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ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Благоевград 2700

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

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

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

имейл: burgas@prosveta.bg
Варна 9000

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

0884 110 383, 0884 603 184, 
0884 110 803

имейл: varna@prosveta.bg
Велико Търново 5000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пазарджик 4400
Информационен център „Просвета“
ул. „Алеко Константинов“ № 12
тел.:  034/918 963, 0887 501 316 

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

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

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

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

имейл: pleven@prosveta.bg
Пловдив 4000

Информационен център „Просвета“
ул. „Свищов“ № 6
тел.:   032/650 998, 0886 701 343 

0884 110 396, 0884 429 805, 
0884 110 800, 0884 429 608, 
0884 107 056, 0884 110 407

имейл: plovdiv@prosveta.bg
Разград 7200 

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

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

0884 110 398, 0884 495 905, 
0887 495 905

имейл: russe@prosveta.bg
Силистра 7500

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

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

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

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

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

имейли:  nim@prosveta.bg 
marketing@prosveta.bg

София 1124
Информационен център „Просвета“
и книжарница
ул. „Цар Иван Асен II“ № 39
тел.:  02/944 20 64, 

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

факс 02/944 18 50
имейли:  nim@prosveta.bg 

marketing@prosveta.bg
Стара Загора 6000 

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

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

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

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

0884 156 892
имейл: haskovo@prosveta.bg

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

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

Ямбол 8600
Информационен център „Просвета“
ул. „Цар Самуил“ № 76
тел.:  0884 110 407, 0884 772 551
имейл: yambol@prosveta.bg

НАЦИОНАЛНА  
ИНФОРМАЦИОННА  
МРЕЖА „ПРОСВЕТА“

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

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



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; 02/944 18 50; 0884 430 732
имейл: ivan.asen@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦА 
„ПРОСВЕТА“ В РУСЕ

7000 Русе, ул. „Воден“ № 12
тел. 082/845 860; 0884 495 905; 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 2022/2023 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 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,
Национална информационна мрежа
• 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”.
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Уважаеми учители,

Издателска група „Просвета“ знае колко е важно Вашите 
ученици да не бъдат ощетени в безпрецедентната здравна 
криза, която вече две години не ни позволява да се върнем към 
нормалния начин на живот и работа. Затова се стараем да 
Ви помагаме във всички форми на обучение – присъствено, от 
разстояние, смесено и др.
През 2020 г. създадохме електронната платформа е-просвета 
не само за да улесним онлайн обучението, но и за да допълним 
учебния процес с възможностите, които предлагат 
съвременните технологии.
През есента на 2021 г. представихме е-просвета, версия 2.0. 
Новият облик, гъвкавата навигация и многобройните 
интерактивни ресурси на платформата са на Ваше 
разположение.
Видеоуроците, кратките е-уроци и тестовете са 
инструменти, с които да направите учебните часове 
по-интересни и занимателни. Те са отличен помощник за 
самоподготовката на учениците. С най-новото допълнение на 
е-просвета – аудиоуроците, или уроците за слушане, децата 
могат да учат или да преговарят учебния материал по всяко 
време и навсякъде.
Неслучайно през 2021 г. е-просвета бе отличена със 
специалната награда на журито в конкурса „Най-добри учебни 
материали в Европа“ на Франкфуртския панаир на книгата. 
Тази награда бе присъдена и на видеоуроците с учител, които 
осигуряват равен достъп до висококачествено онлайн 
образование за всички деца в България.
Международното признание е гаранция, че работейки с 
е-просвета, Вие всъщност сте сред лидерите в световното 
образование.
Вече 77 години учебниците и помагалата на „Просвета“ 
доказват своята водеща роля в образователния процес в 
страната. Днес те говорят и пишат (не само на български), 
смятат, пеят, рисуват, моделират, конструират. Те сочат 
бъдещето – дигитално, динамично и интерактивно. С радост 
ще споделим това бъдеще с Вас и Вашите ученици. 

Пожелаваме Ви по-здрава и по-успешна нова учебна година!

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

е-просвета е носител на Специалната награда  
на журито на най-големия европейски конкурс  
за учебници и учебни материали BELMA.
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1.  е призната за една от най-добрите платформи 
в Европа – със Специалната награда на журито 
на най-големия европейски конкурс за учебници 
и учебни материали – BELMA;

2.  е Ваш помощник в различни форми на обучение 
– присъствена, дистанционна и смесена;

3.  е-просвета 2.0 е достъпна на компютър, лап-
топ, телефон и таблет;

4.  е-просвета 2.0 съдържа всички интерактив-
ни електронни учебници на Издателска група 
„Просвета“ от 1. до 12. клас и всички електрон-
ни познавателни книжки за четирите групи в 
детските градини;

5.  в е-просвета 2.0 текстовете за четене и 
уроците са озвучени от професионални актьо-
ри, а условията на задачите – от изкуствен 
интелект;

6.  кратките е-уроци представят материала 
под формата на интерактивна презентация 
– стегнато, разбираемо и увлекателно. И го 
допълват с видеофилми, аудиозаписи, интерак-
тивни упражнения и тестове;

7.  видеоуроците дават равен достъп до образо-
вание на всички ученици при дистанционното 
обучение. А инициативата „Учим онл@йн с 
учител“, с която се създадоха първите видео-
уроци, също беше наградена от BELMA;

8.  ще получите близо 40 000 интерактивни 
ресурса, като тестове за самопроверка, игри, 
филми, 3D модели, анимации и много други.

ИЗБЕРЕТЕ Е-ПРОСВЕТА 2.0, ЗАЩОТО:

Примерно годишно разпределение и книги 
за учителя по всички предмети за 4. клас 
може да изтеглите безплатно от сайтовете 
на „Просвета“ prosveta.bg и e-uchebnik.bg  
(Безплатни ресурси/За учителя).

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

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

• бележник на четвъртокласника за всяко 
дете; 

• игра „Познаваме ли България?“ + 40 карти;

• книга за учителя по физическо 
възпитание и спорт.

Освен това за учебната 2022/2023 г. при из-
бор на учебник за 4. клас на Издателска група 
„Просвета“ учителят получава не просто 
електронен учебник, а достъп до пълното 
съдържание на платформата е-просвета 
(e-prosveta.bg). Достатъчна е само регис-
трация в платформата.

Препоръчайте е-просвета и на Вашите 
ученици.

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

В комплекта 
за учителя

Златна

награда
Бронзова

награда
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е-просвета 2.0 – електронното 
училище на България, което и 
Европа харесва. Успехът на учителя 
и ученика е гарантиран.

Освен е-учебници платформата предлага:

Видеоуроци от 1. до 7. клас
От „Просвета“ първи реагирахме на Ковид криза-
та и от март 2020 г. започнахме заснемането на 
видеоуроци с учител – под надслова „Учим 
онл@йн с учител“. Част от тях бяха излъчени във 
фейсбук, ютюб канала на „Просвета“ и – безвъз-
мездно – по Българската национална телевизия 
(БНТ) и „България он Еър“. Постоянно записваме 
нови и нови видеоуроци с опитни преподавате-
ли. Видеоуроците осигуряват равен достъп до 
образование на всички ученици в условията на 
дистанционно обучение.

Кратки е-уроци
Специалните кратки е-уроци обобщават най-важ-
ното от изучаваните теми по всички предмети 
и за всички класове (без физическо възпитание и 
спорт). 
С помощта на кратките е-уроци преподаване-
то и самоподготовката стават изключително 
лесни. Разнообразните интерактивни ресурси 
позволяват новият материал да се обясни не 
само на ясен и достъпен език, но и нагледно – с 
видеофилми, анимации, 360-градусови панорами 
или с 3D илюстрации. 

Тестове
Тестовите задачи целят да проверят наученото. 
Задачите са от различен вид, с включени верни 
отговори. Предоставен е материал за преговор.

Компютърен прочит
Новото предимство на е-учебниците на „Прос-
вета“ е компютърният прочит, осъществен от 
специално разработен изкуствен интелект. Тази 
нова функционалност на платформата позволя-
ва учениците да чуят условията на задачите в 
учебника. 

И още...
Образователна платформа е-просвета 2.0 
(e-prosveta.bg) разполага с близо 40 000 образо-
вателни материала.

Обновената образователна платформа е-просвета (e-prosveta.bg),  
в която има истински електронни учебници за всички класове  
от 1. до 12. и близо 40 000 образователни материала, Ви осигурява  
възможност да преподавате в клас, дистанционно и смесено.

Благодарение на партньорството ни с водещия 
телеком А1 получавате достъп до цялата плат-
форма е-просвета. Предлаганите варианти са за 
месечен, едногодишен, двугодишен и осемнайсет-
месечен абонамент за е-просвета без обвързване 
с мобилния оператор.

За повече информация посетете сайтовете: 
e-prosveta.bg, prosveta.bg , или сайта на А1: 
a1.bg/a1-prosveta.

В партньорство с

е-просвета e интегрирана в лицензираната 
от МОН платформа Microsoft Teams, както 
и в платформата Google Classroom.
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Учебен комплект по български език  
и литература за 4. клас 
„Голямото приключение“

Учебникът се отличава с прагматичност, функционал-
ност и красив дизайн. Логично структурираното учеб-
но съдържание включва:
• пояснителни определения, таблици и мисловни карти;
• учебни задачи за разпознаване, конструиране, прео-
бразуване, сравняване и прилагане на новите понятия;
• учебни задачи за екипна работа;

• задачи за подробен и кратък преразказ, отговор на 
въпрос за развиване на комуникативноречевите ком-
петентности на учениците.
Учебникът предлага оптимално съотношение между 
отделните урочни единици за начален и годишен прего-
вор, нови знания, затвърдяване и диагностика. 

Електронният учебник осигурява 
максимална плътност и ефектив-
ност в уроците по български език. 
В него се съдържат: видеоуроци, кратки е-уроци, тесто-
ве, интерактивни ресурси, допълнителни визуализации. 

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

В комплекта 
за учителя

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Невена Петрова 
Размери: 21х29 см 
104 страници
ISBN 978–619–222–264–2

Кратък е-урок по българ-
ски език и литература за 
4. клас.

Поли Рангелова
видеоуроци  
по български език 
и литература

Дигиталните ресурси ангажират вниманието на ученици-
те и те по занимателен начин усъвършенстват знанията 
си и развиват важни езикови умения.
Видеоуроците с опитни учители са възможност да се по-
пълнят пропуските и да се направи подготовка за Нацио-
налното външно оценяване.
С кратките е-уроци, които обобщават най-важ ното, бър-
зо и лесно се усвояват новите знания и се затвърдява 
учебният материал.
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Читанката предлага разнообразни по жанр текстове, 
подбрани съобразно тяхната четивност, съдържател-
на достъпност и възможности за овладяване от уче-
ниците на новите литературни понятия олицетворе-
ние, диалог и монолог. 
Учебното съдържание включва задачи за:
• извличане на информация от текст;
• интерпретиране на авторовите идеи;

• овладяване на новите литературни знания по достъ-
пен начин, чрез ясни определения; 
• развиване на социокултурните компетентности на 
учениците.
Чрез темите по извънкласно четене се разширява 
кръгът от книги за четене с достъпна за възрастта 
литература. Развиват се читателските интереси на 
четвъртокласниците и се стимулира тяхната чита-
телска активност. 

ЧИТАНКА ЗА 4. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова,  
Десислава Кръстева,  
Маргарита Тодорова 
Размери: 21х29 см 
144 страници
ISBN 978–619–222–262–8

ТЕТРАДКА № 2 ПО БЪЛ-
ГАРСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова,  
Невена Петрова
Размери: 21х29 см 
56 страници
ISBN 978–619–222–261–1

Учебната тетрадка предлага отлични възможности 
за затвърдяване и обобщаване на езиковите знания и 
компетентности на учениците, които са в основата 
на функционалната грамотност. Тетрадката съдържа 
четири самостоятелни работи за диагностика на ези-
ковите компетентности на четвъртокласниците: 
• входно ниво след началния преговор; 
• две междинни диагностики;
• изходно ниво след годишния преговор.

ТЕТРАДКА № 1  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Невена Петрова 
Размери: 21х29 см 
76 страници
ISBN 978–619–222–260–4

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 4. КЛАС
Автор: Пенка Димитрова
Размери: 17х24 см
152 страници
ISBN 978-619-222-305-2
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Помагала към комплекта

  Поредица
   1. – 4. клас

* При избор на учебник по български език и литература за 4. клас на Издателска група „Просвета“.
** При избор на учебник по български език и литература за 4. клас на „Просвета Плюс“.

Помагалото съдържа разнообразни езикови и литера-
турни задачи. Чрез него четвъртокласниците:
• затвърдяват и усъвършенстват езиковите си зна-
ния и правописните си умения;
• осмислят подходящи за възрастта си художествени 
и нехудожествени текстове;
• развиват полезни умения за съставяне на текстове;
• успешно се подготвят за Националното външно оце-
няване в края на 4. клас.

