
Издателство БИТ И ТЕХНИКА е сертифицирано 
по международен стандарт за качество ISO 9001



ПРОГРАМНА
СИСТЕМА
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ЗЛАТНО КЛЮЧЕ

Програмната система „Златно ключе“ е предназначена за 
четирите възрастови групи от предучилищното образование и 
включва познавателни книжки с електронни варианти по всички 
образователни направления, допълнителни помагала за децата и 
методически ресурси в помощ на учителите. Разработена е от 
авторски екип от действащи детски учители и университетски 
преподаватели под ръководството на проф. дпн М. Терзиева, 
доц. д-р В. Ванева, доц. д-р Ив. Ковачева и проф. дпн Ант. Момчилова.

Педагогическите цели и образователните задачи във всяка 
от познавателните книжки обезпечават педагогическото 
взаимодействие при постигане на заложените в държавния 
образователен стандарт очаквани резултати. Предложените 
идеи и дидактични похвати са съобразени с особеностите на 
детската психика в различните възрасти. Образователното 
съдържание е поднесено по близък и интригуващ за детето начин и 
стимулира неговата активност, креативност и откривателство. 
Игровият елемент се допълва от избрания приказен герой – Щурче, 
който въвежда непринудено детето във всяка тема и провокира 
естественото детско любопитство.

С избора на познавателните книжки на издателство „Бит и техника“ 
за всички възрастови групи получавате допълнителна отстъпка под формата на:

Ресурси за учителите и помагала 
за децата по избор 
от издателство „Бит и техника“.

Ваучери за образователни продукти от нашите партньори:

Мултимедийни интерактивни тъчскрийн екрани

Обзавеждане и оборудване за детски градини

Спортни принадлежности за физкултурни салони

Спомагателни учебни и канцеларски материали

С избора на програмна система „Златно ключе“ учителите получават безплатно:
  екземпляр от всички познавателни книжки
  електронен вариант на познавателните книжки с възможност за работа онлайн и офлайн
  примерно годишно тематично разпределение в електронен формат
  книга за учителя по всички образователни направления (включително по физическа 
култура) с методически разработки на ситуациите

  книга за учителя по музика с два броя музикални компактдискове и нотно приложение
  портфолио на детето, включващо тестова батерия със задачи по всички образователни 
направления, и индивидуален картон за проследяване на постиженията в началото и в края 
на учебната година

  комплект материали за практическа работа по конструиране и технологии
  интерактивни електронни работни листи по български език и литература и по математика
  кукла „Щурчо“ за първа група и за нови заявители

БЕЗПЛАТНИ РЕСУРСИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТСТЪПКИ

ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ 
ЗА ЧЕТВЪРТА ГРУПА

ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ 
ЗА ТРЕТА ГРУПА

РЕСУРСИ В ПОМОЩ НА 
УЧИТЕЛЯ

ПОРЪЧКИ И ПРОДАЖБИ

ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ 
ЗА ВТОРА ГРУПА

ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ 
ЗА ПЪРВА ГРУПА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УЧЕБНИ 
ПОМАГАЛА

ПОРТФОЛИО НА ДЕТЕТО

СЪДЪРЖАНИЕ

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИТЕ 
ВАРИАНТИ НА КНИЖКИТЕ

4

10

43

47

16

22

29

28

48

Име:



НОВИ ИЗДАНИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

Демоверсии на печатен и електронен вариант на познавателните книжки, книги за учителя, 
годишни тематични разпределения и други ресурси могат да се видят на www.bititechnika.com

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „СЦЕНАРИИ ЗА МАЛКА КУКЛЕНА ПИЕСА“

Поредица дидактични игри с карти с магнити за магнитна дъскаПоредица „Мога да моделирам 
с хартия. 10 модела на 
транспортни средства.“

Поредица 
„Послушното моливче“

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
МОДЕЛА НА

ПРАЗНИЧНИ 
УКРАШЕНИЯ

Поредица. 
„Мога да конструирам с хартия. 
12 празнични украшения“

„Аз и ти 
приятели добри“

„Математически 
задачки – закачки“

„Цифрите познавам, 
мога да броя“

„Искам приказка. Български народни приказки 5+“ „Сега ще ви разкажа“

31стр.

34стр.

34стр.

НОВО

НОВО

НОВО

38стр.

АЗ И ТИ 
ПРИЯТЕЛИ 

ДОБРИ

МАТЕМАТИЧЕСКИ 
ЗАДАЧКИ 

– ЗАКАЧКИ

ISBN     978-619-252-005-2

Художник – автор на графичния дизайн     Мария Недялкова Иванова
Художник – автор на илюстрациите     Катерина Иванова Милушева

© Светла Костова Ананиева
© Камелия Москова Йорданова
© Миглена Тодорова Лазарова 
© Мария Недялкова Иванова – графичен дизайн, 2021
© Катерина Иванова Милушева – илюстрации, 2021
© Издателство „Бит и техника“ ООД, всички права запазени, 2021

Автори:     Светла Костова Ананиева
                  Камелия Москова Йорданова
                  Миглена Тодорова Лазарова

Коректор     Зоряна Стоянова

ДИДАКТИЧНА ИГРА 
С КАРТИ

ПРИКАЗКА
ИСКАМ

ДИДАКТИЧНА ИГРА 
С КАРТИ

ПРИКАЗКА
ИСКАМ

Комплектът съдържа книжка с 8 популярни детски приказки и 20 цветово и 
цифрово обозначени двустранни карти с илюстрации, както и код за онлайн 
достъп до аудиозаписите на приказките и интерактивни игри към тях. Предложени 
са 6 дидактични игри и общи въпроси и дейности за всички приказки, а за всяка от 
тях са дадени помощни въпроси към съответните илюстровани карти. Вариативното 
използване на комплекта от учители и родители в занимания с деца засилва 
интереса им към художествената реч и стимулира позитивно отношение към 
литературните произведения в период, когато емоционалната природа у детето се 
проявява с особена сила.

Героите от любими приказки непринудено въвеждат детето във фантазни                 
и въображаеми ситуации, разрешаващи нравствен конфликт, които му помагат да 
възприеме реални морални еталони и да изгради у себе си верен ориентир за това 
кое е добро – зло/лошо, истина – лъжа, красиво – грозно. Приказките спомагат за 
обогатяване на речника, диференциране на понятията и развиване на диалогичната 
и монологичната реч на децата, стимулират паметта, нагледно-схематичното и 
логическото им мислене и създават траен интерес към книгата.

Комплектът може да се използва от родители и педагози за индивидуална, 
партньорска и групова работа на деца от всички възрастови групи в детската 
градина. Приложим е в обучителния процес по български език и литература и е 
подходящ като нагледен материал за фронтална работа чрез включените в него 
магнити за закрепване върху магнитна дъска.

СЛУШАЙ ONLINEна www.e-uchebnici.com

Цена 18,00 лв.

9 786192 520052

БЪЛГАРСКИ
НАРОДНИ     ПРИКАЗКИ

ДИДАКТИЧНА 
ИГРА С КАРТИ 
„СЕГА ЩЕ ВИ 

РАЗКАЖА“

35стр.

НОВО НОВО

ОЧАКВАЙТЕ

ОЧАКВАЙТЕ ЦИФРИТЕ 
ПОЗНАВАМ, 

МОГА ДА 
БРОЯ

ЕЛЕКТРОННИ
РАБОТНИ ЛИСТИ 
ПО МАТЕМАТИКА

ЕЛЕКТРОННИ 
РАБОТНИ ЛИСТИ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
И ЛИТЕРАТУРА

ОЧАКВАЙТЕ

35стр.

42стр. 42стр.

37стр. 37стр.

НОВО НОВО НОВО

НОВО НОВО

Електронни работни листи по математика и български език и литература

УЧАСТНИЦИ: детски учители, 
студенти и дипломанти 
от педагогическите 
специалности

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:
1. Оригиналност на идеята
2. Яснота и точност на изложението
3. Приложимост

ОЦЕНИТЕЛНА КОМИСИЯ: 
изтъкнати университетски 
преподаватели 
и детски учители

НАГРАДИ:   за всеки допуснат до участие материал – тефтер-бележник
  за всеки от 10-те номинирани материала – образователна литература на 
издателство Бит и техника по избор на стойност 100 лв. 

  за класирания на 1-во място материал – голямата награда ЛАПТОП

ПУБЛИКУВАНЕ: сборник с разработките на всички номинирани участници

Повече информация за регламента на конкурса ще намерите на www.bititechnika.com



4 Заявки за познавателни книжки, помагала и други ресурси могат да се направят 
онлайн на www.bititechnika.com или на имейл zaiavki@bititechnika.com.

Демоверсии на печатен и електронен вариант на познавателните книжки, книги за учителя, 
годишни тематични разпределения и други ресурси могат да се видят на www.bititechnika.com

ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ 
за 4. ГРУПА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Основни акценти в обучението са развиване на речева компетентност в диало-
гичен и монологичен план и автоматизиране на речевия етикет; развиване на умения 
за самостоятелен подбор на думи и граматически форми при конструиране на раз-
лични по вид изречения и текст; развиване на слуховите възприятия и графичните 
умения. Образователното съдържание е структурирано в 2 части и предлага теми 
за 36 учебни седмици, от които 4 са предвидени за проследяване на постиженията в 
началото и в края на учебната година. Разработени са по 4 педагогически ситуации 
седмично за постигане на очакваните резултати в отделните образователни ядра.

