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

ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Благоевград 2700

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

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

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

имейл: burgas@prosveta.bg
Варна 9000

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

0884 110 383, 0884 603 184, 
0884 110 803

имейл: varna@prosveta.bg
Велико Търново 5000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

имейл: pleven@prosveta.bg
Пловдив 4000

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

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

имейл: plovdiv@prosveta.bg
Разград 7200 

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

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

0884 110 398, 0884 430 978, 
0887 495 905

имейл: russe@prosveta.bg
Силистра 7500

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

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

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

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

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

имейл: sofia@prosveta.bg
София 1124

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

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

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

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

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

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

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

0884 156 892
имейл: haskovo@prosveta.bg

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

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

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

НАЦИОНАЛНА  
ИНФОРМАЦИОННА  
МРЕЖА „ПРОСВЕТА“

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

2020/2021 г.КАТАЛОГ
2 .  КЛАС
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Всичко започва с 

ПРОСВЕТА

Изберете  
за Вашите деца  
най-добрите  
учебни комплекти  
в Европа! 

Hello! New Edition  
1. – 4. клас
Награда  
за най-добър  
учебник, 2019 г.

„Голямото  
приключение“!
Награда  
за най-добър  
учебник, 2017 г.

издателска  
група  

· просвета ·

Златна

награда

Бронзова

награда
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Всичко започва с 

ПРОСВЕТА

Уважаеми учители, скъпи родители!

С всяка нова учебна година животът ни все повече забързва ход. 
В класните стаи влиза ново поколение ученици – веселите, лю-
бознателни и динамични деца на XXI век. И ние пак сме заедно в 
благородната мисия да им дадем модерно, качествено и родолю-
биво образование. Да им дадем шанс за успех в живота.

Българското училище все повече се превръща в дом на иноватив-
ните технологии. И в него печатните и електронните учебници 
и помагала на „Просвета“ вършат чудесна работа. Неслучайно, 
след като учебният комплект за 1. клас „Голямото приключе-
ние“ бе награден с бронзово отличие на Франкфуртския панаир 
на книгата през 2017 г., тази година поредицата за изучаване 
на английски език Hello! New Edition от 1. до 4. клас спечели 
златен медал. Учебниците на „Просвета“ отварят пред нашите 
деца първите страници от безкрайната книга на знанието, те 
им дават и вълшебното ключе за големия свят.

Не по-малко успешни са и другите ни учебни комплекти и помага-
ла за 2. клас. Ще ги откриете в този каталог и на нашите сайто-
ве www.prosveta.bg и www.e-uchebnik.bg. Вече две години по тях 
успешно учат десетки хиляди второкласници.

Скъпи второкласници, 

За Вас продължава „Голямото приключение“  
в нашия „Чуден свят“ на знанието. 
На добър час през новата учебна година! 
Нека тя Ви донесе радост и много успехи!

Йоана Томова, 
Председател на Съвета на директорите 
на издателска група „Просвета“

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА – 
С НАЙ-ДОБРИТЕ  
УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ  
В ЕВРОПА!

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

1124 София, ул. „Цар Иван Асен II“ № 39
тел.: 02/944 20 64; 944 18 50; 0882 990 445; 0884 430 732; факс 02/944 18 50
имейл: ivan.asen@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦА 
„ПРОСВЕТА“ В РУСЕ

7000 Русе, ул. „Воден“ № 12
тел. 082/845 860; 0884 430 978; 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 2020/2021 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 бутона „Изпрати”. След като ги обработим, 
на посочения от Вас имейл ще получите заявки с договор, подписан и подпечатан  
от издателство „Просвета“. 
Екземпляр от договора, подписан от директора и с печат на училището, изпратете  
сканиран на имейл: marketing@prosveta.bg, или на адрес: 
София 1618, ул. „Любляна” № 11,
Информационен център на издателство „Просвета”
• При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден  
от 09.00 до 17.00 ч. на тел.: 02/923 18 49, 923 18 51, 923 18 52, 
или на имейл: marketing@prosveta.bg.

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”.
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ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ
ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ НА „ПРОСВЕТА“

1. Край на тежките раници на учениците – 
всички учебници се побират на екрана  
на компютъра или лаптопа.

2. Вградените видеоклипове, звукозаписи,  
игри и упражнения превръщат електронните 
уроци в приключение.

3. Електронните учебници на „Просвета“  
постоянно се допълват с нови ресурси.  
Всяка актуализация автоматично се зарежда 
при потребителя.

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

НАГРАДА  
НА АСОЦИАЦИЯ  

„БЪЛГАРСКА КНИГА“  
ЗА НАЙ-ДОБЪР

ИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТ

„Златен лъв
2015 г.“

Препоръчайте ги на Вашите ученици.  
Те могат да ги закупят от нашата 
електронна книжарница 
www.e-uchebnik.bg.

Златна

награда
Бронзова

награда

КАКВО ПОЛУЧАВА УЧИТЕЛЯТ
Когато избере да работи по „Просвета“, 
всеки учител получава съответния 
учебник, неговия електронен вариант, 
тетрадки и книга за учителя.

Когато учителят избере пълен комплект 
учебници по всички предмети, независимо 
на кое от трите издателства в групата 
на „Просвета“, ще получи:

•  бележник на второкласника за всяко 
дете;

• табло „Безопасно движение“;

• табло „Нашата красива България“;

•  книга за учителя по физическо 
възпитание и спорт.

В комплекта 
за учителя

Примерно годишно разпределение и книги 
за учителя по всички предмети за 2. клас 
може да изтеглите безплатно от сайтовете 
на „Просвета“ www.prosveta.bg 
и www.e-uchebnik.bg (Безплатни ресурси/ 
За учителя).

В комплекта 
за учителя

А какво получава учителят при избор 
на учебник по всеки отделен предмет – 
помагалата със следния знак  
– вижте на следващите  
страници.
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Учебникът грабва вниманието на второкласниците 
със своята занимателност и с красивите си илюстра
ции. В центъра на учебната работа е поставен лични
ят опит на второкласника, свързан с общуване в раз
нообразни комуникативни ситуации.

Отличително качество на учебника е неговата прак
тическа насоченост: знанията за езика и речта са ре
зултат от обобщаването на натрупания речеви опит 
и от наблюдението и анализа на езиковия материал.

Учебното съдържание е подредено концентрично чрез 
учебни задачи, които представят взаимодействието 
между знания от различни равнища на езиковата сис
тема. Предложен е подходящ за възрастта методи
чески апарат за извличане на новото езиково понятие, 
пояснителни определения, дейности по образец, колек
тивни и творчески учебни задачи, задачи за работа в 
екип и работа по проекти, задачи за обобщаване на 
лингвистичната информация чрез таблици и схеми.

Учебен комплект по български език  
и литература за 2. клас 
„Голямото приключение“

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Мария Бончева,  
Невена Петрова
Размери: 21х29 см 
96 страници
ISBN 978–619–222–091–4

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 2. КЛАС

Електронният учебник открива широки възможности 
за ефективно преподаване и учене и за усъвършенства
не на учебния процес. С негова помощ второкласници
те успешно развиват важни правописни, граматически 
и комуникативни умения.

Преимуществата му са многобройни, като едно от 
тях е, че се използва лесно и удобно, без да изисква спе
циална техническа подготовка от учителя. Към теми
те са включени разнообразни визуализации: 

• обучаващи и проверовъчни тестове, 
• интерактивни задачи и игри, 
• занимателни упражнения, 
• флашанимации, 
• качествени изображения и др. 

С помощта на допълнителните ресурси учениците мо
гат да се упражняват многократно и трайно да зат
върдят уменията и компетентностите си. Тестовите 
задачи осигуряват възможност за обективна проверка 
и самопроверка на овладените знания.
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Тетрадка № 1 подпомага задълбочаването на знанията 
на второкласниците за строежа на езика, за езиковите 
и речевите единици, за някои правописни, правоговор
ни, пунктуационни и граматически норми. Използва се 
в уроците за упражнение и затвърдяване на знанията. 
В нея са включени и самостоятелни работи за диагнос
тика на входното и изходното ниво на учениците.

Тетрадка № 2 е предназначена за развитие и усъвър
шенстване на комуникативноречевите умения на уче
ниците. Съдържа упражнения за уместна употреба на 
езиковите средства съобразно комуникативната цел, 
преразказ на кратък художествен повествователен 
текст, конструиране на текст с помощта на учителя, 
овладяване на правила за речева учтивост. 

Читанката включва разнообразни текстове: приказ
ки, разкази, стихотворения, гатанки, басни, народни 
песни, текстове с познавателен характер. Те провоки
рат малките ученици да четат с удоволствие, да раз
съждават и да съчиняват.

Теоретичната информация е поднесена ясно и разби
раемо. По практически път децата се запознават с 
жанровите особености на конкретния текст, изпълня
ват задачи, насочени към четене с разбиране. Изграж
дат умения за отделяне на епизодите в текста и за 
откриване и характеристика на литературните ге
рои. Ориентират се в спецификите в художествената 

форма и във връзката между текст, заглавие и илюс
трация. Предвидени са много тестови задачи, които 
разкриват степента на разбиране на текста.

В читанката са включени и учебни задачи, насочени към 
речевото развитие и усъвършенстване на словотвор
ческите способности на учениците. Социокултурните 
компетентности се развиват чрез задачи за екипна 
работа и работа по проект. Отделните урочни еди
ници се отличават с интегралност. Осъществени са 
междупредметни връзки с учебните предмети музика, 
изобразително изкуство, околен свят, технологии и 
предприемачество

ТЕТРАДКА № 2  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Мария Бончева,  
Невена Петрова
Размери: 21х29 см 
40 страници
ISBN 978–619–222–094–5

ТЕТРАДКА № 1 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Десислава Кръстева,  
Маргарита Тодорова
Размери: 21х29 см 
72 страници
ISBN 978–619–222–093–8

ЧИТАНКА ЗА 2. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Десислава Кръстева,  
Маргарита Тодорова
Размери: 21х29 см 
120 страници
ISBN 978–619–222–095–2
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Електронната читанка е модерно съвременно средство за преподаване и учене. 
Тя съдържа интерактивни упражнения, тестове от различен характер, високока
чествени снимки, които превръщат учебните дейности в забавни и увлекателни 
занимания за учениците. Допълнителните образователни материали подпомагат 
усъвършенстването на четивната техника. Улесняват разбирането и осмисля
нето на художествените текстове. Дават възможност на учителя да преподава 
разбираемо, интересно и вълнуващо.

Тетрадката към читанката за 2. клас е предназначе
на за разширяване и задълбочаване на литературните 
компетентности на учениците. Предложените учебни 
дейности подпомагат усъвършенстването на четив
ната техника и възприемането на произведенията, 
включени в читанката. Разнообразните задачи допри
насят за осмислянето на новите понятия и развива
нето на комуникативноречевите способности на уче
ниците. Тетрадката може да се използва в уроците по 
литература и за самостоятелна подготовка.

ЕЛЕКТРОННА ЧИТАНКА 
ЗА 2. КЛАС

В книгата за учителя е представена авторската концеп
ция на разработения учебен комплект по български език, 
чрез който се реализират заложените в учебната прог
рама за 2. клас цели и задачи на обучението, очакваните 
резултати и компетентности, обемът на знанията и 
специфичните дейности. В нея са описани особености
те в езиковото обучение и в обучението за изграждане 
на комуникативноречевите компетентности.

Поместени са примерни методически разработки на 
всички урочни единици. Включено е и примерно годишно 
разпределение на учебното съдържание.