Електронната читанка за 4. клас на „Просвета Плюс“ 
е модерно и необходимо средство в обучението по 
литература, с което ученето се превръща в забавно 
и увлекателно занимание за учениците. В нея са вклю-
чени видеоуроци, кратки е-уроци, тестове, интерак-
тивни ресурси, различни визуализации, допълнителни 
текстове, аудиофайлове, снимки и др.

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

В комплекта 
за учителя

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ЛИТЕРАТУРА   
ЗА 4. КЛАС
Автор: Пенка Димитрова
Размери: 17х24 см 
148 страници
ISBN 978-619-222-304-5

ТЕТРАДКА  
КЪМ ЧИТАНКА  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Десислава Кръстева,
Маргарита Тодорова 
Размери: 17х24 см 
72 страници
ISBN 978–619–222–263–5

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА  
ЗА 4. КЛАС
Помагало за избираемите  
учебни часове
Автори: Пенка Димитрова,  
Десислава Кръстева,  
Маргарита Тодорова
Размери: 17х24 см
72 страници
ISBN 978–619–222–306–9

Видеоурок по български език и литература 
за 4. клас.

В комплекта 
за учителя**

ДВУСТРАННО ТАБЛО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 4. КЛАС „ЧАСТИ НА РЕЧТА. / ВИДОВЕ  
ИЗРЕЧЕНИЯ. ГЛАВНИ ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО“
Размери: 100х70 см

В комплекта 
за учителя*
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Учебен комплект по български език  
и литература за 4. клас  
„Чуден свят“

Учебникът се състои от две части – „Български език“ и 
„Пиша, разказвам, съчинявам“. В първата част се осигу-
рява успешно обучение на учениците чрез:
• много уроци за упражнения и преговор; 
• кратки, разбираеми теоретични знания;
• различни занимателни упражнения;
• възможности за лесно усвояване на правописа;
• работа в екипи и по проект.

Във втората част четвъртокласниците:
• овладяват средствата на речевия етикет;
• съставят свои текстове с помощта на различни опо-
ри;
• имат напредък независимо от нивото на своите ези-
кови компетентности;
• развиват словотворческите и комуникативнорече-
вите си умения. 

Електронният учебник  
по български език за 4. клас  
осигурява високо ниво 
на нагледност и подпомага успешното обучение. Съ-
държа разнообразни електронни ресурси:
• кратки е-уроци, чрез които бързо и лесно се усвояват 
новите знания и се затвърдява учебният материал;
• видеоуроци с опитни учители, с които може да се по-
пълнят пропуските и да се направи подготовка за На-
ционалното външно оценяване;
• занимателни задачи, които съдействат за по-пълно ус-
вояване на езиковите знания;
• тренировъчни тестове, с които учениците развиват 
умения и проверяват знанията си.

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

Видеоурок по български език и литература  
за 4. клас.

В комплекта 
за учителя

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Румяна Танкова,  
Екатерина Чернева,  
Ваня Иванова 
Размери: 21х29 см 
116 страници
ISBN 978–954–01–3827–5 

Ралица Бъчварова
видеоуроци  
по български език 
и литература
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ТЕТРАДКА № 1  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Румяна Танкова,  
Екатерина Чернева,  
Ваня Иванова  
Размери: 21х29 см 
76 страници
ISBN 978–954–01–3829–9 

ТЕТРАДКА № 2  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ЗА 4. КЛАС
Автор: Румяна Танкова 
Размери: 21х29 см 
40 страници
ISBN 978–954–01–3830–5 

Читанката съдържа текстове от съвременни автори 
и класици, интересни и добре подбрани, с висока худо-
жествена и нравствено-етична стойност. Тя се от-
кроява с:
• достъпно въведени литературни понятия;
• текстове, съобразени със светогледа на съвременно-
то дете;

• добре разработен методически апарат;
• разнообразни дейности, подпомагащи разбирането 
при четене; 
• богати илюстрирации;
• уроци по извънкласно четене, които провокират чи-
тателския интерес на четвъртокласниците.

Тетрадката съдържа уроците за затвърдяване на на-
ученото по български език. Чрез упражненията в нея 
се подпомага осмислянето и усвояването на новите 
знания. В тетрадката са включени:
• самостоятелни работи за диагностика на входното 
и изходното ниво на учениците;
• допълнителни текстове за диктовка или преписи в 
помощ на обучението по правопис; 
• занимателни игрови задачи, съобразени с възрастови-
те особености на децата;
• интересни текстове, тестови задачи, кръстослови-
ци, игрословици и др.

Тетрадката е продължение на темите от учебника 
за формиране на комуникативноречеви умения. В нея 
учениците пишат своите текстове и ги редактират. 
Работата им е улеснена от: 
• план на текста;
• подпомагащи въпроси и картинки;
• ключови думи и изрази в помощното поле;
• думи с правописни особености.

ЧИТАНКА  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Румяна Танкова,  
Виктор Самуилов  
Размери: 21х29 см 
128 страници
ISBN 978–954–01–3832–9 

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 
книжарница – e-uchebnik.bg. Препоръчайте 
платформата и на Вашите ученици.
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Сред ресурсите в електронната  
читанка се открояват наскоро 
добавените видеоуроци с учител, 
кратки е-уроци и електронни тестове. Включени са 
също разнообразни и интересни упражнения, тестови 
задачи за проверка и самопроверка на знанията, аудио-
записи и други. Електронните ресурси:
• подпомагат усъвършенстването на четивната тех-
ника;
• улесняват осмислянето на художествения текст;
• правят уроците по литература забавни и увлекателни 
за учениците;
• дават възможност на учителя за по-добро онагледява-
не и интерактивно преподаване.

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

В комплекта 
за учителя

Помагалото осигурява:
• допълнителни възможности за затвърдяване на зна-
нията по български език и литература; 
• учебни задачи, които съдействат за по-добро усво-
яване на книжовните норми и правилна употреба на 
българския език;
• повишаване на грамотността на четвъртокласници-
те;
• усъвършенстване на умението да се съчинява кратък 
текст с опора на въпроси и думи; 
• подготовка за успешно представяне на Национално-
то външно оценяване в края на 4. клас.

  Поредица
   1. – 4. клас

Помагала към комплекта

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И  
ЛИТЕРАТУРА ЗА 4. КЛАС 
Помагало за избираемите  
учебни часове
Автори: Румяна Танкова,  
Ваня Иванова, Станимира 
Мушакова, Поли Рангелова,  
Ели Пещерска
Размери: 17х24 см
72 страници
ISBN 978–954–01–3908–1 

ТЕТРАДКА  
КЪМ ЧИТАНКА  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Румяна Танкова,  
Станимира Мушакова
Размери: 17х24 см 
60 страници
ISBN 978–954–01–3834–3  

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА   
ЗА 4. КЛАС
Автори: Румяна Танкова,  
Екатерина Чернева
Размери: 21х29 см 
144 страници
ISBN 978–954–01–3831–2

Видеоурок по български език и литература  
за 4. клас.

В комплекта 
за учителя*

* При избор на учебник по български език и литература за 4. клас на „Просвета – София“.
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УЧЕБНИ
ПОМАГАЛА

Помагалото съдържа 10 самостоятелни работи в два 
варианта. Задачите са в съответствие с изпитния 
формат на Националното външно оценяване. Всяка са-
мостоятелна работа се състои от четири задачи: 
• задача за четене на кратък текст с проверка на раз-
бирането чрез въпроси с избираем и свободен отговор;
• тестови задачи по български език; 
• диктовка на текст с ясни и точни критерии за оцен-
ка на резултатите от нея;
• речева задача за съставяне на текст чрез визуални и 
словесни опори.

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ 
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА ЗА 4. КЛАС
Автор: Румяна Танкова
Размери: 21x29 см 
72 страници
ISBN 978–954–01–3960–9 

Препоръчани помагала
към всички учебни комплекти  
по български език и литература

  Поредица
   1. – 4. клас

Учебното помагало включва 12 теста по новия модел 
на Националното външно оценяване след 4. клас по бъл-
гарски език и литература. Всеки тест се състои от 3 
части, които съдържат различен брой задачи:
• първа част: диктовка и 10 езикови задачи с избираем 
отговор; от сайта e-uchebnik.bg може да се свалят ау-
диозаписи на диктовките в два варианта: по модела на 
МОН и по облекчена методика;
• втора част: текст и задачи за четене с разбиране 
към него – 3 задачи с избираем отговор и 6 задачи със 
свободен отговор;
• трета част: задача с творчески характер за създава-
не на кратък текст с обем 3 – 5 изречения по зададена 
тема, по картина и ключови думи, задача за редактиране.
Към всеки тест е предложена детайлна система от 
критерии и показатели за оценяване.

Помагалото следва актуалния модел на Министер-
ството на образованието и науката за Националното 
външно оценяване в края на 4. клас. Съдържа 21 теста с 
тренировъчен или изпитен характер, в които са вклю-
чени диктовки, езикови тестове с избираем отговор, 
разнообразни по жанр и тематика текстове за четене 
с разбиране и тестови задачи към тях, творчески зада-
чи, указания за оценяване и верни отговори на задачите. 
Помагалото е подходящо за целогодишна подготовка 
за Националното външно оценяване. Това дава възмож-
ност тестовете да се използват и за текущо оценя-
ване, което може да стане в задължителните часове, 
определени за провеждането на самостоятелни рабо-
ти, или в избираемите и факултативните учебни часо-
ве. Аудиозаписи на диктовките може да се изтеглят 
от сайта e-uchebnik.bg.

21 ТЕСТА ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  
ЗА НАЦИОНАЛНОТО 
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  
В 4. КЛАС
Автор: Поли Рангелова 
Размери: 21x29 см 
76 страници
ISBN 978–954–01–3971–5 

ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ 
ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  
ЗА НАЦИОНАЛНОТО 
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  
В 4. КЛАС
Автори: Пенка Димитрова, 
Невена Петрова,  
Десислава Кръстева,  
Маргарита Тодорова  
Размери: 21x29 см 
84 страници
ISBN 978–619–222–328–1 

Към всички помагала за Националното външно оценяване има аудиодиктовки.  
Открийте ги в e-uchebnik.bg.
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УЧЕБНИ
ПОМАГАЛА

Препоръчани помагала
към всички учебни комплекти  
по български език и литература

Помагалото е съвместимо с всички учебници по бъл-
гарски език и литература. Предназначено е за работа 
в клас, за самоподготовка, за часовете по избираема 
или факултативна подготовка. Темите са разработе-
ни на разтвор и съдържат разнообразни задачи, които 
развиват компетентностите, заложени в учебната 
програма по български език и литература и интегри-
рат знания от други учебни дисциплини. Те дават въз-
можност на учениците да затвърдят и усъвършенст-
ват уменията си да говорят и да пишат книжовно, да 
четат с разбиране и да създават собствен текст.

ЕЗИКОВИ ЗАДАЧИ  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Красимира  
Брайкова, Донка Диварова,  
Росица Цанева
Размери: 21x29 см 
72 страници
ISBN 978–954–01–3953–1 

  Поредица
   1. – 4. клас

Учебното помагало може да се използва успешно в часо-
вете за самоподготовка при целодневно обучение или 
за домашна работа вкъщи. Има за цел да актуализира, 
упражнява и затвърдява новите знания за основни ези-
кови понятия и правила. Задачите съчетават дидак-
тически и игрови елементи, което прави заниманията 
полезни и приятни за учениците. Подпомага тяхната 
подготовка за външното оценяване по български език 
и литература в края на 4. клас. 

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ 
Упражнения по български 
език за целодневно  
обучение и самоподготов-
ка вкъщи за 4. клас
Автор: Радостина Тонева
Размери: 20х26 см
72 страници
ISBN 978–954–01–3945–6 

  Поредица
   1. – 4. клас

Помагалото развива уменията на четвъртокласни-
ците за извличане и интерпретиране на информация 
от художествени и нехудожествени текстове, карти, 
таблици, диаграми, схеми. Съдържа 23 теми, като във 
всяка от тях са поместени тестови въпроси с изби-
раем и кратък свободен отговор. След като отгово-
рят на въпросите, учениците може да си направят 
самопроверка с помощта на верните отговори, помес-
тени на с. 59. 
Помагалото може да се използва в избираемите и фа-
култативните часове по български език и литература 
и за подготовка за Националното външно оценяване.

ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Стоян Иванов, 
Тина Велева
Размери: 21x29 см 
60 страници
ISBN 978–954–01–2708–8 

  Поредица
   2. – 4. клас
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МАТЕМАТИКА  
ЗА 4. КЛАС 
Автори:  
Владимира Ангелова,  
Жана Колева
Размери: 21х29 см 
144 страници
ISBN 978–619–222–276–5 

Учебен комплект по математика  
за 4. клас „Голямото приключение“

Учебникът съдържа уникална колекция от инструмен-
ти за преподаване, които дават възможност на учи-
теля да създаде ефективна класна стая. Авторите 
използват примери и проблеми от реалния живот, при 
които децата могат да видят ролята на математи-
ката във всекидневието. Методическата концепция 

е иновативна и гарантира подробно и систематично 
покриване на изискванията в учебната програма по 
математика за 4. клас. Представени са алгоритмите 
за писмено смятане и различни подходи и техники за 
устно смятане, като по този начин се осигурява въз-
можност за избор при извършване на пресмятанията.

