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Благоевград 2700
Информационен център „Просвета“
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 24
тел.: 0884 110 402, 0884 110 807
имейл: blagoevgrad@prosveta.bg

Бургас 8000
Информационен център „Просвета“
ул. „Патриарх Евтимий“ № 53
тел.:  056/801 649,  

0884 110 382, 0882 641 935,  
0884 110 805, 0885 101 276

имейл: burgas@prosveta.bg
Варна 9000

Информационен център „Просвета“
ул. „Сава Доброплодни“ № 13
тел.:  052/640 047, 

0884 110 383, 0884 603 184, 
0884 110 803

имейл: varna@prosveta.bg
Велико Търново 5000

Информационен център „Просвета“
ул. „Симеон Велики“ № 7
тел.:  062/646 892, 

0884 110 384, 0882 632 601
имейл: v.tarnovo@prosveta.bg

Видин 3700
Информационен център „Просвета“
ул. „Търговска“ № 33
тел.:  094/600 039, 0884 110 385
факс 094/923 142
имейл: vidin@prosveta.bg

Враца 3000
Информационен център „Просвета“
ул. „Софроний Врачански“ № 34
тел.: 0884 110 386, 0884 430 852
имейл: vratsa@prosveta.bg

Габрово 5300
Информационен център „Просвета“
бул. „Стефан Караджа“ № 17
тел. 0884 110 387
имейл: gabrovo@prosveta.bg

Добрич 9300
Информационен център „Просвета“
ул. „Отец Паисий“ № 16
тел.: 0884 110 388
имейл: dobrich@prosveta.bg

Кърджали 6600
Информационен център „Просвета“
бул. „България“ № 47, 
комплекс „Орфей“, партер
тел. 0884 110 389, 0899 715 870
имейл: kardzhali@prosveta.bg

Кюстендил 2500
Информационен център „Просвета“
ул. „Любен Каравелов“ №  3, ет. 2, офис 1
тел.: 0884 429 833, 0884 110 804
имейл: kyustendil@prosveta.bg

Ловеч 5500
Информационен център „Просвета“
ул. „Оборище“ № 2, бл. „Цачо Сяров“
тел. 0884 110 391, 0882 450 509
имейл: lovech@prosveta.bg

Монтана 3400
Информационен център „Просвета“
Офис 1 – ул. „Климент Охридски“ № 16
тел. 096/588 744
Офис 2 – ул. „Трети март“ № 88
тел. 0884 110 392
имейл: montana@prosveta.bg

Пазарджик 4400
Информационен център „Просвета“
ул. „Алеко Константинов“ № 12
тел.:  034/918 963, 

0884 889 000, 0884 430 846
имейл: pazardzhik@prosveta.bg

Перник 2300 
Представители:
тел.: 0884 110 394, 0884 430 561
имейл: pernik@prosveta.bg

Плевен 5800
Информационен център „Просвета“
ул. „Дойран“ № 140
тел.:  064/807 662, 

0882 536 598, 0884 110 393,  
0884 430 918, 0887 383 643

имейл: pleven@prosveta.bg
Пловдив 4000

Информационен център „Просвета“
ул. „Свищов“ № 6
тел.:   032/650 998, 

0884 110 396, 0884 429 805, 
0884 110 800, 0884 429 608, 
0884 107 056

имейл: plovdiv@prosveta.bg
Разград 7200 

Информационен център „Просвета“
ул. „Велико Търново“ № 15, офис 1
тел. 0884 110 397, 0885 118 228
имейл: razgrad@prosveta.bg

Русе 7000
Информационен център „Просвета“
и книжарница
ул. „Воден“ № 12
тел.:  082/845 860, 

0884 110 398, 0884 430 978, 
0887 495 905

имейл: russe@prosveta.bg
Силистра 7500

Информационен център „Просвета“
ул. „Петър Вичев“ № 23 – Дом на 
учителя
тел.:  086/821 907, 0884 110 399
факс 086/588 503
имейл: silistra@prosveta.bg

Сливен 8800
Информационен център „Просвета“
бул. „Братя Миладинови“ № 18
тел.: 0884 110 400, 0884 110 808
имейл: sliven@prosveta.bg

Смолян 4700 
Представител:
тел. 0884 110 401
имейл: smolyan@prosveta.bg

София 1618
Информационен център „Просвета“
ул. „Любляна“ № 11
тел.:  02/923 18 49, 923 18 54, 

0884 429 830, 0884 110 809, 
0884 110 810, 0884 865 611, 
0889 309 931, 0884 110 419, 
0884 430 832

имейл: sofia@prosveta.bg
София 1124

Информационен център „Просвета“
и книжарница
ул. „Цар Иван Асен II“ № 39
тел.:  02/944 20 64, 

0884 131 126, 0884 110 408, 
0884 110 806, 0882 990 445,  
0884 430 736, 0882 884 615

факс 02/944 18 50
имейл: sofia@prosveta.bg

Стара Загора 6000 
Информационен център „Просвета“
ул. „Сава Силов“ № 72
тел.:  0884 110 395, 0884 430 698, 

0882 241 890, 0884 809 990 
имейл: s.zagora@prosveta.bg

Търговище 7700
Представител:
тел. 0884 110 404
имейл: targovishte@prosveta.bg

Хасково 6300
Информационен център „Просвета“
ул. „Васил Друмев“ № 13
тел.:  0885 888 287, 0884 110 405,  

0884 156 892
имейл: haskovo@prosveta.bg

Шумен 9700
Информационен център „Просвета“
бул. „Симеон Велики“ № 68
тел.:  054/802 235, 

0884 110 406, 0884 110 390
имейл: shumen@prosveta.bg

Ямбол 8600
Информационен център „Просвета“
ул. „Цар Самуил“ № 76
тел.:  0884 110 407, 0884 772 551
имейл: yambol@prosveta.bg
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Уважаеми колеги,

Издателска група „Просвета“ Ви предлага да избирате 
между три поредици от книжки за детските градини – но-
вата „Чуден свят“ и добре познатите Ви „Ръка за ръка“ 
и „АБВ игри“.

Предполагам, че веднага ще попитате: Но защо три? 
Не са ли много?

Не са. Сами знаете колко различни са децата. А и Вие, 
техните първи учители, имате свои индивидуални изиск-
вания към материалите, с които работите. Винаги е по-
добре да можете да избирате и да откриете това, което 
подхожда най-точно на Вашия стил на преподаване.

Поредицата „Чуден свят“ на „Просвета“ е разрабо-
тена от екип преподаватели във Факултета по науки за 
образованието и изкуствата на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. Той е чудесна сплав от утвърдени 
и млади автори на книжки, учебници и учебни помагала.

„Ръка за ръка“ и „АБВ игри“ спечелиха много верни по-
читатели през годините. Затова решихме да ги направим 
още по-добри. Оптимизирахме съдържанието им, направи-
хме графичния им дизайн по-функционален, добавихме ал-
буми с работни материали. 

И нещо много важно – всяка книжка в трите поредици 
има електронен вариант, а музикалните книжки са само 
електронни. Добавените в тях аудиозаписи, видеоклипо-
ве, анимирани песни, галерии от снимки, интерактивни уп-
ражнения и др. ще превърнат заниманията на всяко дете 
в увлекателно и запомнящо се преживяване.

Която и поредица да изберете, гарантираме Ви, че ще 
постигнете очакваните резултати, заложени в държав-
ния образователен стандарт. И трите предлагат книжки 
за четирите възрастови групи в предучилищния етап.

Разгледайте ги на нашите сайтове www.prosveta.bg и 
www.e-uchebnik.bg. Там ще намерите информация и за обу-
чителните програми, по които можете да добиете квали-
фикационни кредити.

Благодаря Ви, че избирате „Просвета“.

Йоана Томова,
Председател на Съвета на директорите

на издателска група „Просвета“

ПРОДАЖБА НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 
И УЧЕБНО-ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРA
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СКЛАД И ДОСТАВКИ 
„ПРОСВЕТА“

1839 София, бул. „Ботевградско шосе“ № 234
тел.: 02/483 00 96; 0884 110 414; факс 02/945 61 84
имейл: realizacia@prosveta.bg

КНИЖНА БОРСА 
„ИСКЪР“

1258 София, жк „Дружба 1“, ул. „Поручик Христо Топракчиев“ № 11
тел. 0884 110 415; имейл: kamelia.georgieva@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦA 
„ПРОСВЕТА“ В СОФИЯ

ул. „Цар Иван Асен II“ № 39
тел.: 02/944 20 64; 0882 990 445; 0884 430 732; факс 02/944 18 50
имейл: ivan.asen@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦА 
„ПРОСВЕТА“ В РУСЕ

7000 Русе, ул. „Воден“ № 12
тел. 082/845 860; имейл: russe@prosveta.bg

2. ЧРЕЗ 
ПРЕДСТАВИТЕЛ

Свържете се с представителя на издателството за вашия регион. Данните 
за връзка можете да намерите на интернет страницата www.prosveta.bg в 
рубриката Информационни центрове.

3. ЧРЕЗ ТЪРГОВЦИ Посетете сайта на издателство „Просвета“ www.prosveta.bg и вижте
списъка на търговците, чрез които можете да закупите нашите издания.

4. ОНЛАЙН
Влезте в сайтовете на издателство „Просвета“ www.prosveta.bg и e-uchebnik.bg
и изберете търсените заглавия. Можете да ги поръчате директно и през
посочените там е-книжарници.

За групови заявки за познавателни книжки и учебни помагала за 2 – 3, 3 – 4, 4 – 5 години 
и за „POP!“ – английски език за деца, предлагаме атрактивни търговски отстъпки.

Вижте ги на нашия сайт www.prosveta.bg.

Безплатните познавателни книжки и учебни помагала за разпространение  
в подготвителните групи в системата на предучилищното образование 
съгласно ПМС № 79/13.04.2016 г. можете да поръчате:

• ОНЛАЙН от сайта www.prosveta.bg на Издателска група „Просвета“.
Указание за попълване вижте в електронния формуляр.
В случай че към заявката Ви е необходим договор, моля отбележете в съответното поле.
Попълнете заявките и натиснете бутона „Изпрати”. След като ги обработим,
на посочения от Вас имейл ще получите заявки с договор, подписан и подпечатан
от издателство „Просвета“.
Екземпляр от договора, подписан от директора и с печат на детската градина  
или училището, изпратете сканиран на имейл: marketing@prosveta.bg, или на адрес: 

София 1618, ул. „Любляна” № 11,
Информационен център на издателство „Просвета”

• При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден
от 09.00 до 17.00 ч. на тел.: 02/923 18 49, 923 18 51, 923 18 52,
или на имейл: marketing@prosveta.bg.

ПОРЪЧКА НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ И
УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА



1

ПОДАРЪК ОТ „ПРОСВЕТА“

ЗА УЧИТЕЛИТЕ, КОИТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. СА ИЗБРАЛИ ЕДНА ОТ ПОРЕДИЦИТЕ  
„ЧУДЕН СВЯТ“, „РЪКА ЗА РЪКА“ ИЛИ „АБВ ИГРИ“, ИМА ОСИГУРЕНИ: 
• екземпляр от всички книжки от поредицата;
• електронните варианти на книжките;
• електронната книжка по музика и дискове в mp3 формат;
• книга за учителя;
• примерно годишно тематично разпределение (електронен вариант);
• допълнителни материали за разпечатване (електронен вариант).

ОСВЕН ТОВА ВСЯКА ГРУПА, КОЯТО ЩЕ РАБОТИ ПО НАШИТЕ ПОРЕДИЦИ, ЩЕ ПОЛУЧИ:

Електронната книжка е интерактивен вариант 
на печатната. Всеки учител, избрал да работи 
по някоя от трите поредици на издателска гру-
па „Просвета“, получава електронния вариант 
на книжките чрез персонален достъп от сайта 
www.e-uchebnik.bg. Достъпът се подновява при 
следващ избор. С електронната книжка може да 
се работи както онлайн, така и офлайн. И в два-
та случая при първоначално инсталиране е необ-
ходима връзка с интернет.

Страниците в електронния вариант са същите 
като в печатния, но обогатени с допълнителни 
ресурси: 
• звукозаписи;
• видеофилми;
• интерактивни упражнения;
• галерии от снимки;
• презентации.
Те се отварят с кликване върху съответната 
икона. Освен това изображенията на страница-
та могат да се увеличават и да се работи върху 
задачата с допълнителните инструменти (молив, 
маркер).

КАК СЕ РАБОТИ С ЕЛЕКТРОННАТА КНИЖКА

Виж още на стр. 31

ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ НАШИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ ВЪВ ВАШАТА ОБЛАСТ, ЗА ДА ВИ ИНФОРМИРА  
КАКВО ОЩЕ ПРЕДЛАГА ИЗДАТЕЛСКА ГРУПА „ПРОСВЕТА“.

• Табло „Професии“ 
• Флашкарти „Професии“

• Табло „Диви 
и домашни животни“

• Табло „Плодове  
  и зеленчуци“

• Табло 
„Моето тяло“

• Табло „Превозни средства“ 
• Флашкарти „Превозни средства“

6 – 7 ГОДИНИ

4 – 5 ГОДИНИ 3 – 4 ГОДИНИ 2 – 3 ГОДИНИ

5 – 6 ГОДИНИ
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Уважаеми колеги,

Издателска група „Просвета“ ви предлага да избирате 
между три поредици, напълно отговарящи на държавния 
образователен стандарт за предучилищното образова-
ние. Това са „Чуден свят“ на „Просвета“, „Ръка за ръка“ 
на „Просвета АзБуки“ и „АБВ игри“ на „Просвета Плюс“.

Поредицата „Чуден свят“  
съдържа още:

• общи седмични теми
• задачи за диагностика
• ролеви и делови игри.