ТЕТРАДКА КЪМ  
ЧИТАНКА ЗА 2. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова,  
Десислава Кръстева,  
Маргарита Тодорова
Размери: 17х24 см 
64 страници
ISBN 978–619–222–097–6

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
ЗА 2. КЛАС
Автор: Пенка Димитрова 
Размери: 17х24 см 
168 страници
ISBN 978–619–222–138–6
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В книгата за учителя са описани спецификите на обу
чението по литература във втори клас. Поместени 
са примерни методически разработки на уроците по 
литература, извънкласно четене и за диагностика на 
входното и изходното равнище. 

В урочните разработки за възприемане, осмисляне и 
интерпретация на художествен текст са предложени 
методи и похвати за запознаване с жанровите особе
ности на конкретния текст, за четене с разбиране на 
текста, за отделяне на епизодите, за характеристика 
на литературните герои, за откриване на специфики
те в художествената форма, връзката между текст, 
заглавие и илюстрация. Включени са задачи за подборно 
четене, използване на смисловата догадка, четене за 
определено време, четене по роли, изразително чете
не, драматизация. 

Включено е годишно тематично разпределение.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ЛИТЕРАТУРА 
ЗА 2. КЛАС
Автор: Пенка Димитрова 
Размери: 17х24 см 
144 страници
ISBN 978–619–222–137–9

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
И ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС. 
ПОМАГАЛО ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ 
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
Автори: Пенка Димитрова,  
Десислава Кръстева,  
Маргарита Тодорова
Размери: 17х24 см
72 страници
ISBN 978–619–222–144–7

Помагалото е съобразено с актуалната учебна програ
ма. Предназначено е да развива езиковите и литера
турните умения на второкласниците, както и умения
та им да общуват. Съдържа 32 теми и всяка от тях е 
разработена на две страници. В него са включени раз
нообразни учебни задачи за:

• четене с разбиране;
• формиране на езикови и граматически знания;
• развиване на правописни умения; 
• създаване на текстове. 
Поместени са диктовки, които са особено полезни за 
изграждането на правописните навици на второклас
ниците. Предоставена е възможност за прилагане на 
индивидуален подход към учениците в зависимост от 
равнището на техните знания и умения. Предвидено 
е в края на всеки урок те да направят самооценка на 
постиженията си.

  Поредица
   1. – 4. класВ комплекта 

за учителя

Помагала към комплекта

ТАБЛО 
„ПИША ПРАВИЛНО“ 
Размери: 70х100 см

В комплекта 
за учителя

Таблото онагледява правописа на:

• гласни в неударена сричка;

• звучни съгласни пред беззвучни;

• звучни съгласни в края на думата.
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Учебен комплект по български език  
и литература за 2. клас 
„Чуден свят“

В учебника по български език за 2. клас са обособени две 
части. Едната е свързана с обучението по български 
език, а другата – с обучението за формиране на кому
никативноречеви умения. Учебното съдържание е раз
пределено в четири основни раздела: „Речево общуване“; 
„Звуковете и буквите в българския език“; „Думите като 
части на речта“; „Изреченията в българския език“.

Учебникът по български език осигурява последова
телност при въвеждането и разгръщането на всяка 
от наблюдаваните правописни особености. Комуника
тивният профил на езиковото обучение е зададен във 
всеки от уроците, като по този начин се разкрива сми
сълът на изучаването на езиковите факти и явления, 

предвидени в учебната програма. Темите от раздела 
„Формиране на комуникативноречеви умения“ са разра
ботени с оглед на способностите на второкласници
те да общуват чрез текст в устна и в писмена форма. 
Уводните теми са свързани с понятията „текст“ и 
„общуване“, за да може всяка следваща тема да се ин
терпретира в контекста на тези понятия. С оглед на 
тази постановка темите от раздела се разпределят 
в следните групи: „Текст“; „Общуване“; „Разказване на 
текст“; „Съчиняване“; „Описание“.

В учебника са включени разнообразни занимателни за
дачи за краснопис, за речево общуване, както и задачи 
за работа в екип и по проект.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Румяна Танкова,  
Екатерина Чернева,  
Ваня Иванова
Размери: 21х29 см 
108 страници
ISBN 978–954–01–3381–2

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 2. КЛАС

Електронният учебник по български език за 2. клас 
включва допълнителни интерактивни ресурси, които 
улесняват работата на учителя и подпомагат активно
то учене. Учебникът позволява увеличаване на тексто
вете, на упражненията и на илюстрациите при работа
та с тях. Предоставена е възможност за самопроверка 
на знанията и самооценка на постиженията. Чрез бога
тото ресурсно осигуряване на уроците в електронния 
учебник се допринася за попълно усвояване на знанията 
и усъвършенстване на уменията на учениците, свързани 
с езиковата и с комуникативната им компетентност.
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ТЕТРАДКА № 2  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
ЗА 2. КЛАС
Автор: Румяна Танкова,
Размери: 21х29 см
36 страници
ISBN 978–954–01–3383–6

ТЕТРАДКА № 1  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Румяна Танкова, 
Екатерина Чернева,  
Ваня Иванова
Размери: 21х29 см
72 страници
ISBN 978–954–01–3382–9

Тетрадката е продължение към темите от първата 
част на учебника по български език. В нея има забавни 
задачи и игри, чрез които учениците затвърдяват при
добитите в хода на урока знания и умения по дадена 
тема. Задачите са предназначени за самостоятелна 
работа в клас или за домашна работа.

Тетрадката е към втората част от учебника по бъл
гарски език, за формиране на комуникативноречеви 
умения. В нея учениците пишат своите текстове и ги 
редактират. Работата на учениците е подпомогната 
с картинки и помощно поле, което предлага опорни 
думи и изрази, както и думи с правописни особености.

ЧИТАНКА ЗА 2. КЛАС
Автори: Румяна Танкова, 
Цанко Лалев
Размери: 21х29 см
136 страници
ISBN 978–954–01–3386–7

Читанката за 2. клас реализира целите на литератур
ното обучение: усъвършенстване на четивната тех
ника, запознаване с литературни текстове от раз
лични жанрове, въвеждане на литературни понятия, 
развитие на речта. Съдържа стойностни художестве
ни текстове от съвременни автори и класици, които 
са организирани тематично в няколко раздела. Вто
рокласниците изграждат начална читателска култу
ра чрез извънкласно четене. Методическият апарат, 
който включва въпроси, задачи, тестове, проектна ра
бота, е богат и подпомага осмислянето на художест
вените произведения.

ЕЛЕКТРОННА ЧИТАНКА 
ЗА 2. КЛАС

Електронната читанка е обогатена с интерактивни 
упражнения, които подпомагат усъвършенстването 
на четивната техника и улесняват разбирането на ху
дожествения текст. Включени са записи на литератур
ни произведения и презентации за живота и творчест
вото на писателите, които се изучават в часовете по 
извънкласно четене. Електронният учебник съдържа 
разнообразни по характер задачи, които осигуряват 
възможности за диференциация и проверка на знания
та. Осигурена е възможност всяка обособена зона да 
бъде показвана на цял екран за подобро онагледяване.
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Тетрадката включва многообразие от учебни задачи, 
допълващи методическата работа. Задачите в нея са 
свързани с текстовете от читанката, като целят 
позадълбочено разбиране и формиране на траен инте
рес към четенето. Предназначена е за самостоятелна 
работа в клас или за домашна работа.

Книгата за учителя съдържа примерно годишно раз
пределение в съответствие с новите изисквания. 
Предложени са варианти на диагностични инструмен
тариуми за проверка на изградените у учениците зна
ния, умения и компетентности на различните етапи на 
обучението по български език и литература – в нача
лото, в средата и в края. Към всяка от предложените 
диагностични процедури са посочени критериите и по
казателите за оценка. Книгата за учителя съдържа и 
методически насоки за организиране на обучението по 
български език и литература във втори клас.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
И ЛИТЕРАТУРА 
ЗА 2. КЛАС
Автор: Румяна Танкова
Размери: 21х29 см 
132 страници
ISBN 978–954–01–3385–0

Помагала към комплекта

Помагалото осигурява допълнителни възможности 
за затвърдяване и усъвършенстване на наученото по 
български език и литература. То отговаря напълно 
на новата учебна програма по предмета и гарантира 
постигане на очакваните резултати, заложени в нея. 
Помагалото може да се реализира в два варианта:

– 32 учебни часа (1 час седмично), ако повечето от вто
рокласниците в класа имат добра езикова култура и 
натрупан читателски опит, което им осигурява бърз 
напредък в ученето;

– 64 учебни часа (2 часа седмично), ако преобладаваща
та част от учениците в класа изпитват трудности 
при усвояването на учебния материал по български 
език и литература.

В помагалото преобладават упражненията за овладя
ване на правописа и пунктуацията. Включени са задачи 
за четене с проверка на разбирането, както и задачи, 
свързани с овладяване на езиковите понятия и явле
ния. Предвидени са дейности за съчиняване на кратък 
текст с опора по картинка, въпроси, думи.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
И ЛИТЕРАТУРА 
ЗА 2. КЛАС. Помагало 
за избираемите 
учебни часове
Автор: Румяна Танкова
Размери: 17х24 см
72 страници
ISBN 978–954–01–3448–2   Поредица

   1. – 4. клас

ТЕТРАДКА КЪМ  
ЧИТАНКА ЗА 2. КЛАС
Автори: Румяна Танкова, 
Екатерина Чернева,  
Ваня Иванова
Размери: 17х24 см 
80 страници
ISBN 978–954–01–3384–3

В комплекта 
за учителя ТАБЛО 

„ПИША ПРАВИЛНО“ 
Размери: 70х100 см

В комплекта 
за учителя

Таблото онагледява пра
вописа на: гласни в неуда
рена сричка; звучни съглас
ни пред беззвучни; звучни 
съгласни в края на думата.
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УЧЕБНИ
ПОМАГАЛА

Препоръчани помагала
към всички учебни комплекти 
по български език и литература

Помагалото отговаря изцяло на актуалната учебна 
програма и е приложимо към всеки учебник по български 
език. Упражненията и задачите имат за цел да подпо
магат ученика при самоподготовката му по български 
език, като осигуряват:

• постигане на очакваните резултати от учебната 
програма;

• овладяване на учебното съдържание;

• съобразяване с психическите и възрастовите особе
ности на децата.

Учебният материал е поднесен в лека и забавна фор
ма, за да се провокира интересът на децата. Първата 
задача във всяка тема служи за актуализиране на зна
нията и става опора за успешното изпълнение на ос
таналите. Дидактичните похвати са съчетани умело 
с игрови елементи, като ученето се превръща в при
ятно и полезно занимание.

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ 
Упражнения 
по български език 
за целодневно обучение 
и самоподготовка 
вкъщи за 2. клас
Автор: Поли Рангелова,  
Размери: 20х26 см
68 страници
ISBN 978–954–01–3509–0

  Поредица
   1. – 4. клас

Помагалото е съобразено с темите от новата учебна 
програма по български език във втори клас. То има тре
нировъчен характер и подпомага:

• ефективното овладяване на важни правописни умения; 

• подоброто усвояване на частите на речта: същест
вително име, прилагателно име и глагол; 

• развиването на умения за разграничаване и определя
не на граматичните категории род и число.

Задачите включват текстове, изречения и групи думи. 
Съдържанието им е наситено с думи с правописни 
особености, при които има разлика между изговор 
и правопис на гласните звукове, обеззвучаване на 
звучните съгласни, „трудни“ букви и буквосъчетания 
– щ, я, ю, ь, й, дж, дз. Предложени са и примери, които 
подпомагат работата за овладяването на езиковите 
знания и умения от второкласниците.

