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Комплектът  

„Голямото приключение“ е 

с награда от Международния 

панаир на книгата  

във Франкфурт  

за най-добър учебен 

материал в Европа.

ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Благоевград 2700

жк „Еленово“,  
ул. „Георги Андрейчин“ № 7
тел.: 0884 110 402
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 107 056,  
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, 0889 727 304
имейл: dobrich@prosveta.bg

Кърджали 6600
Информационен център „Просвета“
бул. „България“ № 49, ет. 1
тел. 0884 110 389
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
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

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 110 802, 0882 450 509

имейл: plovdiv@prosveta.bg
Разград 7200 

Представител:
тел. 0884 110 397
имейл: razgrad@prosveta.bg

Русе 7000
Информационен център „Просвета“
и книжарница
ул. „Плиска“ № 83
бл. „Венера“, вх. Б, ап. 42
тел.:  082/845 860, 

0884 110 398, 0884 430 978
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 110 808, 0889 715 870
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

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: ivan.asen@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, 0883 480 643
имейл: yambol@prosveta.bg

НАЦИОНАЛНА  
ИНФОРМАЦИОННА  
МРЕЖА „ПРОСВЕТА“

София 1618, ул. „Любляна“ № 11
тел.: 02/923 18 47, 923 18 48, 923 18 51, 923 18 52
имейл: nim@prosveta.bg, marketing@prosveta.bg



Всеки учител, който избере учебник от комплекта „Голямото приключение“  
за 1. клас на „Просвета Плюс“, получава помагало по съответния предмет:

Всеки учител, който избере ЦЕЛИЯ учебен комплект „Голямото приключение“,  
ще получи гореизброените помагала и още:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА ОКОЛЕН СВЯТ МУЗИКА

Подарък от „Просвета“

Това е  
най-добрият 
учебен комплект 
за 1. клас  
в Европа!

ДВУСТРАННО 
ТАБЛО „ПОЗНАВАМ 

ЧИСЛАТА ДО 20  
И ЧИСЛАТА 10,  

20 ... 100“

ДВУСТРАННО 
ТАБЛО  

„РАСТЕНИЯТА 
ОКОЛО НАС“

ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД 

1618 София, ул. „Земеделска” № 2 
тел. 02 818 20 20, факс 02 818 20 19
e-mail: prosveta@prosveta.bg

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

от 1. .... клас
...............................................
на първэокласника

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.

ЗА  
ЦЕЛИЯ 
КЛАС

4 CD

ТАБЛО  
„ПЪТЕШЕСТВИЕТО 

НА БУКВИТЕ“

ДВУСТРАННО 
ТАБЛО „УМЕЯ  
ДА СМЯТАМ  

ДО 20“

ПРОДАЖБА НА УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ, УЧЕБНО-ПОМОЩНА И НАУЧНА 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

КНИЖАРНИЦА 
„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. „Плиска“ № 83, бл. „Венера“, вх. Б, ап. 42
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.

ПОРЪЧКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ 
ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Безплатните учебници и учебни помагала за разпространение 
в системата на училищното 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.
Попълнете заявките и натиснете бутон „Изпрати”. След като ги обработим, 
на посочения от Вас имейл ще получите заявки с договор, подписан и подпечатан  
от издателство „Просвета“. 
Разпечатайте заявките и договорите и ги изпратете  
в 2 екземпляра по пощата, подписани и подпечатани от Вас, 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.

И тази година можете да разчитате на нашите отстъпки при колективни заявки  
за учебни помагала. Научете повече за тях от нашите представители.
Формулярът за поръчка е общ за всички издателства от групата на „Просвета”.

ТАБЛО „ДОМЪТ  
НА АЗБУКАТА“



Всеки учител, който избере учебник от комплекта „Чуден свят“ за 1. клас  
на „Просвета“, получава помагало по съответния предмет:

Всеки учител, който избере ЦЕЛИЯ учебен комплект „Чуден свят“,  
ще получи гореизброените помагала и още:

Всеки учител, който избере буквара, читанката и околния свят  
на „Просвета АзБуки“, получава следните помагала:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА МУЗИКА

При покупка  
на помагалата за 1. клас  

от нашите представители – 

голяма отстъпка!

ДВУСТРАННО 
ТАБЛО  

„РАСТЕНИЯТА 
ОКОЛО НАС“

ДВУСТРАННО 
ТАБЛО  

„РАСТЕНИЯТА 
ОКОЛО НАС“

ТАБЛО „ДОМЪТ  
НА АЗБУКАТА“

ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД 

1618 София, ул. „Земеделска” № 2 
тел. 02 818 20 20, факс 02 818 20 19
e-mail: prosveta@prosveta.bg

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

от 1. .... клас
...............................................
на първэокласника
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Основано

1945 г.

ЗА  
ЦЕЛИЯ 
КЛАС

2 CD

ТАБЛО  
„ПЪТЕШЕСТВИЕТО 

НА БУКВИТЕ“

ДВУСТРАННО 
ТАБЛО „УМЕЯ  
ДА СМЯТАМ  

ДО 20“

ОКОЛЕН СВЯТ

ТАБЛО „ДОМЪТ  
НА АЗБУКАТА“

ДВУСТРАННО 
ТАБЛО „ПОЗНАВАМ 

ЧИСЛАТА ДО 20  
И ЧИСЛАТА 10,  

20 ... 100“



Винаги има хора, които са недоволни и мърморят, че изоставаме 
от Европа, че нашето образование е консервативно, че учениците 
ни не се справят и какво ли още не.

Ние в издателска група „Просвета“ не сме от тях. Просто ра-
ботим с огромното желание да дадем възможност на учениците и 
учителите да опровергаят мърморещите.

Особено ни е приятно, че през тази учебна година Ви предлагаме 
новите комплекти за 1. клас, които напълно отговарят не просто 
на изискванията на МОН, а на най-високите европейски стандарти.

Комплектът „Голямото приключение“ на издателска група „Про-
света“ беше отличен на Франкфуртския международен панаир 
на книгата с награда за най-добър учебен материал в Европа. Не 
по-малко успешен е и другият ни комплект „Чуден свят“.

Новите електронни учебници на „Просвета“ също са на све-
товно ниво. Те са създадени с една от най-модерните платформи 
за дигитално обучение, която навлезе в училищата на Германия, 
Франция, Австрия, Испания, Нидерландия, Русия, Унгария.

Когато избирате нашите печатни и електронни учебници и по-
магалата към тях, Вие си осигурявате отлична възможност да 
преведете през чудния свят на знанието децата от 1. до 4. клас 
в едно наистина голямо приключение, изпъстрено с интересни и 
завладяващи текстове, илюстрации, герои и игри. 

В новия ни каталог за 1. клас и в нашите сайтове www.prosveta.bg 
и www.e-uchebnik.bg ще намерите всички учебници, учебни помага-
ла и методически разработки, необходими за модерно и иновативно 
обучение.

Благодарим Ви, че пак сме заедно в благородната мисия на бъл-
гарското училище.

Йоана Томова,

Председател на Съвета на директорите
на издателска група  „Просвета“

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА МОГАТ. ДА ИМ ДАДЕМ ШАНС!
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ОЩЕ 6 ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРЕТЕ 

ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ НА „ПРОСВЕТА“

Влезте в нашата електронна книжарница 
www.e-uchebnik.bg.
Там може да закупите електронни учебници 
по всички предмети за 1. клас.
Абонаментът за всеки електронен учебник 
струва 6,00 лв. за период от 12 месеца.

1. Край на тежките раници на учениците – всич-
ки учебници се побират на екрана на лаптопа, 
таблета или смартфона.

2. Те стават все по-достъпни – абонаментът 
за един електронен учебник струва колкото ку-
тия чипс.

3. Вградените видеоклипове, звукозаписи, 3D 
модели, игри и упражнения превръщат безцел-
ното сърфиране в интернет в образователно 
приключение.

4. Електронните учебници на „Просвета“ по-
стоянно се допълват с нови ресурси. Всяка 
актуализация автоматично се зарежда при по-
требителя.

5. Пояснителните текстове към всички видео-
клипове и 3D модели освен на български са на 
още няколко езика и подпомагат чуждоезиково-
то обучение.

6. Всеки учител, който преподава по учебници-
те на издателска група „Просвета“, получава 
електронен учебник по съответния предмет.

Примерно годишно разпределение и книги 
за учителя по всички предмети за 1. клас може да 
изтеглите безплатно от сайтовете на „Просвета“ 
www.prosveta.bg и www.e-uchebnik.bg  
(Безплатни ресурси/За учителя).

Препоръчайте ги  
на Вашите ученици.
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Букварът дава възможност за различна продължител-
ност на предбуквения и буквения етап и за избор между 
три варианта за работа – един, в случай че учениците 
усвояват четенето и писането с оптимални темпове; 
втори – ориентиран към първокласници, които постъп-
ват в училище с усвоени начални умения за писане и че-
тене и напредват в ограмотяването изпреварващо 
спрямо средното ниво, и трети – за първокласници с 
трудности при овладяването на българския език. В 
буквара по занимателен начин е постигнато съчета-
ването на честотния и лингвистичния принцип при ор-
ганизиране на учебното съдържание. Включени са мно-
жество игри с букви, думи и изречения – пъзели, четивни 
загадки, игрословици, лабиринти и т.н. Първокласници-
те навлизат в света на буквите, като стават учас-
тници в история, предложена им от героите на буквара 
– момиче, момче и джудже.

Учебен комплект по български език  
и литература за 1. клас 
„Чуден свят“

ЕЛЕКТРОНЕН БУКВАР  
ЗА 1. КЛАС
ISBN 978–954–01–3257–0

ТЕТРАДКА № 1  
ПО ПИСАНЕ ЗА 1. КЛАС
Автор: Румяна Танкова
Размери: 21х29 см
16 страници
ISBN 978–954–01–3247–1

Електронният буквар е обогатен с над 200 допълни-
телни аудио- и визуални ресурса, повечето от които 
са задачи от различен тип и с различна степен на 
трудност. Всяка от страниците е предварително 
разделена на отделни зони, което позволява части 
от нея да се показват на цял екран за по-добро она-
гледяване на съдържанието.

Тетрадката по писане № 1 за 1. клас подпомага обуче-
нието по писане през предбуквения етап на ограмо-
тяване. Чрез упражненията в нея се усъвършенстват 
уменията на първокласниците да пишат елементите 
на буквите. Предвидено е най-напред тези елементи 
да се рисуват като части от картинки, а след това да 
се изписват в редове.

БУКВАР ЗА 1. КЛАС
Автори: Румяна Танкова, 
Цанко Лалев
Размери: 21х29 см
104 страници
ISBN 978–954–01–3198–6
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ТЕТРАДКА ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 1. КЛАС
Автори: Румяна Танкова, 
Екатерина Чернева, 
Ваня Иванова
Размери: 21х29 см
48 страници
ISBN 978–954–01–3203–7

ТЕТРАДКА № 2  
ПО ПИСАНЕ ЗА 1. КЛАС
Автори: Екатерина Чернева,  
Ваня Иванова
Размери: 21х29 см
96 страници
ISBN 978–954–01–3248–8

Тетрадката по писане № 2 за 1. клас включва множес-
тво задачи, чрез които се формират и затвърдяват 
навиците за писане на ръкописните букви през букве-
ния етап на ограмотяване. Тетрадката следва логика-
та на буквара и допълва учебното съдържание, включе-
но в него.

В тетрадката по български език за 1. клас са включени 
множество упражнения, чрез които се осъществяват 
езиковото обучение и обучението за формиране на ко-
муникативноречеви умения през следбуквения етап на 
ограмотяване. Задачите са насочени към усвояването 
на основни правописни правила и изграждането на на-
вици за прилагането им. В края на тетрадката е пред-
ложен вариант на самостоятелна работа за проверка 
на наученото по български език в 1. клас.

ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС
Автор: Румяна Танкова
Размери: 21х29 см
48 страници
ISBN 978–954–01–3204–4

Читанката поставя основите на литературното обу-
чение на първокласниците през следбуквения етап на 
ограмотяване. Подбрани са стойностни художестве-
ни текстове от различни жанрове, които са организи-
рани тематично в няколко раздела. Следвани са двете 
основни цели на литературното обучение – формира-
не на умения за пълноценно възприемане и адекватно 
осмисляне на художествен текст чрез работа върху 
включените в читанката творби и изграждане на на-
чална читателска култура чрез извънкласно четене.

ЕЛЕКТРОННА ЧИТАНКА 
ЗА 1. КЛАС
ISBN 978–954–01–3256–3

Електронният вариант на читанката дава възмож-
ност всяка обособена зона да бъде показвана на цял 
екран. В учебника се съдържат близо 70 допълнителни 
аудио- и визуални електронни ресурса, които включват 
съпътстваща информация и задачи от различен тип и 
с различна степен на трудност.
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Книгата за учителя съдържа методически насоки за 
организиране на обучението по български език и лите-
ратура в 1. клас чрез ползването на всички елементи 
от комплекта. Представени са методическите идеи 
на авторите за обучението по български език в 1. клас. 
Предложени са конкретни идеи за осъществяването 
на отделните уроци в клас. Детайлно е представено и 
обосновано съотношението между различните типо-
ве уроци – за нови знания, за затвърдяване на изуче-
ното и обобщаване и за диагностика. Разработено е 
примерно годишно разпределение по български език и 
литература в съответствие с новите изисквания.