„Чуден свят“
Съвсем новата поредица „Чуден свят“ съдържа книжка „Слън-
чеви зайчета“ за яслена група и познавателни книжки за I, II, 
III и IV възрастова група по всички образователни направле-
ния: български език и литература, математика, околен свят, 
конструиране и технологии, изобразително изкуство, музика 
(електронна книжка) и физическа култура (безплатен ресурс 
на сайта).

Всяка печатна книжка има електронен вариант с допъл-
нителни ресурси: аудиозаписи на приказки и стихотворения, 
видеофилми с указания за изработване на изделия, анимирани 
детски песни, интерактивни упражнения, галерии от снимки 
и др. Към книжката по конструиране и технологии има и албум 
с разгъвки за изработване на изделия.

Специална книжка с игри осигурява допълнителни забавни 
дейности по всички образователни направления. Тя лесно се 
преобразява в портфолио на детето. Книжката по музика 
се предлага в два варианта: през електронна платформа и 
на диск в mp3 формат. Поредицата се допълва от задачи за 
 диагностика, книга за учителя, примерно годишно тематич-
но разпределение 
и чеклистове за нанасяне на постиженията 
на децата в началото и края на 
учебното време.
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• 
• 

„Ръка за ръка“
Поредицата „Ръка за ръка“ е изпитана в практиката, лес-
но приложима в различни условия и дава отлични резултати. 
Затова подбрахме от нея най-доброто и го преработихме в 
съответствие с изискванията на държавния образователен 
стандарт. Добавихме точни и ясни инструкции за учителя и я 
„опаковахме“ в съвременен, функционален и приветлив графи-
чен дизайн. Тя съдържа книжки за яслена група и познавателни 
книжки за I, II, III и IV възрастова група по всички образова-
телни направления: български език и литература, математи-
ка, околен свят, конструиране и технологии, изобразително 
изкуство, музика (електронна книжка) и физическа култура (в 
книгата за учителя). 

Всяка печатна книжка има електронен вариант с допъл-
нителни ресурси: аудиозаписи на приказки и стихотворения, 
анимирани детски песни, интерактивни упражнения, галерии 
от снимки и др. Книжката по музика се предлага в два вариан-
та: през електронна платформа и на диск в mp3 формат. По-
редицата се допълва от задачи за проследяване на напредъка 
на децата през годината (входяща и изходяща диагностика), 
книга за учителя, примерно годишно тематично разпределе-
ние и чеклистове за нанасяне на постиженията на децата.

„АБВ игри“
Поредицата „АБВ игри“ също покрива всички възрастови гру-
пи, но следва различен подход. Нейните книжки са организи-
рани по сезони – есен, зима, пролет, лято – педагогическите 
ситуации по всяко образователно направление са подредени 
хронологично. 

Всяка печатна книжка има електронен вариант с допъл-
нителни ресурси: аудиозаписи на приказки и стихотворения, 
анимирани детски песни, видеофилми с указания за упражне-
нията по физическа култура и за спортни забавни игри, ин-
терактивни упражнения, галерии от снимки и др. Обемът на 
книжките е оптимизиран, включени са и задачи за проследя-
ване на напредъка на малчуганите през годината (входяща, 
текуща и изходяща диагностика). 

Добавен е албум с работни листове по изобразително 
изкус тво и разгъвки за изработване на изделия по констру-
иране и технологии. Книжката по музика е електронна и се 
предлага в два варианта: през онлайн платформа и на диск в 
mp3 формат. Поредицата се допълва от книга за учителя и 
примерно годишно тематично разпределение.

Поредицата „Ръка за ръка“:

•  има модерен  
графичен дизайн

• дава отлични резултати
• е лесна за работа.

ПОРЕДИЦА

Поредицата „АБВ игри“ има:

• иновативна методика
• ясна структура
•  разнообразни електронни 

ресурси.



Ч
УД

Е
Н

 С
В

Я
Т

4

ПОРЕДИЦА „ЧУДЕН СВЯТ“
Образователно направление 
„Български език и литература“

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА 
IV подготвителна 
възрастова група 
Автори:  
Божидар Ангелов,  
Пенка Вълчева
Размери: 21х29 см
72 страници
ISBN 978–954–01–3533–5

Бъдещите първокласници навлизат по естествен и непринуден начин в чудния свят 
на художественото слово. Те научават нови думи и усвояват значението им в раз-
нообразни ситуации. Познавателната книжка осигурява работа по 3 педагогически 
ситуации седмично. Тя съдържа система от словотворчески задачи, чрез които де-
цата развиват своите речеви умения. Едновременно с това предлага и система 
от познавателни задачи, които формират представи за различни езикови единици. 
Чрез задачите децата:

• развиват езика си и умението да общуват;
• обогатяват речника си;
• усъвършенстват фината си моторика;
• проявяват интерес към включените литературни произведения;
• разбират как те се пресъздават в театъра и киното;
• съотнасят постъпките на героите към своя опит.

Електронната книжка добавя към печатната по-
вече от 30 звукозаписа на стихотворения, разкази, 
приказки и гатанки. Записите са с високо качество. 
Интерактивните задачи и упражнения са свързани 
с разпознаване на букви и на герои от произведени-
ята, оценяване на постъпки и др.
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БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
И ЛИТЕРАТУРА 
II възрастова група 
Автори: Божидар Ангелов,  
Пенка Вълчева
Размери: 21х29 см
48 страници
ISBN 978–954–01–3743–8

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА 
III подготвителна  
възрастова група 
Автори: Божидар Ангелов, 
Пенка Вълчева
Размери: 21х29 см
64 страници
ISBN 978–954–01–3532–8

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

Книжката дава възможност за проследяване на пости-
женията на децата в първа възрастова група. Тя: 
• задоволява потребността на детето от речева ак-
тивност;
• предизвиква положителни емоции;
• изгражда умения за общуване.
Чрез речевите ситуации се работи за разбирането и 
правилната употреба на думи и на общоприети изрази. 
Децата се упражняват да възприемат кратки приказ-
ки и да разпознават основните герои в тях.

Книжката съдържа система от познавателни задачи 
и упражнения, които повтарят и допълват модела от 
първа възрастова група. Чрез тях 4 ‒ 5-годишните 
деца развиват умението си да общуват и проявяват 
творческа индивидуалност. Освен това те се насър-
чават:
• да слушат активно художествено произведение;
• да изразяват отношение към него;
• да обсъждат постъпките на героите;
• да участват активно в диалог.

Познавателната книжка за 5 ‒ 6-годишните деца осигурява работа по 2 педагоги-
чески ситуации седмично. Образователното съдържание в нея прави плавен преход 
към следващата подготвителна група чрез игрови и логически задачи по български 
език и литература. Чрез тях децата:
• развиват и обогатяват устната си реч;
• усвояват значението на думите в разнообразни ситуации;
• научават се да слушат и да говорят активно.

Електронната книжка добавя към 
печатната над 40 звукозаписа на 
стихотворения, разкази, приказки и 
гатанки. Интерактивните упражне-
ния подпомагат усвояването на думи 
в устната реч и стимулират децата 
да говорят и да водят разговор.

Познавателната книжка бе номинирана за награда „Най-добър 
учебен материал“ за 2019 г. в конкурса, който се организи-
ра от Европейската асоциация на издателите на учебници 
(EEPG), Франкфуртския панаир на книгата и Международ-
ната асоциация за изследване на учебници и образователни 
материали (IARTEM).

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА 
I възрастова група 
Автори: Божидар Ангелов,  
Пенка Вълчева
Размери: 21х29 см
32 страници
ISBN 978–954–01–3742–1
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МАТЕМАТИКА 
IV подготвителна 
възрастова група 
Автори:  
Севдалина Витанова, 
Галина Георгиева
Размери: 21х29 см
72 страници
ISBN 978–954–01–3541–0

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

Познавателната книжка за 6 ‒ 7-го-
дишните деца осигурява работа по 
2 педагогически ситуации седмично, 
а третата е практическа и използва 
материал от „Игри“. Тя съдържа: 

• логически задачи за развиване на 
представите за числата от 1 до 10 и  
събиране и изваждане с тях; 
• задачи за развиване на фината мо-
торика чрез проследяване и оцветя-
ване на цифрите на числата от 0 до 
10 и основните геометрични фигури, 
свързване на точки и линии за получа-
ване на изображения; 
• задачи за моделиране и графично 
възпроизвеждане на основните гео-
метрични фигури; 
• задачи за развиване на представи-
те за пространственото разполо-
жение и местоположението на пред-
мети и обекти и тяхното графично 
представяне; 
• задачи за дните от седмицата, ме-
сеците на годината, сезоните и ча-
совника.

Образователно направление
„Математика“

Интерактивните упражнения в електронната книжка 
ще разнообразят работата с печатната книжка. 
Децата ще се забавляват много с попълването на 
алгоритмични редици с предмети или с основните 
геометрични фигури, със задачите с числата от 1 до 
10, за пространствено ориентиране и местоположе-
ние на различни предмети и упражненията с дните от 
седмицата, месеците на годината и часовника.

задачи за  
диагностика
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МАТЕМАТИКА 
III подготвителна 
възрастова група 
Автори: 
Севдалина Витанова,
Галина Георгиева
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–954–01–3540–3

МАТЕМАТИКА  
II възрастова група 
Автори: 
Севдалина Витанова, 
Галина Георгиева
Размери: 21х29 см
32 страници
ISBN 978–954–01–3759–9

Книжката за 4 ‒ 5-годишните деца осигурява задачи за:
• броене до 5 и сравняване на групи до 5 предмета;
• подреждане на предмети по измеренията височина и 
дължина;
• ориентиране в посоките напред, назад, нагоре и на-
долу;
• разширяване на представите за частите на деноно-
щието и годишните сезони;
• ориентиране в последователността на събития;
• разпознаване на кръг, квадрат и триъгълник.

Книжката за 3 ‒ 4-годишните деца съдържа задачи за:
• броене до 3 и сравняване на групи до 3 предмета;
• различаване на количества: едно и много;
• обследване и сравняване на предметите по измере-
нието височина;
• ориентиране и определяне на посоките горе, долу, 
отпред и отзад;
• разпознаване на ден, нощ и годишните сезони;
• запознаване с геометричните фигури кръг, квадрат 
и триъгълник.

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

Чрез книжката се добиват и усвояват ключови математичес ки знания и умения: 
• подреждане на множества и количествено броене от 1 до 10;
• подреждане на цифрите на числата от 1 до 5 и поредно броене от 1 до 5; 
• сравняване на трите измерения: височина, дължина и ширина;
• ориентиране в двумерното пространство чрез различни лабиринти; 
• определяне на посоките ляво и дясно; 
• развиване на представи за сезоните и каква информация дава календарът; 
• запознаване с геометричната фигура правоъгълник.Интерактивните упражне-

ния в електронната книжка 
ще разнообразят работата 
с печатната книжка. Децата 
ще се забавляват много с 
попълването на алгоритмич-
ни редици, със задачите с 
числата от 1 до 5 и т.н.

Познавателната книжка бе номинирана за награда „Най-добър учебен 
материал“ за 2019 г. в конкурса, който се организира от Европейска-
та асоциация на издателите на учебници (EEPG), Франкфуртския 
панаир на книгата и Международната асоциация за изследване на 
учебници и образователни материали (IARTEM).

МАТЕМАТИКА  
I възрастова група 
Автори: 
Севдалина Витанова, 
Галина Георгиева
Размери: 21х29 см
32 страници
ISBN 978–954–01–3758–2
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Образователно направление
„Околен свят“

Познавателната книжка за 6 ‒ 7-годишните деца осигурява работа по 2 педагоги-
чески ситуации седмично. Тя съдържа задачи и теми, свързани с:
• дейността на човека и грижите му за природната среда; 
• условията за живот и потребностите на растенията през сезоните; 
• училището, класната стая и учебните пособия;
• поведението и правилата на улицата или в детски клуб;
• професиите на строителите, полицаите или шофьорите и тяхното значение за 
хората; 
• различни празници, местни обичаи, традиции и други.

ОКОЛЕН СВЯТ 
IV подготвителна 
възрастова група 
Автори:  
Людмила Зафирова,
Божидар Ангелов, 
Севдалина Витанова
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–954–01–3543–4

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

Електронната книжка съдържа много и разнообразни ресурси:
• звукозаписи на стихотворения; 
• звукозаписи на песни, включително Химн на Република България; 
• тематични галерии от снимки; 
• интерактивни упражнения.
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ОКОЛЕН СВЯТ 
II възрастова група 
Автори:   
Людмила Зафирова,
Божидар Ангелов,  
Севдалина Витанова
Размери: 21х29 см
48 страници
ISBN 978–954–01–3752–0

Книжката за 4 ‒ 5-годишните деца осигурява работа-
та по две педагогически ситуации седмично. Тя съдър-
жа теми и задачи, свързани със:
• семейството и рода; 
• преживяванията и постъпките на детето; 
• предпочитанията му към приятели и игри;
• календара на празниците;
• правилата за движение по улицата;
• хигиенните правила и здравословния режим през деня;
• Слънцето, Луната, звездите и др.

Книжката за 3 ‒ 4-годишните деца осигурява работа-
та по една педагогическа ситуация седмично. Тя съдър-
жа теми и задачи, свързани с:
• детето и неговата индивидуалност;
• личните му празници;
• привързаността му към семейството;
• предпочитанията му към облекло, храна, играчки;
• правилата за пътуване в автомобил;
• домашните животни и техните малки;
• плодовете и зеленчуците и др.

ОКОЛЕН СВЯТ 
III подготвителна 
възрастова група 
Автори:  
Людмила Зафирова,
Божидар Ангелов, 
Севдалина Витанова
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–954–01–3542–7

Познавателната книжка за 5 ‒ 6-годишните деца осигурява работа по 2 
педагогически ситуации седмично. Тя съдържа теми и задачи, свързани със:
• семейството;
• правилата за общуване с връстниците;
• професиите, като тези на лекаря и учителя;
• празниците и свързаните с тях обичаи и традиции;
• грижите за растения и животни;
• промените в природата през сезоните,
• правилата за безопасност при буря, наводнение и др.