ДИКТОВКИ 
ЗА 2. КЛАС
Автор: Поли Рангелова
Размери: 14х21 см
48 страници
ISBN 978–954–01–3796–4

  Поредица
   1. – 4. клас

Добре известно и много харесвано, помагалото е пре
работено така, че да отговаря на актуалната учеб
на програма. Създадено от учители за учители, то 
може да се прилага към всички учебници по български 
език и литература. Темите са структурирани така, 
че учителят да ги ползва тогава, когато е необхо
димо според учебника, по който преподава. Задачите 
са разнообразни и занимателни и може да се дават за 
домашна работа, в часовете по самоподготовка или в 
избираемите и факултативните учебни часове. Авто
рите залагат на игровите похвати, които ангажират 
вниманието. Включени са и теми за преговор, допълни
телни упражнения и диктовки. Направени са и много 
междупредметни връзки с математика, околен свят, 
музика, изобразително изкуство. В края на помагалото 
са дадени отговорите на тестовите задачи.

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Красимира 
Брайкова, Донка Диварова, 
Росица Цанева
Размери: 21х29 см
76 страници
ISBN 978–954–01–3507–6

  Поредица
   1. – 4. клас
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Помагалото е предназначено за второкласници незави
симо от учебника, по който се обучават. То съдържа 10 
самостоятелни работи по основните теми от учебна
та програма по български език и литература за 2. клас. 
Две от самостоятелните работи са за установяване 
на входното и изходното ниво в началото и в края на 
учебната година.

Всяка самостоятелна работа е в два варианта, за да 
се осигури работа по групи. По преценка на учителя 
вторият вариант може да се използва с цел поправка 
на първото изпълнение на ученика.

Втората част от помагалото е с указания за проверя
ващия. За всяка самостоятелна работа са предложени 
по 3 таблици. Първата е с точни и ясни критерии за оце
няване на диктовката, втората е за оценяване на всич
ки задачи от самостоятелната работа, а третата е 
скала за приравняване на общия брой точки към оценка.

Под всяка самостоятелна работа за ученика и в тре
тата таблица за проверяващия са написани качест
вени оценки. Всяка от тези оценки има подкрепящ ха
рактер и стимулира стремежа на второкласника към 
повисок резултат.

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС
Автор: Румяна Танкова, 
Размери: 21х29 см
72 страници
ISBN 978–954–01–3493–2

  Поредица
   1. – 4. клас

Детето във 2. клас вече знае да чете. Докоснало е кни
гата, запознало се е с героите є и вече има свое от
ношение към литературната илюстрация. Писменото 
слово е отворило още прозорци към света, но дете
то трябва да се научи да извлича колкото може пове
че информация от прочетения текст. Така то ще се 
изгради като пълноценен, критичен читател със своя 
оригинална позиция.

Помагалото „Четене с разбиране за 2. клас“ е основно 
преработено, така че да отговаря на новата учебна 
програма. Материалът е групиран в 17 теми. Съдържа 
текстове, илюстрации и снимки, с помощта на които 
второкласникът:

• научава нови любопитни факти;

• опознава нови герои и техните истории;

• извлича информация;

• отговаря на поставените въпроси и задачи.

  Поредица
  2. – 4. клас

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ 
ЗА 2. КЛАС. 
ПОДГОТОВКА ЗА PIRLS
Автори: Стоян Иванов, 
Тина Велева
Размери: 21х29 см
40 страници
ISBN 978–954–01–2738–5

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

„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.
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УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ЗА ДЕЦА СЪС СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ

РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА
ЗА 2. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ
С УВРЕДЕН СЛУХ
Автори: Неда Балканска,
Петя Андреева,
Севделина Джонгарска
Размери: 21х29 см
116 страници 
ISBN 978–954–01–3027–9

Учебникът по развитие на речта за 2. клас за ученици с увреден слух е съобразен с 
Държавните образователни изисквания и специалните учебни програми на МОН за 
деца с увреден слух.

Учебното съдържание се разширява и усложнява, като продължава да се поставя 
акцент върху диалогичната форма на речта и граматичните категории, но наред с 
това се осъществява и работа над свързаната реч на учениците. Обогатяването 
на активния речник става както на базата на конкретни понятия, така и на база
та на обобщени понятия, тематични кръгове и формиране на семантични полета. 
Паралелно с упражненията в комуникативен контекст се включват и такива за 
кратък разказ върху зададена опора (нагледна или чрез въпроси). Продължава изуча
ването на текстове – приказки, стихотворения. Учениците следва да отговарят 
на въпроси по текста, да откриват причинноследствени връзки и да оценяват ка
чествата на персонажите.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА
ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА
ЗА 2. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ
С УВРЕДЕН СЛУХ
Автори: Неда Балканска, 
Петя Андреева, 
Севделина Джонгарска
Размери: 21х29 см
76 страници 
ISBN 978–954–01–3028–6

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА
ЗА 2. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ 
С УВРЕДЕН СЛУХ
Автор: Неда Балканска

Само в електронен вариант,
изтеглете от еuchebnik.bg.

Учебната тетрадка по развитие на речта за 2. клас за 
ученици с увреден слух подпомага затвърждаването на 
знанията и уменията, заложени в учебника. Предвидени 
са упражнения, които осигуряват проверка на форми
раните умения и знания върху съдържанието от учеб
ника, а също и такива, които ги разширяват – например 
задаване на въпроси по конкретни изречения.

В Книгата за учителя са представени методически на
соки за работа по конкретните теми от учебника. Раз
работени са варианти на отделни упражнения, подходя
щия контекст за използването им, както и адекватни 
интерактивни форми на работа – „Малък учител“, рабо
та по групи и по двойки. Включено е и примерно годишно  
разпределение по Развитие на речта за 2. клас.
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Модерен и оригинален – такъв е учебникът на „Просве
та Плюс“. Иновативната му методика гарантира плът
но и систематично покриване на компетентностите 
от учебната програма по математика за 2. клас. Чрез 
него се постига висока ефективност при усвояването 
и прилагането на основни математически знания, на
сърчават се изследователските умения на учениците, 
активизира се мисловната им дейност, дава се възмож
ност за самостоятелно учене, развитие на критическо 
мислене и творчество. Авторите въвличат децата 
леко и приятно в усвояването на новите знания, послед
вано от приложение в практиката. Учебникът съдейст
ва за цялостното разбиране на понятията, като са 
търсени примери от реалния живот, така че децата да 
видят ролята на математиката във всекидневието.

Класическите алгоритми за писмено смятане са подси
лени с разнообразни подходи и оригинални техники за 
устно смятане, като по този начин детето се поста

вя в ситуация да разбира, анализира и извършва осъз
нат избор при пресмятанията си.

При изучаването на табличното умножение в учебника 
се използва уникално дидактическо средство за она
гледяването му, което е дадено като приложение в 
тетрадка № 2.

В учебника е налице прецизна система от текстови за
дачи, чрез която се формира математическа грамот
ност. Така второкласниците се научават да формули
рат, използват и тълкуват математическо познание в 
конкретни ситуации от реалния живот.

В някои уроци има логически и забавни задачи, подобни на 
тези, които се използват в международни изследвания.

Предвидени са работа по проекти и дейности, които 
дават възможност за игра. Това стимулира учениците 
да дават идеи, развива творческото им мислене и уме
нията им за работа в екип.

МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС
Автори: 
Владимира Ангелова, 
Стела Дойчинова
Размери: 21х29 см 
124 страници
ISBN 978–619–222–125–6

Учебен комплект 
по математика за 2. клас 
„Голямото приключение“

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 2. КЛАС

Електронният вариант на математиката за 2. клас на „Просвета Плюс“ съдържа 
над 400 ресурса. Те подпомагат за овладяването на новото знание и съдействат за 
неговото осмисляне и допълнително онагледяване. Изобилието дава възможност за 
подбор на допълнителни задачи, чрез които учениците побързо усвояват учебното 
съдържание.

Алгоритмите за овладяване на аритметичните знания са представени в процеса 
на действие, което помага на ученика да осмисли тяхната последователност. Раз
нообразните задачи и упражнения дават възможност на учителя да направи бърза 
обратна връзка и да провери степента на усвояване на новото знание по забавен, 
атрактивен и приятен за децата начин.
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ТЕТРАДКА № 1 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 2. КЛАС
Автори: 
Владимира Ангелова, 
Стела Дойчинова
Размери: 21х29 см 
40 страници
ISBN 978–619–222–123–2

ТЕТРАДКА № 2 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 2. КЛАС
Автори:  
Владимира Ангелова, 
Стела Дойчинова
Размери: 21х29 см 
44 страници
ISBN 978–619–222–124–9

Книгата за учителя дава ясна представа за методи
ческата концепция на авторите. Дадени са насоки за 
разработване на темите от учебника. За всеки урок 
са формулирани целите, компетентностите като оч
аквани резултати от обучението и новите понятия. 
Описва се ходът на урока, както и алтернативни вари
анти и идеи за реализирането му. Включени са допълни
телни задачи, препоръки за домашна работа, ресурси за 
учителя, както и отговори на някои въпроси и задачи. 
В книгата има и примерно годишно тематично разпре
деление.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 2. КЛАС
Автор: Владимира Ангелова
Размери: 21х29 см 
176 страници
ISBN 978–619–222–122–5

Първата тетрадка към учебника на „Просвета Плюс“ е 
занимателна и достъпна. Тя дава на учениците възмож
ност да решават много и разнообразни задачи, като 
събират и изваждат, чертаят и измерват, отгатват 
и развиват въображението си.

Втората тетрадка към учебника по математика на 
„Просвета Плюс“ съдържа специална мрежа – уникално 
дидактическо средство за лесно умножаване. Ученици
те се упражняват да решават интересни задачи, като 
умножават и делят, събират и изваждат, чертаят и 
измерват, отгатват и развиват въображението си.
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СБОРНИК 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 2. КЛАС
Автори:  
Владимира Ангелова,  
Катя Георгиева,  
Жана Колева, 
Тошко Тонев,  
Стела Дойчинова
Размери: 21х29 см 
116 страници
ISBN 978–619–222–148–5

Сборникът е предназначен за допълнителна 
работа в часовете, за домашна работа и за 
проверка на знанията и уменията на учени
ците. Със задачите в него се затвърдяват 
придобитите знания и умения. Чрез тях се 
постига:

• усвояване и прилагане на алгоритмите за 
събиране и изваждане с числата до 100;

• овладяване на табличното умножение и де
ление;

• задълбочаване на знанията за равнинните 
геометрични фигури – триъгълник, правоъ
гълник и квадрат;

• разширяване на знанията за мерните едини
ци за дължина и време;

• изграждане на система за решаване на тек
стови задачи, зададени по различни начини;

• усъвършенстване на уменията за описване 
на ситуации от действителността с мате
матически модели.

Задачите в помагалото са поднесени по дос
тъпен и забавен начин, така че да предразпо
ложат ученика и да направят ученето полесно 
и интересно. За учителя помагалото е неоце
ним помощник във всекидневната работа, за
щото осигурява допълнителен материал към 
всяка тема от учебника и е в синхрон с него.

ТАБЛО ПО МАТЕМАТИКА 
„ТАБЛИЧНО УМНОЖЕНИЕ 
И ДЕЛЕНИЕ“
Размери: 100х70 см

  Поредица
   1. – 4. класВ комплекта 

за учителя

В комплекта 
за учителя

МАТЕМАТИКА С МАТ И ЕМА 
ЗА 2. КЛАС. Помагало  
за избираемите  
учебни часове
Автори: Владимира Ангелова, 
Александра Николова
Размери: 21x29 см 
68 страници
ISBN 9786192221508

„Голямото приключение“ с Мат и Ема продължава и във 
2. клас с това помагало на „Просвета Плюс“, предназ
начено за избираемите учебни часове. То включва 32 
теми, като всяка от тях е разположена на 2 страници 
и съдържа задачи, разпределени 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.

