
Какво получава учителят в 3. клас, избрал 
комплекта „Голямото приключение“ 
на „ПРОСВЕТА ПЛЮС“

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА 3. КЛАС:
• Учебник по български език 
(П. Димитрова и др.)
• Електронен учебник
• Тетрадка № 1 и Тетрадка № 2
• Читанка (П. Димитрова и др.)
• Електронна читанка
• Тетрадка към читанката
• Книга за учителя по български език и
Книга за учителя по литература
• „Български език и литература за 3. клас. 
Помагало за избираемите учебни часове“ 
(П. Димитрова и др.)

МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС:
• Учебник (В. Ангелова и др.)
• Електронен учебник
• Тетрадка № 1 и Тетрадка № 2
• Книга за учителя
• „Математика с Мат и Ема за 3. клас. 
Помагало за избираемите учебни часове“
(В. Ангелова и др.)

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 3. КЛАС:
• Учебник (Е. Михайлова и др.)
• Електронен учебник
• Тетрадка
• Книга за учителя
• „Човекът и обществото за 3. клас. 
Помагало за избираемите учебни часове“ 
(Е. Михайлова)

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС:
• Учебник (М. Кабасанова, Е. Пещерска)
• Електронен учебник
• Тетрадка
• Книга за учителя
• „Вълшебното ключе по човекът и 
природата за 3. клас“ (Л. Зафирова и др.)

МУЗИКА ЗА 3. КЛАС
• Учебник (Г. Калоферова и др.)
• Електронен учебник
• Тетрадка
• Книга за учителя
• 4 броя CD по музика
• Табло „Азбука на музиката“

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 3. КЛАС:
• Учебник (П. Цанев и др.)
• Електронен учебник
• Книга за учителя
• Двустранно табло по изобразително 
изкуство

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ЗА 3. КЛАС:
• Учебник (Л. Витанов и др.)
• Електронен учебник
• Книга за учителя
• Албум с комплект материали

Уважаеми колеги,

За да улесним Вашата работа, за всеки учител, избрал да работи през учебната 
2018/2019 г. със съответния учебник за 3. клас от комплекта „Голямото приключение“ 
на „Просвета Плюс“, сме предвидили:

Всеки учител, който избере ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ УЧЕБНИЦИ по всички предмети в 3. клас 
на издателска група „Просвета“ (без значение дали на „Просвета“, 
на „Просвета Плюс“, или комбинирано от двете поредици), 
ще получи специален бонус за ВСЕКИ УЧЕНИК:
• БЕЛЕЖНИК НА ТРЕТОКЛАСНИКА,
А ЗА КЛАСА:
• Двустранно табло по български език
• Табло „Да обичаме и пазим природата“
• Книга за учителя по физкултура и спорт. ЗА КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС



Новият учебен предмет в 3. клас – компютърно моделиране,
предизвиква силен интерес, но и съмнения. Някои от Вас се питат:
Що за учебен предмет?
Как се преподава?
Ще се справим ли?
Ще се справим заедно. „Просвета“ създаде специално за Вас 
цялостен курс за обучение, съдържащ:
• онлайн семинари
• примерни видеоуроци
• обучителна програма 33 
„Най-новите информационни 
технологии в процеса на обучение“ 
за придобиване на кредити.

В уебинарите и видеоуроците наши експерти представят 
акцентите в учебната програма и дават конкретни 
методически съвети как да постигате очакваните резултати 
от обучението (научете повече на www.prosveta.bg). 
В одобрената от МОН обучителна програма 
част от присъствените семинари са предназначени специално 
за учителите от начален етап и предлагат важна информация 
и основни знания, свързани с новия учебен предмет.
Освен това „Просвета“ внесе в МОН за регистриране
още две обучителни програми по компютърно моделиране.

След като бъдат одобрени, ще можете да се включите в тях 
през есенната ни обучителна сесия. Тези програми ще ви 
дадат задълбочени знания и умения, включително за работа 
в среда за програмиране на Scratch.

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ – 
С „ПРОСВЕТА ПЛЮС“ Е ЛЕСНО

ИЗБЕРЕТЕ УЧЕБНИЯ КОМПЛЕКТ 
за 3. клас на Антоанета 
Миланова, Вера Георгиева и 
Величка Дафчева (комплект 
„Голямото приключение“ на 
„Просвета Плюс“):
• Учебник
• Електронен учебник
• Книга за учителя
• Тетрадка по компютърно 
моделиране.


