
НАЦИОНАЛНА  
ИНФОРМАЦИОННА  
МРЕЖА „ПРОСВЕТА“

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

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

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
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. 0899 715 870, 0884 110 389 
имейл: kardzhali@prosveta.bg

Кюстендил 2500
Информационен център „Просвета“
Офис 1 – ул. „Любен Каравелов“ №  3, ет. 2
тел.: 0884 429 833
Офис 2 – ул. „Неофит Рилски“ №  4
тел.: 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,  
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.:  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, 0884 741 215
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, 0884 430 918

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, 
0884 430 918

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 772 551
имейл: yambol@prosveta.bg
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Kаталог3.3. КЛАС
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училище.

ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ



ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ
ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ НА „ПРОСВЕТА“

Електронните учебници на Издателска група 
„Просвета“ са полезен и ефективен помощник 
във Вашата работа. Освен пълното съдържа-
ние на печатния учебник, те включват и над 
35 000 разнообразни интерактивни ресурса: 
вградени видеоклипове, аудиозаписи, игри, 
кръстословици, съчинения по картина, галерии, 
упражнения за попълване, свързване, за чете-
не с разбиране и много други. Те са специално 
създадени за отделните учебници, за да подпо-
могнат усвояването на учебния материал.

Съдържанието на електронните учебници 
постоянно се допълва, а всяка актуализация 
автоматично се зарежда при потребителя. 

За учебната 2021/2022 г. при избор на учебник 
на Издателска група „Просвета“ учителят 
получава достъп до пълното съдържание на 
е-просвета (e-prosveta.bg). Видеоуроците, 
кратките е-уроци и тестовите задачи ще 
направят обучението в дигитална среда още 
по-вълнуващо и успешно.

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; 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 prosveta.bg, в рубриката 
„Информационни центрове“.

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

4. ОНЛАЙН
Влезте в сайтовете на издателство „Просвета“ 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 2021/2022 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, 
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”.

Достъп до е-просвета може да получите, 
като се регистрирате на e-prosveta.bg или 
влезете в e-prosveta.bg с имейла, с който сте 
регистрирани в нашата електронна книжар-
ница – e-uchebnik.bg. Препоръчайте платфор-
мата и на Вашите ученици.

НАГРАДА  
НА АСОЦИАЦИЯ  

„БЪЛГАРСКА КНИГА“  
ЗА НАЙ-ДОБЪР

ИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТ

„Златен лъв
2015 г.“

Златна

награда
Бронзова

награда



Уважаеми учители,

Всяка нова учебна година ни изправя пред нови предизвика-
телства. Изминалите месеци бяха изпитание и приключение 
за учители и ученици. Всички ние трябваше да се адаптира-
ме към непозната обстановка. Учебният процес се превърна 
в уравнение с много неизвестни. А разказът за онова, което 
предстои, е с отворен финал. 

„Просвета“ е помощник на учителите в този динами-
чен  процес, който променя всички ни. Новата ни платформа 
 е-прос вета със своите електронни учебници, допълнени с 
видео уроци, с кратки е-уроци и тестове, с хиляди други интер-
активни ресурси, е онзи инструмент, който Ви дава възмож-
ност да нап равите родното училище модерно и успешно. 

През учебната 2021/2022 година в класните стаи Вие ще 
посрещнете третокласниците – любознателни и интелиген-
тни деца, които вече са натрупали разнообразни умения и гле-
дат с нетърпение към това, което ги очаква по-нататък. 

За тях авторските колективи на „Просвета“ създадоха с 
професионализъм и много обич учебните комплекти „Голямото 
приключение“ и „Чуден свят“. Както те, така и останалите 
печатни учебници и помагала на „Просвета“ са сред доказано 
най-добрите не само в България, но и в цяла Европа. Един от 
последните примери за това е поредицата за изучаване на 
анг лийски език „Hello! New Edition“ за 1. – 4. клас, която спечели 
златен медал на Франкфуртския панаир на книгата през 2019 г. 

Ние, от „Просвета“, знаем, че пътят на развитието е като 
пътя на познанието – няма край. Благодарим Ви, че ни се дове-
рявате да бъдем ваши спътници. 

Бихме искали чрез Вас да се обърнем и към Вашите деца: 

Скъпи третокласници, 

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

Йоана Томова,
Председател на Съвета на директорите

на Издателска група „Просвета“
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1.   „Просвета“ е Ваш помощник в онлайн обучението.
2.  Електронното училище на България е достъп-

но на лаптоп, телефон и таблет.
3.  Разполагате с всички учебници в електронен 

вариант.
4.  Видеоуроците с водещи учители допълват 

часовете Ви.
5.  С помощта на кратките е-уроци представяте 

материала по нов, занимателен начин.
6.  С тестовете към всеки урок проверявате 

дали учениците са усвоили новите знания.

Препоръчайте e-просвета на Вашите ученици.

Примерно годишно разпределение и книги  
за учителя по всички предмети за 3. клас  
може да изтеглите безплатно от сайтовете 
на „Просвета“ prosveta.bg и e-uchebnik.bg  
(Безплатни ресурси/За учителя).

А какво получава учителят при избор
на учебник по всеки отделен предмет –
помагалата със следния знак
– вижте на следващите
страници.

В комплекта 
за учителя

Платформата е е-просвета.  
Успехът на учителя е гарантиран с 
електронното училище на България.

Училище: 105. СУ „Атанас Далчев“, гр. София

Длъжност: старши учител в начален етап 

Награди и грамоти: Грамота от директора на учили-
щето за учител иноватор в рамките на  първия нацио-
нален конкурс на МОН „Иноватори в образованието“.

Опишете съвременния български учител в едно  
изречение: Съвременният учител е вдъхновяващ,  сти-
мулиращ и насочващ усвояването на знания, катали-
затор на активността и креативността на своите 
ученици.

ВИДЕОУРОЦИ  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА  
И МАТЕМАТИКА,  
3. КЛАС

ДЕСИСЛАВА АНАСТАСОВА
Училище: СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище

Длъжност: старши учител в начален етап

Награди и грамоти: Учител на годината и носител на 
почетния знак на община Божурище – 2010 г.; Награда 
на РУО – Софийска област за постижения в образо-
вателно-възпитателния процес – 2011 г.; Победител в 
третото издание на конкурса на Teaching Alpha – 2020 г. 

Опишете съвременния български учител в едно  
изречение: Треньор, който се опитва да изгради силни 
стратегии за успех на своите възпитаници, без да е 
наясно с дисциплините и правилата на състезанието.

ВИДЕОУРОЦИ  
ПО КОМПЮТЪРНО  
МОДЕЛИРАНЕ,  
3. – 4. КЛАС

АНТОАНЕТА МИЛАНОВА

▶  УЧИТЕЛИТЕ НА е-просвета ВЪВ ВИДЕОУРОЦИ ЗА 3. КЛАС

КАКВО ПОЛУЧАВА УЧИТЕЛЯТ
Всеки учител, който работи по „Просвета“, по-
лучава съответния учебник, неговия електронен 
вариант, тетрадки и книга за учителя. 
Когато учителят избере пълен комплект учеб-
ници по всички предмети, независимо на кое от 
трите издателства в групата на „Просвета“, 
ще получи:
• бележник на третокласника за всяко дете;
• „Детективски истории“ за 3. клас;
• табло „Символите на България и ЕС“;
• книга за учителя по физическо възпитание и 
спорт;
• пълен достъп до e-просвета.



Училище: 105. СУ „Атанас Далчев“, гр. София

Длъжност: старши учител в начален етап

Награди и грамоти: Най-голямата награда са любовта 
и признанието на моите ученици, техните родители 
и колегите ми. Грамота от директора на училището 
за учител иноватор в рамките на първия национален 
конкурс на МОН „Иноватори в образованието“.

Опишете съвременния български учител в едно  
изречение: Съвременният български учител обича 
децата, добър професионалист е, креативен е и не 
спира да се образова, любопитен е за новостите в 
образованието, прилага новите технологии в процеса 
на обучение.

ВИДЕОУРОЦИ  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА  
И МАТЕМАТИКА, 3. КЛАС

РАЛИЦА БЪЧВАРОВА

Училище: 112. ОУ „Стоян Заимов“, гр. София, до 2017 г.

Длъжност: старши учител в начален етап 

Награди и грамоти: Най-голямата награда – призна-
телност, уважение и обич от ученици и родители.

Опишете съвременния български учител в едно  
изречение: Съвременният учител трябва да е профе-
сионалист в своята област и пример за учениците си. 

ВИДЕОУРОЦИ  
ПО ЧОВЕКЪТ  
И ПРИРОДАТА,  
3. – 4. КЛАС

ЕЛИ ПЕЩЕРСКА
Училище: 119. СУ „Академик Михаил Арнаудов“, гр. София

Длъжност: старши учител в начален етап

Награди и грамоти: Най-активен учител в кампании, 
свързани с четенето – „Бисерче вълшебно“, „Читател-
ска щафета“.

Опишете съвременния български учител в едно  
изречение: Съвременен будител, увличащ учениците, 
помагащ им да реализират мечтите си.

ВИДЕОУРОЦИ  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА  
И МАТЕМАТИКА,  
1. – 4. КЛАС

МИГЛЕНА МАНЧЕВА

Училище: 137. СУ „Ангел Кънчев“, гр. София

Длъжност: старши учител в начален етап

Награди и грамоти: Обичта на учениците ми, уваже-
нието на техните родители и признанието на колеги-
те ми.

Опишете съвременния български учител в едно  
изречение: Ще перифразирам думите на У. Шлатър: 
„Българският учител е най-големият късметлия сред 
всички, които работят. Той има минало, богато на 
спомени. Има настояще, което е истинско предизвика-
телство, пълно с приключения, защото му е позволено 
да прекарва дните си с бъдещето.“ 

ВИДЕОУРОЦИ  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА  
И МАТЕМАТИКА,  
1. – 4. КЛАС

ПОЛИ РАНГЕЛОВА

КРАСИМИРА ТАСКОВА, начален учител, 120. ОУ „Г. С. 
Раковски“, гр. София – видеоуроци по БЕЛ, математика, 
ЧО и ЧП
РОСИЦА МИТЕВА, начален учител, 51. СУ „Елисавета 
Багряна“, гр. София – видеоуроци по БЕЛ, математика, 
ЧО и ЧП
КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА, начален учител, 18. СУ „Уилям 
Гладстон“, гр. София – видеоуроци по БЕЛ и ЧО
МАРИЕЛА МИЛАНОВА, начален учител, 51. СУ „Елисаве-
та Багряна“, гр. София – видеоуроци по БЕЛ

ИВА ПЕТРОВА, начален учител, 18. СУ „Уилям Гладстон“, 
гр. София – видеоуроци по БЕЛ и математика
ТОДОРКА БРАЙКОВА, начален учител, 18. СУ „Уилям 
Гладстон“, гр. София – видеоуроци по ЧО и ЧП
МАРИЯ ЦЕНОВА, начален учител, 48. ОУ „Йосиф Кова-
чев“, гр. София – видеоуроци по математика
ДИАНА ХУСЕИН, начален учител, 18. СУ „Уилям Глад-
стон“, гр. София – видеоуроци по БЕЛ и математика
НЕВЕНА ЧАРДАКОВА, автор на учебници,  гр. София – 
видеоуроци по математика 

С ВИДЕОУРОЦИ В ПЛАТФОРМАТА УЧАСТВАТ И СЛЕДНИТЕ УЧИТЕЛИ:



Освен електронни учебници платформата 
предлага и редица изключително полезни 
ресурси и функционалности, като:

Видеоуроци от 1. до 7. клас
 
От „Просвета“ първи реагирахме на Ковид 
кризата и от март 2020 г. започнахме засне-
мането на видеоуроци с учител. Част от тях 
бяха излъчени във фейсбук, ютюб канала на 
„Просвета“ и – безвъзмездно – по Българска-
та национална телевизия (БНТ) и „България он 
Еър“. Постоянно записваме нови и нови видео-
уроци с опитни преподаватели. Те са безценни 
при дистанционното обучение.

Кратки е-уроци
 
Специалните кратки е-уроци обобщават под 
формата на презентация най-важното от 
изучаваните теми по всички предмети от 1. 
до 7. клас (без физическо възпитание и спорт). 
Разнообразните интерактивни ресурси поз-
воляват новият материал да се обясни не 
само на ясен и достъпен език, но и нагледно – с 
видеофилми, 360-градусови панорами или с 3D 
илюстрации.
В e-уроците са интегрирани задачи и упраж-
нения. Преподаването и самоподготовката 
никога не са били по-лесни.

Тестове
 
Всеки урок в електронните учебници завърш-
ва с кратък тест за проверка на наученото. 
Тестовите задачи от различен вид: с един или 
няколко верни отговора, упражнения за свърз-
ване, подреждане и попълване, са ефективен 
начин да се провери наученото. След приключ-
ване на теста се показват верните отговори, 
а към всеки сгрешен отговор е посочен подхо-
дящ материал за преговор.
Има и тестове за проверка на цели раздели от 
изучаваните теми, за да се подготвят деца-
та за срочните и за годишните си контролни 
работи.

И още...

В платформата ще откриете още хиляди до-
пълнителни интерактивни ресурси – видеофил-
ми, аудиофайлове, презентации, фотогалерии, 
3D визуализации, анимации, пъзели, кръстосло-
вици, задачи и упражнения...

Препоръчайте на Вашите ученици е-просвета 
– благодарение на партньорството ни с воде-
щия телеком А1 вече всеки ученик или родител 
може да получи достъп до цялата платформа 
е-просвета. Услугата е достъпна за всички, без 
значение дали сте абонати на А1, или не. Пред-
лаганите варианти са за месечен, едногодишен 
и двугодишен абонамент за е-просвета без 
обвързване с мобилния оператор. Всички опции 
се активират и плащат изцяло онлайн, с бан-
кова карта. За повече информация посетете 
нашите сайтове: e-prosveta.bg, prosveta.bg, 
или сайта на А1: a1.bg/prosveta-try-buy.

#ПовечеВъзможностиДаЗнаешПовече.
С Просвета и А1 бъди в час и у вас!

В партньорство с

С видеоуроците и е-уроците си платфор-
мата е подходяща за всички ученици, неза-
висимо по учебниците на кое издателство 
работят в клас, тъй като следва учебните 
програми на МОН.