Помагалото осигурява допълнителни възможности за 
усъвършенстване на четенето и писането в 1. клас. 
Акцентът е върху уменията за правилно и четливо пи-
сане с помощта на предложени образци. Особено вни-
мание е отделено на преписването на думи с правопис-
ни особености и на задачи за проверка на четенето с 
разбиране. Предвидени са и дейности за съчиняване на 
кратки текстове по серия картини.

Помагалото обхваща цялостната подготовка за пос-
тигането на очакваните резултати от обучението в 
края на 1. клас.

Тетрадката включва разнообразни и забавни задачи и 
игри, които са свързани с текстовете от читанката. 
Чрез тях се целят постигането на по-задълбочено раз-
биране на тези текстове и формирането на начална 
читателска култура.

Помагала  
към комплекта

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС.  
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ  
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
Автор: Румяна Танкова
Размери: 17х24 см
64 страници
ISBN 978–954–01–3259–4
Цена: 4,90 лв.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
КЪМ УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС
Автор: Румяна Танкова
Размери: 17х24 см
128 страници
ISBN 978–954–01–3249–5
Цена: 9,00 лв.

ТЕТРАДКА КЪМ ЧИТАНКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Екатерина Чернева, 
Ваня Иванова
Размери: 21х29 см
24 страници
ISBN 978–954–01–3202–0

Продължава  
и във 2. клас
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Букварът дава възможност за успешно обучение по 
начално четене през предбуквения и буквения етап на 
ограмотяване. Включеното учебно съдържание се ха-
рактеризира с:

• нагледност и достъпност;  
• интегралност и междупредметни връзки; 
• вариативност на учебните задачи;  
• диференциация на обучението. 

През предбуквения етап методическата работа се 
извършва с опора на първата част на буквара и включ-
ва 10 урока за затвърдяване и обобщаване на знания и 
компетентности, за текст, изречение, дума, сричка и 
звук, овладявани в подготвителната група.

Буквеният етап включва 78 урока, от които 31 за нови 

знания и 47 за затвърдяване и обобщаване на знания-
та и уменията. Основният тип урок е за усвояване на 
нов звук и печатна буква. Включва следните компонен-
ти: представяне на новия звук в различни фонетични 
позиции с опора на предметни картини, определяне на 
характеристиките на звука (гласен/съгласен) на ос-
новата на акустични и артикулационни особености; 
показване на печатната буква; четене на затворени 
и отворени срички, преоткриване на сричките в думи 
и четене на думи, словосъчетания, изречения, текст; 
задачи за диагностика на разбирането при четене.

Урокът за затвърдяване и обобщаване е насочен към 
систематизиране на знанията и уменията за четене 
и към пропедевтика на елементарни езикови компе-
тентности.

Учебен комплект по български език  
и литература за 1. клас 
„Голямото приключение“

БУКВАР ЗА 1. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Лиляна Ковачева, Мария 
Бончева, Невена Петрова 
Размери: 21х29 см 
112 страници
ISBN 978–619–222–027–3

ЕЛЕКТРОНЕН БУКВАР  
ЗА 1. КЛАС
ISBN 978–619–222–033–4

Мултимедийният буквар на издателство „Просвета 
Плюс“ е не просто електронна версия на печатния 
учебник, а различно и ефективно средство за органи-
зиране на занимателна учебна среда. Той съдържа раз-
нообразни задачи, които осигуряват възможност за 
диференциация на учебния процес в съответствие с 
равнището на учениците.

Електронната версия на буквара е допълнена с полезни 
интерактивни ресурси. Те улесняват както сричкос-
ливащото четене, така и прехода към слято четене 
на думи. Анимациите привличат вниманието на първо-
класниците и дават възможност на учителя да нало-
жи оптимален темп на четене, съобразен с учениците. 
Задачите за четене и съотнасяне на думи и изречения 
към предметни и сюжетни визуални опори (картинки) 
обогатяват с нова лексика текстовете от печатния 
буквар. Задачите за попълване на пропуснати думи в 
текст, за подреждане на думи в изречения, за свързва-
не на думи в словосъчетания и др. стимулират четене-
то с разбиране.
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ТЕТРАДКА № 1 ПО ПИСАНЕ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Мария Бончева, Невена Петрова 
Размери: 21х29 см 
28 страници
ISBN 978–619–222–038–9

Тетрадка № 1 е предназначена за 
обучение по писане през предбукве-
ния етап в 1. клас. Всяка тема се 
разполага на разтвор в съдържа-
телно единство със съответната 
тема в буквара. Елементите са 
представени съобразно степента 
на трудност за първокласниците. 
Учебните задачи са насочени към 
стимулиране на свързаното не-
прекъснато писане. Тетрадката 
включва и тест за диагностика на 
входното ниво на учениците.

ТЕТРАДКА № 2 ПО ПИСАНЕ  
ЗА 1. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Невена Петрова
Размери: 21х29 см 
96 страници
ISBN 978–619–222–039–6

Тетрадка № 2 е предназначена за 
обучението по писане през букве-
ния етап на 1. клас. Осигурено е 
тематично единство със съот-
ветната учебна тема в буквара. 
Включените разнообразни по 
съдържание и форма задачи са 
насочени както към усвояване на 
графичната форма на ръкописната 
буква, така и към формиране на 
първоначални правописни умения. 
Тетрадката съдържа и тест за 
диагностика на междинното ниво 
на учениците.

ТЕТРАДКА № 3 ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 1. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Мария Бончева
Размери: 21х29 см 
48 страници
ISBN 978–619–222–040–2

Тетрадка № 3 е предназначена за 
систематизиране и затвърдяване 
на езиковите и комуникативноре-
чевите умения на първокласниците. 
Спазен е принципът за постепенно 
усложняване на учебните задачи. 
Знанията, уменията и компетент-
ностите се формират на практи-
ческа основа и с опора на сетивния 
опит на учениците. Тетрадката 
съдържа творчески задачи и упраж-
нения за четливо и красиво писане. 
Включен е и тест за проверка на 
изходното ниво на първокласници-
те според очакваните резултати, 
заложени в учебната програма.

ЧИТАНКА 
ЗА 1. КЛАС 
Автори: Пенка Димитрова, 
Мария Бончева,  
Невена Петрова 
Размери: 21х29 см 
32 страници
ISBN 978–619–222–028–0

Включените в читанката художествени текстове са подбрани съобразно 
следните тематични области: „Аз и моята Родина“, „Аз и моето семейс-
тво“, „Аз съм вече ученик“, „Аз и природата“, „Празници“, „Що е то?“, 
„В света на приказките“, „Весели игри“.

Основен акцент в урока за възприемане на художествен текст е изграж-
дането на начални умения за възприемане и интерпретация. Учениците се 
запознават с характерните жанрови особености на приказката, разказа, 
стихотворението и гатанката. Учебните задачи са ориентирани към че-
тене с разбиране, подборно четене, устно словесно рисуване, устен пре-
разказ на част от повествователен текст, изразително четене, четене 
по роли, драматизация, заучаване наизуст на стихотворение. Формира се 
умение за ориентиране в случката, за открояване на образите на герои-
те в текста. Основна е и задачата за усъвършенстване на четивната 
техника.
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Електронният вариант на читанката за 1. клас на издателство „Просвета Плюс“ 
е обогатен с мултимедийни презентации, анимации, звукозаписи, интерактивни уп-
ражнения, които подпомагат усъвършенстването на четивната техника и улесня-
ват разбирането на художествения текст.

Включени са тестови задачи с единичен или множествен избираем отговор, задачи 
за четене на пирамида от думи (при тях учителят може да зададе като критерий 
и определено време), задачи за четене през четивна решетка и др. Предоставена 
е възможност за самопроверка на знанията и самооценка на постиженията. Диги-
талният учебник позволява увеличаване на текстовете, на упражненията и илюс-
трациите при работата с тях.

Основно предимство на електронната читанка е представянето на учебното съ-
държание по интересен за децата начин. Това осигурява възможност на учителя да 
превърне уроците по четене в забавни и увлекателни занимания.

ТЕТРАДКА КЪМ  
ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Мария Бончева, 
Невена Петрова
Размери: 21х29 см 
24 страници
ISBN 978–619–222–041–9

Тетрадката към читанката за 1. клас е предназначе-
на за разширяване и задълбочаване на литературни-
те компетентности на учениците. Всяка страница 
от тетрадката съответства на тема в читанката. 
Включените учебни дейности подпомагат както усъ-
вършенстването на четивната техника, така и про-
цесите на изграждането на първокласника като чи-
тател. Тетрадката може да се използва в уроците по 
четене и за самостоятелна подготовка.

ЕЛЕКТРОННА ЧИТАНКА 
ЗА 1. КЛАС
ISBN 978–619–222–034–1



10

Б
Ъ

Л
ГА

Р
С

К
И

 Е
З

И
К

 И
 Л

И
Т

Е
Р

А
Т

У
Р

А
Книгата за учителя към учебния комплект е ценен по-
мощник в работата на началния учител при подготов-
ката на уроците му по български език и литература в 
1. клас. Тя включва:

• Общо представяне на учебната програма;

• Характеристика на обучението по български език и 
литература в 1. клас;

• Съдържание на учебния комплект;

• Примерно годишно разпределение на учебното съдър-
жание; 

• Разработки на уроците по четене и писане в подгот-
вителния етап на ограмотяване;

• Разработки на уроците по четене и писане в основ-
ния етап на ограмотяване; 

• Езиково и литературно обучение след етапа на огра-
мотяване.

Помагала  
към комплекта

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
И ЛИТЕРАТУРА 
ЗА 1. КЛАС
Автор: Пенка Димитрова 
Размери: 21х29 см 
224 страници
ISBN 978–619–222–060–0
Цена: 9,00 лв.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС.  
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ  
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
Автори: Пенка Димитрова, Мария Бончева
Размери: 17х24 см
60 страници
ISBN 978–619–222–062–4
Цена: 4,90 лв.

Учебното помагало по български език и литература за избираемите учебни 
часове е изцяло съобразено с новата програма, влязла в сила през учебната 
2016/2017 г. То е предназначено за надграждане на знанията на първокласници-
те по български език и за затвърдяване на уменията им да четат и да пишат 
правилно. Уроците в помагалото следват логиката на учебното съдържание, 
регламентирано от програмата. Всяка урочна единица съдържа разнообразни 
занимателни задачи. Особено полезни за формирането на правописните нави-
ци на първокласниците са съобразените с процеса на началното ограмотява-
не диктовки. 

Помагалото дава възможност да се приложи индивидуален подход към учени-
ците в зависимост от равнището на техните знания и умения. Предвидено 
е след работата по всеки урок отделният ученик да направи самооценка на 
постиженията си. 

Помагалото за избираемите учебни часове по български език и литература 
има универсален характер и може да послужи на всеки учител – независимо от 
това кой учебен комплект използва в часовете за задължителна подготовка.

Продължава  
и във 2. клас
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„Червеният буквар” на Владимир Попов е с ново съдър-
жание. След като ограмоти над 600 000 деца, той бе 
преработен така, че да отговаря на новата учебна 
програма по български език и литература за 1. клас с 
новия ред на изучаване на буквите. Добавени са и мно-
го нови текстове.

Текстовете в буквара се характеризират с четив-
ност, съдържателност, художественост, жанрово и 
тематично разнообразие. Близки до детския опит и 
душевност, възпитателни и занимателни, те стимули-
рат четенето и подготвят първокласника за среща-
та му с литературните творби в читанката.

Учебното съдържание на буквара е съобразено с облас-
тите на компетентност, заложени в новата учебна про-

грама, чрез които се постигат очакваните резултати.

В основата на методиката е звуковият аналитико-син-
тетичен метод на ограмотяване, който е доразвит 
от водещи учители. Обучението се реализира в рам-
ките на два етапа – предбуквен и буквен. Границите 
между тях може да бъдат променяни според постиже-
нията на учениците.

Предвидени са 9 урока за затвърдяване на знанията и 
5 обобщителни урока.

Букварът на издателство „Просвета АзБуки“ е еднак-
во подходящ за бързо успяващи ученици и за такива, 
които изпитват затруднения в овладяването на ези-
ка. Учебното му съдържание е адаптивно и лесно приго-
димо за всеки стил на преподаване и учене.

Учебен комплект по български език  
и литература за 1. клас
„Просвета АзБуки“

БУКВАР ЗА 1. КЛАС 
Автори: Владимир Попов, 
Антоанета Миланова, 
Красимира Брайкова, 
Донка Диварова, 
Росица Цанева 
Размери: 21х29 см 
104 страници
ISBN 978–954–360–086–1

ЕЛЕКТРОНЕН БУКВАР  
ЗА 1. КЛАС
ISBN 978–954–360–101–1

Електронният буквар на издателство „Просвета Аз-
Буки“ е разработен върху модерна високотехнологич-
на платформа. Отличава се с интуитивна навигация и 
модерен дизайн.

Дигиталният продукт допълва печатния вариант. Той 
предлага на децата увлекателни анимации, упражне-

ния, презентации, висококачествени аудио- и видеоза-
писи. Електронното съдържание е подходящо както за 
работа в часовете по четене и писане в 1. клас, така 
и за самоподготовка в целодневното обучение или у 
дома.