С помощта на своите приятели Мат и Ема второк
ласниците ще станат поуверени в събирането и из
важдането на числата до 100, ще овладеят неусетно 
табличното умножение и деление, ще задълбочат зна
нията си за равнинните геометрични фигури и за мер
ните единици за дължина и време. И не само това – те 
ще решават текстови задачи и ще усъвършенстват 
уменията си да описват ситуации от действител
ността с математически модели.

Помагала към комплекта

В комплекта 
за учителя

  Поредица
   1. – 4. клас

Таблото представя по оригинален 
и интересен начин изучаваните във 
2. клас таблици за умножение и де
ление и дава възможност за полес
ното им овладяване и запаметява
не. Връзката между компонентите 
на действията умножение и деле
ние е илюстрирана чрез специални 
цветни маркери. Това отлично ви
зуално средство помага на учени
ците да осмислят подобре взаим
нообратната връзка между двете 
действия.
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МАТЕМАТИКА 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова
Размери: 21х29 см 
128 страници
ISBN 978–954–01–3377–5

Концепцията на учебния комплект по математика за 
2. клас се основава на компетентностния подход в 
обучението. Изпълнението на предложените учебни 
дейности съдейства за развитие на индивидуалните 
интелектуални възможности на второкласниците и 
подкрепя познавателните им усилия за постигане на 
съвременните ключови компетентности.

Чрез представяне на математическото съдържание 
по достъпен и интересен начин се осъществява тема
тична интеграция и се създават условия за осмисляне 
на практическата му приложимост. Всяко ново поня
тие се извежда от позната практическа ситуация, 
илюстрирана ясно и разбираемо, за да се осмисли лесно 
и без излишно теоретизиране.

В контекста на дадена тема, представена чрез богат 
илюстративен материал, учениците откриват данни, 
търсят информация, решават проблеми, проверяват ре

шения, дискутират идеи. Разнообразието от математи
чески задачи подпомага възприемането на математичес
кото съдържание, развитието на логическото мислене и 
изграждането на положително отношение към ученето.

Графичното оформление на учебника провокира към 
интегриране в обучението на информационните тех
нологии и превръщане на класната стая в приятна и 
желана среда. Предложените чрез персонажите кому
никативни ситуации създават емоционален фон за из
граждане на математическата компетентност и на
сочват към използване на необятния информационен 
поток, заобикалящ съвременните деца.

Учебникът по математика за 2. клас създава богата 
образователна среда, която насърчава учениците да 
мислят самостоятелно и да работят заедно, за да раз
виват интелектуалния си потенциал и да изграждат 
самочувствие на математически грамотни личности.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 2. КЛАС

Електронният учебник съдържа разнообразни интерактивни упражнения, анима
ции и игри с различно ниво на трудност. Те подпомагат преподаването, ученето и 
трайното овладяване на компетентностите, дефинирани в новата учебна програ
ма по математика за 2. клас.

Електронният учебник дава възможност на учениците да осмислят ключови алго
ритми, свързани със събирането, изваждането, табличното умножение и деление 
на числата до 100 и основни геометрични знания. Това се постига чрез разнообраз
ни електронни образователни ресурси – задачи за единичен и множествен избор, 
съответствие, допълване, откриване на грешки, таблици, игри, анимации и др.

Учебен комплект 
по математика за 2. клас 
„Чуден свят“
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Разработените в тетрадката уроци включват учебно 
съдържание, свързано с числата 21, 22, 23, ..., 100, алго
ритмите за събиране и изваждане със и без преминава
не на числата до 100, разместителното и съдружител
ното свойство на събирането, неизвестно събираемо, 
видовете триъгълници според страните и намиране
то на обиколка на геометрична фигура със събиране. 
Включени са разнообразни по съдържание и форма за
дачи, които може да се използват в учебния час, в ча
совете за самоподготовка или за домашна работа за 
затвърдяване на знанията на учениците.

Предложените към всеки урок от учебника задачи 
включват учебно съдържание, свързано с табличното 
умножение и деление на числата до 100, неизвестен 
множител, разместителното и съдружителното свойс
тво на умножението, пресмятането на изрази без ско
би, в които участват аритметични действия от раз
личен ред, и намирането на обиколка на геометрична 
фигура с умножение. Задачите са представени така, че 
да може да се изпълняват самостоятелно от ученици
те в учебния час, в часовете за самоподготовка или за 
домашна работа.

Книгата за учителя e надежден ориентир както за 
начинаещите, така и за опитните учители. В нея ще 
намерите:

• основните идейни и структурни особености на учеб
ния комплект по математика за 2. клас;

• очакваните резултати от учениците в края на 2. клас;

• примерно годишно тематично разпределение;

• методически бележки към всеки урок. Те ще помогнат 
на учителите да се ориентират в творческия замисъл 
на авторите. За всеки урок са формулирани цели, компе
тентности като очаквани резултати от обучението, 
вид на урока и нови понятия. Предложени са методичес
ки насоки за провеждането на урока. Дадени са идеи за 
допълнителни упражнения, както и отговорите на ня
кои логически задачи от учебника.

ТЕТРАДКА № 1 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова
Размери: 17х24 см 
56 страници
ISBN 978–954–01–3378–2

ТЕТРАДКА № 2 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова
Размери: 17х24 см 
56 страници
ISBN 978–954–01–3379–9

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова
Размери: 17х24 см 
156 страници
ISBN 978–954–01–3499–4

Включените допълнител
ни задачи за упражнение 
разширяват методичес
кия инструментариум 
на учителя и създават 
мотивация и интерес у 
ученика.

Електронният учебник 
по математика за 2. клас 
успешно осъществява и 
междупредметни връз
ки. С него работата в 
часовете по математика 
става много поинтерес
на и приятна.
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Помагалото съдържа разнообразни задачи, 
които улесняват подготовката на второк
ласниците по математика. Задачите са ес
тествено продължение на всеки урок от за
дължителната подготовка и формират навик 
за системно учене, както и траен интерес 
към математиката. Освен това може успеш
но да се използват като допълнителен учебен 
материал в часовете по математика. Пред
ложените задачи за домашна работа може да 
се използват както от учителите, така и от 
родителите за проверка на наученото от все
ки урок.

ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 2. КЛАС. УПРАЖНЕНИЯ 
И ДОМАШНИ РАБОТИ
Автори: Юлияна Гарчева, 
Рени Рангелова,  
Ангелина Манова
Размери: 20х26 см 
116 страници
ISBN 978–954–01–3460–4

Помагала към комплекта

В комплекта 
за учителя

В помагалото са разработени 32 теми, всяка от които е разделенa в 4 нива на 
сложност. Това дава възможност за диференциране на работата и прилагане на 
индивидуален подход към учениците. Помагалото е предназначено за работа в изби
раемите учебни часове и предлага разнообразни дейности и задачи за:

• надграждане на знанията на второкласниците по математика;

• затвърдяване на знанията за числата до 100;

• усъвършенстване на уменията за извършване на действията събиране, изважда
не, умножение и деление с числата до 100;

• задълбочаване на представите за геометричните фигури;

• овладяване на умения за разпознаване на видовете триъгълници според страните 
им и за намиране на обиколка на геометрична фигура;

• усвояване на знанията за мерните единици за дължина дециметър и метър и мер
ните единици за време минута, денонощие, седмица, месец и година; 

• развиване на умения за откриване на данни, търсене и разчитане на информация в 
табличен и схематичен вид, решаване на проблеми и проверка на решения;

• усъвършенстване и развиване на логическото мислене, наблюдателността и 
творческото въображение.

Изпълнението на предложените дейности подкрепя познавателните усилия на вто
рокласниците за постигане на съвременните ключови компетентности.

МАТЕМАТИКА 
ПОМАГАЛО  
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ 
УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–954–01–3512–0

  Поредица
   1. – 4. клас

ТАБЛО ПО МАТЕМАТИКА 
„ТАБЛИЧНО УМНОЖЕНИЕ 
И ДЕЛЕНИЕ“
Размери: 100х70 см

В комплекта 
за учителя

В комплекта 
за учителя

  Поредица
   1. – 4. клас
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УЧЕБНИ
ПОМАГАЛА

Препоръчани помагала
към всички учебни комплекти 
по математика

Упражненията в помагалото са насочени към овладява
не на умения за:

• откриване на същественото и важното в текста на 
задачата;

• съкратено записване на задачата;

• образуване на съставна текстова задача чрез над
граждане на проста и решаване на образуваните задачи;

• преобразуване на текстова задача по различен начин 
(чрез промяна на данните и връзките между тях, чрез 
промяна на въпроса на задачата и др.);

• работа с текстови задачи с недостатъчни и с излиш
ни данни;

• разчитане на данни, представени таблично и в схе
матичен вид, и използването им за съставяне на тек
стови задачи.

СБОРНИК 
С ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ 
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова
Размери: 21х29 см 
36 страници
ISBN 978–954–01–3496–3

  Поредица
   1. – 4. клас

Помагалото поднася материала за 2. клас в оптимален обем, леко и достъпно. То 
е част от поредицата „Вълшебното ключе“ и има за цел пълноценно да подпомага 
ученика при самоподготовката му, като осигурява:

• постигане на очакваните резултати, определени от учебната програма;

• овладяване на учебното съдържание от учебниците по математика за 2. клас;

• съобразяване с психическите и възрастовите особености на децата.

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ 
Упражнения по математика за целодневно обучение 
и самоподготовка вкъщи за 2. клас
Автори: Невена Чардакова, Катя Георгиева,  
Теодора Мерамджиева, Силвия Марушкина
Размери: 20х26 см
116 страници
ISBN 978–954–01–3459–8

  Поредица
   1. – 4. клас

Помагалото съдържа 9 теми, разработени в два вари
анта, за проверка и самопроверка на знанията и уме
нията на второкласниците, съобразени с основните 
раздели на учебното съдържание. Във всяка тема са 
включени:

• задачи с избираем отговор;

• задачи с кратък свободен отговор;

• задачи за записване на решението; 

• допълнителна задача за ученици с изявен интерес към 
математиката.

ЗАДАЧИ 
ЗА САМОСТОЯТЕЛНА 
РАБОТА И САМОПРОВЕРКА 
ПО МАТЕМАТИКА  
ЗА 2. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Катя Георгиева, 
Росица Рангелова
Размери: 20х26 см
48 страници
ISBN 978–954–01–3104–7

  Поредица
   1. – 4. клас
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Учебен комплект 
по околен свят за 2. клас
„Голямото приключение“

Учебното съдържание по околен свят за 2. клас насочва 
към надграждане и попълно систематизиране на фор
мираните знания, умения и компетентности на малките 
ученици. Всяка отделна тема е разположена в рамките 
на един разтвор. Темите в учебния комплект следват 
последователността, заложена в учебната програма. Те 
са групирани в раздели, като всеки раздел отговаря на 
една глобална тема от учебната програма.

В лявата страна на разтвора е акцентирано върху 
новата информация. Оформлението е подчинено на 
няколко основни изисквания: създаване на емоционална 
нагласа; обвързаност на старото с новото знание; ак
тивизиране на логическите операции (сравнение, ана
лиз, синтез, индукция, абстрахиране...); открояване на 

конкретната от учебната задача; представяне на но
вото учебно съдържание чрез основен и допълнителен 
текст (илюстрации, модели, символни изображения).