Пълен достъп до цялата библиотека  
с интерактивни учебници и видеоуроци  
на Издателска група „Просвета“

Последвайте ни във фейсбук и инстаграм 
и се абонирайте за ютюб канала 
на Издателска група „Просвета“.
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Учебен комплект по български език  
и литература за 3. клас 
„Голямото приключение“

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 3. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Мария Бончева, 
Невена Петрова 
Размери: 21х29 см 
100 страници
ISBN 978–619–222–190–4

Учебникът е написан на достъпен и разбираем за тре-
токласниците език. Предложен е адекватен за въз-
растта методически апарат за извличане на новото 
езиково понятие, пояснителни определения, дейности 
по образец, колективни и творчески учебни задачи, за-
дачи за работа в екип и работа по проекти, задачи за 
обобщаване на лингвистичната информация чрез таб-

лици и схеми. Присъстват и задачи, ориентирани към 
взаимодействието между знания от различни равнища 
на езиковата система. Предложеният технологичен 
модел предоставя възможности за диференциация на 
обучението. Постиженията на учениците се устано-
вяват чрез форми на писмена и устна проверка.

Е-учебникът притежава широк спектър от възможнос-
ти и ползи за по-интересно, лесно и приятно препода-
ване и учене по български език. Чрез него се постигат 
максимална плътност и ефективност при обучението. 
Съдържа обучаващи и проверовъчни тестове и кратки 
дигитални уроци.

Тетрадката подпомага задълбочаването и усъвър-
шенстването на знанията на третокласниците за 
строежа на българския език, за езиковите единици и за 
някои правописни, пунктуационни и граматични норми. 
Използва се в уроците за затвърдяване и обобщаване. 
Съдържа самостоятелни работи за диагностика на 
входното, междинното и изходното ниво на ученици-
те.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

ТЕТРАДКА № 1  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 3. КЛАС
Автори:  
Пенка Димитрова, 
Десислава Кръстева,
Маргарита Тодорова 
Размери: 21х29 см 
72 страници
ISBN 978–619–222–191–1

Поли Рангелова
видеоуроци  
по български език 
и литература

В комплекта 
за учителя
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В книгата за учителя са описани особеностите в ези-
ковото обучение и в обучението за изграждане на ко-
муникативноречеви компетентности. Поместени са 
примерни методически разработки на всички урочни 
единици с етапите и компонентите за конструиране-
то им. Предложена е система от критерии и показате-
ли за диагностика на езиковата компетентност. 

Тетрадката е предназначена за развиване и усъвър-
шенстване на комуникативноречевите умения на тре-
токласниците. Съдържа упражнения за: 
• затвърдяване на ключови понятия;
• преразказ на кратък повествователен текст;
• съчиняване на текст с любим герой; 
• съчинение по преживяно и по зададена тема. 
Включена е и задача за диагностика на входното ниво.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 3. КЛАС
Автор: Пенка Димитрова
Размери: 17х24 см
158 страници
ISBN 978–619–222–184–3

ТЕТРАДКА № 2  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 3. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова,  
Мария Бончева,  
Невена Петрова
Размери: 21х29 см 
48 страници
ISBN 978–619–222–192–8

ЧИТАНКА ЗА 3. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова,  
Мария Бончева, 
Невена Петрова 
Размери: 21х29 см 
120 страници
ISBN 978–619–222–193–5

Читанката на „Просвета Плюс“ предлага разнообразни 
по жанр текстове, подбрани с оглед на своята четив-
ност и съдържателна достъпност. Представени са 
както класиците на българската и чуждестранната 
литература, така и съвременни наши и чужди автори. 
Предложените учебни задачи са насочени към развива-
нето на четивната техника и към четенето с разби-

ране на художествен и нехудожествен текст. Новите 
литературни понятия се овладяват по практически 
път. Формирането им е подпомогнато от пояснител-
ни определения. Социокултурните компетентности се 
постигат чрез задачи за екипна работа, изготвяне на 
колективен или личен проект и драматизация на худо-
жествен текст.

С мултимедийния учебник ученето се превръща в за-
бавно и увлекателно занимание за децата. То улеснява 
съвременния учител и му дава възможност да поднася 
уроците по интересен и вълнуващ начин. Съдържа раз-
нообразни по вид интерактивни ресурси и кратки диги-
тални уроци. Те подпомагат осмислянето на художест-
вените текстове.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

В комплекта 
за учителя
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В книгата за учителя са описани спецификите на обу-
чението по литература в 3. клас. Поместени са при-
мерни методически разработки на уроците по лите-
ратура, по извънкласно четене и за диагностика на 
входното и изходното равнище. Предложена е систе-
ма от критерии за диагностика на литературната 
компетентност на учениците. 

Тетрадката е предназначена за задълбочаване и раз-
ширяване на литературните компетентности на 
учениците. Включените учебни задачи съдействат за 
усъвършенстване на четивната техника и четенето с 
разбиране на художествен текст. Подпомагат осмисля-
нето на новите литературни понятия. Развиват кому-
никативноречевите способности на учениците. 

ТЕТРАДКА  
КЪМ ЧИТАНКА 
ЗА 3. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Мария Бончева,
Невена Петрова
Размери: 17х24 см 
64 страници
ISBN 978–619–222–196–6

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 3. КЛАС
Автор:  
Пенка Димитрова
Размери: 17х24 см 
130 страници
ISBN 978–619–222–195–9

Помагала към комплекта

В помагалото са включени разнообразни задачи за зат-
върдяване и надграждане на:
• уменията за четене с разбиране на художествен и не-
художествен текст;
• езиковите понятия и свързаните с тях правописни и 
пунктуационни правила и норми;
• уменията за преразказ на кратък повествователен 
текст;
• уменията за съчиняване на текст по нагледна и сло-
весна опора.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА 
Помагало за избираемите 
учебни часове в 3. клас
Автори: Пенка Димитрова, 
Десислава Кръстева,  
Маргарита Тодорова
Размери: 17х24 см
72 страници
ISBN 978–619–222–251–2

  Поредица
   1. – 4. клас

В комплекта 
за учителя*

Възможностите на е-просвета 
подпомагат работата на учителя: 
всеки електронен учебник включ-
ва видеоуроци, кратки е-уроци и 
тестови задачи за проверка на 
наученото.

Видеоурок по 
литература 

за 3. клас. 
Тема: „Обич“, 

Дора Габе

Кратък 
е-урок по 
литература 
за 3. клас.  
Тема: „Обич“, 
Дора Габе

* При избор на учебник по български език и литература за 3. клас на „Просвета Плюс“.
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Учебен комплект по български език  
и литература за 3. клас  
„Чуден свят“

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 3. КЛАС
Автори: Румяна Танкова, 
Екатерина Чернева,  
Ваня Иванова 
Размери: 21х29 см 
108 страници
ISBN 978–954–01–3564–9

В учебника са обособени две части: за обучение по 
български език и за формиране на комуникативноре-
чеви умения. Чрез уроците по български език учени-
ците:
• осъществяват напредък независимо от нивото на 
своите езикови компетентности;
• постигат развитие на словотворческите и комуни-
кативноречевите си умения;
• овладяват средствата на речевия етикет;

• актуализират усвоените във 2. клас знания, които са 
основа за надграждането в 3. клас; 
• усвояват лесно новите знания чрез много игри и зани-
мателни елементи;
• научават се да пишат правилно и четливо, работят 
в екипи и по проект; 
• съставят свои текстове с помощта на картинен 
план, насочващи въпроси и ключови думи;
• постигат успех в речевото си развитие.

Е-учебникът включва допълнител- 
ни интерактивни ресурси:
• забавни упражнения, които 
съдействат за по-пълно усвояване на езиковите зна-
ния;
• обучаващи и проверовъчни тестове, които дават об-
ратна връзка; 
• видеоуроци с опитни учители, с чиято помощ може да 
се попълнят пропуските; 
• кратки електронни уроци, чрез които бързо и лесно се 
усвояват новите знания, а също така се затвърдява и 
преговаря учебният материал.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Видеоурок по български език за 3. клас.  
Тема: Корен на думата. Сродни думи.  
Проверка със сродни думи

Ралица Бъчварова
видеоуроци  
по български език 
и литература

В комплекта 
за учителя
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Тетрадката е продължение на темите от първата 
част на учебника по български език и съдържа:
• упражнения за затвърдяване на наученото; 
• тестови задачи, кръстословици, игрословици и др.;
• текстове за диктовка или преписване в помощ на 
обучението по правопис; 
• самостоятелни работи за диагностика на входното 
и изходното ниво на учениците.

Тетрадка № 2 „Пиша, преразказвам, съчинявам“ е про-
дължение на темите от учебника за формиране на ко-
муникативноречеви умения, свързани със съставяне на 
текстове чрез преразказване и съчиняване. Работата 
на учениците е улеснена с помощно поле, което пред-
лага ключови думи и изрази, думи с правописни особе-
ности, подпомагащи въпроси и план за работа.

ТЕТРАДКА № 1  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 3. КЛАС
Автори:  Румяна Танкова, 
Екатерина Чернева,  
Ваня Иванова 
Размери: 21х29 см 
72 страници
ISBN 978–954–01–3566–3

ТЕТРАДКА № 2  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 3. КЛАС
Автор: Румяна Танкова 
Размери: 21х29 см 
36 страници
ISBN 978–954–01–3565–6 

ЧИТАНКА ЗА 3. КЛАС
Автори: Румяна Танкова, 
Цанко Лалев 
Размери: 21х29 см 
120 страници
ISBN 978–954–01–3568–7 

Читанката реализира целите на литературното 
обучение чрез произведения с висока художествена 
и нравствено-етична стойност от класици и съвре-
менни автори. Отличава се със следните предим-
ства:
• възприемането на текстовете се улеснява от бога-
тите илюстрации;
• текстовете са интересни, поучителни, съобразени с 
четивната техника на третокласниците;

• предложени са разнообразни дейности, подпомагащи 
разбирането при четене; 
• изчерпателният методически апарат улеснява ос-
мислянето на произведенията;
• знанията за литературата са поднесени разбираемо;
• уроците по извънкласно четене провокират чита-
телския интерес;
• попълва се читателски дневник, чрез който ученици-
те развиват речта си.

е-просвета e интегрирана в лицензираната 
от МОН платформа Microsoft Teams, както 
и в платформата Google Classroom.

е-просвета е динамична и постоянно  
развиваща се платформа, към която  
ежедневно се добавя ново интерактивно 
съдържание.
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Книгата за учителя улеснява педагозите при подго-
товката и успешното провеждане на обучението. Тя 
съдържа:
• примерно годишно тематично разпределение;
• диктовките към самостоятелните работи с крите-
риите за диагностика на входното и изходното ниво;
• методически насоки за организиране на обучението.

В тетрадката са предложени учебни задачи, които 
разширяват методическия апарат към текстовете в 
читанката. Тя е необходим дидактически инструмент, 
който помага в работата на учителя. С интересните 
въпроси, занимателните игрословици и задачи обуче-
нието по литература става по-приятно за учениците.

ТЕТРАДКА  
КЪМ ЧИТАНКА  
ЗА 3. КЛАС
Автори: Румяна Танкова,  
Екатерина Чернева,  
Ваня Иванова,  
Ганка Георгиева
Размери: 17х24 см 
72 страници
ISBN 978–954–01–3567–0 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 3. КЛАС
Автор:  
Румяна Танкова 
Размери: 21х29 см 
120 страници
ISBN 978–954–01–3654–7

Помагала към комплекта

Помагалото осигурява допълнителни възможности за 
усвояване на учебния материал по български език и ли-
тература за 3. клас. Съдържа 32 теми. В помагалото 
са предложени учебни задачи, които подпомагат изуча-
ването на книжовните норми за правилна употреба на 
българския език. Занимателните елементи в задачите 
съдействат за затвърдяване на знанията за правописа 
и трайното им запомняне. Подбраните текстове улес-
няват работата по правописа и помагат за подобрява-
не на четивната техника. По този начин третокласни-
ците постигат напредък в езиковата си култура.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕ-
РАТУРА ЗА 3. КЛАС 
Помагало за избираемите 
учебни часове
Автор: Румяна Танкова
Размери: 17х24 см
72 страници
ISBN 978–954–01–3768–1 

  Поредица
   1. – 4. клас

В комплекта 
за учителя*

Е-читанката е обогатена с:
• разнообразни упражнения  
и аудиозаписи; 
• тестови задачи за проверка и самопроверка на зна-
нията;
• видеоуроци с учители и кратки е-уроци. 
Това прави уроците по литература забавни и увлека-
телни за третокласниците, усъвършенства се четив-
ната им техника, а разбирането и осмислянето на ху-
дожествения текст се улесняват.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

* При избор на учебник по български език и литература за 3. клас на „Просвета – София“.

Видеоурок по литература за 3. клас.  
Тема: Сърната и лозата

В комплекта 
за учителя
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Препоръчани помагала
към всички учебни комплекти  
по български език и литература

Помагалото е полезно за ученици и учители в целоднев-
на организация на обучението при самоподготовката 
по български език. Подходящо е за използване в задъл-
жителните, избираемите и факултативните учебни 
часове. Предлага упражнения и задачи, които съчета-
ват дидактически и игрови елементи. Включените 
кръстословици, игрословици, интересни и познавател-
ни текстове правят заниманията полезни и забавни. 
Чрез тях третокласниците неусетно затвърдяват 
знанията си за правописа, езиковите единици, изрече-
нията и текста.

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ 
Упражнения по български 
език за целодневно  
обучение и самоподго-
товка вкъщи за 3. клас
Автори: Татяна Ангелова, 
Дияна Димитрова,  
Ели Пещерска
Размери: 20х26 см
68 страници
ISBN 978–954–01–3775–9 

Помагалото съдържа 10 самостоятелни работи, всяка 
от които е в два варианта, за да може да се работи по 
групи. По преценка на учителя третокласникът може 
да изпълнява и двата варианта: единия – за проверка 
на наученото, а другия – за упражнение и обобщение. 
Втората част на помагалото съдържа указания за 
проверяващия, като за всяка самостоятелна работа 
са предложени по три таблици. Първата е с точни и 
ясни критерии за оценяване на диктовката, втората 
е за оценяване на всички задачи от самостоятелната 
работа, а третата е скала за приравняване на общия 
брой точки към оценка.