Електронният буквар е учебник от ново поколение, 
чрез който учебното съдържание се представя атрак-
тивно и вълнуващо и който същевременно съдейства 
за формирането на дигитални компетентности у мал-
ките ученици.
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ТЕТРАДКА № 1 ПО ПИСАНЕ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Красимира Брайкова, 
Донка Диварова, Росица Цанева 
Размери: 21х29 см 
12 страници
ISBN 978–954–360–088–5

Тетрадка № 1 по писане е предназ-
начена за предбуквения период. Тя 
съдържа упражнения за писане на 
елементи на букви и съдейства за 
развитие на фината моторика. В 
тетрадката може да намерите и 
тест за входяща диагностика на 
учениците.

ТЕТРАДКА № 2 ПО ПИСАНЕ  
ЗА 1. КЛАС
Автори: Красимира Брайкова, 
Донка Диварова, Росица Цанева 
Размери: 21х29 см 
88 страници
ISBN 978–954–360–089–2

Тетрадка № 2 по писане е пред-
назначена за буквения период. Тя 
съдържа упражнения за формиране 
на фонематичен слух, писане на 
буквите и техните елементи, пре-
пис на думи и изречения от ръко-
писен и печатен образец. В края на 
тетрадката са заложени теми за 
диагностика.

ТЕТРАДКА № 3 ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК ЗА 1. КЛАС
Автори: Красимира Брайкова, 
Донка Диварова, Росица Цанева 
Размери: 21х29 см 
48 страници
ISBN 978–954–360–090–8

Тетрадка № 3 по български език 
е предназначена за периода след 
ограмотяването. Тя съдържа задачи 
и упражнения, чрез които се осъ-
ществява езиковото обучение и се 
формират комуникативноречеви 
умения. В края на тетрадката са 
предложени варианти за изходяща 
диагностика.

ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС 
Автори: Иван Цанев, 
Владимир Попов,
Георги Георгиев
Размери: 21х29 см 
48 страници
ISBN 978–954–360–092–2

Читанката е първият учебник, чрез който учениците се запознават с художествената литература. В нея са 
представени част от най-добрите произведения на българската и чуждестранната литература за деца – лю-
бими на много поколения. Включени са всички литературни видове, предвидени в учебната програма – приказка, 
разказ, стихотворение, гатанка. Подборът им е съобразен с възрастовите особености и интересите на пър-
вокласниците. Задачите към тях са разнообразни – подпомагат осмислянето на текста и развиват умения за 
четене с разбиране. В учебника е обособен раздел за четива, предназначени за часовете по извънкласно четене. 
В края на читанката е предложен списък с препоръчителна литература за 2. клас.
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Електронната читанка е новото попълнение в учебния комплект по български език 
и литература за 1. клас. Добре позната като печатен учебник, тя е превърната във 
вълшебен театър за първокласниците. 

Всички изучавани произведения са представени с прекрасни изпълнения от млади 
български актьори. Кратки и интересни филмчета запознават децата с живота 
и творчеството на българските и световните автори на детска класика. Сред 
тях са Иван Вазов, Елисавета Багряна, Дора Габе, Ран Босилек, Георги Райчев, Елин 
Пелин, Ангел Каралийчев, Емилиян Станев, Валери Петров, Йордан Радичков, Шарл 
Перо, Джани Родари, Астрид Линдгрен, Алън Милн, Доналд Бисет.

Към всеки урок са разработени допълнителни интерактивни упражнения от разли-
чен тип, с които отговорите може да се проверяват веднага, а резултатите се 
отчитат автоматично. Те превръщат усвояването на учебния материал в забавна 
игра.

Читанката е електронен учебник на „Просвета“ от ново поколение, който включва:

• 50 звукозаписа на изучаваните творби;

• 15 филмчета – презентации за техните автори;

• 147 интерактивни упражнения с по няколко различни задачи за проверка на знания-
та и развиване на творческото мислене на първокласниците.

ЕЛЕКТРОННА ЧИТАНКА 
ЗА 1. КЛАС
ISBN 978–954–360–100–4

Книгата за учителя по български език и литература за 
1. клас съдържа методически насоки за работа с учебни-
ците и учебните тетрадки към комплекта, разработ-
ки на уроци от всички теми, включени в учебното съ-
държание, както и тематично годишно разпределение.

Тетрадката към читанката за 1. клас на издателство 
„Просвета АзБуки“ съдържа задачи и упражнения върху 
част от четивата. Упражненията и задачите може да 
бъдат използвани за допълнителна работа в час или в 
самоподготовката на учениците. Те подпомагат въз-
приемането на художественото съдържание и форми-
рат умения за четене с разбиране.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
И ЛИТЕРАТУРА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: 
Антоанета Миланова, 
Красимира Брайкова, 
Донка Диварова, 
Росица Цанева
Размери: 21х29 см 
108 страници
ISBN 978–954–360–087–8
Цена: 9,00 лв.

ТЕТРАДКА КЪМ  
ЧИТАНКА ЗА 1. КЛАС
Автори: Красимира Брайкова, 
Донка Диварова, 
Росица Цанева
Размери: 21х29 см 
24 страници
ISBN 978–954–360–092–2
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УЧЕБНИ
ПОМАГАЛА

Упражненията в тетрадките развиват фината моторика и формират навици за 
правилно и красиво писане. Първокласниците се упражняват да пишат елементи-
те на ръкописните букви по зададен образец в мрежа от тесни и широки редове. 
Посочен е наклонът на писане. Учениците изписват по контур и буквите – малки и 
главни. Отделено е специално внимание на свързването им с други букви и в думи. 

ТЕТРАДКА 
ЗА УПРАЖНЕНИЕ 
ПО ПИСАНЕ № 1 
ЗА 1. КЛАС
Размери: 14х21 см
24 страници
ISBN 978–954–01–3229–7
Цена: 1,90 лв.

ТЕТРАДКА 
ЗА УПРАЖНЕНИЕ 
ПО ПИСАНЕ № 2 
ЗА 1. КЛАС
Размери: 14х21 см
48 страници
ISBN 978–954–01–3284–6
Цена: 2,90 лв.

ТЕТРАДКА 
ЗА УПРАЖНЕНИЕ 
ПО ПИСАНЕ № 3 
ЗА 1. КЛАС
Размери: 14х21 см
24 страници
ISBN 978–954–01–3285–3
Цена: 1,90 лв.

Препоръчани помагала
към всички учебни комплекти 
по български език и литература

Помагалото е част от поредицата „Вълшебното клю-
че” и има за цел пълноценно да подпомага учениците 
при самоподготовката им по български език. То пред-
лага разнообразни упражнения, съпътстващи процеса 
на ограмотяване. Съобразени са с възможностите на 
първокласниците и са подходящи за самостоятелна 
работа. Учебният материал е поднесен в лека и зани-
мателна форма, за да се провокира интересът им и да 
се стимулира познавателната им активност при овла-
дяване на четенето и писането.

Ново

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. 
Упражнения 
по български език 
за целодневно обучение 
и самоподготовка 
вкъщи за 1. клас
Автори: Румяна Танкова,  
Поли Рангелова,  
Ели Пещерска
Размери: 20х26 см
88 страници
ISBN 978–954–01–3289–1
Цена: 4,90 лв.

Продължава  
и във 2. клас
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УЧЕБНИ
ПОМАГАЛА

ИЗВОРЧЕ ВЪЛШЕБНО. 
УЧЕБНО ПОМАГАЛО 
ЗА ИЗВЪНКЛАСНО ЧЕТЕНЕ 
ЗА 1. КЛАС
Автор: Владимир Попов
Размери: 17х24 см
112 страници
ISBN 978–954–01–1355–5
РД 09–1140/29.12.2002 г.
Цена: 4,90 лв.

ПЕТМИНУТКИ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
ЗА 1. КЛАС
Автор: Румяна Танкова
Размери: 17х24 см
32 страници
ISBN 978–954–01–2368–4
РД 09–346/02.03.2011 г.
Цена: 3,90 лв.

„Изворче вълшебно“ съдържа някои от най-популярни-
те творби от български и чуждестранни писатели и 
от народното творчество. Развива четивната тех-
ника и разширява духовния хоризонт на първокласника.

Оригиналните по съдържание и форма „Петминутки“ 
може да се използват в края на всеки урок по четене и 
писане в 1. клас. Подходящи са и за самостоятелна ра-
бота в свободното време на първокласниците.

МОЯТ ПЪРВИ РЕЧНИК. 
УЧЕБЕН ПРАВОПИСЕН 
И ПРАВОГОВОРЕН РЕЧНИК
ЗА 1. – 4. КЛАС
Автори: 
Тодорка Владимирова,
Анна Михайлова
Размери: 14х21 см
108 страници
ISBN 978–954–01–3094–1
Цена: 5,90 лв.

Помагалото е преработено и допълнено според изисква-
нията на новата учебна програма. В него са обхванати 
трите етапа на ограмотяване: предбуквен, буквен и 
следбуквен. За всяка буква са предвидени по две стра-
ници. В края на помагалото са добавени упражнителни 
и обобщителни теми. Занимателният характер на за-
дачите стимулира интереса на първокласниците към 
четенето и писането. Предоставя се възможност на 
учениците да пишат, да рисуват, да оцветяват, да 
правят звуков анализ на думи, да пишат текстове под 
диктовка. Интересните задачи и игровите похвати 
улесняват затвърдяването на знанията, а децата ще 
се приучат да работят самостоятелно вкъщи и в клас. 
Препоръчваме работата с него както в часовете за 
избираема и факултативна подготовка, така и за до-
машна работа.

„Учебен правописен и правоговорен речник“ за 1. – 4. 
клас съдържа 10 000 думи, които се срещат в учебни-
ците по различните предмети, изучавани в началния 
етап на българското училище. Графично са откроени 
представките на включените думи, за да се зат върди 
представата на учениците за морфологичния принцип, 
върху който е основан българският правопис.

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Красимира 
Брайкова, Донка Диварова, 
Росица Цанева
Размери: 21х29 см
108 страници
ISBN 978–954–01–3185–6
РД 09–317/05.03.2007 г.
Цена: 5,90 лв.

Полезно и необходимо помагало в помощ на учители 
и родители на ученици в 1. клас. Ефективно подпома-
га овладяването на писането в периода на началното 
ограмотяване. Подходящо е за използване към всички 
буквари по новата учебна програма, тъй като съдър-
жанието му е съобразено с реда на буквите при всеки 
от тях. Предлага разнообразен материал за диктовки 
– думи, словосъчетания, изречения, текстове. Съдър-
жа упражнения към всяка изучавана буква, дозирани по 
трудност и обем и съобразени с лексикалните възмож-
ности на първокласниците.

ДИКТОВКИ 
ЗА 1. КЛАС
Автор: Поли Рангелова
Размери: 14х21 см
44 страници
ISBN 978–954–01–3291–4
Цена: 3,90 лв.

Продължава  
и във 2. клас

Продължава  
и във 2. клас
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УЧЕБНИ
ПОМАГАЛА

В дома на азбуката „живеят“ печатните и ръкопис-
ните букви. Заедно с тях „съжителстват“ предмети, 
растения и животни, чиито названия започват със съ-
ответните букви. Таблото е полезно дидактично сред-
ство, което помага на първокласниците трайно да за-
помнят графичните образи на буквите и да развиват 
умения за звуков анализ.

��                À à

��                Â â
��                  »ã
��                Ä ä
��                 Å å
��            Æ æ
��                  Ç ç
��               È è
�               É é
��               Ê ê

	                   Ëë
��              Ìì
��               Í í
��                Î î

��               Ï ï
��                 ¼ð
��                 Ñ ñ
��              Ò ò
                 Ó ó
��              Ô ô
��               Õ õ
��              Ö ö
��               × ÷
��           Ø ø
��           Ù ù
��               Ú ú
�                      ü
��             Þ þ
��                ß ÿ

��                Á á

ЙОНИКА

                

                                                                                                                                                          

Домът на азбуката

© „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, всички права запазени.

www.prosveta.bg • www.e-uchebnik.bg

Цена 10,00 лв.

Буквите са се отправили на весело пътешествие. Те 
„пътуват“ и „играят“, подредени в групи съобразно 
фонетичните особености на звуковете, които обоз-
начават. Таблото по достъпен начин онагледява де-
лението на гласни и съгласни, на звучни и беззвучни 
съгласни и помага на първокласниците да осмислят 
връзката между звука и буквата.

НАЙ-МОДЕРНИЯТ УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ЗА ДЕЦА СЪС СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ

Учебникът е съобразен с ДОС и специалните учебни 
програми за деца с увреден слух. Учебното съдържа-
ние е подчинено на пос тановката, диференциацията 
и автоматизацията на звуковете в българския език. 
Децата формират представи и реални умения за пра-
воговорните правила, свързани с обеззвучаването на 
звучните съгласни в края на думите, правилно речево 
дишане, словесно ударение и правилно произношение на 
конкретни комбинации от струпани съгласни.

Учебното съдържание е разработено на принципа на 
комуникацията. Важен акцент се поставя върху диа-
логичната форма на речта, разширяването на речни-
ковия запас на учениците и усвояването на базисни 
граматични категории. Включени са текстове от 
различни жанровe – приказки, стихотворения, гатанки. 
Съдържанието е богато илюстрирано, което улеснява 
неговото усвояване.