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

Електронната книжка съдържа 
много и разнообразни ресурси:
• звукозаписи на стихотворения; 
• звукозаписи на песни; 
• интерактивни упражнения; 
• тематични галерии от снимки.

Познавателната книжка бе номинирана за награда „Най-добър учебен 
материал“ за 2019 г. в конкурса, който се организира от Европейска-
та асоциация на издателите на учебници (EEPG), Франкфуртския 
панаир на книгата и Международната асоциация за изследване на 
учебници и образователни материали (IARTEM).

ОКОЛЕН СВЯТ 
I възрастова група 
Автори:   
Людмила Зафирова,
Божидар Ангелов,  
Севдалина Витанова
Размери: 21х29 см
32 страници
ISBN 978–954–01–3751–3
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Образователно направление
„Конструиране и технологии“

Познавателната книжка за 6 ‒ 7-годишните деца осигурява работа по 2 педагоги-
чески ситуации седмично и предлага:

КОНСТРУИРАНЕ 
И ТЕХНОЛОГИИ 
IV подготвителна 
възрастова група 
Автор Любен Витанов
Размери: 21х29 см
32 страници
ISBN 978–954–01–3537–3

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

25 видеофилма показват нагледно изработването на 
изделията от книжката и албума към нея. Процесът на 
изработване се проследява стъпка по стъпка с подроб-
ни обяснения как се изрязват, прегъват, слепват или 
скрепяват елементите. Електронната книжка добавя 
и много тематични галерии от снимки, които ще раз-
нообразят заниманията по конструиране и технологии.

• над 60 интересни и забавни изделия 
за изработване в детската градина 
или у дома с помощта на родител;
• 44 приложения, осигуряващи дей-
ностите;
• 6 приложения от книжката с игри.
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КОНСТРУИРАНЕ 
И ТЕХНОЛОГИИ 
II възрастова група 
Автор Любен Витанов
Размери: 21х29 см
16 страници + приложения
ISBN 978–954–01–3757–5

КОНСТРУИРАНЕ 
И ТЕХНОЛОГИИ 
III подготвителна 
възрастова група 
Автор Любен Витанов
Размери: 21х29 см
32 страници
ISBN 978–954–01–3536–6

Познавателната книжка за 5 ‒ 6-годишните деца осигурява работа по 2 педагоги-
чески ситуации седмично и предлага:
• над 50 интересни и забавни изделия за изработване в детската градина или у 
дома с помощта на родител;
• 44 приложения, осигуряващи дейностите;
• 6 приложения от книжката с игри.

Книжката за 4 ‒ 5-годишните деца осигурява работа 
по 1 педагогическа ситуация седмично и предлага:
• над 30 интересни и забавни изделия за изработване 
в детската градина или у дома с помощта на родител;
• 30 приложения, осигуряващи дейностите.

Книжката за 3 ‒ 4-годишните деца е съобразена изцяло 
с възрастовите им особености и осигурява работа по 1 
педагогическа ситуация седмично. В нея ще откриете:
• над 30 забавни изделия за изработване;
• 30 приложения за дейностите.

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

Видеофилми показват нагледно изработването на 
изделията от книжката. Процесът на изработване се 
проследява стъпка по стъпка с подробни обяснения как 
се изрязват, прегъват, слепват или скрепяват елемен-
тите. Електронната книжка добавя и много тематични 
галерии от снимки, които ще разнообразят занимания-
та по конструиране и технологии.

Познавателната книжка бе номинирана за награда „Най-добър учебен 
материал“ за 2019 г. в конкурса, който се организира от Европейска-
та асоциация на издателите на учебници (EEPG), Франкфуртския 
панаир на книгата и Международната асоциация за изследване на 
учебници и образователни материали (IARTEM).

КОНСТРУИРАНЕ 
И ТЕХНОЛОГИИ 
I възрастова група 
Автор Любен Витанов
Размери: 21х29 см
16 страници
ISBN 978–954–01–3756–8 
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Образователно направление
„Изобразително изкуство“

В познавателната книжка за 6 ‒ 7-годишните деца са разработени по 2 педагоги-
чески ситуации седмично, които дават най-общи познания за живописта, графика-
та, скулптурата и приложното изкуство. Децата:

• рисуват по впечатления от творби на изобразителното изкуство; 
• планират последователността на дейст вията си; 
• използват различни материали и техники; 
• работят самостоятелно и в група.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО 
IV подготвителна 
възрастова група 
Автори:
Лучия Ангелова, Гергана
Михайлова-Недкова
Размери: 21х29 см
64 страници
ISBN 978–954–01–3535–9

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

Видеофилми запознават малчуганите с различни материали и 
начините за работа с тях. Показани са и някои основни изоб-
разителни техники. Галерии от картини представят отделни 
жанрове в изкуството. Интерактивните задачи и упражнения 
са свързани със съотнасяне на цветове към сезони, разпознава-
не на цветове, оцветяване и др.
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО  
ИЗКУСТВО 
II възрастова група 
Автори: Лучия Ангелова,
Гергана Михайлова-Недкова
Размери: 21х29 см
64 страници
ISBN 978–954–01–3755–1

ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО 
III подготвителна 
възрастова група 
Автори:
Лучия Ангелова, Гергана
Михайлова-Недкова
Размери: 21х29 см
64 страници
ISBN 978–954–01–3534–2

В познавателната книжка за 5 ‒ 6-годишните деца са разработени по 2 
педагогически ситуации седмично, чрез които децата получават пред-
става за народните обичаи и свързаното с тях изобразително твор-
чество. Чрез тях те се учат да:
• изработват от различни материали колажи, маски, украшения и предме-
ти от бита;
• създават илюстрации по любими приказки; 
• работят самостоятелно и в екип.

В книжката за 4 ‒ 5-годишните деца са разработени 
ситуации, чрез които децата разпознават образи на 
обекти в достъпни художествени творби. Така те при-
добиват умения да:
• подреждат и изобразяват пространството; 
• изграждат тематични рисунки по общ проект.

В книжката за 3 ‒ 4-годишните деца са разработени си-
туации, чрез които те се учат да разпознават и назова-
ват обекти, докато разглеждат картини, илюстрации 
и произведения на народното творчество. Така децата:
• придобиват представа за характерните особености 
на изобразяваните обекти и явления;
• се учат да създават образи от различни по форма и 
големина части.

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

Галерии от снимки, някои от които оз-
вучени със стихотворения, запознават 
малчуганите с различни жан рове в изоб-
разителното изкуство. Интерактив-
ните задачи и упражнения са свързани с 
разпознаване на цветове, оцветяване и 
др. Видеофилми показват как се използ-
ват различни техники и материали.

Познавателната книжка бе номинирана за награда „Най-добър 
учебен материал“ за 2019 г. в конкурса, който се организи-
ра от Европейската асоциация на издателите на учебници 
(EEPG), Франкфуртския панаир на книгата и Международ-
ната асоциация за изследване на учебници и образователни 
материали (IARTEM).

ИЗОБРАЗИТЕЛНО  
ИЗКУСТВО 
I възрастова група 
Автори: Лучия Ангелова,
Гергана Михайлова-Недкова
Размери: 21х29 см
64 страници
ISBN 978–954–01–3754–4
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Образователно направление
„Музика“

Заредена с приключен-
ския дух на детството, 
музиката в електронната 
книжка повежда бъде-
щите първокласници на 
пътешествие във време-
то и пространството. 
Всички „посоки“ целят да 
подготвят децата за 
училище. Те стигат до 
далечни страни, запозна-
ват се с различни култури, 
музика и танци. Пътят 
им е изпъстрен и с много 
забавления от приложе-
нието „Игри“.

Много важно място е 
отредено на българските 
традиции. Възприемането 
на фолклорни мелодии, 
изпълнени на специфични 
народни инструменти, 
запознаването с обреди 
и обичаи имат една цел ‒ 
отстояването на бъл-
гарската самобитност и 
самосъзнание.

Игра на звукове, на то-
нове, на думи и на образи 
въвлича децата във вълну-
ващо музикално приключе-
ние. От една страна, те 
се запознават със стилове 
от историята на музика-
та, с различни инструмен-
ти, с обреди и обичаи от 
българския фолклор. 

От друга страна, пре-
косяват географските 
пространства и откри-
ват нови светове, слушат 
музика с непозната ин-
тонация, мелодия, ритъм. 
Малчуганите опознават 
жанрове и стилове от раз-
лични култури. Приемане-
то на другия, носител на 
различна култура, е важно 
качество, необходимо за 
съвременното дете, рас-
тящо в глобалния свят. 
Именно в това е възпи-
тателният характер на 
музикалното приключение 
‒ приемането на различия-
та между хората. 

Електронните познавателни книжки включват най-обичаните от децата песни и 
подходяща за възрастта им музика от различни времена и стилове. Българският 
фолклор е съчетан с музика от различни страни. Компилациите от песни и инстру-
ментали в четирите възрастови групи насочват музикалното възпитание в нова 
посока. Те формират не само музикални компетентности, но и качества, необходи-
ми за близкото бъдеще.

Компилациите се предлагат през електронна платформа и на диск в mp3 формат.

МУЗИКА 
IV подготвителна 
възрастова група 
Автори:
Адриан Георгиев, Емилия 
Караминкова-Кабакова

МУЗИКА 
III подготвителна 
възрастова група 
Автори:
Адриан Георгиев, Емилия 
Караминкова-Кабакова
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МУЗИКА 
II възрастова група 
Автори: Адриан Георгиев, 
Емилия Караминкова-Кабакова

МУЗИКА 
I възрастова група 
Автори: Адриан Георгиев, 
Емилия Караминкова-Кабакова

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
IV подготвителна 
възрастова група 
Автори:  
Божидар Ангелов и др.
Размери: 21х29 см
208 страници
ISBN 978–954–01–3548–9

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
II възрастова група 
Автори:  
Божидар Ангелов и др.
Размери: 21х29 см
124 страници
ISBN 978–954–01–3799–5

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
III подготвителна 
възрастова група 
Автори:  
Божидар Ангелов и др.
Размери: 21х29 см
168 страници
ISBN 978–954–01–3547–2

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
I възрастова група 
Автори:  
Божидар Ангелов и др.
Размери: 21х29 см
100 страници
ISBN 978–954–01–3798–8

Електронната музикална книжка предлага репертоар, който ще удовлетвори жаж-
дата на детето за пеене, артистична изява и творческо изразяване. В края на 
музикалното обучение всяко дете ще може: 
• да реагира двигателно на промените в темпото и в динамиката на познати пие-
си за възприемане;
• самостоятелно да изпее 3 песни по избор;
• да разпознава пиано, цигулка и кавал по външен вид и звучене;
• с игрови действия да имитира свирене на ударни и духови инструменти;
• да извършва стъпки и движения на танци по двойки и в кръг;
• да свързва произведение със заглавието му.

В тази възрастова група малките музиканти пеят, люлеят се в ритъма на хорото, 
имитират маршовата стъпка на войниците и танцуват в кръг или в редица. За пър-
ви път те се запознават с музикалните инструменти тъпан и акордеон и свързват 
тяхното звучене с външния им вид и с материала, от който са изработени.

Електронната музикална книжка предлага репертоар, който ще се хареса на деца-
та. Те с нетърпение ще очакват занятията по музика и ще си припяват песните 
в ситуации от другите образователни направления. Този интегриран подход ще 
позволи на децата да овладеят знания, умения, компетентности, ще благоприят-
ства детската памет и ще стимулира емоционалното им израстване. 

Книгата за учителя на поредицата „Чуден свят“ е методическо ръководство за работа в детската градина по 
всички образователни направления. Съдържа:

• примерно седмично разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие;
• методически насоки за осъществяване на педа го ги ческите ситуации;
• информация за учителя за проследяване на постиженията на детето в началото и в края на учебното време 
и тристепенна скала за отчитането им.
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Игри по всички
образователни направления

Книжките съдържат игри и дидактични материали по всички образователни на-
правления. Те са разположени върху картони, събрани в папки. Ако сгъне папката 
наобратно, всяко дете ще получи портфолио, в което да се събират:
• рисунки и апликации;
• графични упражнения;
• работни листове;
• допълнителни задачи;
• резултати от проследяване на постиженията (входяща и изходяща диагностика);
• анкети с родителите.

ИГРИ по всички  
образователни 
направления
Автори: 
Божидар Ангелов, 
Любен Витанов, 
Адриан Георгиев
Размери: 21х29 см
28 картона
ISBN 978–954–01–3545–8
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Примерни годишни тематични разпределения, чеклистове, текстове на песни, методически насоки 
по физическа култура, работни таблици за смесени групи, указания за игрите и още допълнителни 
материали може да свалите от сайтовете на „Просвета“ www.prosveta.bg и www.e-uchebnik.bg 
(Безплатни ресурси/За учителя).

ИГРИ по всички  
образователни 
направления
Автори: 
Божидар Ангелов, 
Любен Витанов, 
Адриан Георгиев
Размери: 21х29 см
24 картона
ISBN 978–954–01–3544–1
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С книжката „Слънчеви зайчета” за яслена група (2 – 3 години) от поредицата „Чуден 
свят“ децата могат да работят и да се забавляват както в детската градина 
под ръководството на педагог или медицинска сестра, така и у дома с помощта 
на родител. Съдържанието е разработено тематично. Работата с нея стимулира 
детското любопитство, развива познавателните функции и речта. 