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА ЗА 3. КЛАС
Автор: Румяна Танкова
Размери: 21x29 см 
72 страници
ISBN 978–954–01–3728–5

Помагалото е част от добре познатата и харесвана 
от много начални учители поредица „Езикови задачи“. 
Съвместимо е с всички учебници по български език и 
литература. Предназначено е за работа в клас, за са-
мостоятелна работа вкъщи, за часовете по избирае-
ма или факултативна подготовка. Задачите и упраж-
ненията в него са поднесени в игрова форма, което 
съдейства за ангажиране на вниманието на ученика, 
стимулиране на познавателната му активност и фор-
миране на езикова култура. 
Включени са и теми за преговор, допълнителни упражне-
ния и диктовки. Направени са множество междупредмет-
ни връзки с учебните предмети математика, околен 
свят, музика, изобразително изкуство. В края на помага-
лото са дадени отговорите на тестовите задачи.

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ  
ЗА 3. КЛАС
Автори: Красимира Брайко-
ва, Донка Диварова,  
Росица Цанева
Размери: 21x29 см 
68 страници
ISBN 978–954–01–3763–6 

  Поредица
   1. – 4. клас

  Поредица
   1. – 4. клас

  Поредица
   1. – 4. клас
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Помагалото съдържа разнообразен материал за дикту-
ване – думи, изречения и текстове, като акцентът е 
върху правописните трудности. Предлага разнообраз-
ни по жанр текстове. Стимулира творческата актив-
ност на учениците и интереса им към изучаването на 
българския език. Повишава правописната култура на 
третокласниците.

Помагалото съдържа 20 теми с различни по стил тек-
стове и тестови въпроси към тях, с помощта на кои-
то ученикът:
• научава нови любопитни факти;
• тренира наблюдателността си;
• отсява важната информация;
• разбира това, което чете.
Може да се използва за упражняване у дома, за работа 
в клас и извънкласни дейности.

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ  
ЗА 3. КЛАС  
Подготовка за PIRLS
Автори: Стоян Иванов,  
Тина Велева
Размери: 21x29 см 
44 страници
ISBN 978–954–01–3797–1 

  Поредица
   2. – 4. клас

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

Речникът съдържа 10 000 думи, които се срещат в 
учебниците по различните учебни предмети, изучавани 
в началния етап на българското училище. Графично са 
откроени представките на включените думи, за да се 
затвърди представата на учениците за морфологич-
ния принцип, върху който главно е основан български-
ят правопис.

ДИКТОВКИ ЗА 3. КЛАС
Автор: Поли Рангелова
Размери: 14х21 см
60 страници
ISBN 978–954–01–3996–8

  Поредица
   1. – 3. клас

е-просвета e интегрирана в лицензираната 
от МОН платформа Microsoft Teams, както 
и в платформата Google Classroom.

е-просвета е динамична и постоянно  
развиваща се платформа, към която  
ежедневно се добавя ново интерактивно 
съдържание.

Достъп до е-просвета може да получите, 
като се регистрирате на e-prosveta.bg или 
влезете в e-prosveta.bg с имейла, с който сте 
регистрирани в нашата електронна книжар-
ница – e-uchebnik.bg. Препоръчайте платфор-
мата и на Вашите ученици.
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* При избор на учебник по български език и литература за 3. клас на Издателска група „Просвета“.

ДВУСТРАННО ТАБЛО  
„СРОДНИ ДУМИ. ПРАВОПИС“  
И „ЛИЦЕ И ЧИСЛО НА МЕСТОИМЕНИЯТА  
И ГЛАГОЛИТЕ“.
Размери: 100х70 см

В комплекта 
за учителя*

РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА  
ЗА 3. КЛАС  
ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН 
СЛУХ
Автори: Неда Балканска,  
Петя Андреева,  
Севделина Джонгарска
Размери: 21x29 см 
100 страници
ISBN 978–954–01–3033–0 

УЧЕБНА ТЕТРАДКА  
ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА  
ЗА 3. КЛАС ЗА УЧЕНИЦИ 
С УВРЕДЕН СЛУХ
Автори: Неда Балканска,  
Петя Андреева,  
Севделина Джонгарска
Размери: 21x29 см 
70 страници
ISBN 978–954–01–3034–7

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА ЗА 3. КЛАС 
ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ
Автор: Севделина Джонгарска
Размери: 21x29 см, 112 страници
ISBN 978– 954–01–3044–6
Само в електронен вариант, изтеглете от е-uchebnik.bg.

УЧЕБЕН КОМПЛЕКТ ЗА ДЕЦА  
СЪС СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ
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Учебен комплект  
по математика за 3. клас  
„Голямото приключение“

МАТЕМАТИКА  
ЗА 3. КЛАС 
Автори: Владимира  
Ангелова, Жана Колева
Размери: 21х29 см 
124 страници
ISBN 978–619–222–164–5 

Учебникът предлага иновативни средства, пиктограми 
и цветови маркери за по-лесно усвояване на алгоритми-
те за писмено и устно събиране и изваждане на числата 
до 1000 и за умножение и деление на числата до 1000 с 
едноцифрено число. Съдържанието от областите на 
компетентност „Геометрични фигури“ и „Измерване“ 
е извлечено от реални ситуации, богато онагледено е 

и дава възможност за междупредметни връзки. Мето-
дическата система на учебника включва много тек-
стови задачи, които развиват уменията за моделиране. 
Третокласниците ще се научат да извличат данни от 
различни източници: илюстрации, таблици, диаграми, и 
да обосновават получените резултати. Предложени са 
възможности за игрово и проектно базирано обучение.

Е-учебникът съдържа множество интерактивни ресур-
си: задачи с единичен и с множествен отговор, числови 
вериги, таблици, забавни игри, кръстословици, анимации. 
Особено ценни, достъпни и интересни са видеоуроците 
с опитни и доказали се учители. Добавени са кратки 
е-уроци, в които е синтезирано най-важното и с които 
учениците може да работят самостоятелно.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Възможностите на е-просвета 
подпомагат работата на учителя: 
всеки електронен учебник включ-
ва видеоуроци, кратки е-уроци и 
тестови задачи за проверка на 
наученото.

Видеоурок по 
математика  

за 3. клас. 
Тема: Права и 

крива линия

Кратък е-урок по математика за 
3. клас. Тема: Права и крива линия

Десислава Анастасова
видеоуроци  
по математика

В комплекта 
за учителя
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В тетрадките третокласниците ще открият много задачи, чрез които ще се упражняват да събират и изваж-
дат числата до 1000, да умножават и делят числата до 1000 с едноцифрено число, да чертаят и измерват, да 
допълват, съставят и решават текстови задачи. Така успешно ще затвърдяват знанията и уменията си и ще 
развиват своето математическо мислене.

ТЕТРАДКА № 1  
ПО МАТЕМАТИКА  
ЗА 3. КЛАС 
Автор: Стела Дойчинова
Размери: 21х29 см 
40 страници
ISBN 978–619–222–165–2 

ТЕТРАДКА № 2  
ПО МАТЕМАТИКА  
ЗА 3. КЛАС 
Автор: Стела Дойчинова
Размери: 21х29 см 
44 страници
ISBN 978–619–222–166–9  

В книгата за учителя ще намерите: целите, компе-
тентностите, очакваните резултати от обучение-
то и новите понятия, примерно описание на хода на 
урока и различни варианти и идеи за реализирането 
му. Включени са и: допълнителни задачи и ресурси за 
учителя, верните отговори на някои въпроси и зада-
чи, примерни варианти за диагностика на третоклас-
ниците, както и примерно годишно тематично раз-
пределение.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО МАТЕМАТИКА  
ЗА 3. КЛАС
Автор:  
Владимира Ангелова
Размери: 21x29 см 
168 страници
ISBN 978–619–222–167–6

Помагала към комплекта

Със задачите от помагалото третокласниците ще 
станат по-уверени в уменията си за смятане с числата 
до 1000, ще задълбочат знанията си за геометричните 
фигури и мерните единици за дължина, маса и време, 
ще решават текстови задачи и ще усъвършенстват 
логическото си мислене.

МАТЕМАТИКА С МАТ  
И ЕМА ЗА 3. КЛАС 
Помагало за избираемите 
учебни часове
Автори: 
Владимира Ангелова, 
Александра Николова 
Размери: 21x29 см
72 страници
ISBN 978–619–222–254–3

  Поредица
   1. – 4. клас

Сборникът е предназначен за допълнителна работа в 
часовете, за домашна работа и за проверка на знания-
та и уменията на учениците. Задачите са поднесени по 
разнообразен, достъпен и забавен начин. С тях се зат-
върдяват придобитите знания и умения и се упражня-
ва прилагането им в практиката.

СБОРНИК ПО  
МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС
Автори: 
Владимира Ангелова, 
Жана Колева 
Размери: 21x29 см
120 страници
ISBN 978–619–222–255–0 

  Поредица
   1. – 4. клас

В комплекта 
за учителя*

* При избор на учебник по математика за 3. клас на „Просвета Плюс“.
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Учебен комплект  
по математика за 3. клас  
„Чуден свят“

МАТЕМАТИКА  
ЗА 3. КЛАС 
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова
Размери: 21х29 см 
128 страници
ISBN 978–954–01–3609–7

В учебника няма излишно теоретизиране, всичко е под-
несено максимално опростено и лесно за възприемане, 
подкрепено с много примери и онагледявания. За овла-
дяването на съответните математически умения са 
включени разнообразни задачи, често със занимателен 
характер. Специално място заемат текстовите зада-
чи, с които се затвърдяват съответните случаи от 
събиране, изваждане, умножение и деление и които по-

казват връзката на изучаваното по математика със 
заобикалящия ни свят. Друг акцент са овладяването 
и усъвършенстването на уменията за устно смятане. 
Новият формат на уроците за самопроверка позво-
лява веднага да бъдат открити пропуските на учени-
ците. Предложени са дейности за работа по проекти, 
екипна работа, комуникация по двойки и др. 

Е-учебникът допълва и разширява съдържанието на пе-
чатния. В него има нова рубрика „Какъв ще стана?“, с 
която се провокира стремежът на третокласника към 
успешно кариерно развитие в бъдеще. Учебникът е обо-
гатен с видеоуроци с учител и кратки е-уроци. Тези нови 
ресурси разширяват методическия инструментариум 
на учителя и създават възможност за самостоятелно 
учене на третокласниците.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Възможностите на е-просвета подпомагат работата на учителя: всеки електронен учебник включва 
видеоуроци, кратки е-уроци и тестови задачи за проверка на наученото.

Видеоурок по математика за 3. клас.  
Тема: Числата 100, 200, 300, …, 900, 1000

Тест към е-урок  
по математика 

 за 3. клас.  
Тема: Числата 100, 

200, 300, …,  
900, 1000

Миглена Манчева
видеоуроци  
по математика

В комплекта 
за учителя
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Учебните тетрадки може да се използват в учебния час, в следобедните занимания или за самостоятелна рабо-
та на ученика у дома. Към част от разработките в тетрадките са предложени допълнителни задачи, оформени 
в специална цветна лента – за провокиране на уменията за смятане, за решаване на геометрични задачи, за 
откриване на любопитни факти, ролеви игри, оцветяване и игра на шах.

ТЕТРАДКА № 1 ПО МАТЕ-
МАТИКА ЗА 3. КЛАС 
Автор: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова 
Размери: 21х29 см 
40 страници
ISBN 978–954–01–3607–3 

ТЕТРАДКА № 2 ПО МАТЕ-
МАТИКА ЗА 3. КЛАС 
Автор: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова 
Размери: 21х29 см 
44 страници
ISBN 978–954–01–3608–0 

Книгата за учителя дава ясна представа за методи-
ческата концепция на авторите. В нея ще намерите: 
основните идейни и структурни особености на учеб-
ния комплект; новите методически модели и идеи за 
работата с тях; примерно годишно тематично раз-
пределение; методически бележки към уроците. Даде-
ни са идеи за допълнителни упражнения и задачи.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО МАТЕМАТИКА  
ЗА 3. КЛАС
Автор: Юлияна Гарчева,  
Ангелина Манова 
Размери: 17х24 см
124 страници
ISBN 978–954–01–3606–6 

ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 3. КЛАС. Упражнения  
и домашни работи
Автори: Юлияна Гарчева, 
Рени Рангелова,  
Ангелина Манова 
Размери: 20х26 см
120 страници
ISBN 978–954–01–3779–7

С помагалото учениците ще затвърдят знанията си за 
числата до 1000, за действията събиране, изваждане, 
умножение и деление с тях, ще разширят представите 
си за геометрични фигури, ще задълбочат знанията си 
за мерните единици за дължина, маса и време. В помага-
лото са обособени задачи за домашна работа, с които 
може да се провери наученото от всеки урок.

  Поредица
   1. – 4. клас

МАТЕМАТИКА. Помагало 
за избираемите учебни 
часове за 3. клас
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова 
Размери: 21x29 см
68 страници
ISBN 978–954–01–3761–2

Помагалото предлага разнообразни задачи за затвърдя-
ване и надграждане на знанията и уменията на трето-
класниците. Упражненията в него съдействат за раз-
витие на индивидуалните интелектуални възможности 
на третокласниците, насърчават изследователските 
им умения и подкрепят познавателните им усилия за 
постигане на съвременните ключови компетентности.