ТАБЛО 
„ДОМЪТ НА АЗБУКАТА“  
ЗА 1. КЛАС
Размери: 70х100 см
Цена: 10,00 лв.

ДВУСТРАННО ТАБЛО 
„ПЪТЕШЕСТВИЕТО 
НА БУКВИТЕ“ 
ЗА 1. КЛАС
Размери: 70х100 см
Цена: 10,00 лв.

ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗА 1. КЛАС 
ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
Автори: Неда Балканска,  
Галя Георгиева-Дървеничарска, 
Благовесна Йовкова, 
Севделина Джонгарска
Размери: 21х29 см, 116 страници
ISBN 978–954–01–3031–6
РД 09–1049/14.07.2014 г.

РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ЗА 1. КЛАС 
ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
Автори: Неда Балканска, 
Петя Андреева
Размери: 21х29 см 
120 страници
ISBN 978–954–01–3025–5
РД 09–1050/14.07.2014 г.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА  
ПО ПРОИЗНОШЕНИЕ ЗА 1. КЛАС 
ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
Автори: Неда Балканска, 
Галя Георгиева-Дървеничарска, 
Благовесна Йовкова, 
Севделина Джонгарска
Размери: 21х29 см, 72 страници 
ISBN 978–954–01–3032–3
РД 09–1049/14.07.2014 г.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ПРОИЗНОШЕНИЕ 
ЗА 1. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ 
С УВРЕДЕН СЛУХ
Автори: Неда Балканска, 
Галя Георгиева-Дървеничарска, 
Благовесна Йовкова, 
112 страници 
ISBN 978–954–01–3041–5
Електронен ресурс

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РАЗВИТИЕ 
НА РЕЧТА ЗА 1. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ 
С УВРЕДЕН СЛУХ
Автор: Петя Андреева
130 страници 
ISBN 978–954–01–3042–2
Електронен ресурс

УЧЕБНА ТЕТРАДКА ПО РАЗВИТИЕ 
НА РЕЧТА ЗА 1. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ 
С УВРЕДЕН СЛУХ
Автори: Неда Балканска,  
Петя Андреева
Размери: 21х29 см, 70 страници 
ISBN 978–954–01–3026–2
РД 09–1050/14.07.2014 г.



17

М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К
А

МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова
Размери: 21х29 см 
144 страници
ISBN 978–954–01–3254–9

Учебният комплект по математика за 1. клас е с утвърдени 
и познати автори, но с нова и съвременна концепция 
и графично оформление.

Учебен комплект 
по математика за 1. клас 
„Чуден свят“

С учебника по математика детето попада в среда, в която се чувства удобно – 
таблети, иконки, емотикони. Среща герои, които се шегуват, правят бели, чудят 
се, задават въпроси.

В съответствие с новата учебна програма по математика за 1. клас са разработе-
ни 128 урока. В първата част на учебника няма текст, а дейностите са подсказани 
със знаци, образци и модели за действие.

Математическото съдържание е поднесено достъпно. Сюжетната илюстрация 
или схемата за изясняване на новите знания е представена на екрана на таблет. В 
края на урока почти винаги се предлага разтоварваща дейност. В някои уроци тя е 
свързана с позната приказка. Включени са логически задачи за комплексно развитие 
на паметта, въображението и наблюдателността, както и задачи за диференцира-
не на работата, организиране на работа по групи или самостоятелно.

С текстовите задачи се илюстрира приложният характер на математическите 
знания във всекидневни ситуации – пазаруване, пътуване, игри, развлечения и др.
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ТЕТРАДКА № 1 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова
Размери: 21х29 см 
64 страници
ISBN 978–954–01–3252–5

Учебните тетрадки са предназначени за затвърдяване на зна-
нията по математика на учениците от 1. клас. Номерата на уро-
ците в тях съответстват на уроците в учебника. Включени са 
разнообразни по съдържание и форма задачи, които може да се 
използват както в учебния час, така и в следобедните занима-
ния.

ТЕТРАДКА № 2 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова
Размери: 21х29 см 
64 страници
ISBN 978–954–01–3253–2

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова
Размери: 21х29 см 
156 страници
ISBN 978–954–01–3255–6
Цена: 9,00 лв.

Книгата за учителя съдържа мето-
дически идеи и насоки за провежда-
нето на всеки от разработените 
в учебника уроци, както и годишно 
разпределение на учебния мате-
риал. Тя ще улесни преподавателя 
в работата му за постигане на 
целите на обучението по матема-
тика в 1. клас.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
ISBN 978–954–01–3216–7

Електронният учебник съдържа раз-
нообразни интер активни упражне-
ния, анимации и игри с различно ниво 
на трудност. Те подпомагат пре-
подаването, ученето и трайното 
овладяване на компетентностите, 
дефинирани в новата учебна про-
грама по математика за 1. клас, и на 
дигиталните умения.
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Помагалото осигурява допълнителен учебен матери-
ал за затвърдяване на знанията и развиване на мате-
матическото мислене на първокласниците, формира 
умения и навици за системни упражнения и осигурява 
възможност за самостоятелна работа на учениците. 
Темите в помагалото са естествено продължение на 
всеки урок от учебника. Задачите са поднесени в лека 
и занимателна форма. Обособените в отделно каре за-
дачи може да се изпълняват в следобедните занимания 
или вкъщи. Помагалото може да се използва и от роди-
телите за проверка на наученото.

Сборникът е предназначен за работа през втория 
учебен срок, след периода на ограмотяване в 1. клас. 
Упражненията са насочени към разширяване и задъл-
бочаване на представата на децата за текстовите 
задачи, както и за овладяване на комплекс от умения за 
тяхното съставяне и решаване.

Включените в учебното помагало 32 теми обогатяват 
учебното съдържание по математика в 1. клас, задъл-
бочават знанията и развиват логическото мислене на 
учениците. Всяка тема е разработена в 4 нива с посте-
пенно увеличаване на трудността с цел диференцира-
не на работата според възможностите и интересите 
на учениците. В началото на всяка тема в синтезиран 
вид е представено учебното съдържание, което ще се 
упражнява през съответната седмица.

Помагала  
към комплекта

МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС 
ПОМАГАЛО 
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ 
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–954–01–3283–9
Цена: 4,99 лв.

ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС. УПРАЖНЕНИЯ 
И ДОМАШНИ РАБОТИ
Автори: Юлияна Гарчева, 
Рени Рангелова,  
Ангелина Манова
Размери: 20х26 см 
128 страници
ISBN 978–954–01–3290–7
Цена: 5,90 лв.

СБОРНИК 
С ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова
Размери: 21х29 см 
24 страници
ISBN 978–954–01–2640–1
Цена: 3,90 лв.

Продължава  
и във 2. клас

Продължава  
и във 2. клас

Продължава  
и във 2. клас
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Учебен комплект 
по математика за 1. клас 
„Голямото приключение“

Учебното съдържание следва новата учебна програма 
по математика за 1. клас. В учебника са интегрирани 
знания от различни дялове на математиката, които се 
изучават в единство.

Достъпно и нагледно са представени алгоритмите 
за извършване на аритметични пресмятания, както и 
прилагането им при решаване на практически задачи.

Геометричният материал е разработен така, че макси-
мално да съдейства за развиването на пространстве-
ните представи, въображение и мислене на учениците.

Представянето на мерните единици става последо-
вателно, в съответствие с учебната програма, като 
компетентностите постепенно се надграждат.

В учебника е разработена уникална система за из-
граждане на знания и умения за решаване на тексто-

ви задачи с едно пресмятане съобразно възрастовите 
възможности на учениците. За тази цел се въвежда и 
използва символът „ръчичка“ , който ориентира в ме-
тодиката на решаване на текстовите задачи, като 
поставя пет опори.

Включените в учебника задачи са добра основа за раз-
витие на математическо мислене и умение за решава-
не на проблеми. В долния десен ъгъл на всеки разтвор 
са разположени по-нестандартни задачи, които раз-
виват пространствената ориентация на учениците, 
тяхното въображение, както и логическото и комби-
наторното им мислене.

В учебника са намерили място и специални игри, които 
предоставят възможност за работа по проект, както 
и за екипна работа.

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
Автори: 
Владимира Ангелова, 
Радка Топалска
Размери: 21х29 см 
140 страници + 8 страници 
приложение
ISBN 978–619–222–020–4

Комплектът включва учебник, две учебни тетрадки и книга за учителя, както и електронен учебник. 
Ориентиран е към онези педагози, които търсят новаторски подходи в своята работа, като осигуря-
ва гъвкаво учебно съдържание, оригиналност, възможност за творчество и гарантира висока ефек-
тивност при обучението за постигане на компетентностите, дефинирани в учебната програма.
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ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
ISBN 978–619–222–036–5

Електронният учебник по математика за 1. клас допълва печатния с над 400 инте-
рактивни ресурса: анимации, таблици, игри и др. Разработените задачи с различно 
ниво на трудност са разнообразни и забавни. С тяхна помощ се разширява методи-
ческият инструментариум на учителя.

Използването на интерактивните ресурси в хода на урока улеснява преподаването 
и ученето и води до трайно овладяване на компетентностите, дефинирани в нова-
та учебна програма по математика за 1. клас.

ТЕТРАДКА № 1 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: 
Владимира Ангелова, 
Симона Хаджиева, 
Радка Топалска
Размери: 21х29 см 
44 страници
ISBN 978–619–222–018–1

Съдържанието на учебните тетрадки допълва урока в 
учебника. Задачите са представени така, че да може да 
се изпълняват самостоятелно от учениците. За някои 
от тях са дадени отговори, които не може да се видят 
с просто око, а само с помощта на лупата, която е част 
от комплекта. Това дава възможност на учениците при 
работа с учебните тетрадки да правят самопроверка 
на знанията и уменията си и на тази база да осъщест-
вяват самооценка на своите компетентности.

ТЕТРАДКА № 2 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори:  
Владимира Ангелова, 
Доля Александрова,  
Радка Топалска
Размери: 21х29 см 
52 страници
ISBN 978–619–222–019–8

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автор: Владимира Ангелова
Размери: 21х29 см 
180 страници
ISBN 978–619–222–017–4
Цена: 9,00 лв.

СБОРНИК 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Владимира Ангелова,  
Катя Георгиева, Жана Колева
Размери: 21х24 см 
132 страници
ISBN 978–619–222–147–8
Цена: 7,90 лв.

МАТЕМАТИКА С МАТ И ЕМА 
ЗА 1. КЛАС. Помагало  
за избираемите  
учебни часове
Автори: Владимира Ангелова, 
Жана Колева 
Размери: 21x29 см 
68 страници
ISBN 978-619-222-149-2 
Цена: 4,99 лв. 

Сборникът съдържа допълнителни задачи към учебника 
по математика за 1. клас на издателство „Просвета 
Плюс“. Темите следват съдържанието на учебника. За-
дачите са подходящи за допълнителна работа в часо-
вете по математика или при самоподготовката.

Забавните герои Мат и Ема повеждат първокласни-
ците към „Голямото приключение“ в света на числата. 
Помагалото включва 32 теми, като всяка от тях е 
разположена на 2 страници и съдържа задачи, разпреде-
лени в 3 нива на сложност:
• за затвърдяване на знанията и уменията;
• за прилагане на знанията и уменията в практиката;
• за усъвършенстване и развитие на логическото мисле-
не, наблюдателността и творческото въображение.
Заедно с Мат и Ема първокласниците неусетно ще 
станат по-уверени в събирането и изваждането на 
числата до 20 и на десетиците до 100, лесно ще раз-
познават и чертаят геометрични фигури в квадратна 
мрежа, ще боравят умело с мерните единици килограм, 
сантиметър и час. 

Помагала към 
комплекта

Ново

Ново

Продължава  
и във 2. клас
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Препоръчани помагала
към всички учебни комплекти 
по математика

Помагалото съдържа 8 теми в два варианта за провер-
ка и самопроверка на знанията по математика, съобра-
зени с основните раздели на учебното съдържаниe по 
новата учебна програма. По достъпен и забавен начин 
учениците получават възможност да проверят какво 
са научили, а учителят лесно да диагностицира нивото 
им чрез провеждане на самостоятелни работи в клас.

Във всяка тема са включени задачи за записване на ре-
шението, задачи с избираем отговор, с кратък свобо-
ден отговор, както и допълнителна задача за тези уче-
ници, които проявяват интерес към математиката.

В помагалото, преработено в съот-
ветствие с новата учебна програма, 
ще откриете познатите достъпни 
и забавни задачи с лабиринти и игри, 
скрити картинки, задачи за досещане 
и съобразяване. Добавени са 6 изцяло 
нови урока за числата 10, 20, 30, ..., 100 
и действията събиране и изваждане 
с тях. Включени са и задачи за разпоз-
наване на връх и страна на триъгъл-
ник, квадрат и правоъгълник, както и 
такива за чертане на геометрични 
фигури в квадратна мрежа.

Тетрадката помага на първокласниците за отра-
ботване на умения за правилно и к расиво изписване на 
цифрите, математическите знаци и числата до 20.

ЗАДАЧИ 
ЗА САМОСТОЯТЕЛНА 
РАБОТА И САМОПРОВЕРКА 
ПО МАТЕМАТИКА  
ЗА 1. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Катя Георгиева, 
Росица Рангелова
Размери: 20х26 см
44 страници
ISBN 978–954–01–3282–2
Цена: 4,90 лв.