СЛЪНЧЕВИ ЗАЙЧЕТА 
Яслена група 
Автори:
Божидар Ангелов, 
Лучия Ангелова, 
Пенка Вълчева и др.
Размери: 21х29 см
68 страници + стикери
ISBN 978–954–01–3948–7

Яслена група (2 – 3 години)

Книжката съдържа 34 
картона и 2 приложения 
със стикери, събрани в 
папка. На гърба на всеки 
картон за седмицата 
са предложени песни, 
стихот ворения и игри 
свързани с темата.  
Ако сгънете папката 
наобратно, ще получите 
първото портфолио на 
детето.

Предложените идеи 
и насоки в „Слънчеви 
зайчета” съдействат за 
отглеждане на детето в 
добро здраве, възпитание, 
социализация и обучение.



Ч
УД

Е
Н

 С
В

Я
Т

19

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

Електронната книжка съдържа 
много и разнообразни ресурси: 

• звукозаписи на стихотворения;
• звукозаписи на песни;
• тематични галерии от снимки;
• интерактивни упражнения;
• видеофилми:
 Ето как си мием ръцете
 Ето как си мием зъбите
 Ето как се храним
 Ето как казвам извинявай
 Ето как подреждаме
 Ето как се обличаме.

Ръководството за яслена група на пореди-
цата „Чуден свят“ за 2 – 3-годишните е ме-
тодическо ръководство за работа в яслена 
група по всички области на ранното детско 
развитие.

Съдържа:
• примерно седмично разпределение на 
основните форми на педагогическо взаимо-
действие;
• примерен дневен режим;
• методически насоки за осъществяване на 
педагогическото взаимодействие;
• информация за учителя за проследяване на 
постиженията на детето в края на учебно-
то време и тристепенна скала за отчитане-
то им. Примерно годишно тематично 

разпределение за яслена група 
може да свалите от сайтовете 
на „Просвета“ www.prosveta.bg 
и www.e-uchebnik.bg (Безплатни 
ресурси/За учителя).

РЪКОВОДСТВО 
ЗА ЯСЛЕНА ГРУПА
2 – 3 години
Автори: 
Божидар Ангелов,  
Лучия Ангелова,  
Пенка Вълчева и др.
Размери: 21х29 см
44 страници
ISBN 978–954–01–3976–0

ДИСК 
„СЛЪНЧЕВИ 
ЗАЙЧЕТА“ 
2 – 3 години
Яслена група

Съдържанието е структурирано по 
теми, съобразени с възрастта на 
децата. Включени са песни за въз-
приемане и изпълнение, музика за 
движения и др.
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ПОРЕДИЦА „РЪКА ЗА РЪКА“
Образователно направление
„Български език и литература“

ПОРЕДИЦА

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

ВЪЛШЕБСТВА 
ОТ ДУМИ 
IV подготвителна 
възрастова група 
Автори: Ирина Колева, 
Станка Вълкова,  
Гинка Златанова,  
Ксения Семизорова,  
Мария Стоилова, 
Надежда Ралчева
Размери: 21х29 см
72 страници
ISBN 978–954–360–128–8

Книжката помага на детето да си създаде елементарни представи за езика и не-
говата структура, да разпознава, преобразува и употребява езиковите единици. 
Развива и графичната му компетентност. Съдържа чудесни илюстрации към сти-
хотворения, разкази и приказки. Детето ще придобие представи за тях, ще ги 
възприема и пресъздава, като използва разнообразни изразни средства, ще разбира 
и назовава отношението си към героите, ще съпреживява техните настроения. 
Книжката предлага и идеи за:
• влизане на детето в различни „роли“ при речевото общуване;
• свързване на елементарните представи за езика в цялостна картина;
• интеграция с останалите образователни направления;
• разпознаване на различни знаци.

Електронният вариант добавя към печатната книжка 
аудиозаписи на 11 приказки и стихотворения, придруже-
ни от прекрасни илюстрации. Децата бързо се учат да 
разпознават звукове, букви и знаци чрез десетки забавни 
упражнения. Включени са и интерактивни тестове, гале-
рии от снимки, презентации и игри.

задачи за  
диагностика
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ВЪЛШЕБСТВА 
ОТ ДУМИ 
II възрастова група 
Автори: 
Ирина Колева, Мария Ено
Размери: 21х29 см
32 страници
ISBN 978–954–360–166–0 ВЪЛШЕБСТВА 

ОТ ДУМИ 
I възрастова група 
Автори: Ирина Колева, 
Мария Ено
Размери: 21х29 см
32 страници
ISBN 978–954–360–165–3

С тази книжка детето лесно ще усвоява езика и об-
щуването. Тя съдържа интересни илюстрации и разно-
образни задачи, свързани със съдържанието на подбра-
ни приказки, разкази, стихотворения, гатанки. Освен 
това предлага идеи и възможности за:
• формиране у детето на представи за езиковите еди-
ници;
• усвояване на умения за създаване на описателен текст;
• развиване на уменията за говорене и слушане; 
• индивидуална и групова работа;
• провокиране на детското въображение;
• желание за игри и пресъздаване на роли.

Книжката предлага:
• идеи и варианти за интерактивна работа; 
• идеи за интегриране на задачи и дейности;
• плавен преход и единство между художествените 
произведения и темите по български език.

В книжката са подбрани произведения от различни жанрове. Темите са 
свързани с природния календар и с традиционните празници в живота на 
децата ‒ вкъщи и в детската градина. Предлага идеи и възможности за:
• активно възприемане на литературни творби и за пресъздаването им;
• развиване на творческото въображение на детето;
• разнообразни творчески задачи и игри с правила;
• интегриране на задачите и дейностите; 
• използване на христоматийните сборници „Цветна градинка“ и „Слънче-
ва пътека“;
• работа с интерактивни методи по двойки или на групи;
• взаимодействие с темите от останалите образователни направления.

ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ 
III подготвителна 
възрастова група 
Автори: Ирина Колева,
Мария Ено, 
Ксения Семизорова
Размери: 21х29 см
60 страници
ISBN 978–954–360–127–1

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

Електронният вариант добавя 
към печатната книжка аудиозаписи 
на 11 приказки и стихотворения. 
Чрез интерактивни упражнения и 
галерии от снимки децата разви-
ват въображението си, свързват 
празници с конкретни дейности по 
подготовката за тях, участват в 
забавни игри.
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Образователно направление
„Математика“

ИСКАМ ДА СМЯТАМ 
IV подготвителна 
възрастова група 
Автор  
Юлияна Гарчева
Размери: 21х29 см
72 страници
ISBN 978–954–360–134–9

Книжката е структурирана по теми според петте ядра: „Количествени отноше-
ния“, „Измерване“, „Пространствени отношения“, „Времеви отношения“, „Равнинни 
фигури“. В нея децата разкриват елементарни закономерности при определяне на 
математическите отношения и самостоятелно търсят и обосновават варианти-
те за решаване на задачите.

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

С увлекателни интерактивни задачи децата сравня-
ват количества, попълват числови и алгоритмични 
редици. Включени са и упражнения за ориентиране 
във времето и пространството, за дните от 
седмицата и месеците в годината. По забавен начин 
се правят и много връзки с други образователни 
направления.

ПОРЕДИЦА

задачи за  
диагностика
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КОЛКО И ЗАЩО? 
II възрастова група 
Автори: Виолета Ванева, 
Тодорка Велинова
Размери: 21х29 см
32 страници
ISBN 978–954–360–158–5

КОЛКО И ЗАЩО? 
I възрастова група 
Автори: Виолета Ванева, 
Тодорка Велинова
Размери: 21х29 см
28 страници
ISBN 978–954–360–157–8

„Колко и защо?“ ще разкрие на детето някои основни 
математически закономерности. Съдържанието е по 
теми в съответствие с ядрата: „Количествени от-
ношения“, „Измерване“, „Пространствени отношения“, 
„Времеви отношения“, „Равнинни фигури“. Предлага:
• идеи и варианти за поставяне на децата в разнообраз-
ни познавателни ситуации, за самостоятелно търсене 
и разкриване на елементарни закономерности;
• възможности за индивидуална и групова работа, за 
търсене и обосноваване на собствени варианти за ре-
шаване на задачите.

Предлага:
• идеи и варианти за търсене и разкриване на матема-
тически закономерности;
• възможности за интеграция с останалите образова-
телни направления.
• създаване на положителна нагласа към решаване на 
математически задачи.

ИСКАМ ДА СМЯТАМ 
III подготвителна 
възрастова група 
Автори: Виолета Ванева, 
Тодорка Велинова
Размери: 21х29 см
48 страници
ISBN 978–954–360–133–2

Съдържанието е структурирано в образователните ядра: „Количествени отноше-
ния“, „Пространствени отношения“, „Времеви отношения“, „Измерване“, „Равнинни 
фигури“. Книжката предлага:
• разнообразни дейности и различни по вид и сложност задачи съобразно възрасто-
вите особености на детето;
• идеи и варианти за различни познавателни ситуации за интеграция с другите об-
разователни направления.

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

Електронният вариант съдържа много забавни интерактивни упражнения, чрез 
които децата се учат да групират предмети по количество, сравняват обекти по 
височина и дължина. Включени са и увлекателни игри със зарчета, с домино и др.
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Образователно направление
„Околен свят“

ЗДРАВЕЙТЕ, 
ПРИЯТЕЛИ! 
IV подготвителна 
възрастова група 
Автори:  
Весела Гюрова,
София Каракехайова, 
Димитър Гюров
Размери: 21х29 см
72 страници
ISBN 978–954–360–136–3

Съдържанието е свързано с участието на децата в живота на детската градина, 
семейството, родното място, празничната среда, професиите на хората, здраве-
то и безопасността им. Книжката съдържа илюстрации и снимки на лица и предме-
ти, обществени обекти и процеси. Предлага възможности за:

• създаване у детето на доверие и сигурност в социалната и предметната среда 
чрез формите на общуване и самоутвърждаване;
• откриване на признаци, обекти и явления и осъзнаване на измененията в тях;
• индивидуален подход към възможностите на детето.

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

Много забавни практи-
чески опити като „Воден 
асансьор“, „Магнитна 
лъжица“, „Силният лист“ 
и др. са представени под 
формата на интерак-
тивни игри. С помощта 
на галерии от снимки и 
упражнения децата се 
запознават с правила за 
безопасност, с животни, 
растения и природни 
явления, сезоните, с 
професии и с правата на 
детето.

задачи за  
диагностика

ПОРЕДИЦА
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ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! 
II възрастова група 
Автори: Весела Гюрова, 
Димитър Гюров
Размери: 21х29 см
48 страници
ISBN 978–954–360–160–8

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! 
I възрастова група 
Автори: Весела Гюрова,
Димитър Гюров
Размери: 21х29 см
32 страници
ISBN 978–954–360–159–2

Богато илюстрираната книжка ще ориентира детето 
в различни ситуации и ще му помогне да формира соци-
алноориентирано поведение. Предлага възможности за:
• индивидуална и групова дейност;
• опознаване на социалната среда, на партньора, на 
собствената личност;
• формиране у детето на представи за растителния и 
животинския свят;
• използване на сезонните промени за изграждане на 
динамични представи за растенията и животните.

Книжката предлага:
• прекрасни илюстрации по темите;
• малки картинни изображения;
• предметни модели, които може да се използват за 
онагледяване;
• идеи и варианти за интегриране с останалите обра-
зователни направления.

Книжката ще разшири представите на детето за природната среда и ще му раз-
крие нейното многообразие. В поредица от илюстрации се представят възмож-
ни ситуации при буря и наводнение, пожар, поледица и др. Детето се запознава с 
опасностите, които го заобикалят, и как правилно да реагира, ако попадне в тях. 
Книжката предлага:
• идеи и варианти за наблюдение, експериментиране, схематично моделиране;
• работа с илюстрация и със снимков материал, със схематични модели и знаци;
• подходящи педагогически ситуации за постигане на увереност и самостоятел-
ност.

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! 
III подготвителна 
възрастова група 
Автори: Весела Гюрова, 
Димитър Гюров,  
Мария Стоилова, 
Магдалена Стоянова, 
Лора Спиридонова
Размери: 21х29 см
72 страници
ISBN 978–954–360–135–6

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

Много и разнообразни електронни ресурси дават допълнителни идеи и възможности 
за работа. Забавни практически опи ти за усещания и за физически явления, задачи 
за количествени сравнения, за опознаване на природата, за самоутвърждаване и 
общуване с околните и др. са представени под формата на интерактивни игри.
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Образователно направление
„Изобразително изкуство“

С книжката „Хайде да рисуваме!“ детето развива изобразителните си способности, 
художествено-естетичес ката и визуално-комуникативната си култура. Съдържа-
нието е структурирано по теми и отразява единството и взаимодействието на 
художественото възприемане, художественото пресъздаване и изобразителното 
творчество.

Предлага идеи и варианти за използване на:
• тренировъчно-диагностични упражнения;
• модулни елементи за творческо решаване на изобразителните задачи.

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

За децата е истинско удоволствие да подреждат 
интерактивните пъзели и да оцветяват скритите 
картинки с помощта на компютъра. Електронният 
вариант предоставя и богати галерии от снимки и 
детски рисунки с допълнителни идеи за работа, както 
и забавни упражнения за оцветяване, разпознаване и 
съпоставяне на цветове и др.

ХАЙДЕ ДА 
РИСУВАМЕ! 
IV подготвителна 
възрастова група 
Автори:  
Румен Генков,
Константин Жеков
Размери: 21х29 см
32 работни листа
ISBN 978–954–360–130–1

задачи за  
диагностика

ПОРЕДИЦА
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ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ! 
II възрастова група 
Автори: Румен Генков,  
Огнян Занков
Размери: 21х29 см
24 работни листа
ISBN 978–954–360–162–2

ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ! 
I възрастова група 
Автори: Огнян Занков, 
Румен Генков
Размери: 21х29 см
24 работни листа
ISBN 978–954–360–161–5

Книжката помага на детето да опознава себе си и све-
та, рисувайки. Усъвършенства уменията му да рисува, 
моделира и апликира, като използва различни пособия, 
материали и техники. Развива познавателните и изоб-
разителните му способности.