  Поредица
   1. – 4. клас

В комплекта 
за учителя*

Помагала към комплекта

* При избор на учебник по математика за 3. клас на „Просвета – София“.
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УЧЕБНИ
ПОМАГАЛА

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ. 
Упражнения по матема-
тика за целодневно обу-
чение и самоподготовка 
вкъщи в 3. клас
Автори: Катя Георгиева, 
Невена Чардакова 
Размери: 20х26 см
120 страници
ISBN 978–954–01–3780–3 

МАТЕМАТИЧЕСКИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
ЗА 3. КЛАС
Автори: Мирко Деич,  
Бранка Деич
Размери: 20х26 см
76 страници 
ISBN 978–954–01–4090–2

ЗАДАЧИ ЗА САМОСТОЯ-
ТЕЛНА РАБОТА И СА-
МОПРОВЕРКА ПО МАТЕ-
МАТИКА ЗА 3. КЛАС
Автори: Катя Георгиева, 
Румяна Куманова 
Размери: 20х26 см
52 страници
ISBN 978–954–01–3781–0 

СБОРНИК С ТЕКСТОВИ 
ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 3. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова 
Размери: 21х29 см
48 страници
ISBN 978–954–01–3778–0 

Помагалото е предназначено за самоподготовка на 
учениците в училище и вкъщи. То съдържа разнообраз-
ни задачи за: затвърдяване и обогатяване на знания-
та; усъвършенстване на математическите умения и 
компетентности; развитие на логическото мислене и 
изграждане на разнообразни стратегии за решаване. 
Достъпният характер на задачите и подходящото 
им представяне позволяват на учениците да работят 
със собствени темпове и да изпитват удоволствие 
от намерените решения и постигнатите резултати.

Помагалото допълва и разширява учебното съдържа-
ние по математика за 3. клас. Задачите в него са из-
ключително разнообразни. Помагалото осигурява раз-
виване на логическото и абстрактното мислене, на 
пространствената ориентация, наблюдателността 
и съобразителността на учениците, придобиване на 
умения за решаване на проблеми и избор на поведение и 
реакция в определени ситуации. Задачите са оформени 
по теми, а в края на помагалото са дадени отговорите 
или решенията на повечето от тях.

Помагалото предлага разнообразни задачи − аритме-
тични, текстови, геометрични. Начинът на предста-
вяне на решенията им е различен − писане, допълване, 
решаване на тест или записване само на верния отго-
вор. Включени са девет теми, всяка в два варианта, и 
един тест. Задачите са категоризирани по трудност, а 
с помощта на приложената скала точките лесно се пре-
образуват в качествена оценка. Дадени са и верните 
отговори на всички задачи. За бързо успяващите учени-
ци към всяка тема са предложени допълнителни задачи с 
логическа или практическа насоченост, изискващи при-
лагане на знанията в по-нестандартни ситуации.

Сборникът съдържа упражнения, които са насочени към: 
овладяване на умения за съкратено записване на тексто-
ва задача; допълване на различните части на текстова 
задача; решаване на текстови задачи с повече от две 
пресмятания; изследване на връзките между даденото и 
търсеното чрез промяна на различни части на текстова 
задача; онагледяване на текстови задачи чрез съкратен 
запис, чертеж и схема; решаване на текстови задачи, 
които са зададени в косвена форма, и др. За улеснение 
на учителя и родителя са дадени отговори и решения на 
избрани задачи от сборника и указания за дейностите и 
съответния учебен материал, при изучаването на който 
е подходящо да се използват текстовите задачи.

Препоръчани помагала
към всички учебни комплекти 
по математика

  Поредица
   1. – 4. клас

  Поредица
   1. – 4. клас

  Поредица
   1. – 4. клас

  Поредица
   1. – 4. клас

В комплекта 
за учителя*

НОВО

* При избор на учебник по математика за 3. клас на Издателска група „Просвета“.
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Учебен комплект по компютърно 
моделиране за 3. клас 
„Голямото приключение“

КОМПЮТЪРНО  
МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС 
Автори: Антоанета 
Миланова, Вера Георгиева, 
Величка Дафчева
Размери: 21х29 см
64 страници
ISBN 978–619–222–210–9 

Учебникът предлага на третокласниците вълнуващо 
пътешествие в света на дигиталните технологии. 
Техни спътници са главните герои на комплекта „Го-
лямото приключение“ Мони, Мила и умното коте Коди. 
Мони и Мила разказват за своя опит с дигиталните ус-
тройства, споделят игри, преживявания и открития. 
Коди помага на учениците със съвети, насоки и полезна 
информация, която им е необходима, за да изпълнят за-
дачите.
Учебното съдържание е структурирано в четири вида 
уроци: за нови знания, за упражнения, за обобщение и за 
диагностика. Те са богато илюстрирани и достъпно 
онагледени. Използвани са близки до светоусещането 
на третокласниците подходи – ситуационен и игрови. 

Във въведението на всеки урок и в задачите е търсена 
проблематика, която да е позната, интригуваща и ак-
туална за съвременните ученици.
Към всеки урок има допълнителни електронни ресурси. 
Всеки, който работи с учебника на „Просвета Плюс“, 
може да ги изтегли от сайта на издателство „Просве-
та“ – prosveta.bg/kompmod. Файловете включват: 
• видеоинструкции;
• шаблони на задачи от учебника;
• папка с възможни решения на задачите;
• демонстрации на ключови моменти от преподаване-
то на предмета. 
Допълнителните материали са разпределени по папки с 
номера на всеки урок.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО КОМПЮТЪРНО  
МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС 
Автори: Антоанета 
Миланова, Вера Георгиева, 
Величка Дафчева 
Размери: 21х29 см 
56 страници 
ISBN 978–619–222–212–3

Книгата за учителя съдържа полезни за учителя ма-
териали: примерно годишно тематично разпреде-
ление, методически разработки на уроци, таблица с 
критерии за оценка на проект, вариант на анкета за 
установяване на дигиталните компетентности на 
учениците в началото на учебната година; верните 
отговори и решенията на тестовете от учебника; 
модел на формуляр за самооценка на учениците в края 
на часа. 
Методическите разработки предлагат варианти на за-
дачи с различна степен на сложност, описани са алтер-
нативни начини за изпълнението им, посочени са връзки 
към подходящи сайтове и приложения в интернет.

Антоанета Миланова
видеоуроци  
по компютърно  
моделиране
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ТЕТРАДКА  
ПО КОМПЮТЪРНО  
МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС 
Автори: Антоанета  
Миланова, Величка Николова, 
Вера Георгиева
Размери: 21х29 см 
32 страници
ISBN 978–619–222–250–5

Учебната тетрадка може да бъде използвана в часо-
вете по задължителна, избираема или факултативна 
подготовка. Тя е удобно средство за ангажиране на 
учениците, когато не достигат устройства за всички 
деца в класа. Задачите са подходящи за програмиране 
без компютър и са подбрани така, че да подпомогнат 
диференцираната, екипната и проектната работа в 
обучението. 
Голяма част от тях са под формата на: 
• игри; 
• приложни и творчески дейности; 
• пъзели; 
• блокове за движение.

Помагала към комплекта

В комплекта 
за учителя*

Е-учебникът предлага 100 допъл- 
нителни интерактивни ресурса:
• видеоинструкции;
• демонстрации;
• въпросници и тестове за проверка на знанията. 
Всеки ресурс е поставен на подходящото за използва-
нето му място – задача, правило, описание. Те може да 
бъдат използвани за усъвършенстване и надграждане 
на уменията, за разнообразяване на обучението и по-
вече емоционалност в часовете.

Електронният вариант на учебника съдържа видеоуро-
ци с учител и кратки е-уроци, които подпомагат тре-
токласниците в самоподготовката им и изпълнението 
на задачите от учебното съдържание. Е-уроците съ-
държат допълнителна информация, която обогатява 
дигиталната култура на учениците. В тях са вграде-
ни шаблони на задачите от учебника, което улеснява 
ученика при изпълнението им и помага на учителя при 
демонстрациите в час.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Възможностите на е-просвета подпомагат  
работата на учителя: всеки електронен учебник 
включва видеоуроци, кратки е-уроци и тестови 
задачи за проверка на наученото.

Кратък е-урок по компютърно моделиране за 3. клас. 
Тема: Създаване на потребителски профил

РЕСУРСНИТЕ ФАЙЛОВЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ОТ:
prosveta.bg/kompmod

* При избор на учебник по компютърно моделиране за 3. клас на „Просвета Плюс“.

В комплекта 
за учителя
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Учебен комплект по компютърно 
моделиране за 3. клас 
„Чуден свят“

КОМПЮТЪРНО  
МОДЕЛИРАНЕ  
ЗА 3. КЛАС 
Автори: Даниела Дурева, 
Мая Касева, Георги Тупаров 
Размери: 21х29 см 
68 страници
ISBN 978–954–01–3625–7 

Учебникът представя абстрактното и сложно учебно 
съдържание по забавен и достъпен начин. Всеки урок 
започва с предизвикателство, което мотивира и под-
готвя въвеждането на темата и новите понятия. 
Понятията са обяснени на разбираем за учениците 
език и се затвърдяват чрез система от задачи, която 
развива творческото мислене. Включени са и задачи 
за работа в екип, за представяне на създадените про-

екти, забавни упражнения, гатанки, приказки, смешки. 
Предвидени са редица дейности за развитие на алго-
ритмично мислене без използване на компютър. Осъ-
ществени са междупредметни връзки с всички учебни 
предмети. Акцентира се върху безопасността на деца-
та в интернет. Дадена е възможност за привличане на 
родителите към учебния процес. 

В е-учебника има множество ин-
терактивни упражнения, демон-
страционни видеоклипове, игри и 
пъзели. Включени са кратки е-уроци, които представят 
най-важното от учебното съдържание в синтезиран 
вид. За проверка на наученото може да се използват 
както електронните тестове, така и допълнителни-
те тестови задачи към уроците. 

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Възможностите на е-просвета подпомагат  
работата на учителя: всеки електронен учебник 
включва видеоуроци, кратки е-уроци и тестови 
задачи за проверка на наученото.

Тест по компютърно моделиране за 3. клас.  
Тема: Управление на дигитално устройство

Антоанета Миланова
видеоуроци  
по компютърно  
моделиране

В комплекта 
за учителя
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КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО КОМПЮТЪРНО  
МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС 
Автори: Даниела Дурева, 
Мая Касева, Георги Тупаров
Размери: 17х24 см
92 страници
ISBN 978–954–01–3729–2

Книгата за учителя съдържа примерни тестове за ди-
агностика на междинното и изходното ниво, отгово-
ри и скала за оценяване. Методическите указания към 
всеки урок включват тема и тип на урока, очаквани ре-
зултати от обучението, стари и нови опорни понятия 
и процедури, вътрешнопредметни и междупредметни 
връзки, методи и дидактически средства за провежда-
не на урока. 

Препоръчани помагала към всички комплекти  
по компютърно моделиране

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХ-
НОЛОГИИ + ПРОГРАМИ-
РАНЕ ЗА 3. КЛАС
Автори:  
Антоанета Миланова,  
Величка Николова,  
Клавдия Петрова
Размери: 21х29 см 
52 страници
ISBN 978–954–01–3977–7

Помагалото е част от поредицата помагала по ин-
формационни технологии, предназначени за часовете 
по избираема подготовка по: 
• информационни и комуникационни технологии;
• компютърно моделиране;
• занимания по интереси; 
• клубове по компютърни науки; 
• STEAM обучение. 
Учебното съдържание е разпределено 24 теми, които 
включват: 
• работа в средите за първи стъпки в програмирането 
code.org и Scratch 3.0; 
• работа с браузър; 
• работа с приложен софтуер за създаване на 3D изоб-
ражения, презентации и текстови документи.

ТЕТРАДКА  
ПО КОМПЮТЪРНО  
МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС 
Автори: Даниела Дурева,  
Мая Касева, Георги Тупаров
Размери: 21х29 см 
32 страници
ISBN 978–954–01–4112–1

Учебната тетрадка е предназначена за затвърдяване 
на знанията и уменията на учениците. Включени са раз-
нообразни задачи за самостоятелна работа, свързани 
с изучавани теми по другите учебни предмети. Голя-
ма част от тях са под формата на игри и изискват 
приложни и творчески дейности. Значителна част от 
задачите предполагат работа без компютър. Дей-
ностите в тетрадката може да се използват за дифе-
ренциране на работата. 

Помагала към комплекта

В комплекта 
за учителя*

РЕСУРСНИТЕ ФАЙЛОВЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ОТ:
prosveta.bg/kompmod

РЕСУРСНИТЕ ФАЙЛОВЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛЯТ ОТ:
e-uchebnik.bg/book/viewBook/7199

* При избор на учебник по компютърно моделиране за 3. клас на „Просвета – София“.
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ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО  
ЗА 3. КЛАС 
Автори:  
Силвия Цветанска,  
Екатерина Михайлова,  
Марияна Султанова,  
Мариета Радилова
Размери: 21х29 см 
108 страници
ISBN 978–619–222–238–3

Всеки урок започва с въвеждаща диалогична ситуа-
ция и завършва с кратко обобщение на най-важното. 
В рубриката „Речник“ са обяснени новите понятия. 
Преобладават практическите дейности за работа в 
часа за сметка на обяснителните текстове. Към всяка 
тема са предвидени много и разнообразни дейности за 
работа в часа, които позволяват: работа в екип, рабо-
та по проект, развитие на творческото и логическо-
то мислене на учениците, допълнителна информация за 
любознателните.

Учебникът съдържа 30 теми за нови знания, 9 упражне-
ния и 6 урока за практически дейности „Работилница“, 
както и уроци за обобщение и преговор. В глобалните 
теми, посветени на природата на България, уроците 
за упражнение са представени като пътешествия. В 
глобалните теми, посветени на българската история, 
те затвърдяват и развиват умения чрез конкретна 
тема, свързана с българското общество и българско-
то културно наследство. 