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Автори: 
проф. дпн Маргарита Терзиева 
Камелия Йорданова
Миглена Лазарова
Катерина Несторова

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти 
Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации

39

Зимен сън

Състави изречения с помощта на думите: където, защото, когато.

Чуй стихотворението „Зимен 
сън“ от Асен Разцветников.
• Какво е настроението 
в стихотворението? Оцвети 
подходящото личице.

• С какви думи са 
нарисувани природните картини 
от стихотворението?

На всяко стъпало 
прибавяй по още 

една дума!

На всяко стъпало 
прибавяй по още 

Игра „Стълбичка от думи“. Състави изречения по моделите.

където  когатозащото

38

Зима

Опиши зимните картинки.

Отгатни гатанката. 
• Колко звука чуваш в думите?
• Кои думи имат еднакъв брой звукове? 

Следвай стрелките. Разходи се от буква до буква. Щом буквите се хванат за ръчичка, образува 
се сричка.

Дорисувай по пунктирите.
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„Вятър щом завее,
всеки у дома се крие...“ 

Що е то?

В коя картинка 
се крие отговорът?се крие отговорът?

11

Кои са?

1

За да бъде 
твоята история крилата, 

на разказчето 
припомни си 
правилата!

твоята история крилата, 
на разказчето 

А останалите?...

Къде са?

2

Кой какво прави?

3 4

Разгледай картината. 
• Какво настроение предизвиква у теб? Оцвети подходящото личице.

• Кои думи ще използваш, за да опишеш есента?

Думичките подреди и ни разкажи

Свържи думите в изречения, а изреченията – в разказ. Не забравяй да измислиш заглавие.

Какво ще се случи?Какво ще се случи?Какво ще се случи?Какво ще се случи?

5
444

А останалите?...
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Основни акценти в обучението са систематизиране на математическите 
представи и усъвършенстване уменията за прилагане на усвоени мисловни опе-
рации като основна компетентност в математическата подготовка за учили-
ще. Образователното съдържание е структурирано в 2 части и съдържа теми 
за 36 учебни седмици, от които 4 са предвидени за проследяване на постижени-
ята в началото и в края на учебната година. Разработени са по 3 педагогически 
ситуации седмично за постигане на очакваните резултати в отделните обра-
зователни ядра.

МАТЕМАТИКА

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

Автори: 
доц. д-р Виолета Ванева
доц. д-р Ася Велева
гл. ас. д-р Галина Георгиева
Христина Балушева

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти 
Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации
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ОБРАЗОВАТЕЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ОКОЛЕН СВЯТ
Основни акценти в обучението са трансформиране на усвоените представи и 

социален опит в условия на общуване и дейност, изразяване на емоционално-оценъч-
но отношение към света на хората и спазване на общоприети норми в природна 
и социална среда. Образователното съдържание предлага теми за 36 учебни сед-
мици, от които 2 са предвидени за проследяване на постиженията в началото и в 
края на учебната година. Разработени са по 2 педагогически ситуации седмично 
за постигане на очакваните резултати в отделните образователни ядра.

53

Разгледай снимките. Къде природата е застрашена? Нарисувай усмихнато лице 
там, където би искал да бъдеш.

Кое замърсява въздуха? Огради.

Кой унищожава гората? Огради.

Кой замърсява земята? Огради.

Кой застрашава птиците? Огради.

Пр иродата около нас Могат ли хората без слънцето и водата? 
А без растенията и животните?
Могат ли хората без слънцето и водата? 

52

Ден и нощ

Свържи звездите с линии така, че детето да види кръг, триъгълник, квадрат и правоъгълник.

Къде отиват звездите през деня?Къде отиват звездите през деня?

Кое се случва през деня? Нарисувай слънце. Кое се случва през нощта? Нарисувай 
луна и звезди. Разкажи какво правят децата през деня и през нощта. 

Кое е излишно във всяка група? Огради и обясни.

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации

14

Моят път до детската град ина
Къде живеят 

хората?

Очертай пътя на детето до детската градина, като внимаваш и се 

движиш точно по средата. Разкажи откъде то ще мине и какво ще 

види. Опиши своя път до детската градина.

Какво може да се случи, ако 

децата последват топката? 

Какво трябва да направи детето, преди да 

пресече? Свържи с празното място знака, който 

ще поставиш там. Какво ни казва той?Оцвети този сигнал на 

светофара, който ни позволява 

да пресичаме безопасно.

СЛЪНЧО

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Автори: 
д-р Ели Георгиева
Гергана Ананиева

40

Истор ията на семен цето

Какво се случва със семенцето? Измисли история и я разкажи.

Оцвети.

„Зимна вечер губер бял размята, спи ми, малко зрънце, под земята ...” *
спи ми, малко зрънце, под земята ...” *

4

5

6

Очертай, преброй и свържи с цифра.

* Зимен сън, Асен Разцветников

61

Добр и постъпки

Разгледай картинките. Опиши какво се случва на всяка от тях. Кой постъпва добре и кой – не? 
Защо? Свържи с усмихнатото лице, ако постъпката ти харесва, и с тъжното, ако не ти харесва.



ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ 
за 4. ГРУПА

7Демоверсии на печатен и електронен вариант на познавателните книжки, книги за учителя, 
годишни тематични разпределения и други ресурси могат да се видят на www.bititechnika.com

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти • Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

Основни акценти в обучението са изграждане на обобщени представи за творби 
на изящните и приложно-декоративните изкуства и развитие на творчески способ-
ности, емоионално-оценъчно отношение и естетическа култура. Образователното 
съдържание предлага теми за 36 учебни седмици, от които 2 са предвидени за про-
следяване на постиженията в началото и в края на учебната година. Разработени 
са по 2 педагогически ситуации седмично за постигане на очакваните резултати 
в отделните образователни ядра.

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Автори: 
гл. ас. д-р Валентина Радева
Павлинка Памукова
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МУЗИКА

ОБРАЗОВАТЕЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

Основни акценти в обучението са формиране на потребност за общуване с 
музика, както и развитие на емоционално-оценъчното отношение към музикалните 
произведения. Образователното съдържание предлага теми за 36 учебни седмици, 
от които 2 са предвидени за проследяване на постиженията в началото и в края 
на учебната година. Разработени са по 2 педагогически ситуации седмично за 
постигане на очакваните резултати в отделните образователни ядра.

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Автор
Даниела Иванова

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти 
Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации
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възли върху обръчукрашение за хладилник

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти • Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации

Комплектът с разнообразни допълнителни материали се предоставя безплатно на 
децата и заедно с включените в книжката приложения от хартия и картон обезпечава 
изцяло изработването на предложените изделия, макети и модели.

Съдържание на комплекта: шишчета 
от дървесина, клечки за сладолед от 
дървесина, клечки за зъби от дървесина, 
кламер, оси, пластмасова сламка за пиене, 
конец, разноцветна прежда, пластмасова 
игла, пластмасово фолио, магнитно фолио, 
цветна лента, щанцован обръч от картон, 
цветни шнурчета, габърче, текстилен филц

... И ОЩЕ 
МНОГО ДРУГИ 
ИНТЕРЕСНИ 
ИЗДЕЛИЯ.

лисица и вранаМалечко-Палечко

ветрило на спомените

Основни акценти в обучението са възприемане на причинно-следствени зависи-
мости в предметно-практическата дейност, развитие на сензорно-аналитичната 
и художествено-творческата дейност и формиране на положителни нагласи за учас-
тие в групова работа. Образователното съдържание съдържа теми за 36 учебни 
седмици, от които 2 са предвидени за проследяване на постиженията в началото и 
в края на учебната година. Разработени са по 2 педагогически ситуации седмично 
за постигане на очакваните резултати в отделните образователни ядра.

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Автори: 
доц. д-р Светла Петкова
инж. Светла Ананиева
инж. Валентин Ананиев
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годишни тематични разпределения и други ресурси могат да се видят на www.bititechnika.com

Основни акценти в обучението са изграждане на представи за основни час-
ти на речта – дума, звук, изречение; овладяване на еталони за общуване и усет 
за логическа свързаност на думите в изречение и на изреченията в текст; раз-
виване на фината моторика. Образователното съдържание е структурирано в 
2 части и предлага теми за 36 учебни седмици, от които 2 са предвидени за 
проследяване на постиженията в началото и в края на учебната година. Разра-
ботени са по 3 педагогически ситуации седмично за постигане на очакваните 
резултати в отделните образователни ядра.

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Автори: 
проф. дпн Маргарита Терзиева 
Камелия Йорданова
Миглена Лазарова
Катерина Несторова

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти 
Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации

2

На кого е ръкавичката?

За кой герой от приказката са думите?

Спомни си приказката „Дядовата ръкавичка“ от Елин Пелин.
• Назови героите. Открий кое на кого е и свържи.

Кои животни и в каква последователност влизат в 
ръкавичката? Оцвети.

