските майстори сътворили едни от най-съвършените тавани.  

Декоративните образи за украса в дърворезбата представляват изпъкнали или вдлъбнати 

релефи. Използваните орнанаменти за украса са стилизирани цветя, листа, слънца, житни 

класове, грозде, птици, различни геометрични фигури. Геометричните или растителни 

елементи най-често са разположени симетрично. 

 



 

 



 



 



 

 

За работа върху дървото се използват специални инструменти, наречени длета. Те изглеждат 

така:  

 

  



За любопитните /кликни върху стрелката/: 

 

  

 

Задачата днес е да изготвите проект за дърворезба от пластилин.  

Материалите, които са ви потребни: лист, молив, едноцветен пластилин, моделно ножче или 

ако нямате под ръка, каквото се сетите- кибритена клечка, клечка за зъби, пилата за нокти на 

мама, самия молив, с който сте рисували /после лесно ще си го почистите/, изобщо- всичко, с 

което може да се дълбае ще ви свърши работа. Ако питате мене, с молива ще ви бъде най-

лесно, защото сте свикнали с него. И така, започваме: 

1. Нарисувай проект за дърворезбата върху лист хартия. Гледай да не е голям, защото ще 

го налагаш върху блокчето пластилин, което си си подготвил. За справка можеш да 

ползваш страницата на учебника по-надолу. 

2. Приготви си блокче пластилин с дебелина 1-2 см. Малка тайна- с по-твърд се работи по-

лесно. 

3. Сложи нарисувания проект върху блокчето и внимателно го очертай с молива, с лек 

натиск, така че фигурите да се отбележат добре. 

4. Махни хартията и изрежи/издълбай фона около рисунката. 

5. Отнемай внимателно пластилин, за да оформиш детайлите на фигурата. 

Получи ли се? Забавно ли ти беше? 

Ако искаш да покажеш твоя проект за дърворезба, качи го в групата на г-жа Стефанова във 

Вайбър, ще зарадваш всички.  

 

 

https://www.youtube.com/embed/x2k1eSGdYLU?feature=oembed


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