„Хайде да рисуваме!“ помага на детето:
• да възприема и пресъздава особеностите и конструк-
цията на прости обекти от заобикалящата го среда;
• да се запознае с различни пособия и изобразителни 
материали и да ги използва при рисуване, моделиране 
и апликиране.

ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ! 
III подготвителна 
възрастова група 
Автори: Румен Генков, 
Огнян Занков
Размери: 21х29 см
32 работни листа
ISBN 978–954–360–129–5

„Хайде да рисуваме!“ дава възможност на детето творчески да овладява умения и 
отношения, свързани с изобразителното творчество и култура. Съдържанието е 
структурирано по теми, а предвидените в тях изобразително-практически задачи 
са съобразени с възрастта на детето. Предложени са идеи за разнообразни обуча-
ващи ситуации, за индивидуална и групова работа, за насърчаване на творческата 
свобода и инициатива на детето.

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

Интерактивни пъзели, упражнения и игри не само забавля-
ват децата, но и дават на учителя допълнителни идеи и 
варианти за работа. Електронният вариант на книжката 
съдържа и много богати галерии от снимки и детски рисун-
ки, както и задачи за оцветяване, разпознаване и съпоста-
вяне на цветове и др.
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Образователно направление
„Конструиране и технологии“

НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! 
IV подготвителна 
възрастова група 
Автор Георги Иванов
Размери: 21х29 см
32 страници +  
приложения
ISBN 978–954–360–132–5

„На работа, ръчички!“ е поз ната и любима книжка на децата в IV подготвителна 
група. Предложени са достъпни образци за изделия и модели, осигурени с цветни 
приложения от хартия и картон. Те са предназначени за игра, лично ползване, украса.

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

Богати галерии от сним-
ки и графични изображе-
ния дават допълнителни 
идеи и възможности за 
обсъждане на темите и 
изделията от печатната 
познавателна книжка. 
Видеофилми показват 
нагледно изработването 
на част от изделията.

ПОРЕДИЦА



29

Р
Ъ

К
А

 З
А

 Р
Ъ

К
А

НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! 
II възрастова група 
Автор Георги Иванов
Размери: 21х29 см
22 страници + приложения
ISBN 978–954–360–164–6

НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! 
I възрастова група 
Автор Георги Иванов
Размери: 21х29 см
4 страници + приложения
ISBN 978–954–360–163–9

Подбрани са разнообразни и полезни образци за достъп-
на конструктивно-техническа дейност. Основната 
част от тях са осигурени с 15 приложения от хартия 
и картон. Изработваните изделия са предназначени за 
работа и по други образователни направления, за игра, 
украса, празници и подаръци. 

Съдържанието е структурирано по теми в методичес-
ка последователност. Предлага:
• приложения от картон;
• интересни идеи и варианти за конструиране и моде-
лиране;
• възможности за използване на разнообразни конструк-
тивни, природни и подръчни материали.

НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! 
III подготвителна въз-
растова група 
Автор Георги Иванов
Размери: 21х29 см
32 страници + приложения
ISBN 978–954–360–131–8

Работата с книжката „На работа, ръчички!“ формира 
у детето позитивно отношение към конструктив-
но-техническата дейност. Предложени са разнообразни 
изделия и модели за украса, подаръци, играчки. Някои от 
тях са предназначени за продължаващо обучение в дру-
гите образователни направления. Съдържа 23 цветни 
приложения от хартия и картон. Предлага познавателни 
и практически дейности, близки до живота на децата. 
Подходяща за самостоятелна и екипна работа.

ЕЛЕКТРОНЕН  
ВАРИАНТ

Богати галерии от сним-
ки и графични изображе-
ния дават допълнителни 
идеи и възможности за 
обсъждане на темите и 
изделията от печатната 
познавателна книжка.

задачи за  
диагностика
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Образователно направление
„Музика“

Книжката за 6 ‒ 7-годиш-
ните деца съдържа:
• звукозаписи на произве-
дения за възприемане и из-
пълнение;
• жанрово разнообразен и 
близък до света на дете-
то музикален материал;
• образци от вокална и ин-
струментална народна и 
авторска музика.

Съдържанието е структу-
рирано по теми, съобразе-
ни с възрастта на децата. 
Включени са:
• звукозаписи на произве-
дения за възприемане и за 
изпълнение;
• образци от вокална и ин-
струментална народна и 
авторска музика;
• варианти за допълване и 
променяне на репертоара 
според възможностите на 
децата, техния музикал-
но-интонационен опит и 
ре гионалните обичаи и 
тра диции.

МУЗИКАЛНА ПРИКАЗКА 
II възрастова група 
Автори:  
Елка Андреева,
Антония Бошнакова

МУЗИКАЛНА ПРИКАЗКА 
I възрастова група 
Автори:  
Елка Андреева,
Антония Бошнакова

Книжката приобщава детето към българския музика-
лен фолклор, към класически и съвременни произведения 
на български и чуждестранни композитори. Съдържа:
• харесвани и лесни за запомняне детски песни;
• звукозаписи на произведения за възприемане и изпъл-
нение;
• образци на вокална и инструментална народна и ав-
торска музика.

Книжката по музика за 3 – 4-годишните деца съдържа:
• звукозаписи на произведения за възприемане и изпъл-
нение;
• образци на вокална и инструментална народна и ав-
торска музика.

Книжката по музика е електронна и се предлага в два варианта: през онлайн 
платформа и на диск в mp3 формат. 

© Издателство „Просвета АзБуки“ ЕООД, всички права запазени.Елка Андреева
Антония Бошнакова

Музикална  
приказка

ПОРЕДИЦА

© Издателство „Просвета АзБуки“ ЕООД, всички права запазени.Елка Андреева
Антония Бошнакова

Музикална  
приказка

ПОРЕДИЦА

3 – 4  
години

4 – 5  
години

© Издателство „Просвета АзБуки“ ЕООД, всички права запазени.Елка Андреева
Антония Бошнакова

Музикална  
приказка

ПОРЕДИЦА

© Издателство „Просвета АзБуки“ ЕООД, всички права запазени.Елка Андреева
Антония Бошнакова

Музикална  
приказка

ПОРЕДИЦА

3 – 4  
години

4 – 5  
години

ПОРЕДИЦА

МУЗИКАЛНА ПРИКАЗКА 
IV подготвителна 
възрастова група 
Автори:  
Елка Андреева,
Антония Бошнакова

МУЗИКАЛНА ПРИКАЗКА 
III подготвителна 
възрастова група 
Автори: Елка Андреева,
Антония Бошнакова © Издателство „Просвета АзБуки“ ЕООД, всички права запазени.Елка Андреева

Антония Бошнакова

Музикална  
приказка

ПОРЕДИЦА

© Издателство „Просвета АзБуки“ ЕООД, всички права запазени.Елка Андреева
Антония Бошнакова

Музикална  
приказка

ПОРЕДИЦА

5 – 6  
години

6 – 7  
години

© Издателство „Просвета АзБуки“ ЕООД, всички права запазени.Елка Андреева
Антония Бошнакова

Музикална  
приказка

ПОРЕДИЦА

© Издателство „Просвета АзБуки“ ЕООД, всички права запазени.Елка Андреева
Антония Бошнакова

Музикална  
приказка

ПОРЕДИЦА

5 – 6  
години

6 – 7  
години



31

Р
Ъ

К
А

 З
А

 Р
Ъ

К
А

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
IV подготвителна 
възрастова група 
Автори: Димитър Гюров 
и колектив
Размери: 21х29 см
100 страници
ISBN 978–954–360–155–4

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
III подготвителна 
възрастова група 
Автори: Димитър Гюров 
и колектив
Размери: 21х29 см
72 страници
ISBN 978–954–360–154–7

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
II възрастова група 
Автори: Димитър Гюров 
и колектив
Размери: 21х29 см
104 страници
ISBN 978–954–360–168–4

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
I възрастова група 
Автори: Димитър Гюров 
и колектив
Размери: 21х29 см
88 страници
ISBN 978–954–360–167–7

Методическото ръководство за работа в детската градина включва:
• примерно седмично разпределение на основните форми на педагогическо 
взаимодействие;
• методически указания за реализиране на целите и съдържанието по об-
разователни нап равления.

Примерни годишни тематични разпределения, чеклистове и  
още допълнителни материали може да свалите от сайтовете  
на „Просвета“ www.prosveta.bg и www.e-uchebnik.bg  
(Безплатни ресурси/За учителя).
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Забавните книжки са предназначени за деца от яслена група или за постъпващи в 
детската градина. Всяка книжка представя теми за работа през първото („Играя 
и раста“) или второто („Раста и откривам“) полугодие. Те се използват по всички 
образователни направления през цялата година. Книжките съдържат стикери и при-
ложения. Илюстрациите са достъпни и забавни.

Съдържа:
• варианти за организация на педагогическо-
то взаимодействие по образователни нап-
равления;
• разпределение на темите от книжките;
• седмично разпределение на тематичното съ-
държание по направления;
• методически насоки за използване на илюс-
тративния материал по темите;
•  игри и песни.

РАСТА И ОТКРИВАМ
Автори:  
Весела Гюрова,  
Любослава Пенева
Размери: 20х26 см
32 страници 
ISBN 978–954–01–1694–5

КНИГА 
ЗА УЧИТЕЛЯ
Автори:  
Весела Гюрова, 
Любослава Пенева

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.
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Цена 5,90 лв.

ISBN 978-954-01-1696-9

5 10 25 50 75 95 100c+m: 5 10 25 50 75 95 100c+y: 5 10 25 50 75 95 100m+y: 5 10 25 50 75 95 100c+m+y:

П О Р Е Д И Ц А

 © Издателство „Просвета – София“ АД, всички права запазени.

ИГРАЯ И РАСТА
Автори:  
Весела Гюрова, 
Любослава Пенева
Размери: 20х26 см
24 страници 
ISBN 978–954–01–1626–6

„Книга за учителя“ за програмна система „Ръка за ръка“ за 2 – 3 години може да изтеглите безплатно от сайтовете 
на „Просвета“ www.prosveta.bg и www.e-uchebnik.bg.

Яслена група (2 – 3 години)
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ПОРЕДИЦА „АБВ ИГРИ“
IV подготвителна възрастова група

Част 1. Есен 
за 6 – 7 години 
IV подготвителна 
възрастова група 
Автори:  
Десислава Коларска, 
Лора Спиридонова, 
Магдалена Стоянова и др.
Размери: 21х29 см
80 страници
ISBN 978–619–222–155–3

Част 5. Есен, Зима, 
Пролет, Лято 
за 6 – 7 години 
IV подготвителна 
възрастова група 
Автори:  
Десислава Коларска, 
Магдалена Стоянова, 
Лора Спиридонова и др.
Размери: 21х29 см
128 страници
ISBN 978–619–222–157–7

Част 2. Зима 
за 6 – 7 години 
IV подготвителна 
възрастова група 
Автори:  
Лора Спиридонова, 
Десислава Коларска, 
Магдалена Стоянова и др.
Размери: 21х29 см
80 страници
ISBN 978–619–222–159–1

Част 3. Пролет 
за 6 – 7 години 
IV подготвителна 
възрастова група 
Автори:  
Магдалена Стоянова, 
Десислава Коларска, 
Лора Спиридонова и др.
Размери: 21х29 см
80 страници
ISBN 978–619–222–163–8

Част 4. Лято 
за 6 – 7 години 
IV подготвителна 
възрастова група 
Автори:  
Магдалена Стоянова, 
Лора Спиридонова, 
Десислава Коларска и др.
Размери: 21х29 см
80 страници
ISBN 978–619–222–161–4

Поредицата се състои от четири книжки, подредени на сезонен принцип – есен, 
зима, пролет и лято ‒ и албум от 64 картона с работни материали по изобрази-
телно изкуство и конструиране и технологии. Тя утвърждава мястото и ролята 
на образователните игри при подготовката на децата за училище.
Всяка седмица се работи върху една тема по всички образователни направления. 
Включени са много и разнообразни задачи за развитие на речта, за усвояване на бук-
веното писмо като основа на четенето и писането. Има упражнения за развиване на 
фината моторика ‒ оцветяване, рисуване, изписване на елементи на буквеното пис-
мо по модели.  На всяка страница има лента със задачи за индивидуална работа. Вклю-
чени са и диагностични задачи. Листовете се откъсват и се слагат в портфолиото 
на детето. Така родителите проследяват какво е научило то в детската градина. 
Връзката между текста и илюстративния материал позволява и на родители да 
работят самостоятелно с децата си у дома.

АБВигри 
ДИСК „СВЕТЪТ Е ЧУДЕСЕН 
С МУЗИКА И ПЕСЕН“ 
за 6 – 7 години 
IV подготвителна 
възрастова група 
Автор Силвия Бошнакова

Книжката по музика е електронна и се предлага в два 
варианта: през онлайн платформа и на диск в mp3 фор-
мат. Съдържа песни и инструментални съпроводи, про-
изведения за слушане, музика за движения и др.
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Книгата за учителя помага лесно и методически правилно да се планира всеки ден 
работата по всяко образователно направление. 
Темите са обвързани и планирани за осем седмици. В първата книжка те са свързани 
с правилата, от които се ръководят децата: играем, успяваме, мечтаем, планира-
ме, познаваме, съобразяваме се, защото го правим заедно – „Нашата градина „Слън-
це“, „Нашите приятели“, „Нашият свят“... 
Във втората книжка темите са насочени към оценяване на собствените възмож-
ности и развитие на устойчиво отношение към избора на дейност и поемането на 
отговорност – „Празнувам“, „Споделям ви“, „Избирам“... В третата книжка – с прояви 
на качества, способности, добродетели – „Признателен съм“, „Активен съм“, „Любо-
питен съм“... В четвъртата книжка – със значението на опи та за постигане на на-
меренията във всекидневието и споделяне на преживяванията, съпътстващи пос-
тиженията – „Гордея се и искам“, „Познавам и решавам“, „Изпробвам и отгатвам“...
Съдържа: 
 • разпределение на темите по седмици в книжките на детето;
• примерно седмично разпределение; 
• примерни насоки за работа чрез различни организационни форми; допълнителни 
идеи за провеждане на всяка ситуация в книжките за детето, включително работа 
със страничната лента за индивидуална работа;
• насоки за оценяване на резултатите на децата по образователните нап равления.