Учебен комплект по човекът  
и обществото за 3. клас 
„Голямото приключение“

Чрез учебната тетрадка се дава възможност на тре-
токласника не само да възпроизвежда дадена инфор-
мация, но и постоянно да развива своите умения, да 
изпитва и своята наблюдателност и въображение. 
Към всеки урок за нови знания и „Работилница“ са да-
дени между две и четири задачи. Чрез откриването 
на решенията им ученикът още веднъж повтаря под 
различна форма компетентностите като очаквани 
резултати от учебната програма в 3. клас. 
Към всяка тема има по една задача с игрови елемент. 
Освен това учебната тетрадка съдържа: два теста 
за начален и годишен преговор и четири обобщител-
ни теста, съобразени по време с обобщенията в учеб-
ника. 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ  
И ОБЩЕСТВОТО  
ЗА 3. КЛАС
Автори: Силвия Цветанска, 
Екатерина Михайлова, 
Марияна Султанова,  
Мариета Радилова
Размери: 21х29 см 
52 страници
ISBN 978–619–222–237–6 
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В книгата за учителя ще откриете представяне на 
най-важното от учебната програма, целите и очаква-
ните резултати от обучението по човекът и обще-
ството. Към всяка от темите авторите са предложи-
ли кратко описание на хода на урока с идеи и подходящи 
задачи за домашна работа на учениците. Дадени са и 
отговорите на задачите от учебната тетрадка. Пред-
ложените в книгата за учителя методически насоки за 
осъществяване на отделните теми са само ориентири 
за структуриране на дейностите в учебния час, а не за-
дължително или единствено възможно решение. 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ЧОВЕКЪТ  
И ОБЩЕСТВОТО  
ЗА 3. КЛАС
Автори: Силвия Цветанска, 
Екатерина Михайлова,  
Марияна Султанова,  
Мариета Радилова 
Размери: 21х29 см 
86 страници 
ISBN 978–619–222–236–9

Помагалото е подходящо допълнение към всички одоб-
рени учебници по човекът и обществото за 3. клас. 
В него са включени интересни и разнообразни задачи, 
чрез които се затвърдява и разширява наученото за 
обществото, за историческото минало и за географ-
ското положение на България. Предвидени са тексто-
ве и упражнения за: 
• развиване на критическо мислене; 
• четене с разбиране; 
• емоционална интелигентност във взаимоотношени-
ята; 
• индивидуална работа и работа в екип; 
• изпълняване на проекти в класа.

Помагала към комплекта

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО.  
Помагало за избираемите  
учебни часове в 3. клас 
Автори: Силвия Цветанска, 
Екатерина Михайлова,  
Марияна Султанова
Размери: 21х29 см 
32 страници
ISBN 978–619–222–256–7

Е-учебникът представя темите 
от учебника по атрактивен и за-
помнящ се за учениците начин. В 
него са включени над 100 допълнителни електронни ре-
сурса. Те са подходящи както за онагледяване на изуча-
ваните явления, така и за затвърдяване на основните 
знания. Учениците се поставят в игрова ситуация, коя-
то улес нява разбирането на информацията. Съчетава-
нето на различните видове познавателни дейности в 
електронния учебник прави обучението интерактивно 
и стимулира емоционалните преживявания и креатив-
ността на учениците. Особено впечатляващи и полез-
ни са триизмерните анимации, кратките документални 
филми за цар Самуил и битката при Траянови врата, за св. 
св. Кирил и Методий, св. Патриарх Евтимий, Васил Левски 
и др. В електронния учебник са включени и аудиозаписи на 
текстове на известни исторически документи.
Към електронния вариант на учебника са добавени ви-
деоуроци с учител и кратки е-уроци, които подпома-
гат учениците при тяхната самоподготовка.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Възможностите на е-просвета 
подпомагат работата на учителя: 
всеки електронен учебник включ-
ва видеоуроци, кратки е-уроци и 
тестови задачи за проверка на 
наученото.

Видеоурок по 
човекът 

 и обществото 
за 3. клас. Тема: 

Априлското  
въстание и 

Освобождението 
на България

В комплекта 
за учителя
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Учебен комплект по човекът  
и обществото за 3. клас 
„Чуден свят“

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО  
ЗА 3. КЛАС 
Автори: Пламен Павлов,  
Мария Босева, Цветелина 
Пейкова, Поли Рангелова
Размери: 21х29 см 
112 страници 
ISBN 978–954–01–3591–5

От учебника учениците ще научат много нови и интересни неща за красивата ни 
природа и миналото на нашия храбър и древен народ. Учебникът е средство за въз-
питаване на децата в родолюбие и граждански добродетели. Съдържанието е мак-
симално олекотено, езикът – достъпен и разбираем. 
Методическият апарат е разработен в духа на съвременните дидактически изиск-
вания. В него са включени полезни и разнообразни рубрики. Задачите провокират 
децата да мислят, да тълкуват, да стигат сами до важни изводи, да обсъждат 
интересни въпроси, да изразяват собствено мнение. Предложени са игри, задачи за 
проучване, идеи за малки проекти. 

Учебната тетрадка съдържа полезни и интересни за-
дачи за:
• проверка и затвърдяване на знанията;
• развиване на логиката и мисленето;
• подреждане на събития във времето; 
• извличане на информация от картини; 
• съчиняване на текстове и др.
Включени са варианти за самопроверка на входното и 
изходното ниво. 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ  
И ОБЩЕСТВОТО  
ЗА 3. КЛАС
Автори: Поли Рангелова,  
Цветелина Пейкова,
Мария Босева
Размери: 21х29 см 
40 страници 
ISBN 978–954–01–3593–9

е-просвета е динамична и постоянно  
развиваща се платформа, към която  
ежедневно се добавя ново интерактивно 
съдържание.
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Книгата за учителя съдържа методически разработки 
на всички теми в учебника. В тях са включени примерни 
дейности и готови варианти на прецизно формулирани 
въпроси и задачи към учениците. След всеки обобщите-
лен урок са предложени варианти за входяща, изходяща 
и междинна диагностика.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ЧОВЕКЪТ  
И ОБЩЕСТВОТО  
ЗА 3. КЛАС
Автори: Мария Босева, 
Цветелина Пейкова,  
Поли Рангелова
Размери: 21х29 см
118 страници
ISBN 978–954–01–3745–2

Е-учебникът е обогатен с ресурси, които събуждат 
интереса на учениците към природата и миналото на 
България. Включени са:
• увлекателни документални филми на БНТ;
• видеоклипове;
• галерии от снимки; 
• виртуални разходки;
• интерактивни упражнения;
• кратки дигитални уроци.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Възможностите на е-просвета подпомагат  
работата на учителя: всеки електронен учебник 
включва видеоуроци, кратки е-уроци и тестови 
задачи за проверка на наученото.

Видеоурок по човекът и обществото за 3. клас. 
Тема: На екскурзия в старите български столици – 
упражнение

Ресурс по човекът и обществото за 3. клас. Тема: 
На екскурзия в старите български столици – уп-
ражнение

В комплекта 
за учителя
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УЧЕБНИ
ПОМАГАЛА

ОБИЧАМЕ БЪЛГАРИЯ.  
ПОМАГАЛО ПО ЧОВЕКЪТ  
И ОБЩЕСТВОТО  
ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ  
И ИЗБИРАЕМИТЕ ЧАСОВЕ  
В 3. КЛАС
Автори: Поли Рангелова, 
Мария Босева,  
Цветелина Пейкова
Размери: 21х29 см 
72 страници
ISBN 978–954–01–3769–8

Помагалото е разработено в съответствие с темите 
от актуалната учебна програма. Предложени са раз-
нообразни подходи за забавно и увлекателно обучение. 
Включени са любопитни текстове за четене с разбира-
не. Предоставена е и възможност за работа с географ-
ски и исторически карти.
Уроците за начален и годишен преговор е предвидено да 
се проведат под формата на отборни игри с кубчето на 
знанието. Във вид на работни листове са включени
теми, свързани с отбелязването на важни празници.

Помагала към комплекта

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ.  
Упражнения по човекът  
и обществото  
за целодневно обучение  
и самоподготовка вкъщи 
за 3. клас 
Автор: Тошко Тонев
Размери: 20х26 см 
40 страници
ISBN 978–954–01–3786–5

АТЛАС ПО ЧОВЕКЪТ  
И ОБЩЕСТВОТО  
ЗА 3. КЛАС С КОНТУРНИ 
КАРТИ И ТЕСТОВЕ
Автори:  
Магдалена Димитрова, 
Мария Босева
Размери: 21x29 см 
40 страници + 16 страници 
приложение
ISBN 978–954–01–4094–0 

Препоръчани помагала към всички учебни 
комплекти по човекът и обществото

Помагалото може да се използва с всеки учебник по 
човекът и обществото за 3. клас, тъй като е прера-
ботено така, че да отговаря на актуалната учебна 
програма. Задачите са разнообразни, поднесени са в 
достъпна и занимателна форма и обхващат всички 
изучавани теми. Добавени са: 
• тестове за входяща и изходяща диагностика; 
• творчески и изследователски задачи; 
• ребуси и кръстословици.
Учителят може да използва помагалото за разнообра-
зяване на дейностите в урока, за пълноценна работа в 
целодневната форма на обучение или за работа в изби-
раемите и факултативните часове.

Атласът отговаря на новата учебна програма и но-
вите учебници. С помощта на едри и четивни карти 
децата опознават мястото на България в Европа и на 
Балканския полуостров, нейните равнинни земи, плани-
ни и водно богатство. Историческите карти създа-
ват представа за основни събития от миналото.
Над 100 снимки онагледяват природни обекти, съби-
тия, личности и културни паметници, а текстовете 
към тях разширяват информацията от учебниците.
Чрез задачите към картите учениците усвояват уме-
ния за работа с карта.
Приложението с контурни карти и тестове по раздели 
спомага за трайно и задълбочено овладяване на знания-
та и уменията от учебната програма.

  Поредица
   1. – 4. клас

В комплекта 
за учителя*

* При избор на учебник по човекът и обществото за 3. клас на Издателска група „Просвета“.
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Учебен комплект по човекът  
и природата за 3. клас 
„Голямото приключение“

ЧОВЕКЪТ И  
ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС 
Автори:  
Мария Кабасанова,  
Ели Пещерска
Размери: 21х29 см 
72 страници
ISBN 978–619–222–182–9 

Учебникът стимулира интереса на учениците към природните науки и съдейства за по-
вишаването на екологичната им култура. Предлага съвременно активно обучение, като:
• съдържа достъпно и увлекателно поднесени знания;
• демонстрира интерактивни методи и разнообразни дейности;
• включва лесни за изпълнение опити и задачи за проучване, стимулиращи изследова-
телската работа;
• съдържа систематизиращи таблици и схеми;
• предлага задачи, развиващи способностите на учениците да работят самостоя-
телно и в екип;
• дава възможност за оценка и самооценка на знанията на учениците;
• осигурява речник, който може да се използва и в дидактични игри при усвояване и 
затвърдяване на знанията.

Е-учебникът дава възможност за 
интерактивно обучение чрез до-
пълнителни ресурси. Включени са:
• разнообразни и интересни задачи;
• тестови задачи за проверка на знанията;
• видеофилми на опитите от учебника, на защитени 
природни обекти и организми;
• разбираеми видеоуроци, изнесени от опитни учители;
• кратки е-уроци, привличащи интереса на децата по 
увлекателен начин.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Кратък е-урок по човекът и природата 
за 3. клас. Тема: Свойства и приложение 
на веществата и материалите

Ралица Бъчварова
видеоуроци  
по човекът и природата

В комплекта 
за учителя
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Тетрадката съпътства и допълва учебника с упражне-
ния и задачи за: 
• допълване на текст;
• попълване на таблици и схеми;
• изводи от извършени опити;
• извличане на информация от текст и снимки;
• решаване на тестове, кръстословици и игрословици;
• свързване, оцветяване и рисуване;
• самопроверка и самооценка на знанията.

Целта на книгата за учителя е да улесни педагозите 
при подготовката и успешното провеждане на обуче-
нието, като:
• предлага методически насоки и примерни разработки 
по всички теми;
• включва тестове за диагностика на входното и из-
ходното ниво с критерии за оценка;
• в приложение са поместени работни листове и отго-
вори на кръстословиците от тетрадката.

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ  
И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС
Автори: Мария Кабасанова,  
Ели Пещерска
Размери: 21х29 см 
40 страници
ISBN 978–619–222–183–6 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ЧОВЕКЪТ И  
ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС
Автори: Мария Кабасанова, 
Ели Пещерска
Размери: 21х29 см 
68 страници
ISBN 978–619–222–243–7 

Възможностите на е-просвета 
подпомагат работата на учителя: 
всеки електронен учебник включва 
видеоуроци, кратки е-уроци и 
тестови задачи за проверка на 
наученото.

Видеоурок по човекът и природата за 3. клас.  
Тема: Органите в човешкото тяло
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ЧОВЕКЪТ И  
ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС 
Автори: Людмила Зафи-
рова, Снежана Лазарова
Размери: 21х29 см 
68 страници 
ISBN 978–954–01–3569–4 

Учебникът съдържа задачи за партньорска и групова 
работа и за изпълнение на различни опити и проекти, 
както и задачи, предоставящи възможност за дифе-
ренциация на обучението. Той е написан на достъпен 
език и е онагледен с пиктограми, които обозначават 
различните дейности за изпълнение от учениците, а 
героите Ани, Дани и джуджето Рони, които помагат на 

третокласниците да овладеят по-лесно учебното съ-
държание и да правят изводи и обобщения. Рубриката 
„За любознателните“, представяща любопитна инфор-
мация по някои от темите, както и рубриката „Какво 
знам и мога“, която е за самооценка на постиженията 
по глобалните теми, подпомагат обучението.

Учебен комплект по човекът  
и природата за 3. клас 
„Чуден свят“

Възможностите на е-просвета 
подпомагат работата на учителя: 
всеки електронен учебник включ-
ва видеоуроци, кратки е-уроци и 
тестови задачи за проверка на 
наученото.

Ели Пещерска
видеоуроци  
по човекът и природата

Видеоурок по човекът и природата за 3. клас.  
Тема: Хранене на животните
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Е-учебникът предлага:
• видеоклипове с опити;
• разнообразни задачи за проверка и оценка;
• видеофилми на природни резервати, растения и жи-
вотни;
• интересни видеоуроци с опитни учители;

• кратки електронни уроци, обобщаващи най-важното 
от темите.
Чрез богатия набор от електронни ресурси треток-
ласниците стават активни участници в учебния про-
цес, а знанията им се усвояват трайно.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК, ВИДЕОУРОЦИ,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Тетрадката към учебника по човекът и природата за 
3. клас:
• затвърдява и обогатява знанията;
• включва различни видове дидактични игри и творче-
ски задачи;
• дава възможност за самооценка на постиженията на 
учениците чрез специални задачи в уроците за обобще-
ние; 
• съдържа приложения с таблици, в които учениците за-
писват резултатите от проведените опити.

Книгата за учителя улеснява педагозите в подготов-
ката и успешното провеждане на обучението по чове-
кът и природата, като:
• предлага методически насоки и идеи, стимулиращи 
творческата работа на преподавателя;
• осигурява примерни разработки по всички теми;
• съдържа тестове за диагностика на входно, междин-
но и изходно ниво; 
• дава подробни критериите за оценяване и скала за 
приравняване на точките към качествена оценка.

