ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА

Вече можете да направите заявка за познавателни книжки и помагала за всички възрастови
групи в детската градина за учебната 2018/2019 година.
Направете Вашата заявка онлайн от сайта на издателска група „Просвета“:
http://www.prosveta.bg/zaqvki-za-uchebnata-2018-2019
За III (5 – 6 г.) и за IV (6 – 7 г.) подготвителна възрастова група издателска група „Просвета“
(„Просвета – София“ АД, „Просвета Плюс“ ЕООД и „Просвета АзБуки“ ЕООД) Ви предлага избор
между три различни комплекта, които бяха одобрени от МОН. Това са новата поредица „Чуден
свят“ и добре познатите, но напълно обновени поредици „АБВ  игри“ и „Ръка за ръка“.
И трите комплекта покриват всички образователни направления. Към всеки комплект има и
електронни познавателни книжки, безплатни за учителя.
ВАЖНО: Всеки учител, който избере да работи с комплект „Чуден свят“, „АБВ  игри“ или
„Ръка за ръка“ за ІІІ или за IV подготвителна група, ще получи безплатен екземпляр от
познавателните книжки в съответния комплект, книга за учителя, музикални дискове към
комплекта, табло по избор.
За I (3 – 4 г.) и за II (4 – 5 г.) възрастова група също предлагаме нови книжки и от трите ни
поредици. Помагалата са създадени според изискванията на новия Държавен образователен
стандарт за предучилищно образование.
В книжките за I и II възрастова група ще откриете стилово синхронизирани илюстрации и
единно графично оформление с III и IV възрастова група.
Всяка печатна книжка има електронен вариант с цял комплекс от образователни ресурси:
аудиозаписи на приказки и стихотворения, анимирани детски песни, интерактивни упражнения,
галерии от снимки.
ВАЖНО: Всеки учител, който избере да работи с комплект „Чуден свят“, „АБВ  игри“ или
„Ръка за ръка“ за І или за ІІ възрастова група, ще получи безплатен екземпляр от книжките
към съответния комплект, книга за учителя, музикални дискове към комплекта.
Примерни годишни тематични разпределения за всички възрастови групи в детските градини в
България вижте тук: http://www.prosveta.bg/primerni-godishni-razpredeleniya-za-detskite-gradini
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За поръчка на избраните познавателни книжки и помагала за детската градина може да
ползвате прикачените заявки ТУК във формат PDF или Еxcel, където ще намерите и цените за
всяко отделно заглавие и комплект.
ЗА ПО-ГОЛЕМИ ПОРЪЧКИ СМЕ ПРЕДВИДИЛИ СПЕЦИАЛНИ ОТСТЪПКИ!
Допълнителна информация за тях може да получите на имейли:
realizacia@prosveta.bg или marketing@prosveta.bg
Заплащането на поръчаните заглавия се извършва по банковите сметки на издателството.
Моля при попълване на Вашата заявка към издателството да посочите всички необходими данни
за издаване на фактура в левове или във валута.
Заявките може да изпращате на следния адрес:
София 1839,
бул. „Ботевградско шосе“ № 234
Отдел „Реализация“
тел.: 02/483 00 96; 0884 110 414
факс: 02/945 61 84
имейл: realizacia@prosveta.bg
Банкови сметки:
BGN – IBAN: BG68RZBB91551061225408;
BIC: RZBBBGSF
EUR – IBAN: BG18RZBB91551461225402; BIC: RZBBBGSF
USD – IBAN: BG10RZBB91551161225401; BIC: RZBBBGSF
Благодарим Ви, че избирате заглавията на „Просвета“!