Електронният вариант на 
книжката съдържа:
• интерактивни ресурси 
по всички образователни 
направления;
• художествени произведе-
ния, пословици, гатанки; 
• видеофилми;
• презентации на елемен-
тарни опити за деца.

ЕЛЕКТРОНЕН 
ВАРИАНТ

Интерактивна 
презентация

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
АБВигри  
за 6 – 7 години
Автори:  
Магдалена Стоянова, 
Десислава Коларска,  
Лора Спиридонова,  
Бойка Софийска, 
Силвия Бошнакова
Размери: 21х29 см
136 страници
ISBN 978–619–222–179–9
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III подготвителна възрастова група

Поредицата се състои от четири книжки, подредени на сезонен принцип – есен, 
зима, пролет и лято – и албум от 64 картона с работни материали по изобразител-
но изкуство и конструиране и технологии. 
Всяка седмица се работи върху една тема по всички образователни направления. Сед-
мичната тема се реализира чрез използването на съвременни форми на предучилищ-
но образование: педагогическа ситуация, екипна работа, детски проекти, детско пре-
зентиране и др. Включени са много и разнообразни задачи за развитие на речта. Има 
упражнения за развиване на фината моторика – оцветяване, рисуване, повторение 
по пунктир. На всяка страница има лента със задачи за индивидуална работа. Включе-
ни са и диагностични задачи. Листовете се откъсват и се слагат в портфолиото на 
детето. Така родителите проследяват какво е научило то в детската градина. 
Връзката между текста и илюстративния материал позволява и на родители да 
работят самостоятелно с децата си у дома.

АБВигри 
ДИСК „СВЕТЪТ Е ЧУДЕСЕН 
С МУЗИКА И ПЕСЕН“ 
за 5 – 6 години 
III подготвителна 
възрастова група 
Автор Силвия Бошнакова

Дискът по музика съдържа песни и инструментални 
съпроводи, произведения за слушане, музика за движе-
ния и др.

Част 1. Есен 
за 5 – 6 години 
III подготвителна 
възрастова група 
Автори:  
Десислава Коларска, 
Лора Спиридонова, 
Магдалена Стоянова и др.
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–619–222–154–6

Част 2. Зима 
за 5 – 6 години 
III подготвителна 
възрастова група 
Автори:  
Лора Спиридонова, 
Магдалена Стоянова, 
Десислава Коларска и др.
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–619–222–158–4

Част 3. Пролет 
за 5 – 6 години 
III подготвителна 
възрастова група 
Автори:  
Магдалена Стоянова, 
Десислава Коларска, 
Лора Спиридонова и др.
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–619–222–162–1

Част 4. Лято 
за 5 – 6 години 
III подготвителна 
възрастова група 
Автори:  
Магдалена Стоянова, 
Лора Спиридонова, 
Десислава Коларска и др.
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–619–222–160–7

Част 5. Есен, Зима, 
Пролет, Лято 
за 5 – 6 години 
III подготвителна 
възрастова група 
Автори:  
Магдалена Стоянова, 
Десислава Коларска, 
Лора Спиридонова и др.
Размери: 21х29 см
128 страници
ISBN 978–619–222–156–0
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Книгата за учителя помага лесно и методически правилно да се планира всеки ден 
работата по всяко образователно направление. 

Темите са обвързани и планирани за осем седмици. В първата книжка те са свързани 
с личния опит на децата, личностното им изразяване и развитие – „Моят дом“, 
„Моята изненада“, „Моят проект“... Във втората книжка – със социалната интегра-
ция и приобщаването към детската общност на знаещите и можещите – „Правим 
заедно“, „Успявам с вас“, „Участвам с другите“... В третата книжка – с уменията на 
детето да изразява чрез своето творчество представите си за заобикалящия го 
свят – „Нужно е“, „Важно е“, „Приятно е“...  В четвъртата книжка – с проява на граж-
дански и на социални компетенции – „Място за игри“, „Сигурност в деня“, „Подкрепа 
в беда“...

Съдържа: 

 • разпределение на темите по седмици в книжките на детето;
• примерно седмично разпределение; 
• примерни насоки за работа чрез различни организационни форми; допъл-
нителни идеи за провеждане на всяка ситуация в книжките за детето, 
включително работа със страничната лента за индивидуална работа;
• насоки за оценяване на резултатите на децата по образователните 
нап равления.

Електронният вариант 
на книжката съдържа:
• интерактивни ресурси 
по всички образователни 
направления;
• художествени произведе-
ния, пос ло вици, гатанки; 
• видеофилми;
• презентации на елемен-
тарни опити за деца.

ЕЛЕКТРОНЕН 
ВАРИАНТ

Интерактивна 
презентация

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
АБВигри  
за 5 – 6 години
Автори:  
Магдалена Стоянова, 
Лора Спиридонова, 
Десислава Гюрова-Коларска,  
Бойка Софийска, 
Силвия Бошнакова
Размери: 21х29 см
124 страници
ISBN 978–619–222–178–2
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II възрастова група

Част 3. Есен, Зима, 
Пролет, Лято 
за 4 – 5 години 
II възрастова група 
Автори:  
Десислава Коларска, 
Магдалена Стоянова, 
Лора Спиридонова и др.
Размери: 21х29 см
128 страници
ISBN 978–619–222–320–5

Поредицата „АБВ игри” за втора възрастова група (деца на 4 – 5 години) е основно 
преработена така, че да отговаря на новите държавни образователни стандарти 
за предучилищното образование. Съдържанието е оптимизирано и вече е събрано 
в две книжки и албум. 

Книжките са разработени на сезонен принцип – „Есен, зима” и „Пролет, лято”, и 
обхващат всички образователни направления. Форматът им е по-удобен. Страни-
ците лесно се откъсват от книжното тяло, за да се приложат към портфолиото 
на детето. Книжките са богато илюстрирани, съдържат разнообразни увлекател-
ни задачи и осигуряват свобода на детската фантазия и мисленето. Авторите 
предлагат входящо, текущо и изходящо проследяване на резултатите на детето, 
които може да се нанасят в приложените чеклистове.

Книжките „АБВ игри” са лесни и удобни за ползване не само от учителите в детски-
те градини, но и от родителите, които с тях могат да подпомагат развитието на 
децата си при заниманията вкъщи.

Част 1. Есен, Зима 
за 4 – 5 години 
II възрастова група 
Автори:  
Лора Спиридонова, 
Десислава Коларска, 
Магдалена Стоянова и др.
Размери: 21х29 см
112 страници
ISBN 978–619–222–318–2

Част 2. Пролет, Лято 
за 4 – 5 години 
II възрастова група 
Автори:  
Магдалена Стоянова, 
Десислава Коларска, 
Лора Спиридонова и др.
Размери: 21х29 см
112 страници
ISBN 978–619–222–322–9

Част 3 „Есен, зима, пролет, лято“ включва 64 картона 
с материали по образователните направления „Кон-
струиране и технологии” и „Изобразително изкуство”.

АБВигри 
ДИСК „СВЕТЪТ Е ЧУДЕСЕН 
С МУЗИКА И ПЕСЕН“ 
за 4 – 5 години 
II възрастова група 
Автор Силвия Бошнакова

Книжката по музика е електронна и се предлага в два 
варианта: през онлайн платформа и на диск в mp3 
формат. Съдържа песни и инструментални съпроводи, 
произведения за слушане, музика за движения и др.
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Всяка книжка има елек-
тронен вариант, в който 
са включени:
• интерактивни задачи 
по всички образователни 
направления;
• аудиозаписи на худо-
жествени произведения;
• видеофилми.

Подпомага учителя лесно и методически правилно да планира работата си всеки 
ден по всяко образователно направление. Темите са общи за всички направления. 
През първите осем седмици те са свързани с умения за опознаване на света и за 
проява на уважение към близки хора. През вторите осем седмици се усъвършен-
ства поведението на детето. От 17-а до 24-та седмица темите са свързани с 
преживяването на всичко емоционално значимо за неговото развитие. От 25-а 
до 32-ра седмица се работи върху различни варианти на социално и съобразено с 
правилата поведение. 
Книгата съдържа:
• разпределение на темите по седмици;
• примерно седмично разпределение; 
• насоки за работа чрез различни организационни форми;
• допълнителни идеи за провеждане на всяка ситуация в книжките;
• насоки за оценяване на резултатите по образователните направления.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
АБВигри  
за 4 – 5 години
Автори:  
Магдалена Стоянова, 
Лора Спиридонова, 
Десислава Коларска, 
Бойка Софийска, 
Силвия Бошнакова
Размери: 21х29 см
112 страници
ISBN 978–619–222–258–1

ЕЛЕКТРОНЕН 
ВАРИАНТ

Интерактивна 
игра
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I възрастова група

Поредицата „АБВигри” за първа възрастова група (деца на 3 – 4 години) е основно 
преработена така, че да отговаря на новите държавни образователни стандарти 
за предучилищното образование. Съдържанието е оптимизирано и вече е събрано 
в две книжки и албум. Те са разработени на сезонен принцип („Есен, зима” и „Пролет, 
лято”) и обхващат всички образователни направления. Форматът им е по-удобен. 
Страниците лесно се откъсват от книжното тяло, за да се приложат към порт-
фолиото на детето. Книжките са богато илюстрирани, съдържат разнообразни 
увлекателни задачи и осигуряват свобода на детската фантазия и мисленето. Ав-
торите предлагат входящо, текущо и изходящо проследяване на резултатите на 
детето.

Книжките „АБВигри” са лесни и удобни за ползване не само от учителите в дет-
ските градини, но и от родителите, които с тях могат да подпомагат развитие-
то на децата си при заниманията вкъщи.

Част 3. Есен, Зима, 
Пролет, Лято 
за 3 – 4 години 
I възрастова група 
Автори:  
Лора Спиридонова, 
Магдалена Стоянова, 
Десислава Коларска и др.
Размери: 21х29 см
128 страници
ISBN 978–619–222–319–9

Част 1. Есен, Зима 
за 3 – 4 години 
I възрастова група 
Автори:  
Десислава Коларска, 
Лора Спиридонова, 
Магдалена Стоянова и др.
Размери: 21х29 см
80 страници
ISBN 978–619–222–317–5

Част 2. Пролет, Лято 
за 3 – 4 години 
I възрастова група 
Автори:  
Лора Спиридонова, 
Магдалена Стоянова, 
Десислава Коларска и др.
Размери: 21х29 см
80 страници
ISBN 978–619–222–321–2

Част 3 „Есен, зима, пролет, лято“  включва 64 картона 
с материали по образователните направления „Кон-
струиране и технологии” и „Изобразително изкуство”.

АБВигри 
ДИСК „СВЕТЪТ Е ЧУДЕСЕН 
С МУЗИКА И ПЕСЕН“ 
за 3 – 4 години 
I възрастова група 
Автор Светлана Струнджева

Дискът по музика съдържа песни и инструментални 
съп роводи, произ ведения за слу шане, музика за движе-
ния и др.
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Всяка книжка има елек-
тронен вариант, в който 
са включени:
• интерактивни задачи 
по всички образователни 
направления;
• аудиозаписи на худо-
жествени произведения;
• видеофилми.

Подпомага учителя лесно и методически правилно да 
планира работата си всеки ден по всяко образователно 
направление. Темите са общи за всички направления. През 
първите осем седмици те са свързани с реакциите на 
3 – 4-годишните към близки лица и обекти. През вто-
рите осем седмици се усъвършенства сравняването на 
поведението с другия спрямо личните намерения и оч-
аквания. От 17-а до 24-та седмица са включени теми за 
опознаване на всекидневието на детето. От 25-а до 
32-ра седмица то оценява възможности за отхвърляне 
на алтернативи. Книгата съдържа:
• разпределение на темите по седмици;
• примерно седмично разпределение; 
• насоки за работа чрез различни организационни фор-
ми;
• допълнителни идеи за провеждане на всяка ситуация 
в книжките;
• насоки за оценяване на резултатите по образовател-
ните направления.

ЕЛЕКТРОНЕН 
ВАРИАНТ

Примерни годишни тематични разпределения, 
чеклистове и още допълнителни материали 
може да свалите от сайтовете на „Просвета“ 
www.prosveta.bg и www.e-uchebnik.bg  
(Безплатни ресурси/За учителя).

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
АБВигри 
за 3 – 4 години
Автори:  
Магдалена Стоянова, 
Лора Спиридонова, 
Десислава Коларска, 
Бойка Софийска, 
Светлана Струнджева
Размери: 21х29 см
96 страници
ISBN 978–619–222–257–4
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Чанта  
за комплекта

Флашкарти „POP! 1“ 
100 бр. Размери: 11х15 см

Картите са номерирани, а на обратната 
им страна са изписани думите. Учителят 
и децата ги използват при въвеждане и 
затвърдяване на лексиката от приказни-
те истории, песните, стихотворенията 
и в много учебно-игрови дейности.

Сюжетни карти „POP! 1“ 
74 бр. Размери: 21х29 см

Включват всички илюстрации от кни-
гата за детето в размер А4. Изключи-
телно удобно и ефективно дидактично 
средство за онагледяване на лексиката, 
понятията и ситуациите от приказни-
те истории.