Мултимедийни инструменти  
в електронния учебник стимулират 
 креативността и повишават 
мотивацията на учениците. За всеки урок са добавени 
електронни образователни ресурси. Те са разнообразни, 
забавни и с различни нива на сложност. Особено ценни, 
достъпни и интересни са видеоуроците с опитни и до-
казали се учители. Добавени са и кратки е-уроци, в кои-
то е синтезирано най-важното и с които учениците 
може да работят самостоятелно. Тестовите задачи 
към уроците са ценен инструмент за проверка на знани-
ята на учениците.

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

В комплекта 
за учителя

Видеоурок по математика за 4. клас

Миглена Манчева
видеоуроци  
по математика
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Помагала към комплекта

С помощта на своите приятели Мат и Ема четвърто-
класниците ще станат по-уверени в събирането и из-
важдането на естествени числа, ще овладеят техники 
за умножение и деление на многоцифрени с едно цифрени 
и с двуцифрени числа. Ще задълбочат знанията си за ге-
ометрични фигури и тела и за мерните единици, ще ре-
шават текстови задачи и ще усъвършенстват умения-
та си за описване на ситуации от действителността с 
математически модели.

МАТЕМАТИКА  
С МАТ И ЕМА 
Помагало за избираемите 
учебни часове за 4. клас
Автори: 
Владимира Ангелова, 
Александра Николова 
Размери: 21x29 см
80 страници
ISBN 978–619–222–323–6 

СБОРНИК  
ПО МАТЕМАТИКА  
ЗА 4. КЛАС
Автори: 
Владимира Ангелова, 
Жана Колева 
Размери: 21x29 см
136 страници
ISBN 978–619–222–324–3 

  Поредица
   1. – 4. клас

  Поредица
   1. – 4. клас

Помагалото предлага задачи за: 
• усвояване и прилагане на писмено и устно събиране и 
изваждане, умножение и деление на многоцифрени числа;
• задълбочаване на знанията за равнинните геомет-
рични фигури;
• чертане на ъгъл по дадена градусна мярка и окръж-
ност по даден радиус;
• разширяване и задълбочаване на знанията за мерните 
единици за дължина, маса, време, лице и ъгъл.

В учебните тетрадки четвъртокласниците ще от-
крият много задачи, с които да се упражняват да съ-
бират, изваждат, умножават и делят, да чертаят и 
измерват. Ще могат също да допълват, съставят и 
решават текстови задачи. Така успешно ще затвър-

дяват знанията и уменията си и ще развиват своето 
математическо мислене. Разработени са обобщения 
на основните знания, които се изучават в темите от 
учебника.

ТЕТРАДКА № 1  
ПО МАТЕМАТИКА  
ЗА 4. КЛАС 
Автори: Владимира Ангелова,  
Александра Николова
Размери: 21х29 см 
52 страници
ISBN 978–619–222–277–2  

ТЕТРАДКА № 2  
ПО МАТЕМАТИКА  
ЗА 4. КЛАС 
Автори: Владимира Ангелова,  
Жана Колева
Размери: 21х29 см 
52 страници
ISBN 978–619–222–278–9   

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО МАТЕМАТИКА  
ЗА 4. КЛАС 
Автори: Владимира Ангелова,
Размери: 21х29 см 
180 страници
ISBN 978-619-222-279-6

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

Материалите в е-просвета са съобразени с 
учебните програми на МОН и са подходящи 
за всички, независимо от учебниците, които 
ползват в училище.
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МАТЕМАТИКА  
ЗА 4. КЛАС 
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова 
Размери: 21х29 см 
144 страници
ISBN 978–954–01–3849–7

Учебен комплект  
по математика  
за 4. клас „Чуден свят“

Учебното съдържание е поднесено чрез прецизно из-
градена система от задачи, която улеснява възпри-
емането и овладяването му и позволява постепенно 
надграждане. Контекстът им често е забавен и ин-
тригуващ и е изцяло съобразен с интересите и пред-
почитанията на учениците. Свързани са с развитие-
то на умения за сравняване, обобщаване и вземане на 
решения, разбиране на практическата значимост на 

изучаваното по математика, овладяване на различни 
компетентности и стимулиране на учениците, проя-
вяващи интерес към математиката. При поднасянето 
на аритметичния компонент се разчита основно на 
аналогията с алгоритмите с числата до 1000, а в ос-
новата на изграждането на геометричния компонент 
е визуализацията. 

Изключително ценни и полезни са видеоуроците, из-
несени от опитни учители, кратките е-уроци, които 
обобщават най-важното и привличат интереса на де-
цата по увлекателен начин, както и тестовите задачи 
за проверка на знанията.
Електронният учебник съдържа също разнообразни ин-
терактивни упражнения с различно ниво на трудност. 
Част от тях подпомагат решаването на задачите 
от учебника, като подсказват или изцяло предлагат 
пътя на решаване, а други допълват предложенията в 
учебника и учебните тетрадки. Включени са ресурси, 
които онагледяват работата с новите за учениците 
чертожни инструменти пергел и транспортир.

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

за учителя

Видеоурок по математика за 4. клас

Миглена Манчева
видеоуроци  
по математика
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Помагала към комплекта

Задачите в тетрадките може да се изпълняват в 
часа заедно със задачите от урока, да се използват за 
следобедните занимания на учениците или да им се да-
дат за самостоятелна работа вкъщи. Част от пред-
ложените разработки са обогатени с допълнителни 
задачи, оформени в специално поле: задачи за усъвър-

шенстване на уменията за смятане, за затвърдяване 
на геометричните знания, за развиване на съобрази-
телност, наб людателност и находчивост. Някои от 
тези задачи са свързани с любопитни за учениците 
факти, а други ги провокират да изпълняват различ-
ни ролеви игри.

МАТЕМАТИКА. Помагало 
за избираемите учебни 
часове за 4. клас
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова  
Размери: 21x29 см
72 страници
ISBN 978–954–01–3913–5 

Помагалото предлага дейности и зада чи за:
• усъвършенстване на уменията за събиране и изваж-
дане на многоцифрени числа и умножение и деление на 
многоцифрено число с едноцифрено и с двуцифрено;
• разширяване на представите за геометричните фи-
гури и тела.

  Поредица
   1. – 4. клас

ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА
Упражнения и домашни 
работи за 4. клас
Автори: Юлияна Гарчева, 
Рени Рангелова,  
Ангелина Манова 
Размери: 20х26 см
140 страници
ISBN 978–954–01–3956–2 

За всеки урок от учебника по математика в помагало-
то е разработена една страница с допълнителни зада-
чи. Разнообразието на задачите дава възможност те 
да се използват успешно в часовете по математика, в 
следобедните занимания или за самостоятелна работа 
на четвъртокласниците вкъщи.   Учебният материал е 
поднесен в лека и занимателна форма, която провокира 
интереса и познавателната активност на учениците.

  Поредица
   1. – 4. клас

ТЕТРАДКА № 1  
ПО МАТЕМАТИКА  
ЗА 4. КЛАС 
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова 
Размери: 21х29 см 
52 страници
ISBN 978–954–01–3850–3 

ТЕТРАДКА № 2  
ПО МАТЕМАТИКА  
ЗА 4. КЛАС 
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова 
Размери: 21х29 см 
52 страници
ISBN 978–954–01–3851–0  

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО МАТЕМАТИКА  
ЗА 4. КЛАС 
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова 
Размери: 17х24 см 
188 страници
ISBN 978-954-01-3919-7

В комплекта 
за учителя*

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

* При избор на учебник по математика за 4. клас 
на „Просвета – София“.
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Препоръчани помагала
към всички учебни комплекти 
по математика

ТЕСТОВЕ  
ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА НАЦИОНАЛНОТО 
ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ  
В 4. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова  
Размери: 21x29 см
80 страници
ISBN 978–954–01–3982–1 

Учебното помагало е предназначено за целенасочена 
подготовка на учениците за Националното външно 
оценяване в края на 4. клас. Разработката на тесто-
вете в него е изцяло съобразена с указанията на МОН.
Помагалото е оформено в две части. 
В първата част са разработени 12 тренировъчни тес-
та – по 3 за всяка от темите от учебната програма 
по математика за 4. клас.
Втората част съдържа 10 примерни теста за Нацио-
налното външно оценяване в края на 4. клас.
Всяка група от предложените тестове е придружена 
от таблица с верните отговори, критерии и показа-
тели (в брой точки) за оценяването им. 

Учебното помагало е разработено в две части и съ-
държа диагностични тестове, структурирани по из-
питния модел за Националното външно оценяване по 
математика в края на 4. клас.
В първата част са поместени тестове, чрез които се 
диагностицират компетентностите на учениците 
след изучаването на всяка тема от учебното съдържа-
ние. Те са придружени с кратка теоретична част. 
Втората част съдържа тестове, които са предназна-
чени за установяване на нивото на математическите 
компетентности на учениците в края на 4. клас.
Всяка група от предложените тестове е придружена 
от таблица с верните отговори, критерии и показа-
тели (в брой точки) за оценяването им.

ТЕСТОВЕ  
ПО МАТЕМАТИКА 
Подготовка  
за националното външно 
оценяване в 4. клас
Автор: 
Владимира Ангелова 
Размери: 21x29 см
144 страници
ISBN 978–619–222–329–8 

* При избор на учебник по математика за 4. клас на „Просвета Плюс“.

САМОСТОЯТЕЛНИ РАБОТИ 
ПО МАТЕМАТИКА   
ЗА 4. КЛАС
Автор: Владимира Ангелова
Размери: 21х29 см

Помагалото съдържа 13 самостоятелни работи, всяка 
в два варианта, за диагностика на компетентности-
те на учениците след изучаването на всяка тема от 
учебното съдържание по математика за 4. клас, както 
и входна и изходна диагностика. 
Приложенията в помагалото са предназначени специал-
но за учителите и в тях са предложени:
• критерии за оценяване на всяка самостоятелна работа;
• скала за приравняване на получените точки към оценка 
за нивото на математическите компетентности на 
ученика;
• модел за педагогическа диагностика на резултати-
те от самостоятелните работи и бланка за обратна 
връзка.

В комплекта 
за учителя*

НОВО
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ЧЕТЕНЕ С РАЗБИРАНЕ  
В МАТЕМАТИКАТА  
ЗА 4. КЛАС. За избираеми 
и факултативни учебни 
часове
Автори: Стоян Иванов, 
Пенка Нинкова
Размери: 21х29 см
48 страници
ISBN 978–954–01–3972–2 

МАТЕМАТИЧЕСКИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ   
ЗА 4. КЛАС
Автори: Мирко Деич,  
Бранка Деич
Размери: 20х26 см
96 страници
ISBN 978-954-01-4091-9 

Помагалото ще улесни четвъртокласниците при из-
граждането на умения да четат, разбират, извличат 
информация от даден текст и да използват математи-
чески знания и умения за получаване на нова информация. 
То съдържа 36 текста, свързани с любопитни факти и 
реални практически ситуации. Към всеки текст са пред-
ложени математически въпроси и задачи.

Помагалото е предназначено за допълнителна работа 
на учениците с интерес към математиката. То покри-
ва, разширява и надгражда учебното съдържание по 
математика за 4. клас. Задачите са изключително раз-
нообразни по съдържание и начин на онагледяване и за-
даване. Всяка задача изисква нов подход и разсъждения, 
различни от тези, използвани при решаването на други-
те задачи. По този начин учениците постоянно ще раз-
виват своите познавателни умения и математически 
способности. Задачите в помагалото са оформени по 
теми, а в края му са дадени отговорите или решенията 
на повечето от тях.

СБОРНИК С ТЕКСТОВИ 
ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКА 
ЗА 4. КЛАС
Автори: Юлияна Гарчева, 
Ангелина Манова 
Размери: 21х29  см
52 страници
ISBN 978–954–01–3946–3 

Сборникът продължава целенасочената работа с тек-
стови задачи за:
• усъвършенстване на уменията на учениците за онаг-
ледяване на условието на текстова задача; 
• изграждане на представа за взаимнообратните тек-
стови задачи и на умения за работа с тях;
• използване на информация, представена по различни на-
чини, за решаване или за съставяне на текстови задачи;
• работа с текстови задачи с недостатъчни данни; 
•   използване на различни похвати за определяне на 
връзките и отношенията между данните в задачата.