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ  
И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС
Автори:  
Людмила Зафирова,  
Снежана Лазарова
Размери: 21х29 см 
40 страници 
ISBN 978–954–01–3592–2

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ЧОВЕКЪТ И  
ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС
Автори:  
Людмила Зафирова,  
Снежана Лазарова
Размери: 21х29 см 
100 страници 
ISBN 978–954–01–3709–4

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ.  
Упражнения по човекът  
и природата  
за целодневно обучение  
и самоподготовка  
вкъщи за 3. клас 
Автори: Людмила Зафирова, 
Татяна Вълчева-Стоянова
Размери: 20х26 см 
32 страници
ISBN 978–954–01–3748–3

Помагалото допълва урочната работа по човекът и 
природата. Подходящо е за използване в задължител-
ните, избираемите и факултативните учебни часове, 
както и в заниманията по интереси при целодневната 
организация на работа.
Чрез помагалото третокласниците затвърдяват зна-
нията си по занимателен начин чрез: 
• решаване на кръстословици и игрословици;
• попълване на пропуснати думи в изречения и текстове;
• извличане на информация от диаграми, таблици и 
текстове; 
• съотнасяне и свързване на части от смислови цялос-
ти; 
• посочване на вярно/грешно твърдение; 
• проучване на информация и работа по проекти; 
• решаване на казуси, проблемни ситуации и др.

  Поредица
   3. – 4. клас

Препоръчани помагала към всички учебни 
комплекти по човекът и природата

В комплекта 
за учителя*

* При избор на учебник по човекът и природата за 3. клас на Издателска група „Просвета“.

В комплекта 
за учителя
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Е-учебникът е обогатен с над 160 
допълнителни ресурса с дидак-
тична и познавателна стойност: 
видеоклипове, кратки филми, занимателни и тестови 
задачи, които подпомагат упражненията и затвърдя-
ват знанията; звукови файлове на песните, инстру-
менталните съпроводи и примерите за слушане. 
Кратките е-уроци дават възможност с настроение и 
усмивка да се овладеят новите знания. Те са обогате-
ни с богат снимков и видеоматериал. Въпросите и от-
говорите се „крият“ в специални бутони и флипкарти. 

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК,   
КРАТКИ Е-УРОЦИ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Учебен комплект  
по музика за 3. клас  
„Голямото приключение“

МУЗИКА ЗА 3. КЛАС 
Автори:  
Галунка Калоферова,  
Вяра Сотирова,  
Росица Драганова
Размери: 21х29 см 
64 страници
ISBN 978–619–222–186–7 

Учебният комплект по музика за 3. клас осигурява 
плавно, логично и устойчиво развитие на музикалните 
способности на децата с прекрасна музика за пеене и 
слушане. Учебникът дава възможност за разнообразни 
активности в урока – изпълнителски (пеене на песни, 
изпълнения на ритмични съпроводи, двигателни рит-
мични задачи и танцуване, обучителни игри и др.), слу-
шателски, творчески (импровизиране на съпроводи, на 

танцови движения, озвучаване и съчиняване на музи-
кални приказки, рисуване по музика и т.н.). 
Уроците за ново знание се редуват с уроци за упражне-
ние и затвърдяване с помощта на конкретни практи-
чески задачи. Обобщението и текущият преговор са 
умело вплетени в уроци с тематична насоченост или с 
творчески характер.

4 CD*

Кратък е-урок по музика за 3. клас.  
Тема: Електрическа китара

* В комплекта за учителя при избор на учебник по музика за  
3. клас на „Просвета Плюс“.

В комплекта 
за учителя
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Със своите страници за диагностика тетрадката 
улеснява учителя при проверката и оценката на знани-
ята. Тя допълва и разнообразява работата по темите 
от учебника. Съдържа упражнения и занимателни зада-
чи – лабиринти, кръстословици и др., които подпома-
гат усвояването на основните понятия. 
Музиката за слушане е указана в края на тетрадката. 
Съдържанието дава възможност тя да бъде използва-
на в различни форми на работа – както групово по вре-
ме на урока, така и индивидуално в клас и у дома.

Книгата за учителя съдържа:
• описание на характерните особености на основните 
музикални дейности в 3. клас;
• характеристика на урока по музика;
• методически насоки за работа с учебника с конкрет-
ни указания към всеки урок; 
• примерно годишно тематично разпределение в два 
варианта според организацията на часовете по музика; 
• учебната програма по музика за 3. клас, нотен и пое-
тически текст на песните за изпълнение.

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА  
ЗА 3. КЛАС
Автори:  
Галунка Калоферова,  
Вяра Сотирова,  
Росица Драганова
Размери: 21х29 см 
32 страници
ISBN 978–619–222–240–6

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО МУЗИКА ЗА 3. КЛАС
Автори:  
Галунка Калоферова,  
Вяра Сотирова,  
Росица Драганова
Размери: 17х24 см 
112 страници
ISBN 978–619–222–201–7

В комплекта 
за учителя*

Учебен комплект по музика 
за 3. клас „Чуден свят“

МУЗИКА ЗА 3. КЛАС 
Автори: Пенка Минчева,  
Красимира Филева,  
Светла Христова
Размери: 21х29 см 
64 страници
ISBN 978–954–01–3575–5  

В учебника специално създадени приказки помагат на 
децата по забавен начин да се запознаят с нотите. За 
всяка нота са предвидени кратка и лесна народна пе-
сен за заучаване, графика с посоката на мелодическото 
движение и нотен текст на песента. Запознаването с 

нотното писмо е съчетано с основните музикални дей-
ности – пеене, свирене, слушане и съчиняване. В учебника 
са включени и множество весели, забавни и атрактивни 
авторски песни, които помагат на децата да изразят 
своята емоционалност като изпълнители.

3 CD**

* При избор на учебник по музика за 3. клас на „Просвета Плюс“.
** В комплекта за учителя при избор на учебник по музика за 3. клас на „Просвета – София“.
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Тетрадката предлага забавни игри: плетеници; кръс-
тословици; рисунки; картинки за оцветяване; задачи за 
затвърдяване на знанията; творчески задачи – съчиня-
ване на съпровод към песен, звукови картини, мелодия 
към стихове.
С нея може да се работи по всички теми, в клас и у дома. 
Неусетно, забавлявайки се с приятна творческа рабо-
та, децата ще затвърдят наученото в часовете по 
музика.

В книгата за учителя ще намерите:
• кратки методически насоки и препоръки за работа с 
учебника; 
• примерни разработки на уроците;
• примерно годишно тематично разпределение;
• учебната програма по музика за 3. клас;
• нотен и поетически текст на песните за изпълнение.
Книгата дава идеи, но и възможност всеки учител да 
приложи свой собствен стил на работа. 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА  
ЗА 3. КЛАС
Автори: Пенка Минчева,  
Красимира Филева,  
Диана Кацарова
Размери: 21х29 см 
32 страници
ISBN 978–954–01–3686–8 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО МУЗИКА ЗА 3. КЛАС
Автори: Пенка Минчева, 
Красимира Филева,  
Диана Кацарова
Размери: 17х24 см 
72 страници
ISBN 978–954–01–3605–9 

В комплекта 
за учителя*

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Възможностите на е-просвета подпомагат  
работата на учителя: всеки електронен учебник 
включва кратки е-уроци.

Кратък е-урок по музика  
за 3. клас.  
Тема: Приказка за нотите

Електронният учебник по музика е обогатен със зани-
мателни и тестови задачи, звукови файлове на песните, 
инструментални съпроводи и примери за слушане. 
Разработените кратки е-уроци за нови знания включват 
богат снимков материал, филми и интересни, практи-
чески изпълними ритмични упражнения. Въпросите и от-
говорите се „крият“ в специални бутони и флипкарти.

Задача от електронния учебник по музика за 3. клас. 
Тема: Приказка за нотите

* При избор на учебник по музика за 3. клас на „Просвета – София“.

В комплекта 
за учителя
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Учебен комплект по изобразително 
изкуство за 3. клас
„Голямото приключение“

ИЗОБРАЗИТЕЛНО  
ИЗКУСТВО ЗА 3. КЛАС
Автори: Петер Цанев,  
Ралица Карапантева,  
Галя Страшилова
Размери: 21х29 см 
72 страници
ISBN 978–619–222–198–0 

Учебникът се отличава с кратки, но изчерпателни уро-
ци, в които новите понятия са обяснени ясно и дос-
тъпно. Съдържа оригинални задачи, свързани с тайни-
те на рисуването, моделирането и изобразителните 
възможности на нови материали и техники. Основен 
методически принцип на авторите е всички учебни 

задачи да са насочени към художествена практика, 
която в максимална степен развива личните умения, 
способностите и творческата свобода на учениците. 
И задачите, и текстовете на уроците са съобразени 
с възрастовите и познавателните възможности на 
третокласниците.

Е-учебникът съдържа разнообразни 
ресурси, които са забавни и с раз-
лични нива на сложност. Включени 
са видеофилми, които показват изобразителни техники, 
презентации, интерактивни задачи. С тяхна помощ се 
разширява методическият инструментариум на учите-
ля, което прави уроците по изобразително изкуство още 
по-увлекателни и улеснява преподаването и ученето.
Към уроците за нови знания са разработени кратки пре-
зентации с методически бележки, които са отлична ин-
терактивна възможност както за преподаване на урока 
в час, така и за самоподготовка вкъщи. Те предлагат 
упражнения с богат визуален материал. Включени са про-
изведения на изобразителното изкуство от известни 
майстори, както и много детски рисунки. Използват се 
флипкарти и други типове упражнения, в които ученици-
те могат да проверят правилните отговори. В рубри-
ките „Запомнете“, „Важно“ и „Любопитно“ е изведена ин-
формация, която децата трябва да запомнят. Включени 
са кратки филмчета за различни техники и материали.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Кратък е-урок по изобразително  
изкуство за 3. клас.  
Тема: Проект за черга

В комплекта 
за учителя
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО  
ИЗКУСТВО ЗА 3. КЛАС
Автори: Лучия Ангелова,  
Пламен Легкоступ, 
Гергана Михайлова- 
Недкова, Симона Хаджиева
Размери: 21х29 см
72 страници
ISBN 978–954–01–3600–4 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО  
ИЗКУСТВО ЗА 3. КЛАС
Автори: Петер Цанев, 
Ралица Карапантева,  
Галя Страшилова
Размери: 17х24 см
80 страници
ISBN 978–619–222–197–3

Учебникът предлага:
• задачи с различна степен на трудност;
• задачи, стимулиращи самостоятелната и груповата изследователска работа;
• добре онагледени изобразителни техники;
• тестове за входяща и изходяща диагностика;
• речник на понятията с допълнителна информация;
• богати междупредметни връзки.
Новите знания и понятия се усвояват чрез разнообразни изобразителни и игрови 
дейности. Творческите задачи включват създаване на рисунки, апликации, пластики, 
художествени конструкции, изпълнени с разнообразни изобразителни материали и 
техники.

Книгата за учителя съдържа методическия указания 
за хода на всеки урок. Основен методически акцент са 
достъпността и яснотата при представянето на от-
делните етапи от изпълнението на практическите за-
дачи и упражнения. Всички задачи са експериментирани 
в учебна среда. За улеснение на учителите са включени 
примерно годишно тематично разпределение, разпре-
деление на учебното съдържание по области на ком-
петентност и учебната програма по изобразително 
изкуство за 3. клас.

Учебен комплект по изобразително 
изкуство за 3. клас „Чуден свят“
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ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК,   
КРАТКИ Е-УРОЦИ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО  
ИЗКУСТВО ЗА 3. КЛАС
Автори: Лучия Ангелова, 
Пламен Легкоступ,  
Гергана Михайлова-Недкова, 
Симона Хаджиева
Размери: 17х24 см
80 страници
ISBN 978–954–01–3720–9

Книгата за учителя представя методическите прин-
ципи в обучението по изобразително изкуство, посочва 
основните цели и очакваните резултати. Съдържа ме-
тодически съвети за подготовката и провеждането на 
уроците. Речникът за учителя дава полезна допълнител-
на информация за новите понятия от учебната програ-
ма. Включено е и примерно годишно разпределение.

ДВУСТРАННО ТАБЛО 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  
ЗА 3. КЛАС
Размери: 70х100 см

Препоръчани помагала към всички учебни 
комплекти по изобразително изкуство

В комплекта 
за учителя*

Е-учебникът съдържа разнообраз-
ни мултимедийни ресурси, които 
стимулират наблюдателността, 
бързината на реакцията и творческото мислене на 
третокласниците. Интерактивните упражнения и за-
дачи, видеофилмите и галериите от снимки допълват 
материала от печатния учебник, формират умения 
и развиват художествената култура на ученика. Към 
уроците за нови знания са разработени кратки презен-
тации с методически бележки, които са отлична инте-
рактивна възможност както за преподаване на урока в 
час, така и за самоподготовка вкъщи. 

Възможностите на е-просвета подпома-
гат работата на учителя: всеки електро-
нен учебник включва кратки е-уроци.

Кратък е-урок по изобразително изкуство за 3. клас. 
Тема: Вътрешна и външна архитектурна среда. 
Къде живеем?

* При избор на учебник по изобразително 
изкуство за 3. клас на Издателска група 
„Просвета“.

В комплекта 
за учителя
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Албумът съдържа цветни приложения от картон и хар-
тия. Включени са книжки с тестови задачи за входяща 
и изходяща диагностика. На вътрешните корици са по-
местени снимки на всички изделия, които се изработ-
ват с албума. До всяко от тях има знаци за оценка и са-
мооценка, които учениците попълват и така развиват 
своята емоционална интелигентност.