„...Вечерта дома го срещна
неговата баба стара...
и засмян дори до уши,

той лулата важно пуши…!“
Елин Пелин

Кои животни и в каква последователност влизат в 
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ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Основни акценти в обучението са систематизиране на математически-
те представи, усвояване на основни начини на логическото мислене и разви-
ване на уменията за решаване на мисловни задачи в нагледно-практичен план. 
Образователното съдържание е структурирано в 2 части и съдържа теми за 
36 учебни седмици, от които 4 са предвидени за проследяване на постижени-
ята в началото и в края на учебната година. Разработени са по 2 педагогиче-
ски ситуации седмично за постигане на очакваните резултати в отделните 
образователни ядра.

МАТЕМАТИКА

Автори: 
доц. д-р Виолета Ванева
доц. д-р Ася Велева
гл. ас. д-р Галина Георгиева
Христина Балушева

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти 
Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации
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Основни акценти в обучението са уточняване и систематизиране на въз-
приятията и овладяване на умения за откриване на причинно-следствени връзки 
във взаимодействия и емоционални взаимоотношения дете – дете, дете – въз-
растен и човек – природа. Образователното съдържание предлага теми за 36 
учебни седмици, от които 2 са предвидени за проследяване на постиженията 
в началото и в края на учебната година. Разработени са по 2 педагогически 
ситуации седмично за постигане на очакваните резултати в отделните обра-
зователни ядра.

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Автори: 
д-р Ели Георгиева
Гергана Ананиева

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти 
Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации

ОКОЛЕН СВЯТ

19

И  ули цата има прав ила

Къде на улицата се движат пешеходците? Къде 
се движат превозните средства? Как ще пресечем 
безопасно пътното платно? Разгледай картината и 
огради този,  който пресича неправилно. Обясни защо.

Огради само превозните 
средства, които ще 
видиш на улицата.

Време за игра! 
Покажи какво трябва 
да направим, преди да 
пресечем улицата.
да направим, преди да 

Какво означават сигналите на светофара? Оцвети светлините му така, че 
детето да постъпва правилно.

18

Разгледай картината. Какви сгради има на улицата? Защо са ни нужни те? 
Открий и огради знака, който ни помага да пресечем безопасно пътното 
платно. Опиши улицата, на която живееш. Знаеш ли как се нарича? 

Моята ули ца
Защо улиците имат имена? Защо улиците имат имена? 

Кой къде отива? Свържи с подходящото място. Какво правим в пощата, в 
болницата, в училището? А в парка?

54

В  град ин ите на пролетта Какво се случва в 
градините на пролетта?градините на пролетта?

Какви грижи полагат хората за растенията в пролетната градина? 
Разкажи с помощта на картинките. 

Оцвети първите пролетни зеленчуци. Какво ще приготвим с тях? 

В градините на пролетта пчелата и охлювът намират храна. Проследи пътя им. 
Кой е желан гост в градината и кой – не?

Помогни да засадим овощни дръвчета. Очертай. 
Коя част от дървото трябва да е в земята.

32

„Кой ли не лудува зиме по снега? 
Враната рисува с крило дъга.” *

Стъпки в снега „Кой ли не лудува зиме по снега? 
Враната рисува с крило дъга.” *

Намери пътя на зайчето до хранилката. Защо 
хората му помагат с храна през зимата?

За кое друго животно хората оставят храна 
в хранилката. Оцвети, за да разбереш.

Кой според теб е минал оттук? Ще видим ли стъпките на мечката в снега? Защо? 
Огради този, който ще остане в своя дом до пролетта. 

2 3 41
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* Шарки по снега, Николай Соколов
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Основни акценти в обучението са изграждане на конкретни представи за 
произведения на различните видове изобразителни изкуства и умения за възпри-
емането и описването им; формиране на умения за създаване на естетичен 
продукт чрез използване и съчетаване на различни изобразителни материали и 
техники. Образователното съдържание предлага теми за 36 учебни седмици, 
от които 2 са предвидени за проследяване на постиженията в началото и в края 
на учебната година. Разработени са по 2 педагогически ситуации седмично за 
постигане на очакваните резултати в отделните образователни ядра.

Автори: 
гл. ас. д-р Валентина Радева
Павлинка Памукова
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МУЗИКА

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

Основен акцент в обучението е разгръщане на художествените и музикал-
но-творческите заложби и способности на децата за емоционално възприемане 
и възпроизвеждане на музика и танци. Образователното съдържание предлага 
теми за 36 учебни седмици, от които 2 са предвидени за проследяване на пости-
женията в началото и в края на учебната година. Разработени са по 2 педагоги-
чески ситуации седмично за постигане на очакваните резултати в отделните 
образователни ядра.

Автор
Даниела Иванова

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти 
Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации
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Основни акценти в обучението са натрупване на сетивен опит, възприятия и 
представи за различни материали и инструменти и правила за осъществяване на 
конструктивно-техническата дейност. Образователното съдържание съдържа 
теми за 36 учебни седмици, от които 2 са предвидени за проследяване на постиже-
нията в началото и в края на учебната година. Разработени са по 2 педагогически 
ситуации седмично за постигане на очакваните резултати в отделните образова-
телни ядра.

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти • Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации

Комплектът с разнообразни допълнителни материали се предоставя безплатно 
на децата и заедно с включените в книжката приложения от хартия и картон обез-
печава изцяло изработването на предложените изделия, макети и модели.

Съдържание на комплекта: шишчета 
от дървесина, клечки за сладолед от 
дървесина, клечки за зъби от дървесина, 
кламер, оси, пластмасова сламка за 
пиене, конец, разноцветна прежда, 
пластмасова игла, пластмасова мрежичка, 
разтегателна хартия, мъхеста телчица

поставки за яйца

пеперуда

коледни играчки

... И ОЩЕ МНОГО ДРУГИ 

ИНТЕРЕСНИ ИЗДЕЛИЯ.
кукери

лястовица

Автори: 
доц. д-р Светла Петкова
инж. Светла Ананиева
инж. Валентин Ананиев
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Основни акценти в обучението са развиване на устната реч, опознаване пре-
дметната отнесеност на думите и възприемане на правоговорни еталони. Об-
разователното съдържание предлага теми за 36 учебни седмици, от които 2 са 
предвидени за проследяване на постиженията в началото и в края на учебната 
година. Разработени са по 2 педагогически ситуации седмично за постигане на 
очакваните резултати в отделните образователни ядра.

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Автори: 
доц. д-р Иванка Ковачева
Камелия Йорданова
Миглена Лазарова

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти 
Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации
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ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Автори: 
доц. д-р Виолета Ванева
доц. д-р Ася Велева
гл. ас. д-р Галина Георгиева
Христина Балушева

Основен акцент в обучението е изграждане на елементарни математически 
представи за обекти, релации и закономерности, акцентирани върху количество, 
форма, пространство и време. Образователното съдържание съдържа теми за 36 
учебни седмици, от които 4 са предвидени за проследяване на постиженията в на-
чалото и в края на учебната година. Разработени са по 1 педагогическа ситуация 
седмично за постигане на очакваните резултати в отделните образователни ядра.

МАТЕМАТИКА

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти 
Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации
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ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

Основен акцент в обучението е възприемане на еталони за общуване, поведе-
ние и взаимодействие в различна социална и природна среда. Образователното 
съдържание предлага теми за 36 учебни седмици, от които 4 са предвидени за 
проследяване на постиженията в началото и в края на учебната година. Разра-
ботени са по 1 педагогическа ситуация седмично за постигане на очакваните 
резултати в отделните образователни ядра.

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Автори: 
д-р Ели Георгиева
Гергана Ананиева

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти 
Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации

ОКОЛЕН СВЯТ
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти 
Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации

Основни акценти в обучението са изграждане на конкретни представи за ви-
дове изобразителни материали и техники; формиране на умения за комбиниране на 
елементи и на композиционни умения за подреждане и изобразяване в простран-
ството. Образователното съдържание предлага теми за 36 учебни седмици, от 
които 2 са предвидени за проследяване на постиженията в началото и в края на 
учебната година. Разработени са по 2 педагогически ситуации седмично за пости-
гане на очакваните резултати в отделните образователни ядра.

Автори: 
гл. ас. д-р Валентина Радева
Павлинка Памукова
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МУЗИКА

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

Основен акцент в обучението е укрепване и обогатяване на музикал-
но-слуховите представи и опит, както и на музикално-двигателните уме-
ния и навици на децата. Образователното съдържание предлага теми за 
36 учебни седмици, от които 4 са предвидени за проследяване на пости-
женията в началото и в края на учебната година. Разработени са по 1 пе-
дагогическа ситуация седмично за постигане на очакваните резултати в 
отделните образователни ядра.

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти 
Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации

Автор Даниела Иванова
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Основни акценти в обучението са развитие на познавателните интереси на де-
тето в областта на техниката и технологиите и формиране на умения за създаване 
на модел чрез подражание или по  указания. Образователното съдържание съдържа 
теми за 36 учебни седмици, от които 4 са предвидени за проследяване на постиже-
нията в началото и в края на учебната година. Разработени са по 1 педагогическа 
ситуация седмично за постигане на очакваните резултати в отделните образова-
телни ядра.

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти • Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации

Комплектът с разнообразни допълнителни материали се предоставя безплатно 
на децата и заедно с включените в книжката приложения от хартия и картон обез-
печава изцяло изработването на предложените изделия, макети и модели.