  Поредица
   1. – 4. клас

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ 
Упражнения по матема-
тика за целодневно обу-
чение и самоподготовка 
вкъщи за 4. клас
Автори: Нина Йорданова, 
Руска Илиева 
Размери: 20х26 см
116 страници
ISBN 978–954–01–3929–6 

Учебното помагало съдържа разно образни задачи, чрез 
които осигурява:
• постигане на определените от учебната програма ком-
петентности като очаквани резултати от обучението;
• овладяване на учебното съдържание от учебниците 
по математика за 4. клас;
• актуализиране, упражняване, прилагане и проверка на 
знанията и уменията.

  Поредица
   1. – 4. клас
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Учебното съдържание е структурирано в четири вида 
уроци: за нови знания, за упражнения, за затвърдяване и 
обобщение и за преговор. Всеки урок е разпознаваем по 
своите рубрики:
• за нови знания – „Трябва да знам“, „Твоята мисия“;
• за упражнения – „Твоето приключение“;
• за затвърдяване и обобщение – „Вече знам“, „Вече мога“.
Уроците са онагледени с картини, таблици и схеми, кои-
то правят възприемането на новото знание достъпно.
Сюжетите на задачите са с житейска ориентираност, 
близки до светоусещането на четвъртокласниците и 
взети от тяхното всекидневие. В тях увлекателно са 
интегрирани знания от другите учебни предмети. 

Към учебника има архив с файлове, които са необходими 
за изпълнението на заложените в него задачи, и видео-
демонстрации, които подпомагат усвояването на нови-
те умения и знания. Архивът с файловете може да бъде 
изтеглен от следния линк: www.prosveta.bg/kompmod. В 
него има специална папка „За учителя“, в която са дадени 
примерни решения на задачите.
В края на учебника учителите и учениците ще намерят 
приложение, в което схематично е обяснена виртуал-
ната среда за блоково програмиране и е предложена 
таблица с превод на блоковите команди от английски 
на български език.

Учебен комплект по компютърно 
моделиране за 4. клас 
„Голямото приключение“

КОМПЮТЪРНО  
МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС 
Автори: Антоанета  
Миланова, Вера Георгиева, 
Величка Дафчева
Размери: 21х29 см 
64 страници
ISBN 978–619–222–285–7 

ТЕТРАДКА 
ПО КОМПЮТЪРНО  
МОДЕЛИРАНЕ  
ЗА 4. КЛАС 
Автори:  
Антоанета Миланова,  
Величка Николова,  
Вера Георгиева
Размери: 21х29 см 
28 страници
ISBN 978–619–222–287–1 

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.

Антоанета Миланова
видеоуроци  
по компютърно  
моделиране
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КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО КОМПЮТЪРНО  
МОДЕЛИРАНЕ   
ЗА 4. КЛАС + CD
Автори:  
Антоанета Миланова,  
Величка Николова,  
Вера Георгиева
Размери: 21х29 см 
44 страници
ISBN 978–619–222–287–1 

Електронният вариант  
на учебника по компютърно  
моделиране за 4. клас е обогатен 
с допълнителни ресурси като видеоинструкции, инте-
рактивни задачи, подпомагащи осмислянето на знани-
ята, сюжетни анимации към задачи, които въвеждат 
учениците в описаните ситуации, поясняват ги и под-
сказват възможните решения. Към уроците за нови 
знания са разработени кратки е-уроци и тестове. 
Кратките е-уроци представят учебното съдържание 
в структуриран вид, следвайки заложените в учебната 
програма очаквани резултати. Те са разработени така, 
че да бъдат в помощ на учителя при преподаването в 
клас и да служат като самоподготовка на ученика. Към 
всеки урок за нови знания са предложени и кратки тес-
тове за проверка. Учителят може да ги използва като 
изходен или входен тест към всеки урок, а ученикът – 
за тренировка и затвърдяване на знанията.

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

В комплекта 
за учителя

Видео по компютърно моделиране за 4. клас

Кратък е-урок по компютърно моделиране  
за 4. клас

В книгата за учителя авторите на учебния комплект, 
които са действащи учители, дават ценни насоки за 
организирането на учебните часове по предмета. Ар-
хивът с всички ресурси може да бъде изтеглен свободно 
от следния адрес: prosveta.bg/kompmod. В него има две 
папки – „КМ 4. клас“ и „За учителя“. В папката „КМ 4. клас“ 
са ресурсите за задачите към учебника, предназначени 
за учениците. Те са организирани в подпапки. Всяка под-
папка носи номера на урока, за който е предназначена. 
В папката „За учителя“ са дадени примерни решения на 
задачи от учебното съдържание.
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КОМПЮТЪРНО 
МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС 
Автори: Даниела Дурева, 
Мая Касева, Георги Тупаров
Размери: 21х29 см 
68 страници
ISBN 978–954–01–3824–4 

Учебен комплект по компютърно 
моделиране за 4. клас 
„Чуден свят“

Със системата от задачи в учебника се осъществяват 
междупредметни връзки с всички учебни предмети и се 
реализират достъпност, системност, активност, на-
гледност, връзка на теорията с практиката. Уроците 
съдържат предизвикателство, което мотивира учени-
ците. Новите знания се изясняват около въвеждаща 
задача, а теоретичното съдържание е представено 

под формата на въпроси и отговори. С рубриката „Да 
припомним!“ се обобщава и систематизира вече изуче-
ното, а в рубриката „Знаеш ли, че?“ пропедевтично се 
обясняват понятия или се дава любопитна допълнител-
на информация по темата. Към учебника има множество 
предварително подготвени файлове за работа във ви-
зуална среда за програмиране.

Видеоуроците с учител, крат-
ките е-уроци, в които по ясен 
и достъпен начин се представя 
най-важното в урока, и интерактивните тестове за 
проверка на знанията и уменията разширяват значи-
телно инструментариума на учителя. Разнообразните 
интерактивни упражнения може да се използват в края 
на урока, в който са въведени новите понятия, или в 
началото на следващия урок – за затвърдяване на зна-
нията или устна проверка. Демонстрационните видео-
клипове може да се представят пред целия клас или да 
се дадат за самостоятелно усвояване на определени 
дейности от учениците.

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

Видеоурок по компютърно моделиране за 4. клас

В комплекта 
за учителя

Невена Чардакова
видеоуроци  
по компютърно  
моделиране
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Съдържа задачи за затвърдяване на знанията и умени-
ята на учениците по компютърно моделиране, които 
са продължение или част от работата по задачите, 
включени към съответния урок в учебника. Значител-
на част от задачите предполагат работа без компю-
тър. Включени са и такива, които учениците решават 
в тет радката, а отговорите проверяват чрез посо-
чените в учебника ресурсни файлове. Тетрадката съ-
държа тестове за диагностика на входно, междинно и 
изходно ниво.

За да се предпази от опасности в интернет, детето има нужда от надежден ориен-
тир. Таблото по компютърно моделиране обобщава 12 основни правила за безопасна 
работа с компютър и в интернет, като за всяко правило е посочено какво може и 
какво не е желателно да се прави. Общата илюстрация подкрепя изброените пра-
вила и преплита в едно всичко, което детето може да направи за безопасността и 
здравето си и за природата.

ТЕТРАДКА 
ПО КОМПЮТЪРНО  
МОДЕЛИРАНЕ  
ЗА 4. КЛАС 
Автори: Даниела Дурева,  
Мая Касева, Георги Тупаров
Размери: 21х29 см 
40 страници
ISBN 978–954–01–3825–1 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО КОМПЮТЪРНО  
МОДЕЛИРАНЕ   
ЗА 4. КЛАС + CD
Автори: Даниела Дурева,  
Мая Касева, Георги Тупаров
Размери: 21х29 см 
96 страници
ISBN 978-954-01-3921-0 

ТАБЛО „ДА РАБОТИМ 
БЕЗОПАСНО С КОМПЮ-
ТЪР И В ИНТЕРНЕТ“  
ПО КОМПЮТЪРНО  
МОДЕЛИРАНЕ    
ЗА 4. КЛАС 
Размери: 100х70 см 

В комплекта 
за учителя*

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.

* При избор на учебник по компютърно моделиране за 4. клас на Издателска група „Просвета“.



21

Ч
О

В
Е

К
Ъ

Т
 И

 О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

ТО

Учебен комплект по човекът  
и обществото за 4. клас 
„Голямото приключение“

Учебникът предлага на четвъртокласниците интересно и емоционално пътешест-
вие в миналото и настоящето на България. Всеки урок е увлекателен разказ за кра-
сотата и богатството на българската природа, за събития от нашата история и 
за хората, оставили следи в нея, за настоящето и предизвикателствата към съвре-
менния гражданин. 
Учебникът съдържа: 18 теми за нови знания; 11 урока за упражнения; 1 урок за практи-
чески дейности – „Работилница“. 
Методическата част е комбинация от разнообразни източници: илюстративен ма-
териал, карти, рубриките „Любопитно“, „Речник“, „Въпроси и задачи“.

Електронният вариант на учебника е обогатен с раз-
нообразни ресурси. Към уроците за нови знания са раз-
работени кратки е-уроци. Те представят учебното 
съдържание структурирано, така че да бъде удобно 
на учителя да го представи в час, а на ученика – да се 
подготви у дома. Освен това в е-учебника ще намерите 
много видеоимпресии, 360-градусови снимки, електронни 
ресурси с игрови и тестов характер, анимации, аудио-
документи и др.

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

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 
ЗА 4. КЛАС 
Автори: Силвия Цветан-
ска, Екатерина Михайло-
ва, Марияна Султанова
Размери: 21х29 см 
76 страници
ISBN 978–619–222–289–5

Интерактивен ресурс по човекът и обществото 
за 4. клас

Росица Митева
видеоуроци  
по човекът 
и обществото

В комплекта 
за учителя
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Тетрадката е важен елемент от учебния комплект по 
човекът и обществото за 4. клас. Тя дава възможност 
на четвъртокласника не само да възпроизвежда дадена 
информация, но и постоянно да развива своите умения, 
да изпитва своята наблюдателност и въображение. 
Към всеки урок за нови знания и упражнения са дадени 3 
или 4 задачи. Тяхната цел е чрез откриване на решени-
ята им ученикът още веднъж да повтори под различна 
форма компетентностите като очаквани резултати 
от учебната програма в 4. клас. Тетрадката съдържа: 
• задачи от типа „допиши“, „попълни“, „открий“, „свър-
жи“, „огради“, „отбележи“; 
• задачи с контурни карти и изображения, които може 
да се използват в час или за самоподготовка; 
• задача с игрови елемент към всеки урок; 
• два теста за начален и годишен преговор (диагнос-
тика на входното и изходното равнище);
• два обобщителни теста, съобразени по време с обоб-
щенията в учебника.

Помагала към комплекта

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО  
Помагало за избираемите  
учебни часове в 4. клас 
Автори: Силвия Цветанска, 
Екатерина Михайлова,  
Марияна Султанова
Размери: 21х29 см 
76 страници
ISBN 978–619–222–310–6

Помагалото е подходящо допълнение към всички одоб-
рени учебници по човекът и обществото за 4. клас. В 
него са включени интересни текстове и задачи, които 
разширяват представите на учениците по основни 
теми от учебното съдържание и провокират тяхното 
любопитство.
Задачите са разнообразни по своя характер:
• тестови задачи;
• задачи за съответствие;
• задачи за дешифриране;
• допълване на текст;
• анализиране на данни и работа с линия на времето;
• работа с географска карта и исторически документи;
• ребуси;
• кръстословици;
• творчески задачи, проекти и др.
Те стимулират въображението, развиват емоционал-
ната интелигентност, формират умения за самостоя-
телна и екипна изследователска дейност. 

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ  
И ОБЩЕСТВОТО  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Силвия Цветанска,  
Екатерина Михайлова,  
Марияна Султанова
Размери: 21х29 см 
54 страници
ISBN 978–619–222–237–6 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ЧОВЕКЪТ  
И ОБЩЕСТВОТО  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Силвия Цветанска,  
Екатерина Михайлова,  
Марияна Султанова
Размери: 21х29 см 
78 страници
ISBN 978-619-222-291-8

Образователната електронна платфор-
ма е-просвета може да бъде ползвана от 
всички ученици и родители чрез абонамент, 
който се предоставя в сътрудничество с 
водещата телекомуникационна компания А1.
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Учебен комплект по човекът  
и обществото за 4. клас 
„Чуден свят“

Учебникът е пряко ориентиран към активното обуче-
ние и овладяването на компетентности. Уроците са 
написани на достъпен и разбираем за четвъртокласни-
ците език. Рубриките следват равнищата на познава-
телния процес – от възприемане и запаметяване към 
прилагане и оценка на знанията. Включени са проблемни 

и евристични задачи, които развиват критическото 
мислене и способността за аргументиране. Те са под-
ходящи за работа по двойки или в малки групи, а при 
желание на учителя може да се организират в игрова 
или състезателна форма. 