Езиковата система „POP!“ е разработена в три нива. Увлекателни истории, представени чрез ярки илюс-
трации, занимателни задачи, игри и дейности подготвят децата за реално общуване на английски език. С 
помощта на звукозаписите, флашкартите, таблата и различни езикови игри, описани в книгата за учителя, 
малките ученици овладяват уменията слушане и говорене, учат се да драматизират истории, да пеят, усво-
яват важни езикови, социални и учебни умения.

Всяко ниво на учебния комплект включва: книга за детето с приложение със стикери; книга за учителя; аудио 
CD със записите на диалозите, стихотворенията и песните; аудио CD с инструменталните версии на песни-
те – безплатен ресурс за учителя; комплект флашкарти (Flashcards); комплект сюжетни карти (Story Cards); 
Плакати (Posters); куклите Лили и Уили (Puppets).

Кукла Лили Кукла Уили

Плакати 
3 бр. Размери: 50х70 см

Първото ниво „РОР! 1“ съдържа разнообразни задачи, 
които правят усвояването на английския език лесно 
и интересно. Приказните истории и приключенията 
на героите Лили и Уили създават атмосфера, близка 
до детския свят. Новите думи (над 300) се усвояват 
в контекста на кратки приказни истории. Предвидени 
са дейности за развиване на фината моторика: 
оцветяване, ограждане и свързване. Включено е 
приложение от четири страници със стикери.

Дискът съдържа: звукозаписите на всички приказни 
истории (Stories); авторски песни (Songs); инструмен-
тални версии на песните (Karaoke Versions); ритмични 
стихчета (Chants); стихотворения (Rhymes).

КНИГА ЗА ДЕТЕТО 
„POP! 1“ + CD
Автори:  
Ангелина Цветкова, 
Елка Ставрева 
Размери: 20х26 см 
64 страници 
ISBN 978–954–01–2711–8

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
„POP! 1“
Автори:  
Ангелина Цветкова, 
Елка Ставрева 
Размери: 21х29 см 
152 страници 
ISBN 978–954–01–2712–5

CD „POP! 1“
Музика:  
Лаура Джош-Марков,  
Константин Марков 
Текст: Ангелина Цветкова, 
Елка Ставрева 
Аранжименти:  
Константин Марков

РОР! Английски език за деца на 4 – 7 години
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Второто ниво „РОР! 2“ разширява 
знанията на децата по английски 
език чрез нови приказни истории 
с ярки илюстрации, игри и задачи. 
Общуването между децата е главна 
цел на обучението. Диалозите са 
написани на лесен и жив език, а 
игровият елемент в дейностите 
превръща ученето в удоволствие.

КНИГА ЗА ДЕТЕТО 
„POP! 2“ + CD 
Автори: Ангелина Цветкова, 
Елка Ставрева
Размери: 20х26 см
68 страници и 8 страници със стикери 
ISBN 978–954–01–2771–2

Сюжетни карти „POP! 3“ 
82 бр. Размери: 21х29 см

Флашкарти „POP! 3“ 
100 бр. Размери: 11х15 см

Плакати „POP! 3“ 
4 бр. Размери: 50х70 см

Сюжетни карти „POP! 2“ 
100 бр. Размери: 21х29 см

Флашкарти „POP! 2“ 
100 бр. Размери: 11х15 см

Плакати „POP! 2“ 
2 бр. Размери: 50х70 см

В третото ниво „POP! 3“ децата продължават пътешествието си в английския език, като стават участници 
в нови приказни истории с любимите си герои Лили и Уили. Така те затвърдяват знанията си по темите 
„Семейство“ и „Околен свят“, учат названията на професиите, говорят за всекидневните си занимания. А 
в създаването на една от темите участваха самите деца – в главния герой на историята те ще познаят 
жирафчето, което стана победител в конкурса за най-хубава рисунка на издателство „Просвета“ „Да намерим 
приятел на Лили и Уили“.

Аудиодискът е неразделна част от учебния комплект. 
Той съдържа:

• звукозаписи на десет приказни истории (Stories);
• девет авторски песни (Songs);
• звукозаписи на упражненията за слушане с разбиране;
• звукозаписи на задачите от трите теста за оценя-
ване на знанията (Tests).

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
„POP! 3“ 
Автори:  
Ангелина Цветкова, 
Елка Ставрева
Размери: 21х29 см
172 страници 
ISBN 978–954–01–2883–2

CD „POP! 3“ 
Автори: Ангелина Цветкова, 
Елка Ставрева
Композитор: 
Лаура Джош-Марков
Аранжименти:  
Константин Марков

КНИГА ЗА ДЕТЕТО 
„POP! 3“ + CD 
Автори:  
Ангелина Цветкова, 
Елка Ставрева
Размери: 20х26 см 
72 страници и 8 страници 
със стикери 
ISBN 978–954–01–2882–5

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
„POP! 2“
Размери: 21х29 см
184 страници 
ISBN 978–954–01–2772–9
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Поредица „Играя и пиша“
Поредицата съдържа 13 книжки за децата от 4 до 7 години. Те развиват познавателните способности 
на детето и тренират фината моторика на ръката. Простотата на рисунките, разнообразието от 
упражнения и цветовото оформление на кориците стимулират детето и правят работата му по-
приятна. Предназначени са за три възрастови групи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОМАГАЛА към нашите комплекти

Детето се учи да възприема с лекота гласните, цифрите и главните букви, които 
ще срещне в книжките. Ще придобие увереност в силите си и ще се справи успешно 
с писането в 1. клас.

Детето очертава картинки по прекъсната линия и оц-
ветява спо ред инструкциите на всяка страница, учи 
се да сравнява и групира. 

Детето се учи да изписва елементи на букви и цифри.  
Така то постига лекотата, необходима, за да се научи 
да пише с ясен и красив почерк.

ЗА 4 – 5 ГОДИНИ 
КНИЖКИ 1, 2, 3 И 4
Размери: 14х21 см, 20 страници

ЗА 6 – 7 ГОДИНИ 
КНИЖКИ 1, 2, 3, 4 И 5
Размери: 14x21 см
20 страници

ЗА 5 – 6 ГОДИНИ 
КНИЖКИ 1, 2, 3 И 4
Размери: 14x21 см, 20 страници
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Поредица „Броя и смятам“ Автор: Бев Дънбар 

Развива и затвърдява основни математически умения и осигурява на децата увереност и добри резултати 
в училище. Разнообразните задачи, веселите илюстрации и стикерите награди правят математиката наис-
тина забавна.

Поредица „Първи книжки за моята библиотека“

ЦВЕТОВЕТЕ
Автор: Кристиан Гънзи
Размери: 12х15 см
34 страници 
ISBN 978–954–01–2504–6

МОЕТО ТЯЛО
Автор: Кристиан Гънзи
Размери: 12х15 см
34 страници 
ISBN 978–954–01–2503–9

ЧИСЛАТА
Автор: Кристиан Гънзи
Размери: 12х15 см
34 страници 
ISBN 978–954–01–2501–5

ЗООЛОГИЧЕСКАТА 
ГРАДИНА
Автор: Кристиан Гънзи
Размери: 12х15 см
34 страници 
ISBN 978–954–01–2502–2

УЧА СЕ ДА ГРУПИРАМ 
И СРАВНЯВАМ 
Книжка 1 за 4 – 5 години
Размери: 20х27 см 
48 страници 
ISBN 978–954–01–2581–7

УЧА ЧИСЛАТА ДО 5 
Книжка 2  
за 5 – 6 години
Размери: 20х27 см 
48 страници 
ISBN 978–954–01–2582–4

УЧА ЧИСЛАТА ДО 10 
Книжка 4  
за 6 – 7 години
Размери: 20х27 см 
48 страници 
ISBN 978–954–01–2583–1

УЧА СЕ ДА РАЗПОЗНАВАМ 
ФИГУРИ И МЕРКИ 
Книжка 3 за 5 – 6 години
Размери: 20х27 см 
48 страници 
ISBN 978–954–01–2585–5

УЧА СЕ ДА РИСУВАМ 
И ИЗМЕРВАМ 
Книжка 5 за 6 – 7 години
Размери: 20х27 см 
48 страници 
ISBN 978–954–01–2584–8

СЪБИРАМ И ИЗВАЖДАМ  
ДО 10 
Книжка 6 за 6 – 7 години
Размери: 20х27 см 
48 страници 
ISBN 978–954–01–2599–2

СЪБИРАМ И ИЗВАЖДАМ  
ДО 20 
Книжка 8 за 6 – 7 години
Размери: 20х27 см 
48 страници 
ISBN 978–954–01–2601–2

УЧА ЧИСЛАТА ДО 20 
Книжка 7 
за 6 – 7 години
Размери: 20х27 см 
48 страници 
ISBN 978–954–01–2600–5
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Поредица „Играя и уча“
Система, разработена от водещи европейски педагози в удобен за работа формат. Предложени са задачи с 
упражнения за рисуване, оцветяване и комбиниране, които стимулират у децата концентрацията, развиват 
мисленето и фината моторика.
За работа в детската градина и вкъщи.

МАТЕМАТИЦИ  
УМНИЦИ 3 
за 6 – 7 години
Автори:  
Т. Велинова, Ю. Гарчева,  
Г. Златанова, Н. Ралчева,  
К. Йорданова, Б. Милева
Размери: 20х26 см
52 страници
ISBN 978–954–01–2507–7

ИГРИ С ЧИСЛА
Автори:  
Виолета Ванева, 
Севдалина Витанова, 
Мария Стоилова
Размери: 20х26 см
28 страници 
ISBN 978–954–01–1611–2

Книжките са предназначени за 6 – 7-годишните деца. 
Те помагат на бъдещите първокласници да опознаят 
и обикнат света на математиката. Насочени са към 
осмисляне и усвояване на математически предста-
ви, като се съхранява радостта от познавателните 
игри.

В тази книжка децата 
ще се научат как да 
се движат безопасно 
на улицата с колело, 
на кънки или скейт-
борд. Подходяща за 
деца на 4 – 6 години.

НА УЛИЦАТА БЕЗОПАСНО 
НА КОЛЕЛА С ЖАБКА  
ШЛЯПКА
Размери: 21х29 см
18 страници 
ISBN 978–954–01–2642–5

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
за 4 – 5 години
Размери: 15х21 см 
76 страници
ISBN 978–954–01–2512–1

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
за 5 – 6 години
Размери: 15х21 см 
76 страници
ISBN 978–954–01–2513–8

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
за III подготвителна 
възрастова група
Размери: 13х20 см 
80 страници
ISBN 978–954–01–2732–3

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
за IV подготвителна 
възрастова група
Размери: 13х20 см 
80 страници
ISBN 978–954–01–2733–0
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Полезни книжки, които развиват логическото мислене, въображението и фината моторика, учат децата 
да разпознават цифрите, да оцветяват и свързват по зададен модел. Докато рисуват и изпълняват 
задачите в книжките, пред очите им се появяват приказни замъци, феи, елфи, малки футболисти, 
вълшебни картини и други красиви изображения. Вдъхновяват и увличат детето, развиват неговите 
умения и му носят радост и удовлетворение.

МАТЕМАТИЧЕСКИ 
ВЪЛШЕБСТВА 
за 5 – 6 години
Размери: 21х29 см
48 страници 
ISBN 978–954–01–3011–8

РИСУВАМ 
СТЪПКА ПО СТЪПКА 
за 4 – 5 години
Размери: 21х29 см
48 страници 
ISBN 978–954–01–3013–2

ВЕСЕЛИ КАРТИННИ 
ЗАГАДКИ 
Елфи и феи 
за 6 – 7 години
Размери: 13х20 см 
80 страници 
ISBN 978–954–01–3010–1

ВЕСЕЛИ КАРТИННИ  
ЗАГАДКИ 
Футбол 
за 6 – 7 години
Размери: 13х20 см
80 страници 
ISBN 978–954–01–3009–5

РИСУВАМ 
СТЪПКА ПО СТЪПКА 
за 6 – 7 години
Размери: 21х29 см
48 страници 
ISBN 978–954–01–3014–9

МАТЕМАТИЧЕСКИ 
ВЪЛШЕБСТВА 
за 6 – 7 години
Размери: 21х29 см
48 страници 
ISBN 978–954–01–3012–5

ЦИФРИ И ЗАГАДКИ
Автор:  Катрин Мерле
Размери: 17х24 см
80 страници 
ISBN 978–954–01–2436–0

РИСУНКИ И ЗАГАДКИ
Автори:  Катрин Мерле, 
Ангелика Пенер
Размери: 17х24 см 
80 страници 
ISBN 978–954–01–2437–7
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Незаменима енциклопедия на диви и домашни животни. 
Представя подробно повече от 160 известни и слабо 
познати животни и дава кратка информация за други 
650. Видовете, които се срещат в България, са отбе-
лязани със звездичка. Енциклопедията съдържа богат 
илюстративен материал и азбучен показалец за бърза 
и удобна справка.

Ако смятате, че децата ви използват дистанционното 
на телевизора повече от въображението си, ето 501 
смешни, творчески и образователни начина да им помог-
нете да се забав ляват независимо от сезона и от часа.

За всички деца, които започват да учат азбуката, 
„Просвета“ събра букви и животни в прекрасна цветна 
книжка със стихотворения и картинки. 