Съдържание на комплекта: 
парчета от пластмасова сламка за 
пиене, цветно  шнурче, цветна прежда, 
цветна текстилна лента, бели текстилни 
кръгчета, бяла и червена прежда

Автори: 
доц. д-р Светла Петкова
инж. Светла Ананиева
инж. Валентин Ананиев

... И ОЩЕ МНОГО ДРУГИ 

ИНТЕРЕСНИ ИЗДЕЛИЯ.

животните в гората

сурвачка

нашата улица

в рекатакартичка за мама
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Основни акценти в обучението са стимулиране на желание за речева актив-
ност и формиране на умения за комуникиране и общуване чрез натрупване на ле-
ксикален запас и възприемане на речеви еталони. Образователното съдържание 
предлага теми за 36 учебни седмици, от които 4 са предвидени за проследяване 
на постиженията в началото и в края на учебната година. Разработени са по 
1 педагогическа ситуация седмично за постигане на очакваните резултати в 
отделните образователни ядра. 

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Автори: 
доц. д-р Иванка Ковачева
Камелия Йорданова
Миглена Лазарова

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти 
Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации
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ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Автори: 
доц. д-р Виолета Ванева
доц. д-р Ася Велева
гл. ас. д-р Галина Георгиева
Христина Балушева

Основни акценти в обучението са насочване на вниманието към математи-
чески отношения в околния свят – количествени, пространствени, времеви, и 
овладяване на общи начини за тяхното отделяне. Образователното съдържание 
предлага теми за 36 учебни седмици, от които 4 са предвидени за проследяване 
на постиженията в началото и в края на учебната година. Разработени са по 1 
педагогическа ситуация седмично за постигане на очакваните резултати в от-
делните образователни ядра.

МАТЕМАТИКА

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти 
Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации
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ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

Основен акцент в обучението е натрупване на сетивен опит, възприятия и 
представи за заобикалящата децата среда. Образователното съдържание пред-
лага теми за 36 учебни седмици, от които 4 са предвидени за проследяване 
на постиженията в началото и в края на учебната година. Разработени са по 
1 педагогическа ситуация седмично за постигане на очакваните резултати в 
отделните образователни ядра.

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Автори: 
д-р Ели Георгиева
Гергана Ананиева

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти 
Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации

ОКОЛЕН СВЯТ
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ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти 
Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации

Основни акценти в обучението са създаване на интерес и желание за участие 
в изобразителни дейности; изграждане на общи представи за произведения на 
изобразителното изкуство; изграждане на конкретни представи за средства за 
изобразяване; формиране на умения за създаване на образи от различни по форма 
и големина части. Образователното съдържание предлага теми за 36 учебни сед-
мици, от които 2 са предвидени за проследяване на постиженията в началото и в 
края на учебната година. Разработени са по 2 педагогически ситуации седмично 
за постигане на очакваните резултати в отделните образователни ядра.

Автори: 
гл. ас. д-р Валентина Радева
Павлинка Памукова
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МУЗИКА

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

Основни акценти в обучението са създаване на интерес към музикал-
ното изкуство и приобщаване на децата към различните видове музикал-
ни дейности. Образователното съдържание предлага теми за 36 учебни 
седмици, от които 4 са предвидени за проследяване на постиженията в 
началото и в края на учебната година. Разработени са по 1 педагогическа 
ситуация седмично за постигане на очакваните резултати в отделните 
образователни ядра.

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти 
Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации

Автор Даниела Иванова
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Основни акценти в обучението са пресъздаване на социално-битова среда за уточ-
няване представите на децата за труда на хората и  усвояване на достъпни трудови 
и технически действия. Образователното съдържание предлага теми за 36 учебни 
седмици, от които 4 са предвидени за проследяване на постиженията в началото и в 
края на учебната година. Разработени са по 1 педагогическа ситуация седмично за 
постигане на очакваните резултати в отделните образователни ядра.

ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ

ЕЛЕКТРОНЕН ВАРИАНТ 

КОМПЛЕКТ МАТЕРИАЛИ

Галерии с фотографии • Видео- и аудиофрагменти • Анимации • Интерактивни упражнения • Презентации

Комплектът с разнообразни допълнителни материали се предоставя безплатно 
на децата и заедно с включените в книжката приложения от хартия и картон обез-
печава изцяло изработването на предложените изделия, макети и модели.

Съдържание на комплекта: 
цветно шнурче, 
бяла и червена прежда

животните в гората на пързалката

цветя за мамаКой си носи къщичката? Великден 

емблема на отбора

Автори: 
доц. д-р Светла Петкова
инж. Светла Ананиева
инж. Валентин Ананиев

... И ОЩЕ МНОГО ДРУГИ 

ИНТЕРЕСНИ ИЗДЕЛИЯ.
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 ПОРТФОЛИО

за периода от:

до

на

Дата на раждане:
Моят роден град:

Моята зодия:

Това 
съм 
аз :) Снимка 10х15 

в началото и в края на учебната година

(име и фамилия на детето)

години

(име на групата)

При решаването на всяка тестова задача детето трябва да използва 
мек черен молив и да закрива останалите задачи с лист хартия.

ПРОСЛЕДЯВАНЕ 
на постиженията 

ГРУПА4

Български език и литература Математика Околен свят

Изобразително изкуство Конструиране и технологии

Образователно 
направл. / ядро КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОЧАКВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

М. СЕПТЕМВРИ М. МАЙ

МЕТОД А Б В МЕТОД А Б В
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Свързана реч Назовава точния си адрес. Наблюдение Наблюдение
Притежава необходимия речник за описване на места и посоки, представя лесен път и „маршрут“ до вкъщи. Наблюдение
Участва в диалог по познати теми, проявява култура на общуване, като изслушва събеседника. Наблюдение
Разбира основния сюжет в различни познати текстове. Наблюдение
Описва подробно предмет, явление. Зад. 1
Съставя устно описателен текст. Наблюдение
Разказва кратка случка по зададени опорни въпроси. Зад. 33

Речник Назовава правилно качества/характеристики, като използва определения. Зад. 2
Разбира и използва думи с абстрактно значение. Наблюдение
Използва ясен и правилен език за описване на познати събития. Наблюдение
Употребява думи и изрази, използвани в групата и медиите. Наблюдение

Граматически 
правилна реч

Разбира разликата между дума и изречение, използва прости разширени изречения и съгласува правилно 
съществителни и прилагателни имена по род и число. Зад. 3

Различава изречение от текст. Наблюдение
Конструира сложни изречения по нагледна и словесна опора. Зад. 34
Разказва кратки истории, като използва подходящ „времеви“ речник. Зад. 35

Звукова култура Произнася правилно думи с фонетични и правоговорни особености. Зад. 7
Поставя правилно по практически път ударение на използваните думи. Наблюдение
Определя броя на звуковете в думите. Зад. 4

Звукова култура Определя звука в началото и в края на думата. Зад. 36
Разпознава и назовава графични знаци на печатни букви и ги свързва с познати лица и предмети. Зад. 37
Демонстрира начални графични умения. Зад. 5 Зад. 38

НИВА НА ПОСТИГАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ: А – НЕДОСТАТЪЧНО Б – ДОСТАТЪЧНО В – ЗНАЧИТЕЛНО

ИНДИВИДУАЛЕН КАРТОН
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПОСТИЖЕНИЯТА

на  .................................................................................................................................  на ............. години от 4 група в началото и в края на учебната  ........................... година 

Учители на групата: .............................................................................................................................................................................................................................................................

(Указания за начина на попълване: след края на таблицата)

Мама ме нарича
Татко ме нарича
Моят роден град

Мама се казва

Татко се казва

и работи като

и работи като

Това е моето семейство

Моето име означава

Аз живея в 

ИмеИме

6

Проследяване на постиженията в НАЧАЛОТО на учебната                        година

А: 0 верни отг. 
Б: 1 верен отг.
В: 2 верни отг.

НИВО: А Б В

Огради детето, което рисува с 
лявата ръка.

Определи посоката, в която летят 
птиците, и постави стрелки.

15. 16.

А: 0–1 верни отг.
Б: 2–3 верни отг.
В: 4 верни отг.

А: 0–3 верни отг. 
Б: 4–7 верни отг.
В: 8–10 верни отг.

НИВО: А Б В

НИВО: А Б В

17.

18.

Оцвети правилния знак. Като знаеш, че днес майката и детето правят 
торта, посочи какво са правили вчера и какво ще правят утре. 

Оцвети фигурите така, както е показано.

А: 0–1 верни отг.  Б: 2 верни отг.  В: 3 верни отг. НИВО: А Б В

днес утревчера
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Проследяване на постиженията в КРАЯ на учебната                        година

Какви елементи и знаци откриваш в проекта за черга? Отбележи с „“ в кръгчето. Довърши 
украсата.

60.

61.

А: 0–1 верни отг.  Б: 2 верни отг.  В: 3 верни отг. НИВО: А Б В

А: открит и довършен 1 елемент/знак
Б: открити и довършени 2-3 елемента/знака
В: открити и довършени 4-5 елемента/знака

НИВО: А Б В

Свържи картинките по двойки.