Чрез електронния учебник уче-
ниците получават по-пълна и ре-
алистична представа за приро-
дата и миналото на България. Видеоуроците и 
кратките е-уроци подпомагат работата на учи-
теля и улесняват учениците при самоподготов-
ката им. Интерактивните ресурси и тестовете 
са ефективни при затвърдяване и проверяване 
на наученото. 
В е-учебника са включени документални филми от 
поредицата „5 минути София“, в които са пред-
ставени фрагменти от историята на днешната 
ни столица. Филмите от поредицата „Национа-
лен календар“ на БНТ разказват за важни събития 
след Освобождението на България. Добавени са 
и 360-градусови панорамни снимки на природни и 
исторически забележителности, както и видео-
кадри, заснети с дрон. 

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

В комплекта 
за учителя

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 
ЗА 4. КЛАС 
Автори: Пламен Павлов,  
Мария Босева, Цветелина 
Пейкова, Поли Рангелова
Размери: 21х29 см 
72 страници 
ISBN 978–954–01–3843–5

Данко Калапиш
видеоуроци  
по човекът
и обществото

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ  
И ОБЩЕСТВОТО  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Поли Рангелова,  
Мария Босева, Цветелина 
Пейкова
Размери: 21х29 см 
36 страници 
ISBN 978–954–01–3844-2

Тетрадката е полезно помагало, с което учениците ус-
пешно се подготвят по всички теми в учебника. Вклю-
чени са разнообразни по вид тестови задачи, както и 
упражнения за:
• търсене на последователност и съответствия; 
• откриване на верни или грешни твърдения; 
• работа с таблици, карти, схеми, кръстословици, ре-
шетки с думи и др.
След обобщителните теми учениците могат да напра-
вят самопроверка и самооценка на наученото.
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ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ 
Упражнения по човекът  
и обществото  
за целодневно обучение  
и самоподготовка вкъщи 
за 4. клас 
Автор: Тошко Тонев
Размери: 20х26 см 
32 страници
ISBN 978–954–01–3954–8 

АТЛАС С КОНТУРНИ КАРТИ 
И ТЕСТОВЕ 
по човекът   
и обществото за 4. клас 
Автор: Магдалена Дими-
трова, Мария Босева
Размери: 21х29 см 
28 страници
ISBN 978–954–01–4095–7 

ОБИЧАМЕ БЪЛГАРИЯ  
Помагало по човекът  
и обществото  
за задължителните  
и избираемите учебни 
часове в 4. клас
Автори: Поли Рангелова, 
Мария Босева
Размери: 21х29 см 
36 страници
ISBN 978–954–01–3943–2

Препоръчани помагала към всички 
учебни комплекти

Помагалото може да се използва с всеки учебник по чо-
векът и обществото за 4. клас. Съдържа тестови зада-
чи с избираем и свободен отговор, задачи за допълване 
на данни в таблици, схеми и текст, ребуси и кръстосло-
вици, творчески и изследователски задачи. Разнообраз-
ният им характер затвърдява и разширява уменията и 
по други учебни предмети, като български език и лите-
ратура, математика, компютърно моделиране.

С помощта на едри и четивни карти децата опозна-
ват природните области на България, разбират връз-
ката между природната среда и трудовата дейност, 
опазването на природата в защитени територии.
Десетки снимки онагледяват природни обекти, съби-
тия и личности.
Чрез задачите към картите учениците усвояват уме-
ния за работа с карта.

Помагала към комплекта

  Поредица
   1. – 4. клас

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ЧОВЕКЪТ  
И ОБЩЕСТВОТО  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Мария Босева, 
Цветелина Пейкова,  
Поли Рангелова
Размери: 21х29 см 
72 страници 
ISBN 978-954-01-3902-9

В комплекта 
за учителя*

ТАБЛО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО  
„МИНАЛОТО НА БЪЛГАРИЯ“
Размери: 100х70 см

В комплекта 
за учителя**

* При избор на учебник по човекът и обществото за 4. клас  
на Издателска група „Просвета“.
** При избор на учебник по човекът и обществото за 4. клас 
на Издателска група „Просвета“.
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Учебен комплект по човекът  
и природата за 4. клас 
„Голямото приключение“

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА  
ЗА 4. КЛАС  
Автори: Мария Кабасанова,  
Ели Пещерска, Мария 
Върбанова
Размери: 21х29 см 
144 страници
ISBN 978–619–222–266–6 

Учебникът гарантира постигане на всички очаквани 
резултати от обучението и предлага съвременно ак-
тивно учене на четвъртокласниците чрез:
• богато илюстрирани, достъпно и увлекателно напи-
сани уроци;
• лесно възприемане и осмисляне на учебното съдържание;
• разнообразни дейности, които провокират творчес-
кото  мислене;

• успешен подход за стимулиране на познавателната 
активност;
• развиване на способностите  за самостоятелна ра-
бота и за работа в екип;
• възможност за ефективно организиране на заложени-
те дейности; 
• повишаване на интереса към природните науки;
• формиране на висока екологична култура.

ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКЪТ  
И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС
Автори: Мария Кабасанова,  
Ели Пещерска, Мария Върба-
нова
Размери: 21х29 см 
80 страници
ISBN 978–619–222–267–3 

Тетрадката може да се използва както при усвояване, 
така и при за затвърдяване, разширяване и самопро-
верка на знанията. Включени са задачи, чрез които се 
извършват разнообразни учебни дейности:
• допълване на текст;
• извличане на информация от текст и снимки;
• попълване на данни в таблици и в схеми;
• пренасяне на знания и дейности в познати и в нови 
ситуации;
• заключения от наблюдения на природни обекти;
• изводи от опити, извършени в час и в домашни усло-
вия;
• решаване на кръстословици, игрословици и тестови 
задачи;
• свързване, оцветяване и рисуване;
• самопроверка и самооценка на знанията.

Детелина Делева
видеоуроци  
по човекът и природата
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КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ЧОВЕКЪТ  
И ПРИРОДАТА  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Мария Кабасанова,  
Ели Пещерска, Мария Вър-
банова
Размери: 21х29 см 
112 страници
ISBN 978–619–222–268–0

Електронният учебник допринася 
за обогатяване на представи-
те на четвъртокласниците и за 
по-пълно усвояване на знанията. Той предоставя мно-
гообразие от интерактивни ресурси:
• кратки е-уроци, с които учениците учат по-лесно; 
• тестове за самопроверка към всеки електронен урок;
• видеоуроци с учител по трудните за преподаване и 
усвояване теми;
• занимателни задачи за затвърдяване и самопроверка 
на наученото;
• анимирани видеофилми за по-пълно и по-впечатлява-
що възприемане на знанията;
• филми за природни обекти за онагледяване на инфор-
мацията;
• 360-градусови обиколки из защитени територии.

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

Видеоурок по човекът и природата за 4. клас

Кратък 
е-урок по 
човекът и 
природата  
за 4. клас

В комплекта 
за учителя

е-просвета е носител на Специалната 
награда на журито на най-големия европей-
ски конкурс за учебници и учебни материали 
BELMA.

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 
книжарница – e-uchebnik.bg. Препоръчайте 
платформата и на Вашите ученици.
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Учебен комплект по човекът  
и природата за 4. клас „Чуден свят“

Текстовете в учебника са съобразени с възрастовите и 
познавателните възможности на учениците. Информа-
цията е онагледена чрез илюстрации и богат снимков 
материал. В учебника са включени:
• разнообразни задачи за индивидуална, партньорска и 
групова работа;
• казуси, които дават възможност за диференцирано 
обучение;

• задачи за контрол и проверка на знания;
• разнообразни опити;
• допълнителна, любопитна информация;
• уроци екскурзии;
• уроци за проектна работа.
Така поднесено, учебното съдържание дава възмож-
ност на ученика да стане активен участник в учебния 
процес.

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА  
ЗА 4. КЛАС 
Автори:  
Людмила Зафирова,  
Снежана Лазарова,  
Георги Георгиев
Размери: 21х29 см 
144 страници 
ISBN 978–954–01–3835–0

ТЕТРАДКА  
ПО ЧОВЕКЪТ  
И ПРИРОДАТА  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Людмила Зафирова, 
Снежана Лазарова, 
Георги Георгиев
Размери: 21х29 см 
80 страници 
ISBN 978–954–01–3836–7

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ЧОВЕКЪТ  
И ПРИРОДАТА  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Людмила Зафирова,  
Снежана Лазарова, 
Георги Георгиев
Размери: 21х29 см 
144 страници 
ISBN 978–954–01–3831–2

Тетрадката включва:
• творчески задачи;
• задачи за свързване, оцветяване и рисуване;
• решаване на тестови задачи;
• допълване на текст и попълване на таблици и схеми;
• опити и проучвания;
• кръстословици и игрословици.  

Ели Пещерска
видеоуроци  
по човекът и природата

Последвайте ни във фейсбук и инстаграм и 
се абонирайте за ютюб канала на Издател-
ска група „Просвета“.
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Препоръчани помагала 
към всички учебни комплекти

ВЪЛШЕБНОТО КЛЮЧЕ 
Упражнения по човекът  
и природата за целодневно 
обучение и самоподготовка  
вкъщи за 4. клас 
Автори: Людмила Зафирова, 
Татяна Вълчева-Стоянова
Размери: 20х26 см 
44 страници
ISBN 978–954–01–3935–7 

Учебното помагало е подходящо не само при самоподго-
товката на учениците, но и в задължителните, избира-
емите и факултативните учебни часове по предмета. 
Четвъртокласниците затвърдяват и разширяват зна-
нията си по занимателен начин чрез: 
• решаване на кръстословици и игрословици;
• допълване на пропуснати думи в изречения и текстове;
• попълване на данни в таблици и в схеми;
• пренасяне на знания и дейности в познати и нови си-
туации;
• решаване на казуси и работа по проекти;
• съотнасяне и свързване на части от смислови цялости;
• посочване на вярно/грешно твърдение;
• свързване, оцветяване и рисуване.

  Поредица
   1. – 4. клас

Електронният учебник включва 
богат набор от допълнителни 
ресурси: 
• кратки е-уроци с обобщение на най-същественото;
• видеоуроци с учител, който представя новите поня-
тия и определения ясно и достъпно;
• анимирани видеофилми на природни явления и процеси; 
• видеоклипове и галерии от снимки с природни обекти;
• 360-градусови панорамни снимки на защитени места;
• занимателни и тестови задачи;
• тестове за самопроверка към всеки е-урок.
Електронните ресурси визуализират представите на 
четвъртокласниците за природната среда и дават 
възможност за интерактивно обучение.

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

В комплекта 
за учителя

Видеоурок по човекът и природата за 4. клас

* При избор на учебник по човекът и природата за 4. клас  
на Издателска група „Просвета“.

Електронното училище на България 
е-просвета 2.0 е достъпно на лаптоп,  
телефон и таблет.

В е-просвета 2.0 разполагате с всички 
учебници на Издателска група „Просвета“  
в електронен вариант.

В комплекта 
за учителя

Очаквайте!

Автори: Людмила Зафирова, 
Ели Пещерска

ПОМАГАЛО ЗА  
ИЗБИРАЕМИТЕ  

УЧЕБНИ ЧАСОВЕ  
ПО ЧОВЕКЪТ  

И ПРИРОДАТА  
ЗА 4. КЛАС
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МУЗИКА ЗА 4. КЛАС 
Автори: 
Галунка Калоферова,  
Вяра Сотирова, 
Росица Драганова
Размери: 21х29 см 
64 страници
ISBN 978–619–222–269–7  

Учебен комплект по музика  
за 4. клас „Голямото приключение“

4 CD*

Учебникът предлага интересни пътешествия из пъс-
трия свят на музиката, нови приятни песни, някои от 
които са писани специално за този комплект, музика за 
слушане от световноизвестни композитори. Ученици-
те ще правят звукови картини, ще импровизират, ще 
експериментират, ще надникнат в света на звукоза-
писната техника.
Образователните и възпитателните цели се пости-

гат в творческа среда. Темите, свързани с календар-
ните празници, са обособени в раздел „Песни за сезони 
и празници“, което улеснява работата на учителите 
независимо от организацията на часовете – един или 
два за учебния срок. Годишният преговор обхваща най-
важ ните знания и умения, придобити в началния етап 
на обучението по музика.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС
Автори: 
Галунка Калоферова,  
Вяра Сотирова, 
Росица Драганова
Размери: 17х24 см 
116 страници
ISBN 978-619-222-270-3 

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА  
ЗА 4. КЛАС
Автори: 
Галунка Калоферова,  
Вяра Сотирова, 
Росица Драганова
Размери: 21х29 см 
32 страници
ISBN 978–619–222–271–0 

Тетрадката може да бъде използвана в различни форми 
на работа както групово по време на урока, така и инди-
видуално в клас и у дома. Тетрадката съдържа: 
• занимателни задачи – лабиринти, кръстословици и др., 
които неусетно и атрактивно подпомагат усвояване-
то на основните понятия;
• страници за диагностика, с които улеснява учителя 
при проверката и оценката на знанията.