ДА ВЪЗПИТАВАМЕ ПРАВИЛНО 
МАЛКОТО ДЕТЕ
Автори: Сандра Радзаноуър Уолкоф, 
д-р Нийла С. Шварцбърг,  
Джейн И. Мекууд-Яздпур
Размери: 21х29 см, 236 страници 
ISBN 978–954–01–2731–6

501 ЗАНИМАНИЯ ЗА ДЕЦА
Автор: Дай Ходжис
Размери: 15х23 см 
510 страници 
ISBN 978–954–01–1283–1

ЧУДНА АЗБУКА
Автори: Надежда Радулова 
(стихотворения)
Свобода Цекова (илюстрации)
Размери: 17х24 см 
64 страници 
ISBN 978–954–01–2666–1

ГОЛЯМА КНИГА 
ЗА ЖИВОТНИ
Автор: Марина Манси
Размери: 21x29 см
240 страници 
ISBN 978–954–01–1908–1

468 невероятни начина да забавлявате, учите, зани-
мавате и радвате вашето малко дете. В книгата ще 
откриете:
• игри, които стимулират ума и развиват нови умения;
• невероятни идеи за добри съвместни преживявания с 
цялото семейство;
• интересни дейности, които ще привлекат внимание-
то на цяла група малки буйни гости.

КНИГА ЗА ИГРИ  
И ЗАНИМАНИЯ С МАЛКОТО 
ДЕТЕ
Автор:  Робин Маклър
Размери: 14х21 см
296 страници 
ISBN 978–954–01–2450–6
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Таблото и флашкартите „Превозни средства“ онагледяват представите на детето по образователно направ-
ление „Конструиране и технологии“ и му помагат, докато играе и се забавлява в детската градина или вкъщи, 
да формира знания и умения за групиране по признак, обобщени представи за сгради с различно предназначение 
– железопътна гара, аерогара, автогара, морска гара, умения за ориентиране в групови правила, самоконтрол и 
самооценяване.

Таблото и флашкартите дават възможност на детето да участва активно в игрово-образователния процес 
и да отговори на въпросите: „Къде се движи превозното средство?, Как се задвижва?, За какво служи?, Кой го 
управлява?“. 

Таблото и флашкартите „Професии“ онагледяват представите на детето по образователното нап равление 
„Околен свят“ и му помагат, докато играе и се забавлява в детската градина или вкъщи, да опознава различните 
професии и трудовите дейности на хората, средствата на труда и облеклото на хората в техните професии, 
конкретните резултати от труда и етапите, необходими за постигането им, връзките в труда на хората с 
различни професии.

Таблото и флашкартите дават възможност на детето да отговори на въпросите: „Какво работи?, Какви 
действия извършва?, Какви средства са необходими за тази професия?, Как помага на хората?“.

ТАБЛО 
„ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА“ 
(двустранно)
Размери: 100х70 см

ТАБЛО 
„ПРОФЕСИИ“ 
(двустранно)
Размери: 100х70 см

ФЛАШКАРТИ 
„ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА“
Размери: 14х18 см 
48 броя

ФЛАШКАРТИ 
„ПРОФЕСИИ“
Размери: 14х18 см 
48 броя
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Уважаеми колеги,

Издателска група „Просвета“ Ви предлага да избирате 
между три поредици от книжки за детските градини – но-
вата „Чуден свят“ и добре познатите Ви „Ръка за ръка“ 
и „АБВ игри“.

Предполагам, че веднага ще попитате: Но защо три? 
Не са ли много?

Не са. Сами знаете колко различни са децата. А и Вие, 
техните първи учители, имате свои индивидуални изиск-
вания към материалите, с които работите. Винаги е по-
добре да можете да избирате и да откриете това, което 
подхожда най-точно на Вашия стил на преподаване.

Поредицата „Чуден свят“ на „Просвета“ е разрабо-
тена от екип преподаватели във Факултета по науки за 
образованието и изкуствата на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“. Той е чудесна сплав от утвърдени 
и млади автори на книжки, учебници и учебни помагала.

„Ръка за ръка“ и „АБВ игри“ спечелиха много верни по-
читатели през годините. Затова решихме да ги направим 
още по-добри. Оптимизирахме съдържанието им, направи-
хме графичния им дизайн по-функционален, добавихме ал-
буми с работни материали. 

И нещо много важно – всяка книжка в трите поредици 
има електронен вариант, а музикалните книжки са само 
електронни. Добавените в тях аудиозаписи, видеоклипо-
ве, анимирани песни, галерии от снимки, интерактивни уп-
ражнения и др. ще превърнат заниманията на всяко дете 
в увлекателно и запомнящо се преживяване.

Която и поредица да изберете, гарантираме Ви, че ще 
постигнете очакваните резултати, заложени в държав-
ния образователен стандарт. И трите предлагат книжки 
за четирите възрастови групи в предучилищния етап.

Разгледайте ги на нашите сайтове www.prosveta.bg и 
www.e-uchebnik.bg. Там ще намерите информация и за обу-
чителните програми, по които можете да добиете квали-
фикационни кредити.

Благодаря Ви, че избирате „Просвета“.

Йоана Томова,
Председател на Съвета на директорите

на издателска група „Просвета“

ПРОДАЖБА НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 
И УЧЕБНО-ПОМОЩНА ЛИТЕРАТУРA
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СКЛАД И ДОСТАВКИ 
„ПРОСВЕТА“

1839 София, бул. „Ботевградско шосе“ № 234
тел.: 02/483 00 96; 0884 110 414; факс 02/945 61 84
имейл: realizacia@prosveta.bg

КНИЖНА БОРСА 
„ИСКЪР“

1258 София, жк „Дружба 1“, ул. „Поручик Христо Топракчиев“ № 11
тел. 0884 110 415; имейл: kamelia.georgieva@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦA 
„ПРОСВЕТА“ В СОФИЯ

ул. „Цар Иван Асен II“ № 39
тел.: 02/944 20 64; 0882 990 445; 0884 430 732; факс 02/944 18 50
имейл: ivan.asen@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦА 
„ПРОСВЕТА“ В РУСЕ

7000 Русе, ул. „Воден“ № 12
тел. 082/845 860; имейл: russe@prosveta.bg

2. ЧРЕЗ 
ПРЕДСТАВИТЕЛ

Свържете се с представителя на издателството за вашия регион. Данните 
за връзка можете да намерите на интернет страницата www.prosveta.bg в 
рубриката Информационни центрове.

3. ЧРЕЗ ТЪРГОВЦИ Посетете сайта на издателство „Просвета“ www.prosveta.bg и вижте
списъка на търговците, чрез които можете да закупите нашите издания.

4. ОНЛАЙН
Влезте в сайтовете на издателство „Просвета“ www.prosveta.bg и e-uchebnik.bg
и изберете търсените заглавия. Можете да ги поръчате директно и през
посочените там е-книжарници.

За групови заявки за познавателни книжки и учебни помагала за 2 – 3, 3 – 4, 4 – 5 години 
и за „POP!“ – английски език за деца, предлагаме атрактивни търговски отстъпки.

Вижте ги на нашия сайт www.prosveta.bg.

Безплатните познавателни книжки и учебни помагала за разпространение  
в подготвителните групи в системата на предучилищното образование 
съгласно ПМС № 79/13.04.2016 г. можете да поръчате:

• ОНЛАЙН от сайта www.prosveta.bg на Издателска група „Просвета“.
Указание за попълване вижте в електронния формуляр.
В случай че към заявката Ви е необходим договор, моля отбележете в съответното поле.
Попълнете заявките и натиснете бутона „Изпрати”. След като ги обработим,
на посочения от Вас имейл ще получите заявки с договор, подписан и подпечатан
от издателство „Просвета“.
Екземпляр от договора, подписан от директора и с печат на детската градина  
или училището, изпратете сканиран на имейл: marketing@prosveta.bg, или на адрес: 

София 1618, ул. „Любляна” № 11,
Информационен център на издателство „Просвета”

• При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден
от 09.00 до 17.00 ч. на тел.: 02/923 18 49, 923 18 51, 923 18 52,
или на имейл: marketing@prosveta.bg.

ПОРЪЧКА НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ И
УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА



2020/2021 г.КАТАЛОГ
ЗА ВСИЧКИ 
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 
В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
И ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ
ГРУПИ В УЧИЛИЩЕ

НАЦИОНАЛНА  
ИНФОРМАЦИОННА  
МРЕЖА „ПРОСВЕТА“

София 1618, ул. „Любляна“ № 11
тел.: 02/923 18 47, 923 18 49, 923 18 51, 923 18 52
имейл: nim@prosveta.bg, marketing@prosveta.bg

www.prosveta.bg  
www.e-uchebnik.bg

издателска  
група  

· просвета ·

г о д и н и

Всичко започва с 

ПРОСВЕТА

Благоевград 2700
Информационен център „Просвета“
ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 24
тел.: 0884 110 402, 0884 110 807
имейл: blagoevgrad@prosveta.bg

Бургас 8000
Информационен център „Просвета“
ул. „Патриарх Евтимий“ № 53
тел.:  056/801 649,  

0884 110 382, 0882 641 935,  
0884 110 805, 0885 101 276

имейл: burgas@prosveta.bg
Варна 9000

Информационен център „Просвета“
ул. „Сава Доброплодни“ № 13
тел.:  052/640 047, 

0884 110 383, 0884 603 184, 
0884 110 803

имейл: varna@prosveta.bg
Велико Търново 5000

Информационен център „Просвета“
ул. „Симеон Велики“ № 7
тел.:  062/646 892, 

0884 110 384, 0882 632 601
имейл: v.tarnovo@prosveta.bg

Видин 3700
Информационен център „Просвета“
ул. „Търговска“ № 33
тел.:  094/600 039, 0884 110 385
факс 094/923 142
имейл: vidin@prosveta.bg

Враца 3000
Информационен център „Просвета“
ул. „Софроний Врачански“ № 34
тел.: 0884 110 386, 0884 430 852
имейл: vratsa@prosveta.bg

Габрово 5300
Информационен център „Просвета“
бул. „Стефан Караджа“ № 17
тел. 0884 110 387
имейл: gabrovo@prosveta.bg

Добрич 9300
Информационен център „Просвета“
ул. „Отец Паисий“ № 16
тел.: 0884 110 388
имейл: dobrich@prosveta.bg

Кърджали 6600
Информационен център „Просвета“
бул. „България“ № 47, 
комплекс „Орфей“, партер
тел. 0884 110 389, 0899 715 870
имейл: kardzhali@prosveta.bg

Кюстендил 2500
Информационен център „Просвета“
ул. „Любен Каравелов“ №  3, ет. 2, офис 1
тел.: 0884 429 833, 0884 110 804
имейл: kyustendil@prosveta.bg

Ловеч 5500
Информационен център „Просвета“
ул. „Оборище“ № 2, бл. „Цачо Сяров“
тел. 0884 110 391, 0882 450 509
имейл: lovech@prosveta.bg

Монтана 3400
Информационен център „Просвета“
Офис 1 – ул. „Климент Охридски“ № 16
тел. 096/588 744
Офис 2 – ул. „Трети март“ № 88
тел. 0884 110 392
имейл: montana@prosveta.bg

Пазарджик 4400
Информационен център „Просвета“
ул. „Алеко Константинов“ № 12
тел.:  034/918 963, 

0884 889 000, 0884 430 846
имейл: pazardzhik@prosveta.bg

Перник 2300 
Представители:
тел.: 0884 110 394, 0884 430 561
имейл: pernik@prosveta.bg

Плевен 5800
Информационен център „Просвета“
ул. „Дойран“ № 140
тел.:  064/807 662, 

0882 536 598, 0884 110 393,  
0884 430 918, 0887 383 643

имейл: pleven@prosveta.bg
Пловдив 4000

Информационен център „Просвета“
ул. „Свищов“ № 6
тел.:   032/650 998, 

0884 110 396, 0884 429 805, 
0884 110 800, 0884 429 608, 
0884 107 056

имейл: plovdiv@prosveta.bg
Разград 7200 

Информационен център „Просвета“
ул. „Велико Търново“ № 15, офис 1
тел. 0884 110 397, 0885 118 228
имейл: razgrad@prosveta.bg

Русе 7000
Информационен център „Просвета“
и книжарница
ул. „Воден“ № 12
тел.:  082/845 860, 

0884 110 398, 0884 430 978, 
0887 495 905

имейл: russe@prosveta.bg
Силистра 7500

Информационен център „Просвета“
ул. „Петър Вичев“ № 23 – Дом на 
учителя
тел.:  086/821 907, 0884 110 399
факс 086/588 503
имейл: silistra@prosveta.bg

Сливен 8800
Информационен център „Просвета“
бул. „Братя Миладинови“ № 18
тел.: 0884 110 400, 0884 110 808
имейл: sliven@prosveta.bg

Смолян 4700 
Представител:
тел. 0884 110 401
имейл: smolyan@prosveta.bg

София 1618
Информационен център „Просвета“
ул. „Любляна“ № 11
тел.:  02/923 18 49, 923 18 54, 

0884 429 830, 0884 110 809, 
0884 110 810, 0884 865 611, 
0889 309 931, 0884 110 419, 
0884 430 832

имейл: sofia@prosveta.bg
София 1124

Информационен център „Просвета“
и книжарница
ул. „Цар Иван Асен II“ № 39
тел.:  02/944 20 64, 

0884 131 126, 0884 110 408, 
0884 110 806, 0882 990 445,  
0884 430 736, 0882 884 615

факс 02/944 18 50
имейл: sofia@prosveta.bg

Стара Загора 6000 
Информационен център „Просвета“
ул. „Сава Силов“ № 72
тел.:  0884 110 395, 0884 430 698, 

0882 241 890, 0884 809 990 
имейл: s.zagora@prosveta.bg

Търговище 7700
Представител:
тел. 0884 110 404
имейл: targovishte@prosveta.bg

Хасково 6300
Информационен център „Просвета“
ул. „Васил Друмев“ № 13
тел.:  0885 888 287, 0884 110 405,  

0884 156 892
имейл: haskovo@prosveta.bg

Шумен 9700
Информационен център „Просвета“
бул. „Симеон Велики“ № 68
тел.:  054/802 235, 

0884 110 406, 0884 110 390
имейл: shumen@prosveta.bg

Ямбол 8600
Информационен център „Просвета“
ул. „Цар Самуил“ № 76
тел.:  0884 110 407, 0884 772 551
имейл: yambol@prosveta.bg