Дясната страна на фолиото включва дейности за зат
върждаване на основните понятия и представи чрез 
работа по образец и самостоятелна работа на учени
ците. Дава се свобода на тяхната изява да дискутират 
и да изразяват собствено мнение, свързано с опита и 
творческото им мислене. Задачите дават възможност 
за диференцирана работа, съобразена с възможност
ите, потребностите и интересите на учениците. 
Специален фокус е поставен върху изграждането на 
умение за работа с научнопопулярен текст: неговото 
сортиране, трансформиране, пресъздаване.

ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Емилия Василева, 
Силвия Цветанска 
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–619–222–105–8

Тетрадката по околен свят за 2. клас предлага зада
чи и упражнения за допълнителна работа. Голяма част 
от задачите в нея насочват учениците към осъщест
вяване на самостоятелни проучвания, експерименти, 
групова работа и работа по проект. Интегративни
ят им характер помага на учениците да усвояват про
явленията на природната и обществената среда по 
директен начин и да включват цялостния си сетивен и 
интелектуален потенциал.

ТЕТРАДКА 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Емилия Василева, 
Силвия Цветанска
Размери: 21х29 см
40 страници
ISBN 978–619–222–102–7
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В книгата за учителя е представено найважното от учебната програ
ма, целите и очакваните резултати от обучението. Авторите са пред
ложили за всяка от темите кратко описание на хода на урока с идеи и 
подходящи задачи за домашна работа на учениците. Предложените мето
дически насоки за осъществяване на отделните теми са само ориентири 
за структуриране на дейностите в учебния час, а не задължително или 
единствено възможно решение. В края на всеки раздел (глобална тема) 
от учебника се предвижда урок за обобщение, към който има варианти на 
тестови задачи за самостоятелна работа на учениците. Те са подходящи 
за проверка и оценка на наученото.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Емилия Василева, 
Силвия Цветанска
Размери: 21х29 см
52 страници
ISBN 978–619–222–104–1

ТАБЛО 
„ДОМАШНИ 
И ДИВИ ЖИВОТНИ“
Размери: 70х100 см

В комплекта 
за учителя

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 2. КЛАС

Учебните теми са обога
тени с разнообразни елек
тронни ресурси: анимира
ни задачи, кръстословици, 
360градусови панорамни 
снимки. Съчетаването 
на различните видове 
познавателни действия 
подпомага за интегра
тивността, емоционал
ността, креативността 
и инициативността на 
учениците.

Двустранното табло по
мага на второкласниците 
да разграничават домаш
ни и диви животни чрез 
цветни снимки в реална 
среда на живот.

ТАБЛО „БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ“
Размери: 100х70 см

ТАБЛО  
„НАШАТА КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“
Размери: 100х70 см

В комплекта 
за учителя*

В комплекта 
за учителя*

* При избор на пълен комплект
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Учебен комплект 
по околен свят за 2. клас
„Чуден свят“

Учебникът осигурява усвояването на задължител
ния образователен минимум, заложен в програмата. В 
него са реализирани целите и съдържанието на учеб
новъзпитателния процес, насочени към овладяване
то на базисни знания, умения и отношения, свързани 
с природната и обществената среда. Текстовете са 
съобразени с възрастовите особености на учениците. 
Информацията е богато онагледена с илюстрации и 

снимков материал. По този начин учениците полесно 
усвояват знанията и развиват своите познавателни 
и практически умения, изграждат правилни предста
ви за конкретни обекти и явления, както и формират 
понятия за тях. С цел повишаване на познавателния 
интерес са включени много и разнообразни задачи за 
индивидуална, партньорска и групова работа, казуси и 
проекти.

ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Людмила Зафирова, 
Снежана Лазарова
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–954–01–3389–8

В тетрадката преобладават задачите за самостоя
телна работа на учениците, чрез които се затвърдя
ват знанията, включени в учебника. За повишаване на 
интереса към изучаваните обекти и явления са помес
тени различни видове дидактични игри и творчески за
дачи. Тези задачи са предназначени за самостоятелна 
работа в клас или за домашна работа.

ТЕТРАДКА 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Людмила Зафирова, 
Снежана Лазарова
Размери: 21х29 см
36 страници
ISBN 978–954–01–3390–4

Книгата за учителя има за цел да улесни педагозите 
в подготовката и успешното провеждане на обуче
нието по околен свят във 2. клас, като гарантира пос
тигането на заложените в учебната програма цели. 
Предлага методически насоки и примерни разработки 
по всички теми. Включени са тестове за диагностика 
на входното и изходното ниво.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Людмила Зафирова, 
Снежана Лазарова
Размери: 21х29 см
76 страници
ISBN 978–954–01–3442–0
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Препоръчани помагала към всички 
учебни комплекти по околен свят

ТАБЛО 
„ДОМАШНИ 
И ДИВИ ЖИВОТНИ“
Размери: 70х100 см

В комплекта 
за учителя

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ 
Упражнения по околен свят 
за целодневно обучение 
и самоподготовка вкъщи 
за 2. клас
Автори: Катя Георгиева,  
Поли Рангелова
Размери: 20х26 см
32 страници
ISBN 978–954–01–3458–1

Утвърдило се сред учителите като изклю
чително ефективно, помагалото е основно 
преработено така, че да отговаря напълно 
на новата учебна програма. Изцяло нови са 
темите за здравословното хранене, класи
фикацията на растенията, както и за офи
циалните, битовите и семейните празници в 
България.

Включени са задачи за попълване на текст, за 
решаване на кръстословици и забавни ребуси, 
за рисуване, оцветяване и свързване. Разра
ботени са самостоятелни работи за провер
ка на входното и изходното ниво в два вари
анта. 

Помагалото „Вълшебното ключе“ улеснява 
второкласниците при разбирането и зат
върждаването на наученото в клас, прово
кира интереса им към природния и социалния 
свят и разнообразява работата на учителя 
при целодневното обучение. С „Вълшебното 
ключе“ подготовката на уроците е лесна, а 
заниманията – забавни и интересни.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ОКОЛЕН СВЯТ 
ЗА 2. КЛАС

Електронният учебник по околен 
свят съдържа много допълнител
ни ресурси, които визуализират и 
обогатяват представите на вто
рокласниците за природната и об
ществената среда. Включените за
писи на литературни произведения, 
презентации за битови празници и 
анимирани задачи дават възможност 
за повишаване на интерактивност
та в обучението по учебния пред
мет. Учебникът предлага и задачи за 
контрол и проверка на знания.

Двустранното табло по
мага на второкласниците 
да разграничават домаш
ни и диви животни чрез 
цветни снимки в реална 
среда на живот.

ТАБЛО  
„НАШАТА КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“
Размери: 100х70 см

В комплекта 
за учителя*

* При избор на пълен комплект

ТАБЛО 
„БЕЗОПАСНО 
ДВИЖЕНИЕ“
Размери: 100х70 см

В комплекта 
за учителя*
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Учебен комплект 
по музика за 2. клас
„Голямото приключение“

Учебникът е разработен с идеята да се даде възмож
ност на децата да научават нови неща за музиката 
и да развиват своите умения по интересен и привле
кателен за тях начин, като участват в разнообразни 
музикални дейности.

Песните и музиката за слушане са с висока художест
вена стойност и отговарят на възрастовите особе
ности на второкласниците. Въпросите и задачите ги 
провокират да мислят и да изказват собствено мне
ние. Съдържанието на учебника е изложено на принципа 
на постепенното усложняване и надграждане, което 
ще улесни учениците при усвояването на учебния ма

териал и едновременно с това ще осигури постигане
то на очакваните резултати. Въвеждането на нови 
понятия и умения в уроците за ново знание е послед
вано от затвърдяване и усъвършенстване чрез разно
образни задачи и дейности в уроците за упражнение, 
обобщение и преговор. Уроците за наблюдение имат 
за цел да обогатят и детайлизират представите чрез 
контакт с музиката в жива среда. 

В началото и в края на учебника са предвидени стра
ници за преговор, както и такива за входяща, срочна и 
изходяща диагностика.

МУЗИКА ЗА 2. КЛАС
Автори: 
Галунка Калоферова, 
Вяра Сотирова, 
Росица Драганова
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–619–222–084–6

4 CD

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Галунка Калоферова, 
Вяра Сотирова, 
Росица Драганова
Размери: 21х29 см 
32 страници
ISBN 978–619–222–120–1

Учебната тетрадка разширява, допълва и разнообразя
ва работата по темите от учебника. Тя съдържа задачи 
за упражнение, както и занимателни лабиринти, кръс
тословици, скрити картини и др., които усъвършенст
ват музикалните умения и подпомагат усвояването на 
основните понятия. Предвидени са и страници за диаг
ностика, отчитащи нивото на овладяване на понятия
та в началото и в края на учебната година. Работата с 
тетрадката улеснява постигането на очакваните ре
зултати, определени от учебната програма по музика за 
2. клас. Тетрадката дава възможност за индивидуална и 
групова работа на всеки ученик в клас и у дома и улесня
ва учителя при проверката и оценката на знанията.

В комплекта 
за учителя



М
У

З
И

К
А

24

Книгата за учителя съдържа обща методическа част 
и конкретни идеи и указания за работа към уроците. 
Поместени са годишно разпределение на темите от 
учебника, както и нотният и поетичният текст на 
песните за изпълнение.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС
Автори: Галунка Калоферова, 
Вяра Сотирова, 
Росица Драганова
Размери: 17х24 см
124 страници
ISBN 978–619–222–139–3

В учебника за 2. клас авторите продължават да разви
ват идеята, залегнала в основата на учебника за 1. клас 
– присъствието на приказни персонажи. Такъв герой е 
Клоунът, който изпълнява песни с промяна в метрума, 
характера, тембъра, с което по забавен начин подпо
мага осъзнаването на отделните изразни средства. 
Задачите към уроците са интересни и увлекателни. 
Новите понятия са обозначени с цветна подложка вър
ху страниците на учебника. Те са обяснени разбираемо 
за децата и са придружени със звукови примери.

Голямо предимство на учебника са звукозаписите, кое
то освобождава учителя от задължението да търси 
допълнителни материали за часа или да измисля задачи. 
Може просто да следва текста на урока, да подбере 
подходящи задачи от предложените и със сигурност 
ще постигне очакваните резултати, определени от 
учебната програма по музика за 2. клас.

МУЗИКА ЗА 2. КЛАС
Автори: Пенка Минчева,  
Красимира Филева,  
Светла Христова
Размери: 21х29 см
64 страници
ISBN 978–954–01–3356–0

2 CD

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО МУЗИКА 
ЗА 2. КЛАС

Електронният учебник по музика за 2. клас е инте
рактивна версия на печатния, обогатен с допълни
телни нагледни и информационни материали с високо 
качество и модерна визия. В него са поместени зву
кови файлове с всички примери за слушане, песните 
и инструменталните съпроводи. Новите музикални 
инструменти са представени с кратки видеоклипове, 
специално заснети с участието на деца. Това ще даде 
възможност на второкласниците да видят „на живо“ 
как техните връстници свирят на тези инструменти. 
В помощ на работата по звуковите картини някои от 
съпроводите и музикалните игри също са заснети с 
деца в учебна среда. Чрез ползването на електронния 
учебник в практиката реално може да се постигнат 
максимална плътност и ефективност във всеки кон
кретен урок. Учебникът ще бъде и отличен помощник 
на всеки ученик, който има достъп до него в процеса на 
самоподготовка.