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. 
Упражнения по математика за целодневно 
обучение и самоподготовка вкъщи в 1. клас
Автори: Румяна Неминска, Мариана Ачева, 
Катя Георгиева
Размери: 20х26 см
116 страници
ISBN 978–954–01–3162–7
Цена: 5,90 лв.

ТЕТРАДКА 
ЗА УПРАЖНЕНИЕ 
ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС
Автор: Антоанета Миланова
Размери: 14х21 см
32 страници
ISBN 978–954–01–3286–0
Цена: 2,00 лв.

Практическата методика акцентира върху проблемите 
и грешките, които учениците най-често допускат. Те-
мите са структурирани в четири части, ориентирани 
към учебното съдържание по математика за всеки от 
класовете от 1. до 4. Разгледани са етапите на работа 
с текстови задачи и са дадени конкретни решения.

ТЕКСТОВИТЕ ЗАДАЧИ 
В ОБУЧЕНИЕТО 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 1. – 4. КЛАС 
Практическа методика 
за началния учител
Автор: Юлияна Гарчева
Размери: 17х24 см
108 страници
ISBN 978–954–01–3113–9
Цена: 7,90 лв.

Продължава  
и във 2. клас

Продължава  
и във 2. клас
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Книжките успешно комбинират забавния елемент с решаването на аритметични задачи за събиране и изваж-
дане. Дали задачите са решени правилно, се вижда веднага щом картинката бъде оцветена. Така децата се 
упражняват и затвърдяват знанията си по смятане, докато се забавляват.

СЪБИРАНЕ  
И ИЗВАЖДАНЕ ДО 10
Размери: 20х28 см
24 страници
ISBN 978–954–01–3015–6
Цена: 3,90 лв.

СЪБИРАНЕ  
И ИЗВАЖДАНЕ ДО 20
Размери: 20х28 см
24 страници
ISBN 978–954–01–3016–3
Цена: 3,90 лв.

„Принцесата на Сундара“ е първата от серията обра-
зователни математически игри и е предназначена за 
ученици от 1. клас. Сюжетът на играта е класически 
– драконът Ринжин е отвлякъл от двореца в Сундара 
красивата принцеса Ехимая. За да спасят принцесата, 
децата трябва да последват дракона в щуро прик-
лючение, което ще провери уменията им да смятат, 
както и логическото им мислене.

МАЙМУНСКИ ПРИКАЗКИ
По лиценз 
на „Larian Studios“
и „Die Keure“ (Белгия)
Цена: 17,90 лв.

С двустранното интерактивно табло „Умея да смя-
там до 20“ първокласниците по занимателен и приятен 
начин упражняват знанията си за събиране и изважда-
не на числата до 20. От едната страна са нарисувани 
къщички, в които трябва да се добави липсващото съ-
бираемо в задачи с преминаване на десетицата, а от 
другата страна в забавни картинки са записани случаи 
на изваждане. Таблото е ламинирано, което позволява 
учениците да записват върху него отговорите с мар-
кер, след което те да се изтриват и упражнението да 
продължи. По този начин за кратко време учителят 
може да провери знанията на много ученици.

ДВУСТРАННО 
ТАБЛО ПО 
МАТЕМАТИКА 
„УМЕЯ ДА 
СМЯТАМ ДО 20“ 
ЗА 1. КЛАС
Размери: 70х100 см
Цена: 10,00 лв.

© „ПРОСВЕТА – СОфия“ АД, всички права запазени.

www.prosveta.bg • www.e-uchebnik.bg Цена 10,00 лв.

Таблото „Познавам числата до 20 и числата 10, 20 ... 
100“ е красиво и полезно допълнение за класната стая 
на първокласниците. От едната страна то ги запоз-
нава с ръкописните цифри и чрез подходящи илюстра-
ции създава количествена представа за числата до 20. 
Изображенията към числата от първата и втората 
десетица са в различни цветове. Това дава възмож-
ност на учениците по-лесно да извършват с тях съот-
ветните аритметични действия. От друга страна са 
представени кръглите десетици 10, 20, 30 ... 100

0

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

ПОЗНАВАМ  
ЧИСЛАТА ДО 20

© „ПРОСВЕТА – СОФИЯ“ АД, всички права запазени. www.prosveta.bg • www.e-uchebnik.bg

Цена 10,00 лв.

ДВУСТРАННО ТАБЛО  
ПО МАТЕМАТИКА 
„ПОЗНАВАМ ЧИСЛАТА ДО 
20 И ЧИСЛАТА 10, 20 ... 
100“ ЗА 1. КЛАС
Размери: 70х100 см
Цена: 10,00 лв.
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В учебника са разработени всички теми, включени в 
програмата. Според спецификата на възрастта и 
необходимостта от съобразяване с периода на огра-
мотяване текстовете са сведени до минимум. Гла-
вен компонент на учебника са илюстрациите, чрез 
които е представено цялото учебно съдържание. От 
тях учениците могат да извлекат необходимата ин-
формация, да съставят кратки разкази и да развият 
своите познавателни и практически умения. Така те 
имат възможност да достигнат до определени изво-
ди и обобщения, да изградят правилни представи за 
конкретни обекти и явления, както и да формират 
понятия за тях.

В учебника са включени много и разнообразни задачи 
за самостоятелна и групова работа и за изпълнение 
на проекти, за наблюдение и разказване, за дорисуване 
и рисуване, за откриване на обекти в скрити карти-
ни. Поместени са опити, лабиринти, кръстословици, 
дидактични игри и забавни елементи. Всяка дейност, 
която трябва да изпълнят учениците, е обозначена с 
условни знаци (пиктограми).

Учебникът има своите герои – Ани, Дани и джуджето 
Рони. Рубриката „Бъди внимателен!“ има за цел да насо-
чи вниманието на учениците към различни ситуации на 
опасност за живота и здравето на човека и да акцен-
тира върху подходящото поведение при тях.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС
ISBN 978–954–01–3218–1

Електронният учебник визуализира и разширява пред-
ставите на първокласниците за природната и об-
ществената среда. Учебните теми са обогатени с 
разнообразни електронни ресурси: видеоклипове, зву-
козаписи, анимирани задачи, кръстословици, галерии от 
снимки, пъзели. Растенията и животните оживяват, а 
децата се пренасят в природата през различните се-
зони чрез кратки видеоклипове на фона на музиката 
на „Четирите годишни времена“ от Антонио Вивалди. 
Използваните 3D анимации имат за цел да пресъзда-

дат развитието на растенията и ситуации, свързани 
с движението на улицата. За улеснение на учителите и 
учениците условията на задачите са озвучени.

Включени са записи на литературни произведения, кои-
то да направят по-интересен учебния процес. Разно-
образието от задачи дава възможност за диференциа-
ция на обучението, за контрол и проверка на знанията, 
а също така и за самостоятелна работа у дома.

ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 1. КЛАС
Автори: Лиляна Найденова, 
Людмила Зафирова, 
Снежана Стоянова
Размери: 21х29 см
64 страници
ISBN 978–954–01–3177–1

Учебен комплект 
по околен свят за 1. клас
„Чуден свят“
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Книгата е част от учебния комплект по околен свят 
на „Просвета“ и предлага методически насоки и идеи, 
стимулиращи творческата работа на учителя. Вклю-
чени са примерни разработки на всички теми. Съдър-
жа тес тове за диагностика на входното и изходното 
ниво за проследяване на индивидуалното развитие на 
ученика през годината. В края на книгата има прило-
жение с литературни текстове, които подпомагат 
усвояването на учебното съдържание и дават възмож-
ности за осъществяване на междупредметни връзки. 
Книгата за учителя има за цел да улесни педагозите в 
подготовката и успешното провеждане на обучение-
то по околен свят, като гарантира постигането в 
максимална степен на заложените в учебната програ-
ма образователни и възпитателни цели.

Тетрадката към учебника по околен свят за 1. клас на 
„Просвета“ е предназначена за затвърдяване на знани-
ята. Всяка страница от нея съответства на тема от 
учебника. Включените задачи са предимно за самостоя-
телна работа в клас или за домашна работа. Учебните 
задачи повишават интереса към изучаваните обекти 
и явления. Приложението с материали за изрязване и 
залепване допринася за интерактивността в обуче-
нието.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Лиляна Найденова, 
Людмила Зафирова, 
Снежана Стоянова
Размери: 21х29 см
80 страници
ISBN 978–954–01–3179–5
Цена: 9,00 лв.

ТЕТРАДКА 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Лиляна Найденова,  
Людмила Зафирова, 
Снежана Стоянова
Размери: 21х29 см
36 страници
ISBN 978–954–01–3178–8

Учебникът по околен свят за 1. клас на издателство 
„Просвета Плюс“ е богато илюстриран и напълно отго-
воря на новите тенденции в обучението. Той предлага 
иновативна система за изграждане на предвидените 
в учебната програма компетентности. Заложени са 
разнообразни учебни задачи и дейности с практическа 
ориентация, които позволяват диференцирано обуче-
ние според равнището на учениците. Учебното съдър-
жание помага на първокласниците да възприемат со-
циалния и природния свят в интег ративна връзка и да 
осмислят своето място в тях. Включените дейности 
и задачи съдействат децата да осъзнаят ролята си на 
ученици, да се адаптират към училището и да развият 
социални умения, които да подпомогнат тяхното лич-
ностно развитие.

За нуждите на изходящата диагностика в края на 
учебната година учебникът предлага два варианта на 
тест за две групи.

ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Емилия Василева, 
Силвия Цветанска 
Размери: 21х29 см
60 страници
ISBN 978–619–222–009–9

Учебен комплект 
по околен свят за 1. клас
„Голямото приключение“
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ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС
ISBN 978–619–222–061–7

Електронният учебник по околен свят за 1. клас на „Просвета Плюс“ съдържа ресур-
си, които допълват и подпомагат овладяването на учебното съдържание. Това са 
кратки видеофилми, 3D симулации, песни, гатанки, викторини. Тези ресурси дават 
възможност на учителя да проведе своя урок по-емоционално и вълнуващо. Те не 
само улесняват възприятията и ангажират вниманието на ученика, но и провоки-
рат неговата активност и любопитство.

Книгата за учителя по околен свят за 1. клас на изда-
телство „Просвета Плюс“ съдържа подробно описание 
на учебната програма, очакваните резултати и мето-
диката на обучението. Предложени са методически 
насоки за работа по отделните теми от учебното съ-
държание и тестова диагностика на изходното ниво 
на учениците в края на 1. клас.

Учебната тетрадка съдържа допълнителни практи-
чески задачи, които позволяват диференциран подход 
на обучение. Те може да се възлагат както за допъл-
нителна работа в часа за учениците, които по-бързо 
напредват с усвояването на учебния материал, така и 
за домашна работа или за ситуации, в които се налага 
даден ученик да упражнява повече определено умение.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Емилия Василева, 
Силвия Цветанска
Размери: 21х29 см
52 страници
ISBN 978–619–222–011–2
Цена: 9,00 лв.

ТЕТРАДКА 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Емилия Василева, 
Силвия Цветанска
Размери: 21х29 см
52 страници
ISBN 978–619–222–010–5
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В учебника са добавени няколко нови теми, които пок-
риват новите очаквани резултати, включени в учебна-
та програма по предмета за 1. клас, и са премахнати 
отпадналите. Теми те „Аз, моите интереси и любими 
занимания“ и „Опасностите у дома и в училище“ са за 
нови знания, а темата „Природата – наш дом“ – за 

затвърдяване. Към темата „Трети март“ е добавен 
Химнът на Република България, който според новата 
учебна програма е предвиден да се изучава в 1. клас. 
Включени са и характерни обичаи, свързани с чества-
нето на различни празници.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС
ISBN 978–954–360–098–4

Електронният учебник пресъздава учебното съдържание със средствата на мулти-
медията. Видеоклипове, галерии от снимки, звукозаписи и учебни презентации ви-
зуализират и разширяват информацията за природната среда: растения, животни, 
сезонни промени. С помощта на анимирани задачи и кръстословици, на звукозаписи 
на стихотворения и гатанки децата могат лесно да усвояват уроците си, да спо-
делят свои лични впечатления и отношение към изучаваните процеси и явления. До-
пълнителните ресурси дават възможност на учителя да преподава интригуващо и 
забавно. В допълнение към учебника се предлагат методически насоки и сценарии за 
използване на ресурсите.

ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 1. КЛАС
Автори: Димитрина Гетова, 
Наталия Качамакова, 
Диана Русимова
Размери: 21х29 см
56 страници
ISBN 978–954–360–093–9

Комплектът е преработен така, че да съответства напълно на новата учеб-
на програма по околен свят в 1. клас, влязла в сила от 2016/2017 г.

Учебен комплект 
по околен свят за 1. клас
„Просвета АзБуки“
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Книгата за учителя е напълно обновена и обогатена. В 
нея, наред с актуализираното според новите изисква-
ния годишно разпределение, са включени и методически 
разработки по всяка урочна единица. В тях, освен идеи 
за разработка на учебното съдържание по темите и 
допълнителни материали за нейната практическа реа-
лизация, учителят ще открие и литературни произве-
дения, свързани с изучаваната проблематика, примерни 
игри, работни листове и др. По този начин се подпомага 
и облекчава в максимална степен работата на учителя 
при подготовката на уроците.