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕТЕТО

В началото на учебната година В края на учебната година

ИНДИВИДУАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО

През учебната година През летния период

Дейности за компенсиране 
на изоставане и 

преодоляване на отклонения

Дейности за стимулиране, 
насърчаване и повишаване 

на потенциала

Дейности за компенсиране 
на изоставане и 

преодоляване на отклонения

Дейности за стимулиране, 
насърчаване и повишаване 

на потенциала

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕТЕТО

В началото на учебната година В края на учебната година

ИНДИВИДУАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕТО

През учебната година През летния период

Дейности за компенсиране 
на изоставане и 

преодоляване на отклонения

Дейности за стимулиране, 
насърчаване и повишаване 

на потенциала

Дейности за компенсиране 
на изоставане и 

преодоляване на отклонения

Дейности за стимулиране, 
насърчаване и повишаване 

на потенциала

Моята любима приказка е

Моята любима храна е

Моят любим празник е

Моят любим герой от приказка или филм е

Моят любим филм е

Моята любима играчка е

Моята любима песен е

ИмеИме

Моята ръчичка

ИмеИме

Портфолиото на детето е част от диагностичната система за 
проследяване на постиженията на детето по всички образователни 
направления. Предложени са максимално облекчени процедури за оце-
няване на индивидуалните постижения при осигуряване на оптимал-
на достоверност и обективност на резултатите. Прилагането им 
не изисква специални условия и подготовка на децата и извънредни 
усилия от страна на учителите. Те могат да се извършват в рамки-
те на задължителните регламентирани обучаващи ситуации или на 
нерегаментираните ситуации под формата на игра. При измерване-
то и оценяването се отчита не само конкретният резултат, но и 
желанието, старанието и положените усилия от страна на детето. 
Получените данни се обобщават и използват за планиране на дейнос-
ти за компенсиране на изоставане и преодоляване на затруднения или 
за стимулиране, насърчаване и повишаване на потенциала на детето. 

Папка за събиране на материали от 
практическата дейност – фотографии, 
рисунки, картички, апликации и други 

Картони за отбелязване на индивидуални особености и предпочитания, впечатления, интереси и желания на детето

Диагностични задачи 
за проследяване на 

постиженията на детето

в началото 
на учебната 
година

в края на 
учебната 
година

Индивидуален картон 
за отразяване на 
резултатите от 
проследяването на 
постиженията на детето 
по образователни 
направления

Резюме на 
резултатите и 
заключение

Предписание за корекции 
и насърчаване на 
индивидуалното развитие
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ЗА ДЕЦА НАД 4 ГОДИНИ
В книжките са предложени разнообразни задачи и упражнения за: 

● проследяване на лабиринти и пътечки с цифри, букви и условия ● различаване и сравняване на фигури и предмети по количество, форма, 
   цвят, размер и анализиране на положението им в пространството 
● определяне на логическа последователност и групиране по признаци 
● намиране на връзката между частите и цялото и взаимодействието им 
● анализиране на множества и правене на логически изводи.Предложените задачи и упражнения подпомагат развитието на:● фината моторика ● паметта 

● вниманието 
● въображението 
● мисленето. 

Решаването им приучва детето да сравнява, обобщава и анализира информация, да отделя главното от второстепенното и да намира самостоятелно решения.

Съдържанието съответства на ДОС за предучилищното образование и може да се използва за занимания на децата в детската градина и у дома.

Цена 4,80 лв.

9 786197 523706

ПОРЕДИЦА „ЗАГАДКИТЕ НА ЩУРЧО“ ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

ЗА ДЕЦА НАД 5 ГОДИНИ
В книжките са предложени разнообразни задачи и упражнения за: ● проследяване на лабиринти и пътечки с цифри, букви и условия ● различаване и сравняване на фигури и предмети по количество, форма,    цвят, размер и анализиране на положението им в пространството ● определяне на логическа последователност и групиране по признаци ● намиране на връзката между частите и цялото и взаимодействието им ● анализиране на множества и правене на логически изводи.

Предложените задачи и упражнения подпомагат развитието на:● фината моторика 
● паметта 
● вниманието 
● въображението 
● мисленето. 

Решаването им приучва детето да сравнява, обобщава и анализира информация, да отделя главното от второстепенното и да намира самостоятелно решения.

Съдържанието съответства на ДОС за предучилищното образование и може да се използва за занимания на децата в детската градина и у дома.

Цена 4,80 лв.

9 786197 523645

В книжките са предложени разнообразни задачи и упражнения за 
проследяване на лабиринти и пътечки с цифри, букви и условия, разли-
чаване и сравняване на фигури и предмети по форма, цвят, размер, 
количество и анализиране на положението им в пространството, 
определяне на логическа последователност и групиране по призна-
ци, намиране на връзката между частите и цялото, анализиране на 
множества и правене на логически изводи. Те подпомагат развитие-
то на фината моторика, паметта, вниманието, въображението 
и мисленето на детето, като го приучват да се концентрира, да 
отделя главното от второстепенното, да сравнява, обобщава, ана-
лизира информация и самостоятелно да намира решения. Изпълнява-
нето на интерактивните задачи прави децата по-търпеливи, концен-
трирани, находчиви и самостоятелни и ги подготвя интелектуално 
и емоционално за усвояване на четенето, писането и смятането в 
училище.Автори: Камелия Йорданова, Христина Балушева, 

Миглена Лазарова, Гергана Ананиева

ЗА ДЕЦА НАД 6 ГОДИНИ

В книжките са предложени разнообра
зни задачи и у

пражнения за: 

● проследяване н
а лабиринти и пътечки с цифри, букви и усл

овия 

● различаване и
 сравняване на фигури и предм

ети по количество, форма, 

   цвят, размер и анализира
не на положението им в пространството 

● определяне на
 логическа последова

телност и групиране п
о признаци 

● намиране на връзк
ата между частите и цялото и взаимодействието им 

● анализиране на м
ножества и правене н

а логически изводи.

Предложените задачи и упра
жнения подпомагат развитието на:

● фината моторика 

● паметта 

● вниманието 

● въображението 

● мисленето. 

Решаването им приучва детето да сравнява, обобщава 

и анализира информация, да отделя главното от 

второстепенното и да намира самостоятелно решения.

Съдържанието съответства на ДОС 

за предучилищното образование 

и може да се използ
ва за занимания 

на децата в детската градина и у дома.

Цена 4,80 лв.

7

2

1

Буквички познавам, мога да броя!
Тръгни от буква А и премини през тези думи, показани с картинки, в които чуваш нейния звук. Пътят 
ще те отведе до детето, чието име започва с А. Направи същото с буквите О и Е. 

Във всяка кофичка нарисувай толкова топки сладолед, колкото показва цифрата върху нея. Кой 
сладолед за кого е? Свържи.

Ти загадките реши и наградата си оцвети!

18

2

3

1 

Приключения с пирати
Коя карта трябва да следват пиратите, за да стигнат до острова на съкровището? Открий вярната карта 

и очертай пътя. 

Колко пиратски предмета има във всеки сандък? Преброй и сравни. Огради този предмет, който 

откриваш само в единия.

Очертай буквите и ги изговори слято, за да научиш имената на папагалите. Оцвети птиците така, че 

да станат еднакви.

< = >

1 1

1

1

1
1

2
2

2
2

2

3

2

1

2

2

Ти загадките реши и наградата си оцвети!

28

1 

Колко, къде и що е то?
Разгледай внимателно картината и реши загадките, които Щурчо е подготвил за теб. 

Колко гълъбчета 
можеш да 
откриеш в парка? 
Отбележи с 
точки броя им в 
квадратчетo.

Чуй гатанката. 
Отговорът ѝ е 
скрит някъде 
в картината. 
Огради го.

Момиченцето е 
загубило куклата 
си. Ти виждаш ли 
къде е тя? Намери я, 
огради я и свържи 
момиченцето с нея.

Да е мед, не е мед.
Да е лед, не е лед.
Но е сладко като мед 
и топи се като лед.

Що е то?

1
Ти загадките реши и наградата си оцвети!

2

3

1

Да започваме играта
Това са приятелите на Щурчо. Отново са заедно след лятната ваканция. Открий всеки от тях на 
площадката. Кажи кой къде е и какво прави. Оцвети квадратчето с първата буква на името му.

Помогни да намерим 
разпилените играчки. 
Отбележи с точки по 
колко от всеки вид 
има на площадката.

За да стигне до детската градина, Щурчо трябва да стъпва само върху квадратчета с цифри. Оцвети ги.
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1 

2

Хитрото мишле
Колко орехчета е взело всяко мишле от торбата? 

Отбележи с точки броя им в квадратчетата. Кое 

мишле носи повече от три? Огради го.

Баба трябва да зашие скъсаните торбички. Избери подходящо парче плат за всяка и го оцвети в 

същия цвят.

Скрила баба, скрила орехи в торбата, 

но мишле пробило дупчица в средата...
Веса Паспалеева

29

1

Фокус–бокус

2

3

Клоунът Коки е на сцената! С кой фотоапарат е направена всяка от снимките? 
Очертай рамката с цвета на фотоапарата.

Как ще изглежда картината след фокуса на Щурчо? Нарисувай, както показват знаците.

Колко животни са се събрали тук? Отбележи броя им с точки върху шапката 
на фокусника. Оцвети това животно, в чието име чуваш звук Ф.