Учебен комплект по технологии  
и предприемачество за 3. клас 
„Голямото приключение“

ТЕХНОЛОГИИ  
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  
ЗА 3. КЛАС 
Автори: Любен Витанов,  
Елисавета Васова 
Размери: 21х29 см 
44 страници
ISBN 978–619–222–169–0 

Учебникът предлага разнообразни и достъпни дейности, при които учениците усво-
яват първоначални технологични знания и изработват по-сложни изделия по точни 
инструкции и образец. Овладяват практически умения в три групи технологии:
• измерване;
• чертане;
• обработване.
Предложените задачи и дейности са представени в обикновени житейски ситуации, а 
чрез познати вещи се търси обяснение на различни технологични проблеми.
Третокласниците продължават да се обучават в инициативност и предприемчи-
вост, да формират знания, умения и отношения, свързани със съвременния иконо-
мически живот. Започва и кариерно ориентиране чрез осъзнаване на значимостта 
на някои професии. Важен елемент от обучението са екипната работа и работата 
по малки проекти.

АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ  
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  
ЗА 3. КЛАС
Автор: Любен Витанов
Размери: 21х29 см 
36 страници
ISBN 978–619–222–171–3 

е-просвета e интегрирана в лицензираната 
от МОН платформа Microsoft Teams, както 
и в платформата Google Classroom.

* При избор на учебник по технологии и предприемачество за 3. клас на „Просвета Плюс“.

В комплекта 
за учителя*
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Е-учебникът съдържа всичко необ-
ходимо за лесно, полезно и атрак-
тивно обучение, като:
• видеофилми; 
• кратки уроци;
• висококачествени изображения; 
• презентации;
• интерактивни задачи; 
• забавни игри. 
Част от ресурсите ефективно апробират знанията 
на учениците и им дават възможност за самооценка и 
самоконтрол. 

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ТЕХНОЛОГИИ  
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 3. КЛАС
Автори: Любен Витанов, 
Елисавета Васова
Размери: 21x29 см
56 страници 
ISBN 978–619–222–172–0

Книгата за учителя съдържа: 
• актуалната учебна програма;
• примерно годишно тематично разпределение;
• методически насоки за разработване на темите от 
учебника. 
• множество справки, които улесняват учителя при 
подготовката на уроците и предизвикват любопит-
ство у децата.

Възможностите на е-просвета подпомагат  
работата на учителя: всеки електронен учебник 
включва кратки е-уроци.

Задача от електронния учебник по технологии  
и предприемачество за 3. клас.  
Тема: Какво работят хората?

Кратък е-урок по технологии и предприемачество 
за 3. клас. Тема: Какво работят хората?

В комплекта 
за 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. 

Учебен комплект по технологии  
и предприемачество за 3. клас 
„Чуден свят“

ТЕХНОЛОГИИ  
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  
ЗА 3. КЛАС 
Автори: Георги Иванов,  
Ангелина Калинова 
Размери: 21х29 см 
44 страници
ISBN 978–954–01–3595–3 

Учебникът продължава осъществяването на идеята за диференциране на учеб-
но-трудовите задачи по степен на трудност. Осигурява възможност на ученици с 
различни познавателни и практически възможности да се справят и да постигат 
личен успех. Възпитава важни личностни качества, гражданска позиция, патрио-
тично съзнание и др. Акцент се поставя върху прехода от индивидуална към групо-
ва и екипна форма на работа. 

АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ  
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  
ЗА 3. КЛАС 
Автори: Георги Иванов,  
Ангелина Калинова 
Размери: 21х29 см 
32 страници
ISBN 978–954–01–3589–2

Достъп до е-просвета може да получите, 
като се регистрирате на e-prosveta.bg или 
влезете в e-prosveta.bg с имейла, с който сте 
регистрирани в нашата електронна книжар-
ница – e-uchebnik.bg. Препоръчайте платфор-
мата и на Вашите ученици.

В комплекта 
за учителя*

* При избор на учебник по технологии и предприемачество за 3. клас на „Просвета – София“.
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Е-учебникът обогатява уроците с допълнителни ви-
зуализации. Към темите са добавени:
• демонстрационни клипове, в които е показано изра-
ботването на изделия;
• научно-познавателни видеоклипове;
• тестови задачи;
• интерактивни упражнения;
• кратки дигитални уроци.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ТЕХНОЛОГИИ  
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 
ЗА 3. КЛАС
Автори: Георги Иванов, 
Ангелина Калинова
Размери: 17х24 см 
118 страници
ISBN 978–954–01–3588–5

В книгата за учителя са представени подробни ме-
тодически разработки на всички уроци. Реализирана е 
идеята учениците да бъдат в активна познавателна и 
практическа позиция – да избират дейност, съответ-
стваща на актуалните им интереси и потребности. 
Осъществен е плавен преход от индивидуална към гру-
пова, съвместна и екипна форма на взаимодействие.

Възможностите на е-просвета подпомагат  
работата на учителя: всеки електронен учебник 
включва кратки е-уроци.

Кратък е-урок по технологии 
и предприемачество за 3. клас. 
Тема: Плодова салата

Задача от електронния учебник по технологии и 
предприемачество за 3. клас. Тема: Плодова салата

В комплекта 
за учителя
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Учебен комплект по английски език 
Hello! New Edition за 3. клас

Златна

награда

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

HELLO! NEW EDITION.  
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
ЗА 3. КЛАС
Автори: Емилия Колева, 
Елка Ставрева 
Размери: 21х29 см 
72 страници
ISBN 978–954–01–3557–1 

HELLO! NEW EDITION.  
УЧЕБНА ТЕТРАДКА  
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
ЗА 3. КЛАС
Автори: Емилия Колева,  
Елка Ставрева 
Размери: 21х29 см 
68 страници
ISBN 978–954–01–3555–7

Учебникът се състои от 31 урока, които:
• отчитат и преодоляват основни типични трудности при усвояването на англий-
ския език от българските ученици;
• въвеждат граматичните структури във фрази от реалния език;
• изграждат устойчив лексикален запас;
• включват внимателно подбран езиков материал и добре балансирано учебно съ-
държание;
• представят разнообразни дейности, песни и стихотворения;
• формират основите на междукултурното общуване и толерантността и изграж-
дат основни личностни ценности.

Тетрадката съдържа градирани по трудност упражне-
ния за:
• затвърдяване на лексиката и граматиката;
• работа върху специфични проблеми, например слово-
ред във въпросителни изречения или неопределителен 
член;
• развиване на уменията писане, четене и слушане с 
разбиране.
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Е-учебникът съдържа:
• интерактивни упражнения, от-
говори към тях и възможност за 
самооценка;
• всички аудиозаписи на диалозите, упражненията и 
песните, отбелязани със знак за слушане;
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и 
тестови задачи за самопроверка.
E-уроците дават възможност за разнообразяване на 

традиционната работа с учебника чрез поднасяне 
на учебния материал под формата на интерактивна 
презентация. Материалът от учебника е представен 
върху атрактивни слайдове, в които учениците могат 
да обръщат двустранни карти с текст и изображения 
или да използват вградени бутони с отговори към уп-
ражненията. Презентациите съдържат и обяснения на 
български език, както и допълнителни визуални мате-
риали, като изображения и кратки видеофилми.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

HELLO! NEW EDITION. 
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
ЗА 3. КЛАС
Автори: Емилия Колева,  
Елка Ставрева 
Размери: 21х29 см 
84 страници
ISBN 978–954–01–3308–9

Книгата за учителя включва:
• конкретни препоръки за работа в поурочните разработки и отговори на упражненията;
• текстове на всички звукозаписи;
• примерно годишно разпределение;
• страници за самооценка в Word формат, готови за ползване в „Безплатни ресурси“ за 3. клас на  
e-uchebnik.bg.*

Двата аудиодиска съдържат записи 
на всички диалози, песни и упражне-
ния за слушане в учебника и учебната 
тетрадка. Записите са направени от 
носители на езика и дават точни об-
разци на фонетични и интонационни 
модели.

* Страниците за самооценка може да бъдат изтеглени безплатно от e-uchebnik.bg. Необходимо е да имате регистра-
ция в сайта и да сте влезли в профила си.
** При избор на учебник по английски език за 3. клас на „Просвета – София“.

HELLO!  
NEW EDITION.  
АУДИОДИСК № 1 И № 2  
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
Автори: Емилия Колева, Елка Ставрева 

Възможностите на е-просвета подпомагат работата 
на учителя: всеки електронен учебник включва кратки 
е-уроци и тестови задачи за проверка на наученото.

Кратък е-урок по английски език за 3. клас. 
Тема: What are you doing?

Тест по английски език за 3. клас.  
Тема: What are you doing?

В комплекта 
за учителя**

В комплекта 
за учителя
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Помагала към комплекта

Занимателната тетрадка:
• е ценен помощник в избираемите учебни часове;
• дава възможност за интегрирано развиване на умения-
та за четене с разбиране, писане и говорене;
• включва разнообразни и увлекателни задачи, които 
затвърдяват лексиката и правилната употреба на гра-
матичните конструкции;
• развива комбинативността и логиката на учениците. 

FUNFAIR! THE FUN BOOK 
FOR THE 3RD GRADE  
ЗАНИМАТЕЛНА  
ТЕТРАДКА  
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
ЗА 3. КЛАС 
Автор: Аделина Кръстева
Размери: 21x29 см 
52 страници
ISBN 978–954–01–3958–6

  Поредица
   2. – 3. клас

ДВУСТРАННО ТАБЛО MY WORLD
Размери: 100х70 см

В комплекта 
за учителя*

е-просвета e интегрирана в лицензираната 
от МОН платформа Microsoft Teams, както 
и в платформата Google Classroom.

е-просвета е динамична и постоянно  
развиваща се платформа, към която  
ежедневно се добавя ново интерактивно 
съдържание.

* При избор на учебник по английски език за 3. клас на „Просвета – София“.
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Учебен комплект по немски език
Funkel Neu за 3. клас

FUNKEL NEU. НЕМСКИ 
ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
Автори: Искра Лазарова,  
Клаудия Сузан Бендикс- 
Гулев
Размери: 21х29 см 
80 страници
ISBN 978–954–01–3572–4

Учебникът се състои от четири модула, разделени на 
две или на три учебни единици, които развиват еднов-
ременно четирите езикови умения. С негова помощ 
учениците:
• отново ще станат част от вълнуващите приключе-
ния на светулката Функел и нейните малки приятели 
от Германия и България;
• ще усвояват немския език и неусетно ще се научат 

да говорят чрез многото песни, игри и творчески за-
дачи;
• ще затвърдят вече изучена лексика и граматични 
структури;
• ще обогатят лексикалния си запас и постепенно ще 
развият умението четене;
• ще участват в нов проект на класа – детското спи-
сание Funkel-Magazin.

FUNKEL NEU.  
УЧЕБНА ТЕТРАДКА  
ПО НЕМСКИ ЕЗИК  
ЗА 3. КЛАС
Автори: Искра Лазарова,  
Клаудия Сузан Бендикс- 
Гулев
Размери: 21х29 см 
72 страници
ISBN 978–954–01–3573–1

Учебната тетрадка включва:
• задачи за развиване на умението писане;
• разнообразни упражнения за овладяване на новата 
лек сика и граматични структури;
• задачи, които развиват логиката, съобразителност та, 
комбинативността и сръчността на малките ученици;
• приложение с учебни карти и модели.

Аудиодискът съдържа всички упражнения за слушане. 
Той е неразделна част от езиковата система по нем-
ски език FUNKEL NEU за началния етап на обучение и 
е незаменимо помощно средство при овладяването на 
произношението и интонацията. Включени са и всички 
стихотворения и песни от учебния комплект.

FUNKEL NEU.  
АУДИОДИСК  
ПО НЕМСКИ ЕЗИК  
ЗА 3. КЛАС
Автори: Искра Лазарова,  
Клаудия Сузан Бендикс-Гулев 

* При избор на учебник по немски език за 3. клас на „Просвета – София“.

Последвайте ни във фейсбук и инстаграм 
и се абонирайте за ютюб канала 
на Издателска група „Просвета“.

В комплекта 
за учителя*
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Е-учебникът съдържа:
• интерактивни упражнения за 
затвърдяване на новата лексика 
и граматика в променен контекст, отговори към тях 
и възможност за самооценка;
• всички аудиозаписи на упражненията, отбелязани със 
знак за слушане;
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя и 
тестови задачи за самопроверка.

E-уроците дават възможност за разнообразяване на 
традиционната работа с учебника чрез поднасяне на 
учебния материал под формата на интерактивна пре-
зентация. Материалът от учебника е представен чрез 
интерактивни слайдове, в които учениците могат да об-
ръщат двустранни карти с текст и изображения или да 
използват вградени бутони с отговори към упражнения-
та. Презентациите съдържат и допълнителни визуални 
материали, като изображения и кратки видеофилми.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК,  
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

FUNKEL NEU.  
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО НЕМСКИ ЕЗИК  
ЗА 3. КЛАС
Автори: Искра Лазарова,  
Клаудия Сузан Бендикс- 
Гулев 
Размери: 21х29 см 
52 страници
ISBN 978–954–01–3570–0

Книгата за учителя включва:
• основните цели на системата, както и нейната 
структура и компоненти;
• подробни методически разработки на учебните 
единици;
• разнообразни допълнителни предложения за струк-
туриране на учебния процес;
• указания за работа с учебните карти;
• сценарий на аудиозаписите;
• примерно годишно разпределение.

Възможностите на е-просвета подпомагат  
работата на учителя: всеки електронен учебник 
включва кратки е-уроци и тестови задачи за 
проверка на наученото.Кратък е-урок по немски език  

за 3. клас. Тема: Meine Brieffreundin –  
dein Breiffreund

Тест по немски език за 3. клас.  
Тема: Meine Brieffreundin – dein Breiffreund

В комплекта 
за учителя



Помагала към комплекта

ДВУСТРАННО ТАБЛО MEINE WELT
Размери: 100х70 см

В комплекта 
за учителя*
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47* При избор на учебник по немски език за 3. клас на „Просвета – София“.

е-просвета e интегрирана в лицензираната 
от МОН платформа Microsoft Teams, както 
и в платформата Google Classroom.

е-просвета е динамична и постоянно  
развиваща се платформа, към която  
ежедневно се добавя ново интерактивно 
съдържание.