Учебната тетрадка е обогатена, като са добавени 
напълно нови уроци както за нови знания („Моите ин-
тереси, любими занимания и безопасност“), така и за 
затвърдяване („Природата – наш дом“) и обобщаване 
(„Знам и мога“ – 3 теми след всеки от разделите в учеб-
ника). Задачите в обобщителните теми са подходящи 
за самостоятелна работа на учениците, но може да се 
използват и с диагностична функция за измерване на 
прогнозирани резултати в обучението.

ТЕТРАДКА 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Димитрина Гетова, 
Наталия Качамакова, 
Диана Русимова
Размери: 21х29 см
48 страници
ISBN 978–954–360–094–6

Помагалото е преработено и допълнено според из-
искванията на новата учебна програма. Съдържа уп-
ражнения по всички теми. Първокласниците по заба-
вен и достъпен начин придобиват знания за света, 
разбират за опасностите в него и се научават да се 
предпазват. Развиват се уменията им, като рисуват, 
дорисуват, свързват, ограждат. Учат се да мислят ло-
гически, да съобразяват и да тренират своята наблю-
дателност. Помагалото е подходящо за всеки етап 
от учебния процес, както и за самоподготовката на 
учениците в училище и у дома.

Препоръчани помагала
към всички учебни 
комплекти 
по околен свят

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. 
Упражнения по околен свят 
за целодневно обучение 
и самоподготовка вкъщи 
в 1. клас
Автори: Поли Рангелова,  
Катя Георгиева
Размери: 20х26 см
24 страници
ISBN 978–954–01–3161–0
РД 09–320/04.03.2014
Цена: 2,90 лв.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Димитрина Гетова, 
Наталия Качамакова, 
Диана Русимова
Размери: 17х24 см
108 страници
ISBN 978–954–360–095–3
Цена: 9,00 лв.

Продължава  
и във 2. клас

Съчетава образователни и възпитателни функции.
В процеса на забавната дидактична игра децата на-
учават как да организират правилно режима си, като 
развиват своята наблюдателност и креативност.

ТАБЛО ИГРА ПО ОКОЛЕН СВЯТ  
„МОЯТ ДНЕВЕН РЕЖИМ“  
ЗА 1. КЛАС
Автор: Мария Босева
Размери: 100х70 см
Цена: 10,00 лв.
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Авторите въвеждат децата в света на музиката за-
едно с главните герои – джуджето Рони, което разказ-
ва приказки, Дани, който съобщава важни неща за музи-
ката, и момиченцето Ани, което пее, танцува, слуша и 
съчинява музика заедно с децата.

Наред с разнообразните дейности – пеене, свирене 
и танцуване, слушане и съчиняване на музика, децата 
мислят и преценяват, изразяват своето лично мнение 
и емоционален отклик към музиката.

Песните за изпълнение и музиката за слушане са съ-
образени с желанията и възможностите на децата, 
както и със знанията, които трябва да възприемат.

Близките до детския свят илюстрации водят първо-
класниците в света на музиката, като дават допъл-
нителна информация и подпомагат осмислянето на 
учебните задачи.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО МУЗИКА 
ЗА 1. КЛАС
ISBN 978–954–01–3262–4

Електронният вариант на учебника включва много 
занимателни задачи, въпроси и игрови подходи. Пове-
чето задачи са за избор на вярното от посочени ня-
колко възможни решения, между които само единият 
вариант отговаря на всички критерии. Решението е 
възможно само ако детето е съсредоточено и мисли 
активно, преценява, сравнява, отхвърля, решава. Това 

стимулиране на мисловната дейност и вниманието на 
децата, както и емоционалният отклик на музиката са 
в основата на целта, която си поставят авторите.

Всички музикални примери за възприемане и за изпълне-
ние са включени в електронния учебник и не е необходи-
мо ползването на допълнителна техника.

МУЗИКА ЗА 1. КЛАС
Автори: Пенка Минчева, 
Петя Пехливанова, 
Красимира Филева, 
Светла Христова
Размери: 21х29 см
84 страници
ISBN 978–954–01–3237–2

Учебен комплект 
по музика за 1. клас 
„Чуден свят“

2 CD
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Тетрадката съдържа забавни задачи, игри, упражнения 
и кръстословици, чрез които се затвърдяват предста-
вите, получени в часовете по музика. Всяка страница 
от тетрадката може да се ползва многократно във 
връзка с темите в учебника. Включени са и задачи с 
повишена трудност за индивидуална работа, за орга-
низиране на състезания или за дейности по желание на 
децата.

Музикалният и илюстративният материал от учеб-
ника се осмислят по-задълбочено и съдействат за 
музикално-слуховото развитие на децата, както и за 
натрупване на елементарни знания за музикалното из-
куство.

Първокласниците имат възможност да работят върху 
страниците на тетрадката индивидуално или групово 
както в часовете, така и в свободното време у дома.

Книгата за учителя съдържа кратка обща методи-
ческа част, примерни насоки и препоръки за работа по 
всяка тема от учебника, примерно тематично разпре-
деление на учебното съдържание и нотния и поетичния 
текст на песните за изпълнение.

Учебникът по музика за 1. клас от комплекта „Голямото 
приключение“ съдържа хубави детски песни, приятна 
музика за слушане и весели музикални игри. Страници-
те са изпъстрени с илюстрации и снимки, които създа-
ват настроение и желание за участие в музикалните 
дейности, за запознаване с много нови неща.

Неусетно децата се научават да откриват какво из-
разява музиката, кой я създава и кой я изпълнява, как 
да съчиняват съпровод и как най-добре да изпълняват 
песните. Докато учат, децата ще се радват и много 
ще се забавляват.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО МУЗИКА 
ЗА 1. КЛАС
ISBN 978–619–222–059–4

Електронният учебник по музика за 1. клас стимулира 
вроденото детско любопитство и интерес към рабо-
та с нови технологии. Приложените звукови файлове 
на всички примери за слушане, песните и инструмен-
талните съпроводи улесняват работата в учебния 
час, а с интерактивната платформа може детайлно 
да се разгледат отделни елементи на страницата. 
Електронната версия е обогатена с допълнителни 
ресурси – как се свири на изучаваните музикални ин-
струменти с изпълнения на деца от начална училищна 
възраст, разучаване и изпълнение на част от звукови-
те картини, игри, съпроводи и др. Освен в конкретния 
урок, по преценка на учителя допълнителните ресурси 
може да се използват многократно в течение на цяла-
та учебна година.

МУЗИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: 
Галунка Калоферова, 
Вяра Сотирова, 
Росица Драганова
Размери: 21х29 см
72 страници
ISBN 978–619–222–052–5

Учебен комплект 
по музика за 1. клас
„Голямото приключение“

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Пенка Минчева, 
Петя Пехливанова, 
Красимира Филева, 
Светла Христова
Размери: 21х29 см 
16 страници
ISBN 978–954–01–3245–7

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО МУЗИКА ЗА 1. КЛАС
Автори: Пенка Минчева, 
Петя Пехливанова, 
Красимира Филева, 
Светла Христова
Размери: 17х24 см
72 страници
ISBN 978–954–01–3251–8
Цена: 9,00 лв.

4 CD
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Учебната тетрадка съдържа въпроси и задачи, свърза-
ни с усвояване на новите понятия, разпознаване на изо-
бражения, попълване на таблици, съставяне на текст по 
зададени опори или ключови думи и др. Използването на 
учебната тетрадка и специалните текстове затвър-
дяват и обобщават знанията и уменията на учениците 
и дават възможност на учителя да диаг ностицира ни-
вото на подготовка и да оптимизира работата си.

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Галунка Калоферова, 
Вяра Сотирова, 
Росица Драганова
Размери: 21х29 см 
32 страници
ISBN 978–619–222–053–2

Книгата за учителя съдържа обща методическа част и 
конкретни идеи и указания за работа към уроците. По-
местени са и нотният и поетичният текст на песни-
те за изпълнение, и годишно тематично разпределение 
на темите от учебника.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО МУЗИКА ЗА 1. КЛАС
Автори: Галунка Калоферова, 
Вяра Сотирова, 
Росица Драганова
Размери: 17х24 см
104 страници
ISBN 978–619–222–056–3
Цена: 9,00 лв.

Приятни и весели задачи, които про-
вокират децата да разсъждават, да 
откриват, да научават нови полезни 
неща и главно – да се забавляват. 
Книжката ще разно образи рабо-
тата на учителите в часовете по 
музика и изобразително изкуство, 
при целодневното обучение и в 
дейности те по програми и проекти.

ЗАБАВНИ ИГРИ И ВЕСЕЛИ ЗАДАЧИ 
ПО МУЗИКА И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Елка Андреева, Лидия Окова
Размери: 22х19 см 
16 страници
ISBN 978–954–01–2667–8
Цена: 3,90 лв.

Помагала  
към комплекта
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Учебникът търси връзката между изобразителното 
изкуство и играта, за да представи в по-достъпна 
форма учебното съдържание. Малкият ученик не само 
се запознава с понятия от изкуството, но и има въз-
можност сам да създава красиви произведения благода-
рение на задачите с творчески характер. Всеки урок е 

разположен на разтвор. При изпълнението на изобрази-
телните задачи може да се прилага диференциран под-
ход. Включени са и задачи за работа в екип. Учебникът 
дава отговор на въпроса как и по какъв начин трябва 
да бъде стимулиран ученикът, за да изгради свой личен 
художествен опит и усет към естетичното.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС
Автори: Лучия Ангелова, 
Пламен Легкоступ, 
Гергана Михайлова, 
Симона Хаджиева
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–954–01–3226–6

Книгата за учителя излага накратко философията на 
методиката, основните цели и очакваните резултати 
в обучението по изобразително изкуство. Разяснена е 
структурата на учебника и се дават съвети как учи-
телят да се подготвя за работа в клас. След това са 
дадени конкретни методически насоки за всеки урок и 
примерно годишно разпределение.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Лучия Ангелова, 
Пламен Легкоступ и др.
Размери: 17х24 см
60 страници
ISBN 978–954–01–3225–9
Цена: 9,00 лв.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС
ISBN 978–954–01–3276–1

Електронният учебник добавя към печатния триизмерни анимации, видеоклипове, 
галерии от снимки, интерактивни задачи и пъзели. Много и разнообразни игри раз-
виват зрителната памет и съобразителността на учениците в 1. клас. Онагледя-
ването на техники и на работата с различни материали прави уроците по изобра-
зително изкуство по-разбираеми и по-привлекателни за тях.

Учебен комплект 
по изобразително изкуство за 1. клас
„Чуден свят“



И
З

О
Б

Р
А

З
И

Т
Е

Л
Н

О
 И

З
К

У
С

Т
В

О

33

Книгата за учителя обхваща учебните проблеми, вклю-
чени в Държавния образователен стандарт по изоб-
разително изкуство за началния образователен етап. 
Предложените конкретни методически насоки за ра-
бота към всеки урок и към всяка учебна задача подпо-
магат учителя. Включва примерно годишно разпреде-
ление.

Учебникът на „Просвета Плюс“ е богато илюстриран и улеснява усвояването на 
учебния материал. Уроците са достъпни за първокласниците. В тях са представени 
разнообразни материали и техники. Всеки урок е на един разтвор, а включените 
учебни задачи са изцяло насочени към художествена практика. Всички уроци са екс-
периментирани в учебна среда.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС
Автори: Петер Цанев, 
Ралица Карапантева, 
Галя Страшилова
Размери: 21х29 см
76 страници
ISBN 978–619–222–045–7

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Петер Цанев, 
Галя Страшилова, 
Ралица Карапантева
Размери: 17х24 см
80 страници
ISBN 978–619–222–044–0
Цена: 9,00 лв.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС
ISBN 978–619–222–063–1

Електронният учебник предлага презентации, демонс трации за работа с различни 
материали и техники, разнообразни забавни задачи. Онагледяването на темите в 
уроците прави учебния процес приятен и увлекателен. Учебникът представя пре-
красна възможност за провеждане на интерактивни уроци.

Учебен комплект 
по изобразително изкуство за 1. клас
„Голямото приключение“
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УЧЕБНИ
ПОМАГАЛА

Създадена в помощ на бъдещите и настоящите учите-
ли от предучилищния и началния училищен етап, книга-
та обхваща: теория на изкуството; стилове в изкус-
твото през вековете; теория на изобразителната 
дейност; методика на обучението по изобразително 
изкуство.

Таблото онагледява целия материал по темата, включен в учебника по 
изобразително изкуство за 1. клас: подготовката на работното място за 
рисуване; материалите за рисуване и правилното им използване; смесване-
то на основните цветове и получаването на съставни; техниките за ри-
суване с акварелни бои, както и интересни смесени техники. Демонстра-
циите и примерите, поместени в него, ще допълнят началните знания на 
децата за боите и цветовете, ще стимулират уменията им за работа с 
изобразителни материали и техники и ще улеснят работата на учителя.

УЧЕБНО ТАБЛО „БОИ И ЦВЕТОВЕ“ 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Петер Цанев, 
Ралица Карапантева, 
Галя Страшилова
Размери: 100х70 см
Цена: 10,00 лв.

ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА 
НА ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО 
Автори: Лучия Ангелова,  
Пламен Легкоступ
Размери: 17х24 см 
276 страници
ISBN 978–954–01–3039–2
Цена: 14,00 лв.