Ти загадките реши и наградата си оцвети!
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30 Заявки за познавателни книжки, помагала и други ресурси могат да се направят 
онлайн на www.bititechnika.com или на имейл zaiavki@bititechnika.com.

Демоверсии на печатен и електронен вариант на познавателните книжки, книги за учителя, 
годишни тематични разпределения и други ресурси могат да се видят на www.bititechnika.com

ПОРЕДИЦА „МОГА, ЗНАЯ С ДУМИ ДА ИГРАЯ“ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ

В книжките са предложени разнообразни задачи и упражнения за:
 y разпознаване и назоваване на букви и изобразяване на техните графични знаци;
 y проследяване на лабиринти и пътечки с графични и словесни условия;
 y назоваване на предмети, признаци и действия и ориентиране в смисъла и звученето на думите;
 y конструиране на изречения, разказване и преразказване по нагледна и словесна основа;
 y извършване на словесен, сричков и фонемен анализ, подготовка за четене и писане;
 y обобщаване и систематизиране представите на детето за обкръжаващия го свят.

Предложените задачи подпомагат развитието на фината моторика, паметта, вниманието, въображението 
и мисленето.

При решаването им се актуализира и обогатява речниковият запас, развиват се умения и усет за правилна устна 
реч, стимулира се речевата активност и потребността от общуване и се постига комплексна реализация на рече-
вото развитие на детето в подготовката му за училище.

Съдържанието съответства на ДОС за предучилищното образование и следва образователното съдържание по 
български език и околен свят от познавателните книжки. Може да се използва за допълнителни занимания на децата 
в детската градина и у дома.

Автори: Камелия Йорданова, Миглена Лазарова

Автори: Камелия Йорданова, Миглена Лазарова
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Драконът Димо         Драконът Димо         

  Драконът Димо решил да прочете приказка, но отново облачета дим скрили част от буквите. 

Помогни му да открие кои са. Оцвети буквите и свържи вярно.
  Намисли дума с всяка буква и състави с нея изречение.

Дракон със чудато име — всички го наричат Димо. Защото, смее ли се или пък се 
мръщи, бързо всичко в дим превръща. Но това не е беда, даже става весела игра!

  Разгледай картинките. Разпознай и назови предметите, които драконът Димо е скрил зад облаци от дим.  

  Опиши всеки с повече думи. Които от тях можеш да наречеш с думата „мебели“, оцвети с   , 

„уреди“ –  със  , „играчки“ – с  .  Още какви такива предмети има в твоя дом и кои от тях са безопасни или опасни за децата? Защо?

От приказки вълшебни как така в твоята книжка дракон долетя?
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  Довърши картината и разкажи какво се е случило с Биляна.   
  Опиши ни твоята стая и какво правиш, за да откриваш лесно в нея играчки, книжки, дрехи.   
  Кои дрехи са подходящи за зимата? Защо? 

  Оцвети и разпознай буквите. Изговори звука им.  
  Назови с думи картинките. В началото на кои от тях чуваш всеки от звуковете. Свържи с вярната буква. 

Опиши с повече думи кое как изглежда. 

С шапки, с ръкавички...С шапки, с ръкавички...

Вън са вече всички — с шапки, с ръкавички. За игра подготвя се Биляна сред стаята си рапиляна. 
Гледа и се чуди: „Шапката дали е под кревата?!“. Къде да си открие ботушки за краката?! 

И накрая... бързичко облече де какво намери. Вижте я, с децата не играе, а... трепери.

Я, каква е красота?! Навалял е 
пухкав сняг, за игра те кани пак.

88

  Довърши картината и разкажи какво се е объркало.    Кои са любимите игри на децата у дома, в гората, на детската площадка, в детската градина?

  Какви правила за весела игра трябва да знаят децата? 

  Определи с дума какво е настроението на бабата и на детето. Свържи образите им с подходящото личице.  Състави изречение с думата ЗАЩОТО, като си помагаш с останалите картинки. Свържи ги по двойки.

БъркотияБъркотия

* Бабина игра, Радой Киров

Дочувам шум и олелия...Каква е тази бъркотия?!

3

Вярно ли е това?       
Само аз ли на света 

виждам в нея красота?!*

* Есен – Биляна Дар

  Довърши картината и опиши какво виждаш на нея. Открий грешките на художника. Намисли и кажи три 

думи, които показват красотата на есента.  

  Състави изречение, като си помагаш с модела.

  Разпознай и назови плодовете. Свържи ги последователно с тези от тях, чиито думи започват с един и 

същи звук.
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Всички казват, че била лош сезон тя – есента...*
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  Разгледай есенната картина.
  Какво необикновено е видял Ежко в есенната гора?
  Защо Зайко и Лиско са учудени от неговия разказ?

Тръгна Ежко по баира...Тръгна Ежко по баира......есенни листа и гъбки да събира. 
Но какво ли тук намира?!

  Дорисувай бодлите на таралежа и го оцвети.
  Назови с думи какво виждаш на малките картинки.  
Кои от тях са любими лакомства за Ежко? Свържи.
  Какво още знаеш за таралежа? Разкажи.Живо, сиво, свито 

със бодли набито.                      

              Що е то?

ЗА ДЕЦА НАД 6 ГОДИНИ

МОГА, ЗНАЯ 
С ДУМИ ДА ИГРАЯ

Съдържанието съответства на ДОС за предучилищното 
образование и може да се използва за занимания 

на децата по български език и литература и по околен 
свят в детската градина и у дома.

Цена 4,80 лв.

В книжките са предложени разнообразни задачи и упражнения за:
● разпознаване и назоваване на букви и изобразяване на техните графични знаци 

        ● проследяване на лабиринти и пътечки с графични и словесни условия 
● назоваване на предмети, признаци и действия и ориентиране в смисъла и звученето на думите 

● конструиране на изречения, разказване и преразказване по нагледна и словесна основа 
● извършване на словесен, сричков и фонемен анализ, подготовка за четене и писане 
● обобщаване и систематизиране представите на детето за обкръжаващия го свят.

Предложените задачи подпомагат развитието на:
● фината моторика
● паметта
● вниманието
● въображението
● мисленето.

При решаването им се актуализира и обогатява речниковия запас, 
развиват се умения и усет за правилна устна реч, стимулира се 
речевата активност  и потребността от общуване и се постига 

комплексна реализация на речевото развитие на детето
в подготовката му за училище. 

9 786197 523652

МОГА, ЗНАЯ 
С ДУМИ ДА ИГРАЯ

ЗА ДЕЦА НАД 5 ГОДИНИ

МОГА, ЗНАЯ МОГА, ЗНАЯ 
С ДУМИ ДА ИГРАЯС ДУМИ ДА ИГРАЯ

Съдържанието съответства на ДОС за предучилищното 
образование и може да се използва за занимания 

на децата по български език и литература и по 
околен свят в детската градина и у дома.

Цена 4,80 лв.

В книжките са предложени разнообразни задачи и упражнения за:
● обобщаване и систематизиране представите на детето за обкръжаващия го свят 

        ● назоваване на предмети, признаци и действия и ориентиране в смисъла и звученето на думите
● конструиране на изречения и развиване на умения за разказване по нагледна основа 

● откриване на конкретен звук в дума,разпознаване и назоваване на букви 
● проследяване на лабиринти и пътечки с графични и словесни условия. 

Предложените задачи подпомагат развитието на:
● фината моторика
● паметта
● вниманието
● въображението
● мисленето.

При решаването им се актуализира и обогатява речниковия запас, 
развиват се умения и усет за правилна устна реч, стимулира се 
речевата активност и потребността от общуване и се постига 

комплексна реализация на речевото развитие на детето.

МОГА, ЗНАЯ МОГА, ЗНАЯ 
С ДУМИ ДА ИГРАЯС ДУМИ ДА ИГРАЯ

9 786197 523737
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  Като всяко мъничко дете писмо до Дядо Коледа написа и мишлето. Какво ли си е пожелало?! Ще разбереш, 
ако откриеш само думите, в които се чува звук „М“. Отбележи със син цвят мястото му в модела.

Чуй история една...
Истина ли е това?

  Какво ще се случи на коледния празник в мишия дом? Очертай буквите по пунктира. Проследи пътя на 
мишлето, за да се подсетиш. Изговори слято двата звука.

  Кое от списъка на мишлето е подходящо за друг празник. Оцвети.

Коледата на малките мишлета

Коледа наближава, всеки с радост ще дарява! Дори семейството на полската мишка се е събрало 
около пъстра коледна книжка. Всеки гледа и се учи как празник чуден на Коледа да се получи. 

Взе писалка и листче най-малкото мишле - списък да направи, нещо да не се забрави.

25

Днес в твоето градче 
пъстър, весел цирк дойде!

  Разгледай картината. Кой ще участва в цирковото представление? 
  Състави изречения, като използваш думите: един, една, едно, много. 
  Довърши купола на цирка. Разкажи за свое преживяване в цирка.

  На цирковото представление децата гледат с най-голямо удивление шапката на фокусника. 

Назови ясно предметите от шапката на фокусника и от картинките. Открий думите, които 

завършват по един и същи начин. Отбележи с точки местата на еднаквите звукове в думите.