В комплекта 
за учителя

Учебен комплект 
по музика за 2. клас 
„Чуден свят“

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО МУЗИКА 
ЗА 2. КЛАС

Електронният учебник по музика е интерактивна вер
сия на печатния. В него са поместени звукови файлове 
с всички примери за слушане, песните и инструментал
ните съпроводи. Авторите предлагат допълнителни 
занимателни задачи и въпроси с игрови елементи, кои
то затвърждават и обогатяват знанията на учени
ците.
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ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Пенка Минчева,  
Красимира Филева,  
Светла Христова
Размери: 21х29 см
32 страници
ISBN 978–954–01–3432–1

Тетрадката по музика за 2. клас съдържа забавни игри 
– плетеници, кръстословици, рисунки, картинки за оц
ветяване, задачи с различна степен на трудност за 
затвърдяване на знанията. Включени са много творчес
ки задачи – съчиняване на съпровод към песен, звуко
ви картини, мелодия със стихове. Върху тетрадката 
може да се работи по всички теми в клас и у дома. Не
усетно, забавлявайки се, децата ще затвърдят науче
ното в часовете по музика.

В комплекта 
за учителя

В комплекта 
за учителя

Книгата за учителя съдържа кратка обща методичес ка 
част, примерни насоки и препоръки за работа по вся
ка тема от учебника, примерно тематично разпреде
ление на учебното съдържание и нотния и поетичния 
текст на песните за изпълнение.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО МУЗИКА ЗА 2. КЛАС
Автори: Пенка Минчева,  
Красимира Филева,  
Светла Христова
Размери: 17х24 см
96 страници
ISBN 978–954–01–3477–2
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Учебникът предлага разнообразни и оригинални задачи, които обхващат широк 
спектър от изобразителни дейности. Основен методически акцент е достъпност
та и яснотата при представяне на отделните етапи от изпълнението на прак
тическите задачи и упражненията. Всички задачи са експериментирани в учебна 
среда. Учебникът постига своите художествени и възпитателни цели чрез възмож
ността за пълноценно общуване с творби на българското и световното изобрази
телно изкуство. Уроците за входна и изходна диагностика подпомагат учителя в 
неговата работа и позволяват на второкласниците да проверят своите знания. 
Включеният картинен речник още веднъж представя новите понятия по разбира
ем и достъпен начин.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ЗА 2. КЛАС
Автори: Петер Цанев, 
Ралица Карапантева, 
Галя Страшилова
Размери: 21х29 см
56 страници
ISBN 978–619–222–106–5

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ЗА 2. КЛАС
Автори: Петер Цанев, 
Галя Страшилова, 
Ралица Карапантева
Размери: 17х24 см
64 страници
ISBN 978–619–222–143–0

Учебен комплект 
по изобразително изкуство за 2. клас
„Голямото приключение“

Електронният учебник предлага презентации, де
монстрации за работа с различни материали и тех
ники, разнообразни забавни задачи. Подпомага онаг
ледяването на темите в уроците и прави учебния 
процес приятен и увлекателен. Позволява провежда
не на интерактивни уроци. Учебникът съдържа голям 
брой електронни ресурси и идеи за допълнителни изоб
разителни дейности.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ЗА 2. КЛАС

Книгата за учителя представлява теоретикомето
дическо пособие и подпомага работата на учителите 
с учебника. Представени са цялостната структура и 
параметрите на учебното съдържание, както и мето
дическите подходи, необходими за неговото успешно 
усвояване. Включени са учебната програма по изобра
зително изкуство за 2. клас и примерно годишно тема
тично разпределение.
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Учебникът има следните предимства:

1. изобразителните техники са обяснени ясно и етапите им са добре илюстрирани;

2. практическите задачи отчитат поголемия художествен опит на учениците;

3. при изпълняване на задачите може да се прилага диференциран подход;

4. авторите са предвидили богати възможности за междупредметни връзки;

5. включени са много задачи за работа в екип.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ЗА 2. КЛАС
Автори: Лучия Ангелова, 
Пламен Легкоступ, 
Гергана МихайловаНедкова, 
Симона Хаджиева
Размери: 21х29 см
72 страници
ISBN 978–954–01–3412–3

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ЗА 2. КЛАС
Автори: Лучия Ангелова, 
Пламен Легкоступ и др.
Размери: 17х24 см
68 страници
ISBN 978–954–01–3463–5

Учебен комплект 
по изобразително изкуство за 2. клас
„Чуден свят“

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 
ИЗКУСТВО ЗА 2. КЛАС

Електронният учебник дава въз
можност на учителите да обога
тят и разнообразят уроците по 
изобразително изкуство. С него 
учениците усвояват новото съдър
жание по интересен начин и го зат
върдяват чрез игри и разнообразни 
образователни ресурси. Онагледени 
са много от показаните техники и 
етапи на работа. Електронният 
учебник добавя към печатния гале
рии от снимки, пъзели и интерак
тивни задачи, развиващи зрителна
та памет и съобразителността на 
второкласниците. Мултимедийните 
ресурси биха могли да служат и като 
средство за проверка на знанията и 
дават възможност за индивидуална, 
групова и екипна работа.

Книгата за учителя подробно описва методиката, основните цели, очак
ваните резултати и структурата на учебника. Дадени са конкретни ме
тодически насоки за работа по всеки урок. Книгата съдържа още:

• допълнителна информация, която учителят може да ползва в работата си;

• речник, който обяснява подробно основни ключови понятия; 

• примерното годишно разпределение, което решава проблема с неравно
мерното разпределение на часовете по изобразително изкуство в двата 
учебни срока.
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Учебникът предлага разнообразни и достъпни дейности, чрез които малките уче
ници развиват първоначални технологични знания и изработват някои посложни 
изделия по точни инструкции и образец. Те продължават да усвояват измерване, 
чертане и обработване, които са непосредствено свързани с конструирането и 
моделирането.

Продължава и обучението в инициативност и предприемчивост чрез уроците, 
свързани със стоки и услуги, изразходване на парите в семейството за потребнос
ти и желания, управление на семейния бюджет.

Основен акцент в уроците са технологиите, които показват на учениците как се 
прави изделието. Те са обособени в специални сектори. Посочена е и последовател
ността на изработване на готовото изделие със снимка на крайния резултат.

Специално внимание е отделено на активното учене – чрез проблемни ситуации, 
задачи за генериране на идеи, работа в екип, опитноизследователска работа и ра
бота по малки проекти.

Учебен комплект по технологии 
и предприемачество за 2. клас
„Голямото приключение“

ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Любен Витанов, 
Деяна Недялкова
Размери: 21х29 см
44 страници
ISBN 978–619–222–108–9

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 2. КЛАС

В електронния учебник по технологии и предпри
емачество за 2. клас всички основни технологии и 
найтрудните за изработване изделия са показани чрез 
видеофилми с инструкции. За подобро онагледяване са 
включени и снимки, презентации, видеоматериали, за
дачи, игри. Част от ресурсите ефективно апробират 
знанията на учениците и им дават възможност да са
мооценка и самоконтрол. Всичко това прави обучение
то лесно, забавно и атрактивно.
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Книгата за учителя дава насоки и идеи как часът по 
технологии и предприемачество да бъде интересен 
и ефективен. В нея ще откриете новостите в прог
рамата, примерно годишно разпределение, както и ме
тодически насоки за разработване на всички теми от 
учебника. Добавени са и много справки, които улесня
ват учителя при подготовка на беседите и провоки
рат детския интерес.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Любен Витанов, 
Деяна Недялкова
Размери: 21х29 см
60 страници
ISBN 978–619–222–122–5

АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Любен Витанов, 
Деяна Недялкова
Размери: 21х29 см
32 страници
ISBN 978–619–222–109–6

Албумът има 12 листа с разгъвки от картон и 4 листа 
от хартия, всичките цветни. Те съдържат 35 прило
жения, означени с номера. В учебника е посочен номе
рът на приложението, което да се използва за всяко 
конкретно изделие. Към албума има и комплект с допъл
нителни материали.

На втора и трета корица са подредени снимки на всич
ки готови изделия. Така учениците могат да сравнят 
своето изделие с модела на снимката и сами да преце
нят как са се справили. За целта до всяка снимка има 
знаци, които те може да попълнят според степента 
на удовлетвореност от своята работа. Така те раз
виват самооценката и емоционалната си интелигент
ност.

Учебен комплект 
по технологии 
и предприемачество 
за 2. клас „Чуден свят“

Отличителна черта на учебника е диференцираното 
учебно съдържание, което осигурява успешно справя
не на всички ученици, независимо от различните им 
познавателни и практически възможности. Акцент е 
поставен върху проектната работа и екипното вза
имодействие. 

Чрез работата с учебника се осигуряват условия уче
ниците: 

• да изразяват личната си позиция, мнение и решение;
• да работят със свой темп и да постигат успех;
• да бъдат самостоятелни, уверени и да преодоляват 
трудностите;
• да опознават себе си и да развиват силните си страни;
• да изграждат важни личностни качества, като отго
ворност, инициативност и предприемчивост.

ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Георги Иванов, 
Ангелина Калинова
Размери: 21х29 см
44 страници
ISBN 978–954–01–3400–0

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 2. КЛАС

Електронният учебник притежава всички предимства 
на печатното издание, като същевременно го дораз
вива и надгражда. Към темите в учебника са добавени:

• демонстрационни филми,
• тестови задачи, 
• интерактивни упражнения, 
• снимки и др. 

Електронните ресурси улесняват и подпомагат рабо
тата на учителя.
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Учебното помагало улеснява работата на учителя и 
учениците, като осигурява необходимите материали 
за работата с учебника по технологии и предприема
чество. Към приложението, което съдържа разгъвки и 
изображения от хартия и картон, се предлага и плик с 
работни материали за осъществяване на практичес
ката дейност в учебните часове.

АЛБУМ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Георги Иванов, 
Ангелина Калинова
Размери: 21х29 см
32 страници
ISBN 978–954–01–3398–0

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Георги Иванов, 
Ангелина Калинова
Размери: 17х24 см
136 страници
ISBN 978–954–01–3472–7

Книгата помага на началния учител да организира и 
осъществи обучението по технологии и предприема
чество във втори клас по полезен за него и за учени
ците начин. Съдържа съвети за постигане на прехода 
от организиране и управление на учебната работа към 
самоорганизиране и самоуправление, като предоставя 
възможност на децата да се изявяват и да успяват. 

Детайлно са разработени всички теми от учебното 
съдържание. В методическите разработки на уроците 
са използвани специфични подходи, свързани с:

• толериране на изявата на личностна позиция; 

• осигуряване на условия за концентрация; 

• самостоятелно справяне с учебнотрудовата задача 
(стремеж ученикът да разчита на себе си);

• екипно взаимодействие;

• зачитане на преживяванията на учениците в обуче
нието – изживяване на радост от успеха и спокойно 
приемане на загубата в дейности с конкурентен, със
тезателен характер.

В книгата за учителя е включено примерно годишно 
разпределение.
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Религия 
Християнство – православие 
за 2. клас

Информационни технологии за 2. клас

Учебникът е съобразен с новата учебна програма по религия за 2. клас. Съдържа достъпни текстове, които 
приобщават учениците към християнските добродетели:
• вяра и честност;   • умение за прошка;   • добротворство;   • почит към родителите.

РЕЛИГИЯ 
ХРИСТИЯНСТВО – ПРАВОСЛАВИЕ 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Емилия Василева, 
Виолета Рогачева
Размери: 17x24 см

Помагалото е предназначено за часовете по избираема и факултативна подготов
ка. То е подходящо за занимания по интереси и клубове по компютърни науки.

В учебното съдържание са заложени теми, които подготвят второкласниците за 
новия учебен предмет „Компютърно моделиране“, който ще изучават като задъл
жителната подготовка в трети клас. Предвидени са часове за работа с приложе
нието Scratch Jr, за създаване на спрайтова и подкадрова анимация. Изучаването 
на текстообработващите програми е съобразено с новото учебно съдържание по 
български език и литература, математика, околен свят и други учебни предмети. 
Едновременно с формирането на дигиталните компетентности се развиват и 
умения по други учебни дисциплини от задължителната подготовка.