С игрите върху музикалното табло децата осмислят звуковите възприятия за високо – ниско, бавно – бързо, 
изучаваните музикални инструменти, марш, валс, ръченица, хоро и др. Таблото може да се използва с всички одо-
брени от МОН учебници за 1. клас

МУЗИКАЛНО ТАБЛО 
ЗА 1. КЛАС
Aвтор: Елка Андреева
Размери: 100х70 см 
РД 09–899/09.10.2002 г.
Цена: 10,00 лв.

МУЗИКАЛНО ТАБЛО 
ЗА 1. КЛАС 
(Приложение)

Препоръчани помагала
към всички учебни комплекти  
по музика и изобразително изкуство

Преработено
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Авторите на учебника по технологии и предприема-
чество за 1. клас от комплекта „Чуден свят” на „Про-
света” си поставят за основна цел подпомагането на 
личностното развитие на малкия ученик. За целта те 
предлагат на детето възможности да избира начина, 
по който ще изработи всяко изделие от учебника, така 
че да спести време, труд и материали. Първокласни-
кът овладява следните умения:

• да мисли самостоятелно;

• да работи ефективно с информация (да я търси, из-

бира, анализира, оценява, организира, представя, пре-
създава);

• да моделира, да проектира обектите и процесите;

• да проявява инициативност, да взема решения и да 
действа в непредвидени ситуации;

• да проявява предприемчивост и упоритост, да до-
вежда работата си докрай;

• да се учи как да учи и да овладява принципите на непре-
къснатото самообразование – учене през целия живот.

Учебен комплект по технологии 
и предприемачество за 1. клас
„Чуден свят“

ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Георги Иванов, 
Ангелина Калинова
Размери: 21х29 см
52 страници
ISBN 978–954–01–3200–6

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 1. КЛАС
ISBN 978–954–01–3219–8

Електронният вариант на учебника по технологии и предприемачество за 1. клас 
на издателство „Просвета“ подпомага по-точното и ясно разбиране на различните 
технологични операции, улеснява осмислянето на инструкциите за работа и допъл-
ва обясненията на учителя. Мултимедийните ресурси служат и като средство за 
проверка на знанията на учениците.

При първокласниците доминира нагледно-образното мислене и поради тази причина 
е важно процесът на изработване на изделието да бъде онагледен. Динамичните 
визуализации служат за ориентиране на децата и учителя за организацията на ра-
ботата, която може да бъде индивидуална, групова, екипна или дейност, осъщест-
вена съвместно с родителите.
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Учебното помагало съпът-
ства работата с учебника 
по технологии и предприе-
мачество. Печатното из-
дание съдържа материали 
за работа с хартия и кар-
тон. Към него се предлага 
и плик с работни матери-
али за осъществяване на 
практическата дейност в 
учебните часове.

АЛБУМ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 1. КЛАС С КОМПЛЕКТ 
МАТЕРИАЛИ
Автори: Георги Иванов, 
Ангелина Калинова
Размери: 21х29 см
32 страници
ISBN 978–954–01–3201–3

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 1. КЛАС
Автор: Георги Иванов
Размери: 17х24 см
168 страници
ISBN 978–954–01–3263–1
Цена: 9,00 лв.

Книгата за учителя е пътеводител в работата на 
началния учител при подготовката му по един нов за 
българското училище учебен предмет – технологии и 
предприемачество. Тя съдържа подробни методически 
разработки към всяка урочна единица.

На учителя са представени авторски подходи за пе-
дагогическо взаимодействие, подчинено на две нови 
ориентации в началното училище – отвореност и са-
моорганизация.
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Учебникът е разработен на базата на апробиран и ра-
ботещ успешно подход за планиране и провеждане на 
обучението по технологии и предприемачество. Той се 
отличава със своя прагматизъм и полезност, с високо 
познавателно равнище и интегрални взаимодействия.

Включва разнообразие от теми, задачи и дейности за 
постигане на всички компетентности като очаквани 
резултати и нови понятия в учебната програма.

Представени са 9 типа задачи и дейности, 40 идеи и 
технологии за изработване на изделия, осигурени са 32 

приложения от хартия и картон и материали в албума.

Темите са структурирани на една страница или раз-
твор и включват всички необходими илюстрации за 
дискусия, представяне на основна технология или дос-
тъпни знания по предприемачество, както и снимки на 
етапите от практическата задача.

Учебникът включва не само практическа работа, но и 
система от задачи и дейности за активно учене чрез 
повече дискусии, генериране на идеи, опитна и изследо-
вателска работа, решаване на проблеми и др.

Учебен комплект по технологии 
и предприемачество за 1. клас
„Голямото приключение“

ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Любен Витанов, 
Магдалена Райкова
Размери: 21х29 см
52 страници
ISBN 978–619–222–023–5

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 1. КЛАС
ISBN 978–619–222–037–2

Всяка страница в електронния учебник е обогатена с разнообразни и атрактивни 
ресурси, които ще мотивират учениците да откриват нови технологии, да учат, 
докато играят и се забавляват. Включени са атрактивни 3D анимации, представя-
щи действието на механизми и конструкции, устройството на автомобила, вело-
сипеда, подземния свят с обиталищата на животните и др. Предложени са видео-
материали, показващи промените в природата през различните сезони, както и 
нейната красота.

В помощ на учители и ученици са предложени специално направени учебни филми, в 
които детайлно е представена технологията на изработване на различни изделия 
от приложенията в албума.

За темите, свързани с предприемачеството, са включени интерактивни презента-
ции, разказващи интересни истории или поставящи проблемни ситуации за диску-
сия в класната стая.
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Книгата за учителя е неоценим помощник на учите-
ля в неговата работа. В нея той ще открие новите 
постановки на актуалната учебна програма, примерно 
годишно разпределение, както и методически насоки 
за разработване на всички теми от учебното съдър-
жание. Добавени са и множество справки, които улес-
няват учителя при подготовка на беседите и провоки-
рат детския интерес.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Любен Витанов, 
Магдалена Райкова
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–619–222–022–8
Цена: 9,00 лв.

АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Любен Витанов, 
Магдалена Райкова
Размери: 21х29 см
24 страници
ISBN 978–619–222–021–1

Албумът съдържа 12 страници с печатни разгъвки от 
картон и 12 страници от хартия. Те включват 32 при-
ложения. На втора и трета корица са подредени сним-
ки на всички изделия, които се изработват в албума. До 
всяко от тях има знаци за оценка и самооценка, които 
учениците попълват след изработването им. Това дава 
възможност за развитие и на емоционалната интели-
гентност на малките ученици.
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Помагалото е предназначено за часовете по избираема подготовка в 1. клас. Учеб-
ното съдържание е структурирано в пет тематични групи в съответствие с ДОС 
за учебно съдържание и Примерните учебни програми по информационни техноло-
гии за избираема подготовка в 1., 2., 3. и 4. клас, разработени от МОН:

• запознаване с компютърната система;
• работа с изображения;
• работа с текст;
• възпроизвеждане на звук;
• създаване на документи, съдържащи комбинация от текст и изображение.

Информационни технологии 
за 1. клас

Религия за 1. клас

Учебното помагало разкрива на децата непреходните ценности на християнския морал и представя основните 
християнски празници, традиции и символи. Запознава първокласниците с житията на големите светци и сти-
мулира развитието на религиозната представа за добро и зло, за благочестие и милосърдие.

РЕЛИГИЯ ЗА 1. КЛАС. 
ПЪРВИ СТЪПКИ 
В ПРАВОСЛАВИЕТО
Автори: Иван Желев, 
Димитър Коруджиев, 
Емилия Василева
Размери: 17x24 см
48 страници
ISBN 978–954–01–1088–2
Протокол № 32/03.08.2001 г

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО РЕЛИГИЯ ЗА 1. КЛАС
Автори: Иван Желев, 
Димитър Коруджиев, 
Емилия Василева
Размери: 14х21 см
72 страници
ISBN 978–954–01–1089–9
Протокол № 32/03.08.2001 г.
Цена: 5,00 лв.

ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ ЗА 1. КЛАС 
Избираема подготовка
Автори:  
Антоанета Миланова, 
Вера Георгиева, 
Величка Николова

Ново
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Учебникът включва 31 урока и приложение със стикери. 
В него ще намерите:

• Устен курс, който подготвя малките ученици за над-
граждане на знанията във 2. клас, когато те вече ще 
четат и пишат.
• Приоритетно развиване на уменията за слушане и 
говорене.

• Внимателно подбран езиков материал, представен 
чрез кратки забавни истории под формата на комикс, 
с жив и естествен език.
• Многообразие от дейности, кратки стихотворения и 
песни, градирани по трудност и съобразени с възраст-
та и интересите на учениците.
• Трениране на фината моторика, наблюдателността 
и когнитивните умения.

УЧЕБНИК 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Елка Ставрева
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–954–01–3267–9
Цена: 9,90 лв.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION 
ЗА 1. КЛАС
ISBN 978–954–01–3270–9

Изцяло новата учебна система по английски език за 1. клас е модерна, ясно структурирана и красиво 
илюстрирана. Предназначена е за начално обучение по английски език. Комплектът се състои от:
 • учебник; • два аудиодиска; • книга за учителя;
 • електронен учебник; • тетрадка – писанка; • флашкарти.

Електронният учебник „Hello! New Edition“ предлага: изобилие от интерактивни ре-
сурси и задачи с фокус върху уменията слушане с разбиране и говорене; допълнителна 
работа върху лексиката; възможност за работа в час и за самостоятелна работа 
вкъщи; по-добро усвояване на материала и повишена мотивация у учениците; позна-
вателни видеоматериали, 3D анимации и игри; изграждане на междупредметни връзки 
и обогатяване на знанията за англоезичната култура и света като цяло; всички зву-
козаписи на текстове и упражнения; отговори към упражненията и възможност за 
самооценка.

Учебен комплект 
по английски език 
Hello! New Edition за 1. клас
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Двата аудиодиска съдържат записи на всички диалози 
и песни. Записите са направени от носители на езика 
и дават точни образци на фонетични и интонационни 
модели.

АУДИОДИСКОВЕ 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION  
ЗА 1. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Елка Ставрева
Цена на един диск: 6,00 лв.

Книгата за учителя включва:
• представяне на учебната система;
• подробни поурочни разработки и отговори на упраж-
ненията;
• текстове на звукозаписите;
• годишно разпределение.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION 
ЗА 1. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Елка Ставрева
Размери: 21х29 см
72 страници
ISBN 978–954–01–3268–6
Цена: 9,00 лв.

АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА 
ЗА 1. КЛАС 
Помагало 
за часа на класа
Автори: Жулиета Савова, 
Ирена Николова, 
Цанка Маринова
Размери: 21х29 см
44 страници
ISBN 978–954–01–3063–7
РД 09–244/05.03.2015 г.
Цена: 5,90 лв.

Помагалото е преработено в съответствие с новия 
стандарт за гражданското, здравното, екологичното 
и интеркултурното образование
В него е заложена богата палитра от въпроси, които 
се разглеждат в часа на класа. Разработени са всички 
теми, предвидени в учебната програма по безопасност 
на движението, както и в програмата за защита при 
бедствия, аварии и катастрофи. Помагалото запозна-
ва първокласниците по интересен и занимателен начин 
с важни правила за безопасно придвижване, за живота 
в училището, за здравословната среда, за взаимоот-
ношенията, за посрещането на любими празници. Нова 
тема е „Какво означава думата „тероризъм“ и как раз-
познаваме злонамерените действия“.

„Азбука на правилата“ за 1. клас предлага: забавни за-
дачи и практически дейности; специално написани сти-
хотворения за по-лесно усвояване на съдържанието; 
интересни рубрики; богати междупредметни връзки; 
примерни тематични разпределения; основни и допъл-
нителни ресурси, вкл. тестове.

Kнигата за учителя предлага разнообразни дидакти-
чески модели и стратегии, методически решения и 
идеи за петминутки. Тя съдържа и идеи за много игри 
и стратегии. Те са съчетани с познавателни и практи-
чески задачи, групова работа, оценка на ситуации, епи-
зоди за предвиждане и оценяване на рискове и опасни 
последици, за оценяване и вземане на решения. Предло-
жените методически решения и стратегии за работа 
стимулират формирането на ключови умения и компе-
тентности на учениците в 21. век.

Тетрадката съдържа:

• забавни упражнения за развиване на фината моторика;
• запознаване с елементите на буквите;
• модели за правилно изписване на буквите;
• занимателни упражнения, улесняващи запаметяване-
то на правописа на първите думи.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 
АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА 
ЗА 1. КЛАС 
Помагало 
за часа на класа
Автор: Жулиета Савова
Размери: 17х24 см
54 страници
ISBN 978–954–01–3108–5 
Цена: 5,00 лв.