На цирк

Там ще видиш слон със шапка, папагал да язди пони, смешни клоуни, балерини, акробати... 
и още куп неща чудати! С балони, цветна шатра, знаменца събрал е циркът всичките деца!

21

Да се запознае Милка  
много иска с всяка билка...*

От своята баба Милка знае, че земята с разни билки 

е богата. Научи се да разпознава риган, лайка, мента, 

шипки, глог – растат те в дол дълбок или на връх висок. 

Болен ли си, не се май – от билки направи си чай!

Горската аптека      

* Милка-билкарка – Борислав Ганчев

  Разгледай картинките. Довърши и запомни 
имената на билките, които Милка е събрала в 
кошничката. По какво си приличат и се различават? 
Познаваш ли други растения, които можем да 
наречем билки. Разкажи.

  Очертай буквите върху етикетите и открий за кое от животните е всяко едно от лекарствата, които Баба 
Костенурка е приготвила от билки. Свържи според първата буква от името на животното. 

Аптеката в гората е здравата къщурка на Баба Костенурка. С чай, сиропи и мехлеми лекува тя животните – от малки до големи.



ДОПЪЛНИТЕЛНИ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

31Демоверсии на печатен и електронен вариант на познавателните книжки, книги за учителя, 
годишни тематични разпределения и други ресурси могат да се видят на www.bititechnika.com

ПОРЕДИЦА „ПОСЛУШНОТО МОЛИВЧЕ“ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ

ПОРЕДИЦА „БУКВИЧКИТЕ АЗ ПОЗНАВАМ“ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ

„БУКВИЧКИТЕ ПОДРЕДИ, ДУМИЧКИTE ПРОЧЕТИ“ 

„БУКВИЧКИТЕ АЗ ПОЗНАВАМ, С ДУМИЧКИ СЕ ЗАБАВЛЯВАМ“ 

Всяка книжка от поредицата „Послушното моливче“ включва съобразени със съот-
ветната възраст упражнения за развиване на вниманието и концентрацията, тре-
ниране на координацията око – ръка и усъвършенстване на фината моторика като 
важна част от подготовката за училище. Изпълнявайки постепенно усложняващите 
се задачи, детето се учи да държи правилно молива, да се ориентира безпроблемно в 
пространството на листа, уверено да провежда линии, да оцветява, щрихова и изписва 
различни графични елементи.

В книжката са предложени разнообразни и интересни иг-
рословици и кръстословици, апробирани с деца в четвър-
та подготвителна група. Децата разпознават и назовават 
графични знаци на печатни букви, свързани с наименования-
та на познати лица и предмети. Задачите са постепенно 
усложняващи и отговарят на стандарта за предучилищно 
образование. Изпълнението им развива както графичните 
умения и фината моторика, така и уменията за сричку-
ване, конструиране на изречения и разказване по нагледна 
основа. Така се обогатява устната реч и знанията на деца-
та за околния свят, стимулира се интересът, подпомага се 
подготовката им за четене и писане и се улеснява интегра-
цията на децата с майчин език, различен от българския. 

Книжката запознава децата с печатните букви 
на българската азбука и техните звукове. С помо-
щта на весели римушки, забавни игри и разнообразни 
упражнения децата развиват умението да разгранича-
ват звуковете в речта, да ги откриват в дума и да 
определят мястото им, изграждат представа за гра-
фичния образ на звука – буквата, учат се да разпозна-
ват буквите и да ги асоциират със съответния звук, 
обогатяват своя речников запас и усъвършенстват 
графомоторните си умения. Заниманията с книжка-
та дават първоначални знания за звук и буква като 
подготовка за следващите етапи на ограмотяване. 
Може да се използва в обучителния процес в детската 
градина и за самостоятелна работа у дома.

Автори: Камелия Йорданова, Миглена Лазарова, Гергана Ананиева, Христина Димитрова

Автори: 
Миглена Лазарова, 
Камелия Йорданова

Автори: 
Гергана Ананиева, 
Миглена Лазарова
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Блещукай, звездичке!
За да заблестят звездите на небето, трябва да очертаеш прекъснатата линия и да ги оцветиш. 
Довърши и перата на бухалчето. След това помогни на котето Мър да намери мама Писана. 
Проследи пътя му по покривите, без да вдигаш молива от листа. 

18

Дорисувай ушите на мишоците и дръжките на чашите. Две по две чашите са еднакви. 
Оцвети ги в един и същи цвят. Огради тази, която не прилича на никоя друга.

Помогни на мишлетата да стигнат до сиренето, без да събудят заспалия котарак. 
Очертай пътя им с послушното моливче. 

Вкъщи има мишленце

6

Да поиграем
Искаш ли да участваш в играта? Проследи пунктираните линии, като започнеш от 
топката и следваш посоката на стрелките. След това очертай прекъснатите линии на 
вратата – първо червените, а след това сините, за да поправиш скъсаната мрежа.

14

Очертай и довърши сладоледените фунийки. Оцвети така, че във всяка 
да има жълт, розов и кафяв сладолед.

Като на цирк
Очертай триъгълника, върху който маймунката акробат е стъпила. Повтори по пунктира 
и дорисувай шапките и панделките на забавните клоуни.

28

Край реката
„Патенцата плават в бистрия поток. Днес им преподават първия урок.“ * 
Очертай пунктираните линии, за да настигнат мама Белогушка. После довърши въдицата на 
Щурчо, както е показано. И накрая дорисувай рибката с цветни моливи, за да стане пъстроперка.  *„Първият урок“ – Веса Паспалеева

35

С какво е покрито лицето на Пепеляшка? Защо всички я наричат така?

Колко са сестрите на Пепеляшка?С кого танцува Пепеляшка на бала?Къде се провежда балът?От какво е направена пантофката на Пепеляшка?
С какво превозно средство тя отива на бала?
Кои животни Феята превръща в кочияши?
Кой плод Феята превръща в каляска?
Какво загубва Пепеляшка, когато си тръгва от бала?Спомни си приказката за Пепеляшка. 

Отговори на въпросите. Запиши пропуснатите 
букви в колонките под всяка цифра. Кой помага на Пепеляшка, за 

да изпълни задачите на мащехата? 
Оцвети вярната картинка.
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От приказките зная   

Думи

НОВО

д-р Мария Монтесори
„Ръцете са инструментът на човешкия интелект.“„Ръцете са инструментът на човешкия интелект.“

9 786197 523966

Цена 5,50 лв.

Книжките от серията „Послушното моливче“ са предназначени за деца в 
предучилищна възраст и имат за цел да подпомогнат поетапното развитие 
на онези умения и способности, от които зависи успешната подготовка на 
детската ръка за писане. Предложените в тях задачи са фокусирани върху:

   усъвършенстване на фината моторика. Заниманията в книжката 
тренират фините мускули на ръката, за да станат движенията по-точни, ловки 
и координирани. Така малките пръстчета се подготвят за прецизни дейности, 
като писането на ръкописни букви в училище. Индиректно се стимулира 
развитието на речта, интелекта и въображението.

   формиране на графични умения. Работейки по страниците на книжката, 
детето усвоява правилен захват на молива, научава се да го движи плавно 
в нужната посока, като съобразява силата на натиска, овладява темпа и 
ритъма при използването му.

    развитие на специфични съпътстващи умения, без които писането 
е невъзможно: зрително-двигателна координация, ориентиране в 
пространството, визуално възприятие, внимание и концентрация.

Серията „Послушното моливче“ включва отделни книжки за различните 
възрастови групи (3+, 4+, 5+ и 6+ години). Забавните илюстрации, игровата 
форма на задачите в тях мотивират детето да работи и поддържат интереса 
му. Упражненията са съобразени с възрастовите особености – от елементарни 
манипулации с молива за най-малките до изписване на буквени елементи в 
редове за бъдещите първокласници. Те следват детето в неговото развитие и 
съдействат за плавен и безстресов преход от детската градина към училище.

Всяка книжка съдържа страница с полезна информация, насоки и 
съвети. Тя ще Ви помогне да осигурите на детето адекватна подкрепа 
и ръководство при изпълнението на задачите.

Съдържанието е съобразено с ДОС за предучилищното образование и може 
да се използва от учителите за допълнителни занимания в детската градина, 

от родителите за подготовка у дома, както и от специалисти, подпомагащи 
преодоляването на специфични нарушения в детското развитие.

8

Проследи пътя на буквите. Кои думи получи? Свържи с модела. Кои думи означават 
професии? Огради ги с .

Разгледай картинката. Коя е професията? Какво пече хлебарят? Ще разбереш, когато 
проследиш буквите и ги напишеш в квадратчетата. Оцвети излишната буква.
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Звукове и букви
Какво могат буквите

24

Е КРАСИВА И ............... .

Спомни си 
приказката „Снежанка 
и седемте джуджета“. 
Довърши изреченията, 
като използваш 
правилно думите 
„добра“ и „лоша“. 
Свържи.

От кои приказки са тези герои? Огради картинките от една и съща приказка: в  – от 
вълшебните приказки, а в  – от приказките за животни. Огради цифрата, която показва колко са 
приказките.

Разгледай картинките. Назови думите. Кои са последните две букви на всяка дума? Изговори ги 
слято. Свържи.