  Поредица
   1. – 4. клас

  Поредица
   1. – 4. клас

ИНФОРМАЦИОННИ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ЗА 2. КЛАС
Автори:   
Антоанета Миланова, 
Величка Дафчева, 
Вера Георгиева 
Размери: 21x29 см
60 страници
ISBN 978–954–01–3784–1

Очаквайте

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО РЕЛИГИЯ 
ХРИСТИЯНСТВО – ПРАВОСЛАВИЕ 
ЗА 1. – 4. КЛАС
Автори: Емилия Василева, 
Виолета Рогачева, 
Екатерина Томова
Размери: 14х21 см
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Учебникът включва 24 урока, разположени на разтвори.

• Устен курс, представен в първите 6 урока.

• Отчита и преодолява основни типични трудности 
при усвояване на английския език от българските уче-
ници, което отличава системата от широко ползвани-
те в практиката чужди системи и е нейно много важно 
предимство;

• Съдържа внимателно подбран езиков материал, пред-
ставен чрез кратки забавни истории под формата на 
комикс с жив и естествен език;

• Включва добре балансирано учебно съдържание, което 
осигурява достатъчно упражнения за преговор и зат-
върдяване;

• Съдържа многообразие от дейности, стихотворения 
и песни, съобразени със спецификите на възрастта и 
интересите на учениците.

Учебен комплект 
по английски език 
Hello! New Edition за 2. класЗлатна

награда

УЧЕБНИК 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Елка Ставрева
Размери: 21х29 см
60 страници
ISBN 978–954–01–3305–8

През 2019 г. поредицата Hello! New Edition за 1. – 4. клас получи 
златно отличие в престижния конкурс за най-добър европейски учебен 
материал BELMA (Best European Learning Material Award), в категорията 
„Учебни материали за деца от 8 до 10 години”.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК HELLO!  
NEW EDITION ЗА 2. КЛАС

Електронният учебник предлага интерактивни ресур-
си и задачи с фокус върху ограмотяването, лексиката 
и слушане с разбиране, всички аудиозаписи на тексто-
ве, упражнения и песни, както и отговори към интерак-
тивните упражнения и възможност за самооценка.

АУДИОДИСКОВЕ 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION  
ЗА 2. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Елка СтавреваВ комплекта 

за учителя
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Книгата за учителя включва:

• поурочни разработки и отговори на упражненията

• текстове на звукозаписите

• примерно годишно тематично разпределение.

Учебната тетрадка е незаменимо помощно средство 
при ограмотяване на учениците. Тетрадката съдържа:

• упражнения за изписване на главни и малки букви, за 
попълване на изучените букви в познати думи и за писа
не на прости изречения;

• задачи, които развиват логиката, съобразител
ността, комбинативността и сръчността на малките 
ученици;

• приложение с цветни стикери.

УЧЕБНА ТЕТРАДКА 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Елка Ставрева
Размери: 21х29 см
60 страници + цветно 
приложение със стикери
ISBN 978–954–01–3306–5

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Елка Ставрева
Размери: 21х29 см
76 страници
ISBN 978–954–01–3308–9

Помагала 
към комплекта

ЗАНИМАТЕЛНА ТЕТРАДКА 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
ЗА 2. КЛАС
Автор: Аделина Кръстева
Размери: 21х29 см
36 страници
ISBN 978–954–01–3787–2

Занимателната тетрадка съдържа:

• разнообразни и увлекателни задачи и игри, които под
помагат процеса на ограмотяване и затвърдяват лек
сиката, заложена в новата учебна програма за 2. клас; 

• градирани по трудност упражнения, което дава въз
можност за прилагане на индивидуален подход;

• упражнения за попълване на изучените букви в позна
ти думи, попълване на думи на определено място в из
речения, подреждане на разбъркани думи в изречение, 
задраскване на излишната дума или изречение, писане 
на прости изречения и кратък текст, както и задачи 
за развиване на комбинативността и логиката на уче
ниците.

Комплектът съдържа 161 флашкарти, от които 29 
представят азбуката и 3 буквосъчетания, а остана
лите 132 илюстрират лексика по следните теми: жи
вотни, предмети в класната стая, мебели, цветове, 
играчки, рожден ден (включително числата от 1 до 10), 
храна, дрехи, части на тялото и сезони.

КОМПЛЕКТ ФЛАШКАРТИ 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 
HELLO! NEW EDITION 
ЗА 1. И 2. КЛАС
Размери: 10,5х14,8 см
161 флашкарти
ISBN 978–954–01–3501–4

В комплекта 
за учителя

В комплекта 
за учителя

ТАБЛО  
АНГЛИЙСКАТА 
АЗБУКА
Размери: 70х100 см

Продължава
 

в 3. клас
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Учебен комплект  
по руски език
МАТРЁШКА за 2. kлас

УЧЕБНИК  
ПО РУСКИ ЕЗИК 
МАТРЁШКА ЗА 2. КЛАС
Автори:  
Анна Деянова-Атанасова,  
Антония Радкова,  
Олга Чубарова
Размери: 21х29 см
108 страници
ISBN 978–954–01–3406–2

Учебникът предлага:

• устен уводен курс, следван от две глави, съдържащи лексическите теми, опреде-
лени от учебната програма, преговорни уроци, проекти, приказки, речник и съдър-
жание – навигатор
• ясна и удобна за работа структура на уроците
• разнообразни задачи за изграждане на лексикални и граматични знания и на правил-
но произношение
• формиране на уменията за четене, говорене, слушане и писане на руски език по 
интересен и забавен начин
• запознаване с живота на децата в Русия заедно с героите на учебника Ясен и Ира 
и неусетно усвояване на новите знания.

Аудиодискът съдържа записи на всички диалози, тек-
стове и упражнения, отбелязани със знак за слушане. 
Записите са направени от носители на езика и пред-
ставят правилни образци на фонетични и интонацион-
ни модели.

АУДИОДИСК 
ПО РУСКИ ЕЗИК  
МАТРЁШКА ЗА 2. КЛАС
Автори:  
Анна Деянова-Атанасова,  
Антония Радкова,  
Олга Чубарова

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО РУСКИ ЕЗИК  
МАТРЁШКА ЗА 2. КЛАС

Електронният учебник 
спомага за удобна и ефек-
тивна работата в час и 
дава възможност новият 
материал да се усвоя-
ва по-лесно. Богатите 
възможности за интерак-
тивни учебни дейности в 
динамична мултимедийна 
среда правят часовете 
по руски език по-инте-
ресни и запомнящи се. 
Електронният учебник 
съдържа всички аудиозапи-
си към учебника.

КОМПЛЕКТ ФЛАШКАРТИ 
ПО РУСКИ ЕЗИК 
ЗА 2. КЛАС

В комплекта 
за учителя В комплекта 

за учителя



Н
Е

М
С

К
И

 Е
З

И
К

35

Работната тетрадка предлага:

• целенасочено развиване и усъвършенстване на уме
нието писане
• задачи, които развиват логиката, съобразител
ността, комбинативността и сръчността на малките 
ученици.

РАБОТНА ТЕТРАДКА 
ПО НЕМСКИ ЕЗИК  
FUNKEL NEU ЗА 2. КЛАС
Автори: Искра Лазарова, 
Клаудия Сузан БендиксГулев
Размери: 21х29 см
48 страници + 16 страпици 
приложение
ISBN 978–954–01–3297–6

Учебен комплект 
по немски език 
FUNKEL NEU за 2. клас

Работната тетрадка предлага:

• подходящи за индивидуална и групова работата зада
чи за усвояване на лексиката и граматиката, за разви
ване на уменията за четене, писане и говорене
• разнообразни текстове за четене с разбиране, кои
то служат като основа за продуциране на собствен 
текст

ТЕТРАДКА  
ПО РУСКИ ЕЗИК  
МАТРЁШКА ЗА 2. КЛАС
Автори:  
Анна ДеяноваАтанасова,  
Антония Радкова,  
Олга Чубарова
Размери: 21х29 см
48 страници
ISBN 978–954–01–3404–8

Книгата за учителя съдържа:

• подробни сценарии на всички уроци и методически 
препоръки за работа

• допълнителен материал: фонетични упражнения, идеи 
за игри, стихотворения и др.

• текстовете на звукозаписите и примерно годишно 
тематично разпределение.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО РУСКИ ЕЗИК  
МАТРЁШКА ЗА 2. КЛАС
Автори:  
Анна ДеяноваАтанасова, 
Антония Радкова
Размери: 21х29 см
52 страници
ISBN 978–954–01–3455–0

В комплекта 
за учителя

ТАБЛО  
РУСКАТА 
АЗБУКА
Размери: 70х100 см

Учебникът предлага:

• 14 учебни единици, в които малките ученици преживя
ват вълнуващи приключения със светулката Функел и 
приятелите му
• уводен устен курс и представяне на азбуката – DAS 
ABCHAUS
• уроци за въвеждане на буквите и развиване на езико
вите умения слушане и говорене
• песни и игри, дейности за оцветяване и рисуване, 
разнообразни творчески задачи, чрез които учениците 
усвояват езика
• рубриката Unser ABCProjekt, която полага началото 
на работата по проекти
• немскобългарски поурочен речник
• текстовете на песните и стиховете, включени в 
учебника.

УЧЕБНИК 
ПО НЕМСКИ ЕЗИК FUNKEL 
NEU 
ЗА 2. КЛАС
Автори: Искра Лазарова,  
Клаудия Сузан Бендикс 
Гулев
Размери: 21х29 см
68 страници
ISBN 978–954–01–3296–9
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ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК 
ПО НЕМСКИ ЕЗИК  
FUNKEL NEU ЗА 2. КЛАС

Електронният учебник предлага:

• интерактивни упражнения, които представят букви-
те от немската азбука – печатни и ръкописни, буквосъ-
четанията и начина на изговарянето и изписването им.

• електронни ресурси, които помагат на учениците да 
усвоят новата лексика и да запаметят цели фрази.

• Всички аудиозаписи на текстове и упражнения.

• Отговори към интерактивните упражнения и въз-
можност за самооценка.

Аудиодискът съдържа 
всички упражнения за слу-
шане и всички песни, вклю-
чени в учебния комплект.

АУДИОДИСК 
ПО НЕМСКИ ЕЗИК  
FUNKEL NEU ЗА 2. КЛАС
Автори: Искра Лазарова,  
Клаудия Сузан Бендикс- 
Гулев

Книгата за учителя съдържа:

• методическа разработка на урочните единици
• текстове за слушане, песни и игри
• отговорите на упражненията в учебника и работна-
та тетрадка
• примерно годишно тематично разпределение.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО НЕМСКИ ЕЗИК  
FUNKEL NEU ЗА 2. КЛАС
Автори: Искра Лазарова, 
Клаудия Сузан Бендикс-Гулев
Размери: 21х29 см
56 страници
ISBN 978–954–01–3298–3

В комплекта 
за учителя

ТАБЛО  
НЕМСКАТА 
АЗБУКА
Размери: 70х100 см

КОМПЛЕКТ ФЛАШКАРТИ 
ПО НЕМСКИ ЕЗИК  
ЗА 2. КЛАС

В комплекта 
за учителя

В комплекта 
за учителя
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Книгата улеснява работата на учителя, като му дава 
подходящи модели за успешно обучение и методически 
насоки за задължителните и избираемите области на 
обучението по физическо възпитание и спорт за 2. 
клас.