В комплекта 
за учителя**

* При избор на учебник по музика за 4. клас на „Просвета Плюс“.
** При избор на учебник по музика за 4. клас на „Просвета Плюс“.
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МУЗИКА ЗА 4. КЛАС 
Автори: Пенка Минчева,  
Красимира Филева,  
Диана Кацарова
Размери: 21х29 см 
64 страници
ISBN 978–954–01–3846–6

3 CD*

И в 4. клас най-важната цел на авторите на учебника на 
„Просвета – София“ е да стимулират децата да пеят 
и да слушат музика с желание. За целта са подбрани 
забавни детски песни със съвременни аранжименти и 
с различна трудност. Техни автори са музикални педа-
гози, млади творци, както и добре познати утвърдени 
композитори. Професионално изработените инстру-
ментални съпроводи помагат за индивидуалната и гру-
повата изява на младите изпълнители.
Традиционно силна страна на учебника са народните 

песни – хороводни, весели, хумористични, представени 
от известни изпълнители. Предложени са с интересен 
и разнообразен съпровод.
Новите знания допълват и обогатяват наученото за 
музикалните инструменти и оркестрите, в които сви-
рят. Подбраните пиеси за слушане „рисуват“ картини, 
разкриват богата палитра от чувства и преживява-
ния. Отново е поставен акцент на творческата дей-
ност – съчиняване на съпровод с детски музикални ин-
струменти, съчиняване на мелодии по текст и др.

Учебен комплект по музика 
за 4. клас „Чуден свят“

Eлектронният учебник съдържа 
всички звукови файлове към уро-
ците – примерите за слушане, 
песните и инструменталните съпроводи. Той е обога-
тен и с много интерактивни дидактически материали. 
Кратките е-уроци представят материала синтезира-
но, като разчитат на игрови елемент. С помощта на 
музикални загадки, разнообразни упражнения и задачи 
за отгатване, както и на флипкарти, те гарантират 
осмисляне и вникване в учебния материал и добро на-
строение през целия учебен час.

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

В комплекта 
за учителя

Кратък е-урок по музика за 4. клас

* При избор на учебник по музика за 4. клас на „Просвета – София“.
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В електронния вариант на учебника по музика са пред-
ложени професионални студийни записи на песните за 
слушане и изпълнение, както и техните инструмен-
тални съпроводи. Разнообразните видеоматериали са 
алтернативен вариант за наблюдение. Те отвеждат 
децата в звукозаписно студио, представят разнообра-
зието на изучаваните народни танци, електронните и 
електроакустичните инструменти, откъси от мюзи-
къл, концерти и др. Електронните уроци поднасят ма-
териала стегнато и занимателно. С тях учебният час 
– присъствено или дистанционно, минава неусетно, а 
усвояването на знанията е гарантирано.

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

В комплекта 
за учителя

ТЕТРАДКА ПО МУЗИКА  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Пенка Минчева,  
Красимира Филева, 
Диана Кацарова
Размери: 21х29 см 
32 страници
ISBN 978–954–01–3848–0

Материалът в тетрадката е структуриран и съобра-
зен с последователното възприемане и усвояване на 
знанията в учебника. Тя ги допълва и обогатява. Внася 
интересни игрови елементи с помощта на разнообразни 
задачи, забавни текстове, ребуси и кръстословици.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО МУЗИКА ЗА 4. КЛАС
Автори: Пенка Минчева,  
Красимира Филева, 
Диана Кацарова
Размери: 17х24 см 
76 страници
ISBN 978-954-01-3847-3

Материалите в е-просвета са съобразени с 
учебните програми на МОН и са подходящи 
за всички, независимо от учебниците, които 
ползват в училище.

Близо 40 000 интерактивни ресурса, като 
тестове за самопроверка, игри, филми, 3D 
анимации и упражнения, разнообразяват 
учебния процес.

Кратък е-урок по музика за 4. клас

В комплекта 
за учителя*

* При избор на учебник по музика за 4. клас на „Просвета – София“.
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО  
ИЗКУСТВО ЗА 4. КЛАС
Автори: Петер Цанев,  
Ралица Карапантева,  
Галя Страшилова
Размери: 21х29 см 
60 страници
ISBN 978–619–222–273–4 

Учебен комплект по изобразително 
изкуство за 4. клас
„Голямото приключение“

Създаден от утвърден колектив от автори, учебни-
кът се отличава с кратки, но изчерпателни уроци, в 
които новите понятия са ясно и достъпно обяснени. 
Учебникът съдържа оригинални задачи, свързани с тай-
ните на рисуването, моделирането и изобразителни-
те възможности на нови материали и техники. Осно-
вен 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 
четвъртокласниците.

Електронният учебник съдържа: 
• разнообразни ресурси, които са забавни и с различни 
нива на сложност;
• видеофилми, които показват изобразителни техники;
• презентации;
• интерактивни задачи. 
С тяхна помощ се разширява методическият инстру-
ментариум на учителя, което прави уроците по изоб-
разително изкуство още по-увлекателни и улеснява 
преподаването и ученето.

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

В комплекта 
за учителя

Учебен видеоклип  
по изобразително 
изкус тво за 4. клас
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КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО  
ИЗКУСТВО ЗА 4. КЛАС
Автори: Петер Цанев,  
Ралица Карапантева,  
Галя Страшилова
Размери: 17х24 см 
60 страници
ISBN 978-619-222-272-7

Учебен комплект по изобразително 
изкуство за 4. клас „Чуден свят“

ИЗОБРАЗИТЕЛНО  
ИЗКУСТВО ЗА 4. КЛАС
Автори: Лучия Ангелова, 
Пламен Легкоступ, 
Гергана Михайлова- 
Недкова, Симона Пеловска
Размери: 21х29 см 
76 страници
ISBN 978-954-01-3840-4 

Богато илюстриран и лесен за работа, последният 
учебник от поредицата „Чуден свят” дава възможност 
както на ученика, така и на учителя да прояви твор-
чество и фантазия. Има и още няколко предимства:
• добре онагледени изобразителни техники;
• тестове за входяща и изходяща диагностика;
• задачи с различна степен на трудност;
• задачи, стимулиращи самостоятелната и груповата 
изследователска работа;
• речник на понятията с допълнителна информация;
• богати междупредметни връзки.
Новите знания и понятия се усвояват чрез разнообраз-
ни изобразителни и игрови дейности, които надграж-

дат уменията, придобити в предишните три класа. 
Уроците са кратки, с ясни и точни определения за по-
нятията. Илюстрациите са добре балансирана смес 
от класически произведения на изобразителното изку-
ство, детско творчество и снимки. Творческите зада-
чи включват създаване на рисунки, апликации, пластики, 
художествени конструкции, изпълнени с разно образни 
изобразителни материали и техники.
Впечатление прави атрактивната организация на 
страниците: уроците за нови знания са оцветени в 
синьо, за затвърдяване и обобщение – в червено, а за 
проверка – в жълто.

Образователната електронна платформа 
е-просвета може да бъде ползвана от всички 
ученици и родители чрез абонамент, който 
се предоставя в сътрудничество с водеща-
та телекомуникационна компания А1.
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Учебен видеоклип по изобразително изкуство  
за 4. клас

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО  
ИЗКУСТВО ЗА 4. КЛАС
Автори: Лучия Ангелова, 
Пламен Легкоступ,  
Гергана Михайлова- 
Недкова, Симона Пеловска
Размери: 17х24 см 
84 страници
ISBN 978-954-01-3905-0

Електронният учебник съдържа 
разнообразни мултимедийни ре-
сурси, които стимулират наблю-
дателността, бързината на реакцията и творческо-
то мислене на четвъртокласниците. Това са:
• интерактивни упражнения и задачи;
• кръстословици;
• пъзели и състезателни игри;
• видеофилми, показващи изобразителни техники;
• галерии от снимки.
Те са забавни и допълват материала от печатния учеб-
ник, формират умения и развиват художествената 
култура на ученика, който има възможност сам да про-
вери знанията си и да се оцени.

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

В комплекта 
за учителя

Презентация по изобразително 
изкуство за 4. клас

ДВУСТРАННО ТАБЛО  
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО  
ЗА 4. КЛАС „ПОРТРЕТЪТ  
В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО“
Размери: 70х100 см

В комплекта 
за учителя*

* При избор на учебник по изобразително изкуство за 4. клас на Издателска група „Просвета“.
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ТЕХНОЛОГИИ  
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  
ЗА 4. КЛАС 
Автори: Любен Витанов,  
Елисавета Васова 
Размери: 21х29 см 
48 страници
ISBN 978–619–222–281–9

Учебен комплект по технологии  
и предприемачество за 4. клас 
„Голямото приключение“

Учебникът предлага разнообразни и достъпни дейности, в които учениците не само 
усвояват технологични знания, но и изработват някои по-сложни изделия по точни 
инструкции и образец. Те разширяват практическите си умения в три групи техно-
логии: измерване, чертане и обработване, непосредствено свързани с конструира-
нето и моделирането. 
Чрез стимулирането на позитивни нагласи и ценностни отношения към различните 
машини, механизми, инструменти и устройства, с които човекът въздейства върху 
заобикалящия го свят, се формира интерес към техниката и технологиите. Важни 
елементи на обучението са: работа по малки проекти, работа в екип, самооценява-
не и др.

Кратките е-уроци представят материала 
стегнато, разбираемо и увлекателно.

Видеоуроците дават равен достъп  
до образование на всички ученици  
при дистанционно обучение.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ТЕХНОЛОГИИ  
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  
ЗА 4. КЛАС
Автор: Любен Витанов, 
Елисавета Васова
Размери: 21х29 см 
56 страници
ISBN 978-619-222-283-3
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АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ  
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  
ЗА 4. КЛАС
Автор: Любен Витанов
Размери: 21х29 см 
40 страници
ISBN 978–619–222–282–6

Албумът съдържа:
• комплект с материали, необходими за изработване на 
изделията; 
• страници от картон и хартия с цветни приложения за 
работа по темите;
• тестови задачи за входяща и изходяща диагностика;
• снимки на всички изделия от албума със знаци за оценка 
и самооценка, които учениците попълват след изработ-
ването им. 
Предложеният подход съдейства за развиването на 
емоционалната интелигентност на четвъртокласни-
ците.

В електронния учебник чрез спе-
циално създадени учебни филми 
са показани всички основни технологии и най-трудни-
те за изработване изделия. За по-добро онагледяване 
са включени и разнообразни снимки, видеоматериали, 
задачи, игри, тестове. Част от ресурсите ефективно 
апробират знанията на учениците и им дават възмож-
ност за самооценка и самоконтрол. Всичко това прави 
обучението лесно, забавно и атрактивно.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

В комплекта 
за учителя

В комплекта 
за учителя*

* При избор на учебник по технологии и предприемачество за 4. клас на „Просвета Плюс“.

Презентация по технологии и предприемачество  
за 4. клас

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 
книжарница – e-uchebnik.bg. Препоръчайте 
платформата и на Вашите ученици.

Образователната електронна платформа 
е-просвета може да бъде ползвана от всички 
ученици и родители чрез абонамент, който 
се предоставя в сътрудничество с водеща-
та телекомуникационна компания А1.
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Учебен комплект по технологии  
и предприемачество за 4. клас 
„Чуден свят“

ТЕХНОЛОГИИ  
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  
ЗА 4. КЛАС 
Автори: Георги Иванов,  
Ангелина Калинова 
Размери: 21х29 см 
48 страници
ISBN 978–954–01–3845–9 

Учебникът се основава на личностно ориентирания подход при работата с учени-
ците, на ученето чрез правене и преживяване. В него е заложена идеята, че крите-
рият за успех е удовлетвореността на всеки ученик, радостта от постиженията, 
които са различни за всяко дете. Учебното съдържание е диференцирано по степен 
на трудност според познавателните и практическите възможности на учениците. 
Чрез него децата опознават себе си и своите силни страни, използват ги за себе-
утвърждаване в междуличностното общуване. Учат се да разпознават емоциите 
си, да ги управляват и – по възможност – да ги преобразуват. Формират умения за 
екипно взаимодействие.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ТЕХНОЛОГИИ  
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  
ЗА 4. КЛАС 
Автори: Георги Иванов,  
Ангелина Калинова 
Размери: 21х29 см 
32 страници
ISBN 978–954–01–3842–8

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

Последвайте ни във фейсбук и инстаграм и 
се абонирайте за ютюб канала на Издател-
ска група „Просвета“.
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АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ  
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  
ЗА 4. КЛАС 
Автори: Георги Иванов,  
Ангелина Калинова 
Размери: 21х29 см 
32 страници
ISBN 978–954–01–3842–8

Учебното помагало осигурява необходимите материа
ли за работа с учебника. То съдържа разгъвки и изобра
жения от хартия и картон. Към него се предлага и плик 
с работни материали за осъществяване на практичес
ката дейност в учебните часове. 

Учебен видеоклип по 
технологии и предприе-
мачество за 4. клас

Електронният учебник разно
образява учебния процес. Крат
ките еуроци съдържат синтезирана информация по 
конкретна тема и допълнителни ресурси. Интерактив
ните тестови задачи служат за проверка и затвърдя
ване на знанията и уменията на учениците. Галерии 
от снимки и допълнителни визуализации обогатяват 
жизнения им опит. Към част от темите са предложе
ни учебни филми с демонстрации на изработването на 
изделия от приложенията в албума. 

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg

В комплекта 
за учителя

Учебен видеоклип по технологии и предприема-
чество за 4. клас

В комплекта 
за учителя*

* При избор на учебник по технологии и предприемачество  
за 4. клас на „Просвета – София“.
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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 Awards), в категория 
„Учебни материали за деца от 8 до 10 години”.

HELLO! NEW EDITION. 
УЧЕБНИК ПО АНГЛИЙ-
СКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
Автори: Емилия Колева,  
Елка Ставрева 
Размери: 21х29 см 
76 страници
ISBN 978–954–01–3814–5

HELLO! NEW EDITION. 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА  
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Емилия Колева,  
Елка Ставрева 
Размери: 21х29 см 
72 страници
ISBN 978–954–01–3816–9

Учебен комплект 
по английски език 
Hello! New Edition за 4. клас

Учебната тетрадка съдържа: 
• разнообразни, градирани по трудност упражнения за 
затвърдяване на лексиката и граматиката, с фокус 
върху специфичните трудности за българските учени-
ци;
• задачи за развиване на уменията писане, четене и слу-
шане с разбиране;
• интригуващи текстове върху изучаваните теми, кои-
то обогатяват знанията на учениците за България и 
англоезичния свят;
• шест теста за самооценка, които подготвят учени-
ците за реална проверка на знанията им.

Учебникът се състои от 32 урока, които:
• гарантират успешно завършване на първия важен 
етап от изучаването на английски език в училище;
• включват внимателно подбран граматичен и лексика-
лен материал и добре балансирано учебно съдържание с 
достатъчно възможност за упражнение и преговор;
• въвеждат граматичните структури във фрази от ре-
алния език, които учениците се научават да използват 
с лекота;

• съдържат обобщителни уроци под формата на про-
екти, които представят ежедневието на реални деца 
и отношенията им със семейството и приятелите и 
предлагат чудесна възможност за персонализиране на 
езика;
• формират основите на междукултурното общуване и 
толерантността към различните култури и изграждат 
основни личностни ценности.
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___________________________________
* Примерните тестове и звукозаписите към тях може да бъдат из-
теглени безплатно от e-uchebnik.bg. Необходимо е да имате регис-
трация в сайта и да сте влезли в профила си.

Двата аудиодиска съдържат записи на всички диалози, 
песни и упражнения за слушане в учебника и учебната 
тетрадка. Записите са направени от носители на ези-
ка и дават точни образци на фонетични и интонацион-
ни модели. Като бонус са включени и записи на инстру-
ментали към песните.

HELLO! NEW EDITION. 
АУДИОДИСКОВЕ № 1 И № 2 
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
Автори: Емилия Колева,  
Елка Ставрева 

E-учебникът съдържа:
• кратки е-уроци с методически 
бележки за учителя и анимации, 
илюстриращи важни теми от изучавания материал;
• тестови задачи за самопроверка след всеки кратък 
е-урок;
• интерактивни упражнения, отговори към тях и въз-
можност за самооценка;
• всички аудиозаписи на диалозите, упражненията и 
песните.
Кратките е-уроци дават възможност за разнообразя-
ване на традиционната работа с учебника чрез подна-
сяне на учебния материал под формата на интерак-
тивни презентации към уроците за нови знания. Те са 
отлична възможност както за преподаване на урока в 
час, така и за самоподготовка вкъщи. Материалът от 
учебника е представен върху атрактивни слайдове, в 
които учениците могат да обръщат двустранни кар-
ти с текст и изображения или да използват вградени 
бутони с отговори към упражненията. Презентации-
те съдържат и обяснения на български език, както и 
допълнителни визуални материали, като изображения, 
кратки видеофилми и анимации.

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

В комплекта 
за учителя

HELLO! NEW EDITION. 
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Емилия Колева,  
Елка Ставрева 
Размери: 21х29 см 
144 страници
ISBN 978–954–01–3815–2

Тест по английски език за 4. клас.
Тема: She took part in a pillow fight

Кратък е-урок  
по английски език 
за 4. клас 
Тема: She took 
part in a pillow 
fight

Електронен учебник по 
английски език за 4. клас
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Помагала към комплекта

Комплектът от 24 флашкарти по английски език  съ-
държа рисунки, илюстриращи значението на основни 
глаголи, които се въвеждат и затвърдяват в началния 
етап. Картите дават възможност на учителя да из-
ползва в часовете разнообразни игрови формати при 
работата по различни теми. Учебните цели се пости-
гат чрез активизиране на зрителната и двигателната 
памет, като едновременно учениците получават удо-
волствие от процеса на учене.
Картите може да се използват за затвърдяване на 
 лексиката и граматиката, а също и за развиване на ко-
муникативните умения на учениците.
Може да намерите много идеи и методически препо-
ръки за езикови игри и упражнения с флашкартите на 
prosveta.bg/flashkarti.

Изцяло преработеното и осъвременено помагало:
• съдържа степенувани по трудност упражнения, съобразени с темите и гра-
матиката, включени в най-актуалните учебни програми по английски език за  
3. – 4. клас;
• обобщителни уроци, които проверяват четенето с разбиране, лексиката, грама-
тиката и писането;
• примерни комплексни тестове;
• кратка илюстрирана граматика с обяснения на български език;
• отговори на всички задачи. 
Помагалото може да допълни всяка езикова система, като улеснява и разно образява 
обучението и дава възможност за работа над типични грешки и пропуски в знанията. 
Сборникът е ценен помощник и в избираемите учебни часове.

TEST YOUR ENGLISH. 
NEW EDITION
Автор: Аделина Кръстева
Размери: 21x29 см 
144 страници
ISBN 978-954-01-4023-0

HELLO! NEW EDITION. 
FLASHPACK VERBS 
КОМПЛЕКТ 24 КАРТИ 
„ГЛАГОЛИ“
Размери: 18х15 см 
24 флашкарти
ISBN 978–954–01–2652–4

НОВО

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

В комплекта 
за учителя*

В комплекта 
за учителя**

* При избор на учебник по английски език за 4. клас на „Просвета – София“.
** При избор на учебник по английски език за 4. клас на „Просвета – София“.
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Учебен комплект 
по немски език 
Funkel Neu за 4. клас

FUNKEL NEU. 
УЧЕБНИК ПО НЕМСКИ 
ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
Автор: Искра Лазарова
Размери: 21х29 см 
92 страници
ISBN 978–954–01–3819–0

Учебникът се състои от четири моду-
ла, разделени на три тематично обе-
динени учебни единици. С негова помощ 
учениците: 
• развиват езиковите си умения чрез 
атрактивни задачи и дейности, подхо-
дящи за всички типове учене;
• системно преговарят и надграждат 
граматичните и лексикалните си зна-
ния;
• получават много възможности за пер-
сонализация и употреба на езика в реал-
ни комуникативни ситуации;
• участват в проектни дейности и гру-
пова работа върху детското списание 
Funkel-Magazin;
• разширяват знанията си за различни 
аспекти от живота в немскоезичните 
страни, своя живот в България.

FUNKEL NEU. 
УЧЕБНА ТЕТРАДКА  
ПО НЕМСКИ ЕЗИК  
ЗА 4. КЛАС
Автор: Искра Лазарова
Размери: 21х29 см 
64 страници
ISBN 978–954–01–3820–6

FUNKEL NEU. 
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО НЕМСКИ ЕЗИК  
ЗА 4. КЛАС
Автор: Искра Лазарова
Размери: 21х29 см 
56 страници
ISBN 978–954–01–3821–3

FUNKEL NEU.  
АУДИОДИСК ПО НЕМСКИ ЕЗИК 
ЗА 4. КЛАС
Автор: Искра Лазарова 

Учебната тетрадка съдържа: 
• задачи за развиване на умението писане;
• разнообразни упражнения за затвърдяване на новата 
лексика и граматика;
• упражнения за овладяване и затвърдяване на право-
писни особености в немския език;
• интересни познавателни текстове;
• весели езикови игри.

Аудиодискът съдържа записи на всички упражнения за 
слушане в учебника. Той е незаменимо помощно сред-
ство при овладяването на произношението и инто-
нацията. В него са включени всички стихотворения и 
песни от учебния комплект. 

е-просвета е интегрирана в лицензираната 
от МОН платформа Microsoft Teams, както 
и в платформата Google Classroom.
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E-учебникът съдържа:
• кратки е-уроци с методически бележки за учителя;
• тестови задачи за самопроверка след всеки кратък 
е-урок;
• интерактивни упражнения за затвърдяване на лекси-
ката и граматиката, отговори към тях и възможност 
за самооценка;
• всички аудиозаписи на упражненията за слушане с раз-
биране, песните и упражненията за правилно произно-
шение.
Кратките е-уроци разнообразяват традиционната 

ра бота с учебника чрез поднасяне на учебния мате-
риал под формата на интерактивни презентации 
към уроците за нови знания. Те са отлична възмож-
ност както за преподаване на урока в час, така и за 
самоподготовка вкъщи. Материалът от учебника е 
представен върху атрактивни слайдове, в които уче-
ниците могат да обръщат двустранни карти с текст 
и изображения или да използват вградени бутони с от-
говори към упражненията. Презентациите съдържат 
допълнителни визуални материали, като изображения 
и кратки видеофилми.

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

В комплекта 
за учителя

Помагала към комплекта

Комплектът от 24 флашкарти по немски език съдържа 
рисунки, илюстриращи значението на основни глаголи, 
които се въвеждат и затвърдяват в начален етап. 
Картите дават възможност на учителя да използва в 
часовете разнообразни игрови формати при работа-
та по различни теми. Учебните цели се постигат чрез 
активизиране на зрителната и двигателната памет, 
като едновременно учениците получават удоволствие 
от процеса на учене.
Картите може да се използват за затвърдяване на 
 лексиката и граматиката, а също и за развиване на ко-
муникативните умения на учениците.
Може да намерите много идеи и методически препо-
ръки за езикови игри и упражнения с флашкартите на 
prosveta.bg/flashkarti.

FUNKEL NEU.  
LERHKARTEN VERBEN 
КОМПЛЕКТ 24 КАРТИ 
„ГЛАГОЛИ“
Размери: 18х15 см 
24 флашкарти
ISBN 978–954–01–2650–0

В комплекта 
за учителя*

Тест по немски език за 4. клас.  
Тема: Die Kochstunde

Кратък е-урок по немски език за 4. клас. 
Тема: Die Kochstunde

* При избор на учебник по немски език за 4. клас на „Просвета – София“.
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МАТРËШКА.  
УЧЕБНИК ПО РУСКИ ЕЗИК 
ЗА 4. КЛАС
Автори: Анна Деянова- 
Атанасова, Антония  
Радкова, Олга Чубарова
Размери: 21х29 см 
96 страници
ISBN 978–954–01–3857–2 

МАТРËШКА.  
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО РУСКИ ЕЗИК  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Анна Деянова- 
Атанасова, Антония 
Радкова
Размери: 21х29 см 
52 страници
ISBN 978–954–01–3856–5

Учебен комплект  
по руски език
МАТРЁШКА за 4. kлас

МАТРËШКА.  
УЧЕБНА ТЕТРАДКА  
ПО РУСКИ ЕЗИК  
ЗА 4. КЛАС
Автори: Анна Деянова- 
Атанасова, Антония  
Радкова
Размери: 21х29 см 
36 страници
ISBN 978–954–01–3855–8

Учебната тетрадка съдържа: 
• подходящи за индивидуална и групова работа задачи за 
усвояване на лексиката и граматиката, за развиване на 
уменията четене, писане и говорене;
• тестове за самопроверка;
• портфолио.

Учебникът е създаден специално за бъл-
гарските ученици и отчита типичните 
за българите трудности при усвояване 
на руския език. Той предлага:
• три глави с лексикални теми от учеб-
ната програма, три преговорни урока, 
три проекта, страници, посветени на 
градове и природни обекти в Русия;
• разнообразни задачи за изграждане на 
лексикални и граматични знания;
• развиване на езиковите умения чрез 
забавно текстово и зрително съдър-
жание, което мотивира интереса към 
езика;
• интересни информативни текстове, 
включително адаптирани произведения 
от руски детски автори;
• руско-български поурочен речник.

МАТРËШКА.  
АУДИОДИСК ПО РУСКИ 
ЕЗИК ЗА 4. КЛАС
Автори: Анна Деянова-Ата-
насова, Антония Радкова, 
Олга Чубарова

Аудиодискът съдържа записи на всички упражнения, диа-
лози и текстове за слушане в учебника. Записите са нап-
равени от носители на езика и дават правилните образ-
ци на фонетичните и интонационните модели.