ТЕТРАДКА – ПИСАНКА 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION 
ЗА 1. КЛАС 
WRITING BOOK
Автори: Емилия Колева, 
Елка Ставрева
Размери: 21х29 см
32 страници
ISBN 978–954–01–3269–3
Цена: 3,90 лв.
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Помагалото предлага разнообразие от дейности, за 
да може заниманията по интереси да отговорят на 
индивидуалните потребности на децата, на техните 
търсения и на индивидуалния им темп на развитие. 
Първокласниците изпълняват учебните задачи са-
мостоятелно или в група, следвайки творческите си 
нагласи и потребности. Този подход стимулира тяхно-
то въображение, находчивост и креативност.
Широкият спектър от дейности е интерпретиран 
през 32 основни теми. По всяка основна тема се рабо-
ти в рамките на една седмица – общо 10 учебни часа. 
Предложени са теми, в които се интегрират занима-
ния, свързани с наука, традиции, изкуства, спорт, обра-
зователни и развиващи игри.
В помагалото са включени задачи, чрез които се реа-
лизират:
• дейности, развиващи речта на детето и умението му 
да слуша и разбира (на по-късен етап – да чете и разби-
ра) художествени и научнопопулярни текстове;
• дейности за развиване на математическите интере-
си;
• художествено-творчески дейности;
• спортни и игрови дейности.

Учебното помагало продължава заложената концепция 
в „Знам и мога. Занимания по интереси за 1. клас при це-
лодневна организация на обучението“, като предлага 
основни теми, които съответстват на броя на учеб-
ните седмици – 32. Второкласниците ще работят с 
него под ръководството на учителя, който ще насър-
чава тяхната креативност, ще провокира техните 
интереси в различни области и ще разширява знани-
ята и уменията им. Методическите указания и идеи, 
предложени в книгата за учителя, улесняват работа-
та на педагога.

Книгата за учителя съдържа практически указания 
за провеждането на часовете за занимания по инте-
реси в полуинтернатните групи. В нея е поместено 
и примерно годишно разпределение на темите от 
учебното съдържание, в които се интегрират дей-
ности, свързани с наука, традиции, изкуства, спорт, 
образователни и развиващи игри. Книгата за учите-
ля е ценна и с това, че голяма част от задачите в 
помагалото са доразвити в нея и са предложени до-
пълнителни идеи за разно образяване на заниманията 
по интереси.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 
ЗНАМ И МОГА 
Занимания по интереси  
за 1. клас при целодневна 
организация на обучението
Автори: Георги Иванов, 
Вихра Стоева-Янчева, 
Поли Рангелова
Размери: 17х24 см, 96 страници
ISBN 978–954–01–3160–3
Цена: 9,00 лв.

ЗНАМ И МОГА 
Занимания по интереси  
за 1. клас при целодневна 
организация 
на обучението
Автори: Георги Иванов, 
Вихра Стоева-Янчева, 
Поли Рангелова
Размери: 21х29 см
68 страници + 24 страници 
приложение
ISBN 978–954–01–3159–7
Цена: 10,00 лв.

ЗНАМ И МОГА 
Занимания по интереси  
за 2. клас при целодневна 
организация 
на обучението
Автори: Георги Иванов, 
Вихра Стоева-Янчева, 
Ели Пещерска
Размери: 21х29 см
72 страници + 20 страници 
приложение
ISBN 978–954–01–3519–9
Цена: 9,00 лв.

Ново

Продължава  
и във 2. клас
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Макар да е строго забранено, ученикът Мимо любо-
питно разлиства тайната книга за магия. Едва изрекъл 
първото заклинание, настава хаос...
Уникална комбинация от книга за малки читатели и 
книжка за рисуване.

Принцеса Ела най-много обича да играе в гората и да 
се катери по дърветата. Един ден обаче я затварят 
вкъщи и започват да я учат на добро държание. Колко 
досадно! Ела избягва. Започва голямото приключение...
Прочети – разбери – нарисувай!

ПРИНЦЕСА ЕЛА 
ТЪРСИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Автор: Луизе Холтхаузен
Размери: 16х20 см
64 страници
ISBN 978–954–01–3017–0
Цена: 4,90 лв.

МИМО УЧИ 
ЗА МАГЬОСНИК
Автор: Патрик Вирбелайт
Размери: 16х20 см
64 страници
ISBN 978–954–01–3018–7
Цена: 4,90 лв.

Книжката е в удобен за работа формат, с богато раз-
нообразие от загадки, лабиринти, рисунки и упражне-
ния, които превръщат ученето в забавление. На гърба 
на всяка страница е даден верният отговор, с което 
се осигурява възможност за самоконтрол.

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
ЗА 1. КЛАС
Размери: 15x21 см
80 страници
ISBN 978–954–01–2528–2
Цена: 3,90 лв.

Съдържа забавни упражнения с рисуване, оцветяване, 
комбиниране, които стиму лират и развиват внимание-
то и концентрацията на пър вокласниците. Игровата 
форма мотивира желанието им за учене.

С помощта на разнообразни упражнения и забавни за-
дачи умното гардже Гого учи малките първокласници 
да събират и изваждат бързо и лесно. Нужни са цветни 
моливи и ножичка, за да се овладеят числата.

КОНЦЕНТРАЦИЯ 
ЗА 1. КЛАС
Автор: Доротее Рааб
Размери: 12x16 см 
32 страници
ISBN 978–954–01–2516–9
Цена: 2,50 лв.

СМЯТАМ И ИГРАЯ. 
ОТ 1 ДО 20 ЗА 1. КЛАС
Автор: Доротее Рааб
Размери: 12x16 см 
48 страници
ISBN 978–954–01–2517–6
Цена: 3,90 лв.

Lettergetter е прекрасно дигитално помагало за деца-
та, които се запознават с английската азбука или се 
учат да четат. В рубриката Alphabet Stories буквите, 
звуковете, думи и изрази се усвояват с кратки аними-
рани истории и езикови игри. Alphabet Game е игра за 
запаметяване на английската азбука. Print Activities 
съдържа работни листове. Разработени са по няколко 
упражнения за четене и писане.

LETTERGETTER. 
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 
ДЕЦА НА 6 – 9 ГОДИНИ
ISBN 978–954–01–3042–2
Цена: 15,00 лв.
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Основано
1945 г.

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

Представени са подробно над 160 известни и слабо поз-
нати животни и накратко – други 650 вида. Видовете, 
срещащи се в България, са отбелязани със звездичка.

ЧУДНА АЗБУКА
Автори: Надежда Радулова
(стихотворения),
Свобода Цекова
(илюстрации)
Размери: 17х24 см
64 страници
ISBN 978–954–01–2666–1
Цена: 12,00 лв.

ГОЛЯМА КНИГА 
ЗА ЖИВОТНИ
Автор: Марина Манси
Размери: 22x29 см
240 страници
ISBN 954–01–1908–1
Цена: 39,00 лв.

СЛЪНЧО ГЛЕДА 
СЛЪНЧОГЛЕДА
Автор: Янаки Петров/
Чичо Чичопей
Размери: 17х19 см
12 страници
ISBN 978–954–01–2697–5
Цена: 3,90 лв.

ВСЕКИ ДЕН 
ДА Е НЕДЕЛЯ
Автор: Янаки Петров/
Чичо Чичопей
Размери: 17х19 см
20 страници
ISBN 978–954–01–2698–2
Цена: 3,90 лв.

ДА ВЪЗПИТАВАМЕ ПРА-
ВИЛНО МАЛКОТО ДЕТЕ
Автори: Сандра Уолкоф, 
Нийла Шварцбърг, 
Джейн И. Мекууд-Яздпур
Размери: 20х26 см
236 страници
ISBN 978–954–01–2731–6
Цена: 14,00 лв.

ДЕТЕТО ЗАД ЧИНА, ИЛИ 
КОГАТО ВКЪЩИ ИМАТЕ 
ПЪРВОКЛАСНИК
Автори: Зорница Христова, 
Марин Бодаков
Размери: 13х20 см
108 страници
ISBN 978–954–01–2631–9
Цена: 6,90 лв.

СЪБИРАМ 
И ИЗВАЖДАМ ДО 20
Размери: 21x29 см
48 страници
ISBN 978–954–01–2601–2
Цена: 4,90 лв.

АЗ СЪМ В 1. КЛАС!
Автори: 
Силвия Цветанска, 
Надежда Радулова
Размери: 20х26 см
16 страници
ISBN 978–954–01–2749–1
Цена: 5,90 лв.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКО 
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 
ЗА 1. КЛАС
Автор: Евгения Герова
Размери: 17х24 см
ISBN 978–954–01–3278–5
Цена: 9,00 лв.

Ново



Всеки учител, който избере учебник от комплекта „Голямото приключение“  
за 1. клас на „Просвета Плюс“, получава помагало по съответния предмет:

Всеки учител, който избере ЦЕЛИЯ учебен комплект „Голямото приключение“,  
ще получи гореизброените помагала и още:

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА

МАТЕМАТИКА ОКОЛЕН СВЯТ МУЗИКА

Подарък от „Просвета“

Това е  
най-добрият 
учебен комплект 
за 1. клас  
в Европа!

ДВУСТРАННО 
ТАБЛО „ПОЗНАВАМ 

ЧИСЛАТА ДО 20  
И ЧИСЛАТА 10,  

20 ... 100“

ДВУСТРАННО 
ТАБЛО  

„РАСТЕНИЯТА 
ОКОЛО НАС“

ИЗДАТЕЛСТВО „ПРОСВЕТА – СОФИЯ” АД 

1618 София, ул. „Земеделска” № 2 
тел. 02 818 20 20, факс 02 818 20 19
e-mail: prosveta@prosveta.bg

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

от 1. .... клас
...............................................
на първэокласника

ПРОСВЕТА
Основано

1945 г.

ЗА  
ЦЕЛИЯ 
КЛАС

4 CD

ТАБЛО  
„ПЪТЕШЕСТВИЕТО 

НА БУКВИТЕ“

ДВУСТРАННО 
ТАБЛО „УМЕЯ  
ДА СМЯТАМ  

ДО 20“

ПРОДАЖБА НА УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ТЕТРАДКИ, УЧЕБНО-ПОМОЩНА И НАУЧНА 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

КНИЖАРНИЦА 
„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. „Плиска“ № 83, бл. „Венера“, вх. Б, ап. 42
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.

ПОРЪЧКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ 
ПОМАГАЛА ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Безплатните учебници и учебни помагала за разпространение 
в системата на училищното 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.
Попълнете заявките и натиснете бутон „Изпрати”. След като ги обработим, 
на посочения от Вас имейл ще получите заявки с договор, подписан и подпечатан  
от издателство „Просвета“. 
Разпечатайте заявките и договорите и ги изпратете  
в 2 екземпляра по пощата, подписани и подпечатани от Вас, 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.

И тази година можете да разчитате на нашите отстъпки при колективни заявки  
за учебни помагала. Научете повече за тях от нашите представители.
Формулярът за поръчка е общ за всички издателства от групата на „Просвета”.

ТАБЛО „ДОМЪТ  
НА АЗБУКАТА“



2018/2019 г.КАТАЛОГ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
МАТЕМАТИКА
ОКОЛЕН СВЯТ
МУЗИКА
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 
ТЕХНОЛОГИИ  
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ИНФОРМАЦИОННИ  
ТЕХНОЛОГИИ
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
РЕЛИГИЯ

издателска  
група  
„просвета“

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

Елате 
на Голямото

приключение
в Чудния свят  
на „Просвета“
Десетки хиляди български  
първокласници вече учат  
по новите учебници  
на издателска група „Просвета“.

1.  КЛАС

In cooperation with:

Title: The Great Adventure
Educational Field:  Maths 
Authors:  A team of authors
Publisher:  Prosveta Publishing House
Country: Bulgaria

2017

1.1.1.
ЧИТАНКАЗА ПЪРВИ КЛАС

ПЕНКА ДИМИТРОВА         МАРИЯ БОНЧЕВА         НЕВЕНА ПЕТРОВАПЕНКА ДИМИТРОВА         МАРИЯ БОНЧЕВА         НЕВЕНА ПЕТРОВА

ЧИТАНКА
ЗА ПЪРВИ КЛАС

Г О Л Я М О Т О  П Р И К Л Ю Ч Е Н И ЕГ О Л Я М О Т О П Р И К Л Ю Ч Е Н И Е

1.

www.prosveta.bg • www.e-uchebnik.bg

ISBN 978-619-222-028-0

Екземпляр 
за безвъзмездно
ползване

ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ

ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГОЛЯМОТО

EB L M A
Best European Learning Materials Awards

Комплектът  

„Голямото приключение“ е 

с награда от Международния 

панаир на книгата  

във Франкфурт  

за най-добър учебен 

материал в Европа.

ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Благоевград 2700

жк „Еленово“,  
ул. „Георги Андрейчин“ № 7
тел.: 0884 110 402
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 107 056,  
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, 0889 727 304
имейл: dobrich@prosveta.bg

Кърджали 6600
Информационен център „Просвета“
бул. „България“ № 49, ет. 1
тел. 0884 110 389
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
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

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 110 802, 0882 450 509

имейл: plovdiv@prosveta.bg
Разград 7200 

Представител:
тел. 0884 110 397
имейл: razgrad@prosveta.bg

Русе 7000
Информационен център „Просвета“
и книжарница
ул. „Плиска“ № 83
бл. „Венера“, вх. Б, ап. 42
тел.:  082/845 860, 

0884 110 398, 0884 430 978
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 110 808, 0889 715 870
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

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: ivan.asen@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, 0883 480 643
имейл: yambol@prosveta.bg

НАЦИОНАЛНА  
ИНФОРМАЦИОННА  
МРЕЖА „ПРОСВЕТА“

София 1618, ул. „Любляна“ № 11
тел.: 02/923 18 47, 923 18 48, 923 18 51, 923 18 52
имейл: nim@prosveta.bg, marketing@prosveta.bg