Двигателните дейности са илюстрирани и описани, 
и следват последователността на овладяването им. 
Посочени са възможните средства и методи за подоб
рото им реализиране. За затвърдяване са предложени 
щафетни и подвижни игри с описани мисия, цели, зада
чи и игрова форма. Разяснени са начините за преодо
ляване на найчесто допусканите двигателни грешки. 
За повишаването на ефективността на обучението 
и активното участие на учениците при решаването 

на дадена двигателна ситуация е предложена примерна 
линейна програма. Оценката на физическата дееспо
собност е представена таблично.

Описани са танцовите движения, текста и нотите на 
музикалните игри и хората от учебната програма. В 
избираемата област „Плуване и водни спортове“ е раз
яснена техниката на изпълнение на стил кроул и гръбен 
кроул. Описани са опасностите около и във водна среда, 
както и правилата за безопасност. В избираемата об
ласт „Туризъм, ориентиране и зимни спортове“ са раз
гледани преодоляването на естествени препятствия 
и ориентирането по схема при пешеходния туризъм и 
туристическия излет. Обучението е подпомогнато с 
примерни игри.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ФИЗИЧЕСКО 
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 
ЗА 2. КЛАС
Автор: Евгения Герова
Размери: 17х24 см
108 страници
ISBN 978–954–01–3525–0

Физическо възпитание 
и спорт за 2. клас

  Поредица
   1. – 4. клас

Ф
И

З
И

Ч
Е

С
К

О
 В

Ъ
З

П
И

ТА
Н

И
Е

 И
 С

П
О

Р
Т

В комплекта 
за учителя*

* При избор на пълен комплект
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Азбука на правилата“ е помагало за работа в часа на класа. То е преработено така, 
че да отговаря напълно на новия стандарт за гражданско, здравно, екологично и 
интеркултурно образование. Темите са разширени и обогатени. Измененията са 
отразени и в примерното годишно разпределение.

Помагалото съдържа: 

• важни правила за безопасно поведение в обществения транспорт и движението 
по улиците и пътищата

• начини за предпазване при бедствия и аварии

• знания за правата и отговорностите в училище и у дома, за здравословната сре
да, за взаимоотношенията с другите, за активното участие в отбелязването на 
лични и официални празници

• специално създадени стихотворения

• кратки обобщения „Какво научих“

• любопитни факти

• разнообразни задачи, въпроси и практически дейности

• богати пъстроцветни илюстрации.

Всичко това ще направи работата на учителя пълноценна и ползотворна, а на уче
ниците ще даде възможност по непринуден и занимателен начин да усвоят важни
те правила в различните области на заобикалящия ги свят.

Книгата за учителя предлага разнообразни дидакти
чески модели и стратегии, методически решения и 
идеи за петминутки. Те са оригинални и ефективни и 
може да се използват и по други учебни предмети. Съ
четани са с познавателни и практически задачи, гру
пова работа, оценка на ситуации, вземане на решения. 
Включено е и годишно тематично разпределение за 
часа на класа.

АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА 
Помагало за часа 
на класа за 2. клас
Автори: Жулиета Савова, 
Рени Рангелова,  
Ирена Николова,  
Цанка Маринова
Размери: 21х29 см
40 страници
ISBN 978–954–01–3064–4
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  Поредица
   1. – 4. клас

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 
АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА 
ЗА 2. КЛАС 
Помагало 
за часа на класа
Автор: Жулиета Савова
Размери: 17х24 см
72 страници
ISBN 978–954–01–3110–8
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Учебното помагало дава разнообразни възможности за провеждане на заниманията 
по интереси. Предложените в него 32 основни теми провокират интересите и раз
виват у второкласниците качества, свързани с интелектуалното, нравственото, 
естетическото, здравното, интеркултурното възпитание. Освен че забавляват 
малките ученици с логически задачи и спортни игри, те носят и нови знания. По 
всяка основна тема се работи в рамките на една седмица – общо 10 учебни часа.

Помагалото развива и редица социални компетентности, свързани с умения за об
щуване, работа в група и екип, формиране на увереност, презентиране пред публи
ка и физическа култура.

Специално място е отделено за представяне на положителните резултати, лич
ностните и груповите постижения, свързани с развитието и утвърждаването на 
определени интереси у второкласника.

Като използва разработките в учебния комплект, учителят може да ги доразвие 
съобразно интересите на учениците и да изгради системен модел на работа, като 
стимулира въображението, находчивостта и креативността.

Книгата за учителя е част от комплекта „Знам и мога. 
Занимания по интереси при целодневна организация на 
обучението за 2. клас“. В нея е поместено примерно го
дишно разпределение на темите от учебното съдър
жание. Включени са продълженията на разглежданите 
в помагалото художествени текстове. Подробно е 
описана игровата форма на спортните игри и са посо
чени местата за търсене на допълнителна информа
ция в интернет чрез ключови думи. Част от задачите 
в помагалото са доразвити в нея и са предложени до
пълнителни идеи за разнообразяване на заниманията 
по интереси. Методическите разработки, указания и 
идеи, предложени в книгата за учителя, улесняват ра
ботата му.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 
ЗНАМ И МОГА 
Занимания по интереси  
за 2. клас при целодневна 
организация на обучението
Автори: Георги Иванов, 
Вихра Янчева, 
Ели Пещерска
Размери: 17х24 см, 88 страници
ISBN 978–954–01–3518–2

ЗНАМ И МОГА 
Занимания по интереси  
за 2. клас при целодневна 
организация 
на обучението
Автори: Георги Иванов, 
Вихра Янчева, 
Ели Пещерска
Размери: 21х29 см
92 страници
ISBN 978–954–01–3519–9

  Поредица
   1. – 4. клас



П
Р

Е
П

О
Р

Ъ
Ч

А
Й

Т
Е

 Н
А

 Р
О

Д
И

Т
Е

Л
И

Т
Е

40

В страната Лудория президентът се сменя всяка седмица, а нов президент става 
онзи, който спечели състезанието по решаване на кръстословици. Президентства
нето, както и всяка друга работа там, не е трудно, защото всяка седмица има пет 
почивни и само два работни дни.

Каква прекрасна страна! Коя е тя? Това е страната на децата. От нея започват 
приключенията във „Вълшебно лято“ – весела ваканционна книжка за ученици след 2. 
клас. Увлечени в тези приключения, децата не усещат, че всъщност решават задача 
по математика или упражняват граматиката си. Има обаче реална опасност да си 
глътнат граматиката в следващата чудна страна Амам. Защото там, в Портока
ловото езеро живеят дребни оранжеви същества, наречени Сокогълтачи. Да не гово
рим за Долината на тортите, където хората се спускат с шейни по сметанови писти. 
Следват страните Смехорания, Абракадабра (на тайните и загадките), Гушиндол (на 
приятелството) и Питанка (на книгите). Ето една забавна загадка от Абракадабра:

Бащата на Ани има пет дъщери: 
Лили, Лулу, Лала и Лоло. 
Как е името на петата дъщеря?

Ако детето я реши правилно, спокойно може да продължи към Мелодика (страната 
на музиката) и Ойларипи (на бъдещето). В Града на принтерите то ще разбере, че:

Всяка главица да мисли умее, 
стига да има желание в нея. 
Не само учени, не само гении, 
а и деца като тебе и мене.

И точно тогава лятната ваканция свършва и отново е време за училище. Неусетно 
детето е преговорило всички важни уроци от 2. клас и е готово да продължи в трети.

ВЪЛШЕБНО ЛЯТО. 
Весела ваканционна 
книжка след 2. клас
Автори: Петя Кокудева,  
Румяна Танкова, Ангелина 
Манова, Юлияна Гарчева, 
Поли Рангелова, Катя 
Георгиева, Радка Топалска, 
Маруся Ханджиева,  
Теодора Момчева,  
Таня Иванова
Размери: 20х26 см
52 страници
ISBN 978–954–01–3062–0

  Поредица
   1. – 4. клас
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Всичко започва с 

ПРОСВЕТА

Уважаеми учители, скъпи родители!

С всяка нова учебна година животът ни все повече забързва ход. 
В класните стаи влиза ново поколение ученици – веселите, лю-
бознателни и динамични деца на XXI век. И ние пак сме заедно в 
благородната мисия да им дадем модерно, качествено и родолю-
биво образование. Да им дадем шанс за успех в живота.

Българското училище все повече се превръща в дом на иноватив-
ните технологии. И в него печатните и електронните учебници 
и помагала на „Просвета“ вършат чудесна работа. Неслучайно, 
след като учебният комплект за 1. клас „Голямото приключе-
ние“ бе награден с бронзово отличие на Франкфуртския панаир 
на книгата през 2017 г., тази година поредицата за изучаване 
на английски език Hello! New Edition от 1. до 4. клас спечели 
златен медал. Учебниците на „Просвета“ отварят пред нашите 
деца първите страници от безкрайната книга на знанието, те 
им дават и вълшебното ключе за големия свят.

Не по-малко успешни са и другите ни учебни комплекти и помага-
ла за 2. клас. Ще ги откриете в този каталог и на нашите сайто-
ве www.prosveta.bg и www.e-uchebnik.bg. Вече две години по тях 
успешно учат десетки хиляди второкласници.

Скъпи второкласници, 

За Вас продължава „Голямото приключение“  
в нашия „Чуден свят“ на знанието. 
На добър час през новата учебна година! 
Нека тя Ви донесе радост и много успехи!

Йоана Томова, 
Председател на Съвета на директорите 
на издателска група „Просвета“

БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА – 
С НАЙ-ДОБРИТЕ  
УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ  
В ЕВРОПА!

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

1124 София, ул. „Цар Иван Асен II“ № 39
тел.: 02/944 20 64; 944 18 50; 0882 990 445; 0884 430 732; факс 02/944 18 50
имейл: ivan.asen@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦА 
„ПРОСВЕТА“ В РУСЕ

7000 Русе, ул. „Воден“ № 12
тел. 082/845 860; 0884 430 978; 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 2020/2021 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 бутона „Изпрати”. След като ги обработим, 
на посочения от Вас имейл ще получите заявки с договор, подписан и подпечатан  
от издателство „Просвета“. 
Екземпляр от договора, подписан от директора и с печат на училището, изпратете  
сканиран на имейл: marketing@prosveta.bg, или на адрес: 
София 1618, ул. „Любляна” № 11,
Информационен център на издателство „Просвета”
• При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден  
от 09.00 до 17.00 ч. на тел.: 02/923 18 49, 923 18 51, 923 18 52, 
или на имейл: marketing@prosveta.bg.

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”.



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

ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Благоевград 2700

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

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

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

имейл: burgas@prosveta.bg
Варна 9000

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

0884 110 383, 0884 603 184, 
0884 110 803

имейл: varna@prosveta.bg
Велико Търново 5000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

имейл: pleven@prosveta.bg
Пловдив 4000

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

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

имейл: plovdiv@prosveta.bg
Разград 7200 

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

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

0884 110 398, 0884 430 978, 
0887 495 905

имейл: russe@prosveta.bg
Силистра 7500

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

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

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

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

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

имейл: sofia@prosveta.bg
София 1124

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

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

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

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

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

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

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

0884 156 892
имейл: haskovo@prosveta.bg

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

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

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

НАЦИОНАЛНА  
ИНФОРМАЦИОННА  
МРЕЖА „ПРОСВЕТА“

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

2020/2021 г.КАТАЛОГ
2 .  КЛАС

г о д и н и

Всичко започва с 

ПРОСВЕТА

Изберете  
за Вашите деца  
най-добрите  
учебни комплекти  
в Европа! 

Hello! New Edition  
1. – 4. клас
Награда  
за най-добър  
учебник, 2019 г.

„Голямото  
приключение“!
Награда  
за най-добър  
учебник, 2017 г.

издателска  
група  

· просвета ·

Златна

награда

Бронзова

награда