Достъп до е-просвета може да получите, 
като се регистрирате на e-prosveta.bg или 
влезете в e-prosveta.bg с имейла, с който сте 
регистрирани в нашата електронна книжар-
ница – e-uchebnik.bg. Препоръчайте платфор-
мата и на Вашите ученици.
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МАТРËШКА. РУСКИ 
ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
Автори: Анна Деянова- 
Атанасова, Антония  
Радкова, Олга Чубарова
Размери: 21х29 см 
96 страници
ISBN 978–954–01–3597–7 

Учебникът е създаден специално за българските учени-
ци и отчита типичните за българите трудности при 
усвояване на руския език.
Учебникът предлага:
• 12 урока за нови знания, 3 преговорни урока, 3 урока за 
работа по проекти и 3 урока, съдържащи информация 
за всекидневието на децата в Русия и техни любими 
разкази, стихотворения, песни, филми;

• ясна и удобна за работа структура на уроците;
• разнообразни задачи за изграждане на лексикални и 
граматични знания и на правилно произношение;
• забавни и интересни текстове, упражнения, илюс-
трации и фотографии, които позволяват лесно усвоя-
ване на новите знания;
• руско-български поурочен речник.

Учебен комплект по руски език
Матрёшка за 3. kлас

МАТРËШКА.  
УЧЕБНА ТЕТРАДКА  
ПО РУСКИ ЕЗИК  
ЗА 3. КЛАС
Автори: Анна Деянова- 
Атанасова, Антония  
Радкова
Размери: 21х29 см 
36 страници
ISBN 978–954–01–3598–4 

Учебната тетрадка допълва учебника и е важен еле-
мент при овладяване на необходимите знания и умения. 
Съдържа:
• подходящи за индивидуална и групова работа задачи 
за усвояване на лексиката и граматиката, за развива-
не на уменията за четене, писане и говорене;
• разнообразни текстове за четене с разбиране, кои-
то служат като основа за създаването на собствен 
текст;
• портфолио.

Аудиодискът съдържа записи на всички упражнения, ди-
алози и текстове за слушане в учебника. Записите са 
направени от носители на езика и дават правилните 
образци на фонетични и интонационни модели.

МАТРËШКА.  
АУДИОДИСК  
ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС
Автори: Анна Деянова-Атанасова, 
Антония Радкова, Олга Чубарова

В комплекта 
за учителя*

* При избор на учебник по руски език за 3. клас  
на „Просвета – София“.
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Помагала към комплекта

ДВУСТРАННО ТАБЛО  
Я И ОКРУЖÁЮЩИЙ МИР
Размери: 100х70 см

В комплекта 
за учителя*

Възможностите за интерактив-
ни учебни дейности правят часо-
вете по руски език по-интересни. 
Към уроците за нови знания са разработени кратки 
презентации с методически бележки, които са от-
лична интерактивна възможност както за препода-
ване на урока в час, така и за самоподготовка вкъщи. 
Те предлагат упражнения с много визуален материал. 
Използват се флипкарти и други типове упражнения, 
в които учениците могат да проверят правилните 
отговори. В рубриките „Запомнете“, „Важно“ и „Любо-
питно“ е изведена информация, която децата трябва 
да запомнят. Включени са песни и кратки филмчета за 
интересни обекти в Русия. Към уроците има и тесто-
ви въпроси за самопроверка на знанията. Добавени са и 
всички аудиозаписи от съответния урок.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК,   
КРАТКИ Е-УРОЦИ, ТЕСТОВЕ – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

Книгата за учителя съдържа:
• подробни разработки на всички уроци;
• методически препоръки за работа;
• допълнителен речев материал – фонетични упражне-
ния, идеи за игри, стихотворения и др.;
• текстовете на аудиозаписите.

МАТРËШКА.  
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО РУСКИ ЕЗИК  
ЗА 3. КЛАС
Автори: Анна Деянова- 
Атанасова, Антония  
Радкова
Размери: 21х29 см 
56 страници
ISBN 978–954–01–3599–1 

Възможностите на е-просвета подпомагат рабо-
тата на учителя: всеки електронен учебник включва 
кратки е-уроци и тестови задачи за проверка на 
наученото.

Кратък е-урок по руски език за 3. клас.  
Тема: О чëм мечтают дети?

Тест по руски език за 3. клас.  
Тема: О чëм мечтают дети?

* При избор на учебник по руски 
език за 3. клас на „Просвета – 
София“.

В комплекта 
за учителя
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Религия 
Християнство – православие 
за 3. клас

РЕЛИГИЯ 
ХРИСТИЯНСТВО –  
ПРАВОСЛАВИЕ 
ЗА 3. КЛАС
Автори: Емилия Василева, 
Виолета Рогачева
Размери: 17x24 см
96 страници
ISBN 978–954–01–4046–9

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО РЕЛИГИЯ 
ХРИСТИЯНСТВО –  
ПРАВОСЛАВИЕ 
ЗА 1. – 4. КЛАС*
Автори: Емилия Василева, 
Иван Желев,  
Димитър Коруджиев, Ека-
терина Томова,  
Виолета Рогачева
Размери: 17x24 см
180 страници
ISBN 978–954–01–4052–0

Учебникът обогатява и надгражда познанията на де-
цата, усвоени в 1. и 2. клас по учебния предмет. Струк-
туриран е в следните три части:
• учебни теми – богато илюстрирани, достъпно и увле-
кателно поднесени на учениците;
• интересни художествени и адаптирани библейски 

текстове, събрани в рубриката „Да научим повече“;
• работни листове – разнообразни упражнения, твор-
чески задачи, тестове за входно и изходно ниво, цър-
ковно календарче, примерен модел на дневник за праз-
ниците и примерен модел на дневник за добрите дела.

  Поредица
   1. – 4. клас

Е-учебникът съдържа:
• разнообразни и интересни  
упражнения;
• образователни филми;
• презентации за големите християнски празници, съ-
бития и светци.
Електронните ресурси улесняват осмислянето на 
учебното съдържание от учениците и дават възмож-
ност на учителя за по-добро онагледяване и интерак-
тивно преподаване.

Книгата за учителя по религия (християнство – пра-
вославие) за 1. – 4. клас улеснява педагозите при под-
готовката и успешното провеждане на обучението. В 
нея са включени: 
• учебна програма по религия (християнство – пра-
вославие) за началния курс на обучение;
• разпределение на учебните часове;
• методически насоки за организиране на обучението. 

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК,   
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

* Може да бъде свалена безплатно от сайта e-uchebnik.bg.

В комплекта 
за учителя
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АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА. 
Помагало за часа  
на класа за 3. клас
Автори: Жулиета Савова, 
Рени Рангелова,  
Ирена Николова,  
Цанка Маринова 
Размери: 21x29 см 
44 страници
ISBN 978–954–01–3106–1

АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА  
ЗА 3. КЛАС.  
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ*
Автор: Жулиета Савова 
Размери: 17x24 см 
54 страници
ISBN 978–954–01–3116–0

Комплектът „Азбука на правилата“ съдържа разнооб-
разни теми: патриотично възпитание и изграждане 
на национално самочувствие, толерантност и интер-
културен диалог, безопасност и движение по пъти-
щата, защита на населението при бедствия, аварии 

и катас трофи; оказване на първа помощ, превенция 
на насилието, справяне с гнева и с агресията, мирно 
решаване на конфликти. С негова помощ учениците 
се запознават с още една важна азбука – азбуката на 
доб рото.

  Поредица
   1. – 4. клас

  Поредица
   2. – 4. клас

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ФИЗИЧЕСКО  
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА 
3. КЛАС*
Автор: Евгения Герова
Размери: 17х24 см
104 страници
ISBN 978–954–01–3744–5 

Книгата за учителя дава методически насоки и прак-
тически препоръки за по-ефективно овладяване на 
учебното съдържание. Разгледани са задължителните 
и избираемите области от учебната програма. Вклю-
чена е системата за оценяване на физическата де-
еспособност. Двигателните дейности са добре илюс-
трирани, като са описани: 
• последователността на овладяването им;
• възможните средства и методи за по-добро реали-
зиране;
• щафетни и подвижни игри за затвърдяване;
• начините за преодоляване на най-често допусканите 
двигателни грешки;
• примерна организация в подкрепа на обучението.

* При избор на пълен комплект може да бъде свалена безплатно от сайта e-uchebnik.bg.

Физическо възпитание и спорт за 3. клас

Проблемно базирано обучение за 3. клас

В комплекта 
за учителя*

В комплекта 
за учителя*

Помагалото формира у учени-
ците умения да представят 
пред публика своите качества 
и любими занимания. Въвежда 
ги в разговори за приятел-
ството. Насочва вниманието 
им към значението на зоо-
парковете. Предлага идеи за 
запознаване с бита на бълга-
рите. Провокира децата да из-
работят лого на държава от 
ЕС. Подтиква ги към решаване 
на практически казуси.

НОВО

ДЕТЕКТИВСКИ ИСТОРИИ. С 
РОБОТА РОБИ В СВЕТА НА 
ЗАГАДКИТЕ. 
Помагало за проблемно 
базирано обучение  
за 3. клас
Автори: Ивета Николаева, 
Мариела Миланова,  
Деяна Милушева
Размери: 21x29 см
48 страници
ISBN 978–954–01–4097–1
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ЗНАМ И МОГА.  
Занимания по интереси за 
3. клас при  
целодневна организация 
на обучението
Автори: Георги Иванов, 
Адриана Байчева,  
Вихра Янчева,  
Антоанета Миланова
Размери: 21х29 см
88 страници 
ISBN 978–954–01–3783–4

В книгата за учителя е поместено примерно годишно 
разпределение на темите от учебното съдържание. 
Включени са продълженията на разглежданите в пома-
галото художествени текстове. Подробно е описана 
игровата форма на спортните занимания и са посоче-
ни местата за търсене на допълнителна информация 
в интернет чрез ключови думи. Част от задачите в 
помагалото са доразвити в книгата и са предложени 
допълнителни 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 3. клас  
при целодневна 
организация  
на обучението*
Автори: Георги Иванов,  
Вихра Янчева,  
Ели Пещерска
Размери: 17х24 см 
88 страници
ISBN 978–954–01–3518–2 

Занимания по интереси

Помагалото „Знам и мога“ за 3. клас продължава зало-
жената концепция от 1. и 2. клас. То е подходящо за 
работа с ученици при целодневна организация на обу-
чението – в часовете за занимания по интереси. В по-
магалото са разработени 32 основни теми. Включени 
са разнообразни дейности, като четене, слушане на 
музика, познавателно гледане на видео, проучване, екс-
периментиране, оцветяване, рисуване, проектиране 
и др., а също и множество образователни и развлека-
телни игри. Тези дейности развиват интелектуалната 
и емоционалната интелигентност, като формират 
умения за работа в екип, отговорност, съзнателност, 
прецизност, точност. Интердисциплинарното съдър-
жание съдейства учениците да опознаят и възприемат 
света в неговото единство. 

* Може да бъде свалена безплатно от сайта e-uchebnik.bg.

В тази книжка за лятната ваканция кучето детек-
тив Лупо ще поведе третокласниците към вълнуващи 
приключения при издирването на фокусника господин 
Аладин и крадеца на думи Фантомас. Те ще научат кол-
ко е важно детективите да умеят да боравят с ду-
мите и числата, да знаят чужди езици и всевъзможни 
факти за природата и историята. Ще участват и в 
световна среща на децата детективи от цял свят. В 
„Лятното училище за детективи“ ще развият своята 
наблюдателност и откривателски нюх, ще се забавля-
ват много и неусетно ще си припомнят и ще упражнят 
наученото през годината.

ВЪЛШЕБНО ЛЯТО 
Весела ваканционна 
книжка след 3. клас
Автори: Петя Кокудева, 
Румяна Танкова, Ангелина 
Манова, Юлияна Гарчева,  
Поли Рангелова, Катя  
Георгиева, Соня Рачева, 
Радка Топалска, Теодора 
Момчева, Таня Иванова 
Размери: 20х26 см
56 страници 
ISBN 978–954–01–3111–5 

Други помагала



ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ
ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ НА „ПРОСВЕТА“

Електронните учебници на Издателска група 
„Просвета“ са полезен и ефективен помощник 
във Вашата работа. Освен пълното съдържа-
ние на печатния учебник, те включват и над 
35 000 разнообразни интерактивни ресурса: 
вградени видеоклипове, аудиозаписи, игри, 
кръстословици, съчинения по картина, галерии, 
упражнения за попълване, свързване, за чете-
не с разбиране и много други. Те са специално 
създадени за отделните учебници, за да подпо-
могнат усвояването на учебния материал.

Съдържанието на електронните учебници 
постоянно се допълва, а всяка актуализация 
автоматично се зарежда при потребителя. 

За учебната 2021/2022 г. при избор на учебник 
на Издателска група „Просвета“ учителят 
получава достъп до пълното съдържание на 
е-просвета (e-prosveta.bg). Видеоуроците, 
кратките е-уроци и тестовите задачи ще 
направят обучението в дигитална среда още 
по-вълнуващо и успешно.

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; 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 prosveta.bg, в рубриката 
„Информационни центрове“.

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

4. ОНЛАЙН
Влезте в сайтовете на издателство „Просвета“ 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 2021/2022 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, 
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”.

Достъп до е-просвета може да получите, 
като се регистрирате на e-prosveta.bg или 
влезете в e-prosveta.bg с имейла, с който сте 
регистрирани в нашата електронна книжар-
ница – e-uchebnik.bg. Препоръчайте платфор-
мата и на Вашите ученици.

НАГРАДА  
НА АСОЦИАЦИЯ  

„БЪЛГАРСКА КНИГА“  
ЗА НАЙ-ДОБЪР

ИЗДАТЕЛСКИ ПРОЕКТ

„Златен лъв
2015 г.“

Златна

награда
Бронзова

награда



НАЦИОНАЛНА  
ИНФОРМАЦИОННА  
МРЕЖА „ПРОСВЕТА“

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

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

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
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. 0899 715 870, 0884 110 389 
имейл: kardzhali@prosveta.bg

Кюстендил 2500
Информационен център „Просвета“
Офис 1 – ул. „Любен Каравелов“ №  3, ет. 2
тел.: 0884 429 833
Офис 2 – ул. „Неофит Рилски“ №  4
тел.: 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,  
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.:  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, 0884 741 215
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, 0884 430 918

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, 
0884 430 918

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 772 551
имейл: yambol@prosveta.bg

2021/2022 г.
Kаталог3.3. КЛАС

издателска  
група  

· просвета ·

Kакво е 
е-просвета?

Това е нашето
електронно  

училище.

ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ




