
• ПРИ ИЗБОР ОТ КОМПЛЕКТА  
  „ГОЛЯМОТО ПРИКЛЮЧЕНИЕ“ („ПРОСВЕТА ПЛЮС“):
• „Български език и литература за 4. клас.  

  Помагало за ИУЧ“ – П. Димитрова и др.

• двустранно табло „Части на речта“ / 

  „Видове изречения. Главни части на изречението“

• „Самостоятелни работи по математика за 4. клас“ –  

  В. Ангелова 

• табло „Да работим безопасно с компютър и в интернет“ 

• „Атлас по човекът и обществото за 4. клас с контурни  

  карти и тестове“ – М. Димитрова, М. Босева 

• табло „Миналото на България“ 

• „Помагало за ИУЧ по човекът и природата  

  за 4. клас“ – Л. Зафирова, Е. Пещерска 

• „Тетрадка по музика за 4. клас“ –  

  Г. Калоферова и др., дискове

• табло „Портретът в  изобразителното изкуство“. 

ПЪЛЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПЛАТФОРМА Е-ПРОСВЕТА  
(всички електронни учебници за 1. – 12. клас*, специални кратки 
е-уроци, компютърен прочит, тестове, видеоуроци,  
близо 40 000 ресурса) И ОЩЕ:

ВСЕКИ УЧИТЕЛ, КОЙТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. ПРЕПОДАВА  
В 4. КЛАС ПО УЧЕБНИЦИТЕ НА „ПРОСВЕТА“ ИЛИ  „ПРОСВЕТА 
ПЛЮС“, ОСВЕН:

• екземпляр от съответния учебник и учебни тетрадки

• книга за учителя,

ЩЕ ПОЛУЧИ ОЩЕ И СЪОТВЕТНОТО ПОМАГАЛО: 

Какво получава учителят  
в 4. клас, избрал ПРОСВЕТА

* на Издателска група „Просвета“



• ПРИ ИЗБОР ОТ КОМПЛЕКТА „ЧУДЕН СВЯТ“ („ПРОСВЕТА“):
• „Български език и литература за 4. клас.  

  Помагало за ИУЧ“ – Р. Танкова, В. Иванова,  

  С. Мушакова, П. Рангелова, Е. Пещерска

• двустранно табло „Части на речта“ / 

  „Видове изречения. Главни части на изречението“

• „Математика за 4. клас. Помагало за ИУЧ“ –  

  Ю. Гарчева, А. Манова

• табло „Да работим безопасно с компютър и в интернет“ 

• „Атлас по човекът и обществото за 4. клас с контурни  

  карти и тестове“ – М. Димитрова, М. Босева 

• табло „Миналото на България“ 

• „Помагало за ИУЧ по човекът и природата за 4. клас“ – 

  Л. Зафирова, Е. Пещерска 

• „Тетрадка по музика за 4. клас“ – П. Минчева и др., дискове

• табло „Портретът в  изобразителното изкуство“. 

ВСЕКИ УЧИТЕЛ, КОЙТО ИЗБЕРЕ ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ  
УЧЕБНИЦИ ПО ВСИЧКИ ПРЕДМЕТИ В 4. КЛАС НА  
ИЗДАТЕЛСКА ГРУПА „ПРОСВЕТА“ (без значение дали  
на „Просвета“, „Просвета Плюс“, или комбиниран  
от двете поредици), ЩЕ ПОЛУЧИ СПЕЦИАЛЕН  
БОНУС ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК:
БЕЛЕЖНИК НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИКА.
А ЗА УЧИТЕЛЯ:

•игра „Познаваме ли България“ + 40 карти

•„Книга за учителя по физическо възпитание и спорт  

   за 4. клас“ – Е. Герова. 

* на Издателска група „Просвета“



ПЪЛЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПЛАТФОРМА Е-ПРОСВЕТА  
(всички електронни учебници за 1. – 12. клас*,  
специални кратки е-уроци, тестове,  
анимации, близо 40 000 ресурса) И ОЩЕ:

ВСЕКИ УЧИТЕЛ, 
КОЙТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. 
ПРЕПОДАВА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В 4. КЛАС 
ПО УЧЕБНИЦИТЕ НА „ПРОСВЕТА“,  
ЩЕ ПОЛУЧИ:
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК:

• учебник (Е. Колева и др.)

• тетрадка

• книга за учителя

• два аудиодиска

• помагало Test Your English

• комплект 24 флашкарти  

  „Глаголи”.

През 2019 г. поредицата  

Hello! New Edition 1. – 4. клас 

получи златно отличие  

на престижния конкурс  

за най-добри европейски  

учебни материали  

BELMA. 

Какво получава учителят  
в 4. клас, избрал ПРОСВЕТА

* на Издателска група „Просвета“

+
+



ПЪЛЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПЛАТФОРМА Е-ПРОСВЕТА  
(всички електронни учебници за 1. – 12. клас*, специални кратки 
е-уроци, тестове, анимации, близо 40 000 ресурса) И ОЩЕ:

ВСЕКИ УЧИТЕЛ, КОЙТО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. 
ПРЕПОДАВА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ В 4. КЛАС  
ПО УЧЕБНИЦИТЕ НА „ПРОСВЕТА“, ЩЕ ПОЛУЧИ:

НЕМСКИ ЕЗИК:
• учебник (И. Лазарова и др.)

• тетрадка

• книга за учителя

• аудиодиск

• комплект 24 флашкарти  

  „Глаголи”.

РУСКИ ЕЗИК:
• учебник (А. Деянова-Атанасова и др.)

• тетрадка

• книга за учителя

• аудиодиск

• комплект 24 флашкарти  

  „Глаголи”.

+

+

Какво получава учителят  
в 4. клас, избрал ПРОСВЕТА

* на Издателска група „Просвета“