Материалите в е-просвета са съобразени с 
учебните програми на МОН и са подходящи 
за всички, независимо от учебниците, които 
ползват в училище.
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Помагала към комплекта

Комплектът от 24 флашкарти по руски език съдържа ри-
сунки, илюстриращи значението на основни глаголи, кои-
то се въвеждат и затвърдяват в начален етап. Карти-
те дават възможност на учителя да използва в часовете 
разнообразни игрови формати при работата по различни 
теми. Учебните цели се постигат чрез активизиране на 
зрителната и двигателната памет, като същевременно 
учениците получават удоволствие от процеса на учене.
Картите може да се използват за затвърдяване на 
 лексиката и граматиката, а също за развиване на ко-
муникативните умения на учениците.
Може да намерите много идеи и методически препо-
ръки за езикови игри и упражнения с флашкартите на 
prosveta.bg/flashkarti.

МАТРËШКА.  
НАБОР ФЛЕШ-КАРТ  
ГЛАГОЛЫ КОМПЛЕКТ  
24 КАРТИ „ГЛАГОЛИ“
Размери: 18х15 см 
24 флашкарти
ISBN 978–954–01–2651–7

Eлектронният учебник съдържа:
• кратки е-уроци с методически 
бележки за учителя;
• тестови задачи за самопроверка след всеки кратък 
е-урок;
• всички аудиозаписи на упражнения, диалози и тексто-
ве за слушане;
• интерактивни упражнения за затвърдяване на изу-
чавания материал, отговори към тях и възможност за 
самооценка.
Кратките е-уроци разнообразяват традиционната 

работа с учебника чрез поднасяне на учебния мате-
риал под формата на интерактивни презентации към 
уроците за нови знания. Те са отлична интерактивна 
възможност както за преподаване на урока в час, така 
и за самоподготовка вкъщи. Учебното съдържание е 
представено върху атрактивни слайдове, в които уче-
ниците могат да обръщат двустранни карти с текст 
и изображения или да използват вградени бутони с от-
говори към упражненията. Към е-уроците са включени 
песни и кратки филмчета за интересни обекти в Русия.

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

В комплекта 
за учителя

Кратък е-урок по руски език за 4. клас.  
Тема: Праздник в школе

Интерактивен ресурс по руски език за 4. клас

В комплекта 
за учителя*

* При избор на учебник по руски език за 4. клас на „Просвета – София“.
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РЕЛИГИЯ 
ХРИСТИЯНСТВО –  
ПРАВОСЛАВИЕ 
ЗА 4. КЛАС
Автори: Емилия Василева, 
Виолета Рогачева
Размери: 17x24 см
104 страници
ISBN 978–954–01–4047-6

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

Религия 
Християнство – православие 
за 4. клас

  Поредица
   1. – 4. клас

Учебникът обогатява и надгражда познанията на децата, усвоени в предходните 
класове съобразно учебната програма. Чрез богато илюстрираните, достъпно и 
увлекателно поднесени уроци учениците се приобщават към християнските доб-
родетели. Кратките авторски текстове и творби от класици на българската 
детска литература обогатяват знанията за православната религия и насърчават 
четвъртокласниците да осмислят посланията на вярата и да следват в живота си 
християнските добродетели. Чрез система от достъпни въпроси и задачи ученици-
те затвърдяват наученото и го прилагат в житейски ситуации.

е-просвета е носител на Специалната 
награда на журито на най-големия европей-
ски конкурс за учебници и учебни материали 
BELMA.
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Електронният учебник допълва и раз-
ширява информацията от печатния 
с разнообразни и интересни упражне-
ния, виртуални разходки из български 
катедрални храмове, църкви и манас-
тири, образователни филми, презен-
тации и аудиофайлове.
Електронните ресурси осигуряват:
• възможност за самостоятелно или 
под ръководството на учителя из-
пълнение на разнообразни задачи за 
упражняване и затвърдяване на зна-
нията;
• мигновен контрол и самоконтрол на 
овладените знания;
• разширяване на методическия апа-
рат;
• възможност да се осъществява ак-
тивно учене.

ЕЛЕКТРОНЕН УЧЕБНИК – 
В ПЛАТФОРМАТА e-prosveta.bg В комплекта 

за учителя

АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА  
ЗА 4. КЛАС 
КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
Автор: Жулиета Савова 
Размери: 17x24 см 
64 страници
ISBN 978–954–01–3117–7

АЗБУКА НА ПРАВИЛАТА 
Помагало за часа на кла-
са за 4. клас
Автори: Жулиета Савова, 
Рени Рангелова, Ирена Нико-
лова, Цанка Маринова 
Размери: 21x29 см 
44 страници
ISBN 978–954–01–3107–8

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ  
ПО ФИЗИЧЕСКО 
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 
ЗА 4. КЛАС
Автор: Евгения Герова
Размери: 17х24 см
108 страници
ISBN 978–954–01–3934–0

В книгата е поместена новата система за диагностика 
на физическата дееспособност, която съдържа:
• описание на тестовете;
• нормативи за оценка на резултатите на отделните 
тестове по възраст и по пол;
• оценъчна скала за основните физически качества;
• методика за измерване на резултатите от отделни-
те тестове;
• таблица за приравняване на получените точки от тес-
товете към оценките по шестобалната система.
Ясно и подробно са обяснени танцовите стъпки и движе-
нията на Дунавско хоро. В областта „Спортни игри“ са 
застъпени основните индивидуални и групови техниче-
ски действия с топка при баскетбол, футбол и хандбал. 

Физическо възпитание и спорт за 4. клас

  Поредица
   1. – 4. клас

Електронен ресурс по религия за 4. клас
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ЗНАМ И МОГА  
Занимания по интереси 
за 4. клас при  
целодневна организация 
на обучението
Автори: Георги Иванов, 
Адриана Байчева,  
Вихра Янчева,  
Катя Георгиева
Размери: 21х29 см
92 страници 
ISBN 978–954–01–3951–7

Книгата съдържа примерно годишно разпределение 
на темите за всяка учебна седмица. В нея са включе-
ни и продълженията на разглежданите в помагалото 
художествени текстове, описани са правилата на 
спортните игри, посочени са 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 разно-
образяване на заниманията по интереси. Методиче-
ските разработки, указания и идеи, предложени в кни-
гата, улесняват работата на учителя, помагат му да 
ги доразвие съобразно интересите на своите ученици 
и да стимулира въображението и находчивостта им.

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ 
ЗНАМ И МОГА 
Занимания по интереси  
за 4. клас при цело-
дневна 
организация на обуче-
нието
Автори: Георги Иванов,  
Адриана Байчева, Катя 
Георгиева 
Размери: 17х24 см
76 страници
ISBN 978–954–01–3952–4 

В помагалото са разработени 34 основни теми, всяка 
от които е разположена на разтвор и по нея се работи 
през цялата седмица по 2 учебни часа дневно – общо 
10 часа. Застъпени са много и разнообразни дейности 
– четене с разбиране, решаване на логически и практи-
чески задачи, слушане и изпълнение на музика, познава-
телно гледане на видео, проучване, експериментиране, 
изработване на изделия, оцветяване, проектна и гру-
пова работа и др. Включени са много образователни и 
развлекателни игри. Успешно се развиват интелекту-
алната и емоционалната интелигентност, формират 
се умения за работа в екип, предприемчивост, отго-
ворност, прецизност. 

Бъдещите петокласници ще се запознаят с някои от 
най-забавните истински и въображаеми изобретения на 
света. Ще надникнат в лабораторията на фантастич-
ните откриватели Тингъл-Мингъл и Антискук, където 
за пръв път ще видят спагетилатор, душ на загадките 
и чистещи пантофи. В книжката ще открият и игри за 
трениране на изобретателността, както и любопитни 
истории за това как са се появили някои любими неща, 
като сладолед, батут и футбол. Така учениците ще раз-
вият своя откривателски нюх и неусетно ще си при-
помнят и упражнят наученото през годината.

ВЪЛШЕБНО ЛЯТО 
Весела ваканционна 
книжка след 4. клас
Автори: Петя Кокудева,  
Румяна Танкова, Ангелина 
Манова, Юлияна Гарчева, 
Поли Рангелова, Катя Геор-
гиева, Радка Топалска, Теодо-
ра Момчева, Таня Иванова 
Размери: 20х26 см
56 страници 
ISBN 978–954–01–3546–5 

Други помагала

Занимания по интереси

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

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

  Поредица
   1. – 4. клас
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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; 02/944 18 50; 0884 430 732
имейл: ivan.asen@prosveta.bg

КНИЖАРНИЦА 
„ПРОСВЕТА“ В РУСЕ

7000 Русе, ул. „Воден“ № 12
тел. 082/845 860; 0884 495 905; 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 2022/2023 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 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,
Национална информационна мрежа
• 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”.

СЪДЪРЖАНИЕ

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
И ЛИТЕРАТУРА 3

МАТЕМАТИКА 11

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ 17

ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО 21

ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 25

МУЗИКА 29

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 32
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И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 35
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ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
И СПОРТ 47

ПРЕПОРЪЧАЙТЕ
НА РОДИТЕЛИТЕ 48

Уважаеми учители,

Издателска група „Просвета“ знае колко е важно Вашите 
ученици да не бъдат ощетени в безпрецедентната здравна 
криза, която вече две години не ни позволява да се върнем към 
нормалния начин на живот и работа. Затова се стараем да 
Ви помагаме във всички форми на обучение – присъствено, от 
разстояние, смесено и др.
През 2020 г. създадохме електронната платформа е-просвета 
не само за да улесним онлайн обучението, но и за да допълним 
учебния процес с възможностите, които предлагат 
съвременните технологии.
През есента на 2021 г. представихме е-просвета, версия 2.0. 
Новият облик, гъвкавата навигация и многобройните 
интерактивни ресурси на платформата са на Ваше 
разположение.
Видеоуроците, кратките е-уроци и тестовете са 
инструменти, с които да направите учебните часове 
по-интересни и занимателни. Те са отличен помощник за 
самоподготовката на учениците. С най-новото допълнение на 
е-просвета – аудиоуроците, или уроците за слушане, децата 
могат да учат или да преговарят учебния материал по всяко 
време и навсякъде.
Неслучайно през 2021 г. е-просвета бе отличена със 
специалната награда на журито в конкурса „Най-добри учебни 
материали в Европа“ на Франкфуртския панаир на книгата. 
Тази награда бе присъдена и на видеоуроците с учител, които 
осигуряват равен достъп до висококачествено онлайн 
образование за всички деца в България.
Международното признание е гаранция, че работейки с 
е-просвета, Вие всъщност сте сред лидерите в световното 
образование.
Вече 77 години учебниците и помагалата на „Просвета“ 
доказват своята водеща роля в образователния процес в 
страната. Днес те говорят и пишат (не само на български), 
смятат, пеят, рисуват, моделират, конструират. Те сочат 
бъдещето – дигитално, динамично и интерактивно. С радост 
ще споделим това бъдеще с Вас и Вашите ученици. 

Пожелаваме Ви по-здрава и по-успешна нова учебна година!

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

е-просвета е носител на Специалната награда 
на журито на най-големия европейски конкурс
за учебници и учебни материали BELMA.

B
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ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Благоевград 2700

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

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

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

имейл: burgas@prosveta.bg
Варна 9000

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

0884 110 383, 0884 603 184, 
0884 110 803

имейл: varna@prosveta.bg
Велико Търново 5000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Пазарджик 4400
Информационен център „Просвета“
ул. „Алеко Константинов“ № 12
тел.:  034/918 963, 0887 501 316 

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

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

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

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

имейл: pleven@prosveta.bg
Пловдив 4000

Информационен център „Просвета“
ул. „Свищов“ № 6
тел.:   032/650 998, 0886 701 343 

0884 110 396, 0884 429 805, 
0884 110 800, 0884 429 608, 
0884 107 056, 0884 110 407

имейл: plovdiv@prosveta.bg
Разград 7200 

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

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

0884 110 398, 0884 495 905, 
0887 495 905

имейл: russe@prosveta.bg
Силистра 7500

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

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

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

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

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

имейли:  nim@prosveta.bg 
marketing@prosveta.bg

София 1124
Информационен център „Просвета“
и книжарница
ул. „Цар Иван Асен II“ № 39
тел.:  02/944 20 64, 

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

факс 02/944 18 50
имейли:  nim@prosveta.bg 

marketing@prosveta.bg
Стара Загора 6000 

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

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

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

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

0884 156 892
имейл: haskovo@prosveta.bg

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

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

Ямбол 8600
Информационен център „Просвета“
ул. „Цар Самуил“ № 76
тел.:  0884 110 407, 0884 772 551
имейл: yambol@prosveta.bg

НАЦИОНАЛНА  
ИНФОРМАЦИОННА  
МРЕЖА „ПРОСВЕТА“

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

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