KA

AK
ЦЕ

ЕЦ

1 2 3

Е .............. , А

Срички
С думи разкажи 

ДОБРА ЛОША

Книгата може да се ползва:
● от педагозите – в предучилищните 
групи през цялата учебна година за 

допълнителни занимания по БЕЛ 
и в сборните групи през ваканцията;
● от родителите – за съвместни 

занимания с децата у дома.

Цена 5,50 лв.

Помагалото е предназначено за 6 – 7-годишни деца, 
на които предстои да прекрачат училищния праг. То съдържа разнообразни 
езикови задачи под формата на забавни игри, чиято цел е да подпомогнат процеса 
на осъзнаване на речта (устна и писмена) и нейните елементи – звук, сричка, 
дума, изречение. С тяхна помощ бъдещият първокласник преминава мотивирано 
през етапите на подготовка за ограмотяване (за четене и писане), придобива 

увереност и изгражда положителна нагласа към новата си роля на ученик. 

Упражненията в помагалото са систематизирани в четири раздела: звукове 
и букви, срички, думи, изречения. В тях ще откриете обичаните от децата 
лабиринти, плетеници, игрословици, кръстословици и много други увлекателни 
игри, които провокират детския интерес към писането и четенето, 
затвърдяват знанията за звуковете и буквите и помагат да се премине 

неусетно към четене на срички, думи и изречения.

Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т ЧУ ШФ ЩХ ЪЦ Ю ЯА2

За да станат кърпичките на Ани еднакви, трябва да напишеш във втората липсващите букви.

Какво е изяла гладната акула? Ще разбереш, като оцветиш всички картинки, чиито думи започват 
със звук А.

Чуй стихчето. Кажи и ти учудено: „А-А-А!“. Буквата на Ани е скрита в картинката. 
Намери я, назови я и я оцвети. Знаеш ли думи, които започват с нейния звук? 

Оцвети, повтори 
и сам напиши.

АМ-АМ

Стълбичка една
прави Атанас.
Стъпалце постави,
буква А направи.
Ахна Ани: „А-а-а!“.
Буквичката си позна.

А-а-а!

Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т ЧУ ШФ ЩХ ЪЦ Ю ЯА14

Оцвети, повтори 
и сам напиши.

Чуй стихчето. Коя буква е направило мишлето? Кажи думички, в които 
чуваш нейния звук. Очертай с пръст буква М в картината и я дооцвети.

Само бурканчето с правилно изписана буква М е пълно с мед. Оцвети го в жълто.

За какво си мечтае мечето? Огради всички картинки, чиито думи започват със звук М, и ще разбереш. 
А в коя от показаните думи този звук не се чува?

Мишо с метъра на мама
почна своите игри.

Мисли той, минута няма,
буква М измайстори.

А В ДГ Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т ЧУ ШФ ЩХ ЪЦ Ю Я 39Б

А В ДГ Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т
ЧУ

ШФ
ЩХ

ЪЦ
Ю Я 29

Б

„О“ е като колело.

За да не се търкулне то,

пръчица една вземи

и с пирон го закрепи.

И така какво се случи?

Буква Ю ти се получи. 

За коя буква е стихчето? Оцвети я в картинката. Имената на кои месеци от 

годината започват с буква Ю? Знаеш ли други думи, които се пишат с тази 

буква?

Само ключът с правилно изписана на него буква Ю може да отключи катинара. Огради го.

Чуй началото на всяко изречение и го довърши, като свържеш подходящите картинки.

Оцвети, повтори 

и сам напиши.

ЮЛКА СЕ ЛЮЛЕЕ НА... 

ЛЮЛКА

БАБА ГЛАДИ С... 

ЮТИЯ

НА ДЪРВОТО ЗРЕЯТ...

ДЮЛИ

Цена 5,90 лв.

Книжката запознава децата в предучилищна възраст с 
печатните букви на българската азбука и техните звукове. 
С помощта на весели римувани стихчета, забавни игри и раз-
нообразни упражнения децата развиват умението да разгра-
ничават звуковете в речта, да ги откриват в дума и да опре-
делят мястото им, изграждат представа за графичния образ 
на звука – буквата, учат се да разпознават буквите и да ги 
асоциират със съответния звук, обогатяват своя речников 
запас и усъвършенстват графомоторните си умения. 

Заниманията с книжката дават първоначални знания за 
звук и буква като подготовка за следващите етапи на огра-
мотяване. Може да се използва от педагози в обучителния 
процес в подготвителните групи на детската градина и от ро-
дители за самостоятелна работа у дома.

УСПЕШНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧИЛИЩЕ С РАЗВИВАЩИТЕ 
КНИЖКИ НА ИЗДАТЕЛСТВО „БИТ И ТЕХНИКА“!

ЗА ДЕЦА НАД 5 ГОДИНИ

В книжките са предложени разнообразни задачи и упражнения за: 
● проследяване на лабиринти и пътечки с цифри, букви и условия 
● различаване и сравняване на фигури и предмети по количество, форма, 
   цвят, размер и анализиране на положението им в пространството 
● определяне на логическа последователност и групиране по признаци 
● намиране на връзката между частите и цялото и взаимодействието им 
● анализиране на множества и правене на логически изводи.

Предложените задачи и упражнения подпомагат развитието на:
● фината моторика 
● паметта 
● вниманието 
● въображението 
● мисленето. 

Решаването им приучва детето да сравнява, обобщава 
и анализира информация, да отделя главното от 

второстепенното и да намира самостоятелно решения.

Съдържанието съответства на ДОС 
за предучилищното образование 

и може да се използва за занимания 
на децата в детската градина и у дома.

Цена 4,80 лв.

9 786197 523645

д-р Мария Монтесори
„Ръцете са инструментът на човешкия интелект.“„Ръцете са инструментът на човешкия интелект.“

9 786197 523966

Цена 5,50 лв.

Книжките от серията „Послушното моливче“ са предназначени за деца в 
предучилищна възраст и имат за цел да подпомогнат поетапното развитие 
на онези умения и способности, от които зависи успешната подготовка на 
детската ръка за писане. Предложените в тях задачи са фокусирани върху:

   усъвършенстване на фината моторика. Заниманията в книжката 
тренират фините мускули на ръката, за да станат движенията по-точни, ловки 
и координирани. Така малките пръстчета се подготвят за прецизни дейности, 
като писането на ръкописни букви в училище. Индиректно се стимулира 
развитието на речта, интелекта и въображението.

   формиране на графични умения. Работейки по страниците на книжката, 
детето усвоява правилен захват на молива, научава се да го движи плавно 
в нужната посока, като съобразява силата на натиска, овладява темпа и 
ритъма при използването му.

    развитие на специфични съпътстващи умения, без които писането 
е невъзможно: зрително-двигателна координация, ориентиране в 
пространството, визуално възприятие, внимание и концентрация.

Серията „Послушното моливче“ включва отделни книжки за различните 
възрастови групи (3+, 4+, 5+ и 6+ години). Забавните илюстрации, игровата 
форма на задачите в тях мотивират детето да работи и поддържат интереса 
му. Упражненията са съобразени с възрастовите особености – от елементарни 
манипулации с молива за най-малките до изписване на буквени елементи в 
редове за бъдещите първокласници. Те следват детето в неговото развитие и 
съдействат за плавен и безстресов преход от детската градина към училище.

Всяка книжка съдържа страница с полезна информация, насоки и 
съвети. Тя ще Ви помогне да осигурите на детето адекватна подкрепа 
и ръководство при изпълнението на задачите.

Съдържанието е съобразено с ДОС за предучилищното образование и може 
да се използва от учителите за допълнителни занимания в детската градина, 

от родителите за подготовка у дома, както и от специалисти, подпомагащи 
преодоляването на специфични нарушения в детското развитие.

ЗА ДЕЦА НАД 5 ГОДИНИ

МОГА, ЗНАЯ МОГА, ЗНАЯ 
С ДУМИ ДА ИГРАЯС ДУМИ ДА ИГРАЯ

Съдържанието съответства на ДОС за предучилищното 
образование и може да се използва за занимания 

на децата по български език и литература и по 
околен свят в детската градина и у дома.

Цена 4,80 лв.

В книжките са предложени разнообразни задачи и упражнения за:
● обобщаване и систематизиране представите на детето за обкръжаващия го свят 

        ● назоваване на предмети, признаци и действия и ориентиране в смисъла и звученето на думите
● конструиране на изречения и развиване на умения за разказване по нагледна основа 

● откриване на конкретен звук в дума,разпознаване и назоваване на букви 
● проследяване на лабиринти и пътечки с графични и словесни условия. 

Предложените задачи подпомагат развитието на:
● фината моторика
● паметта
● вниманието
● въображението
● мисленето.

При решаването им се актуализира и обогатява речниковия запас, 
развиват се умения и усет за правилна устна реч, стимулира се 
речевата активност и потребността от общуване и се постига 

комплексна реализация на речевото развитие на детето.

МОГА, ЗНАЯ МОГА, ЗНАЯ 
С ДУМИ ДА ИГРАЯС ДУМИ ДА ИГРАЯ

9 786197 523737

9 786192 520076



ДОПЪЛНИТЕЛНИ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

32 Заявки за познавателни книжки, помагала и други ресурси могат да се направят 
онлайн на www.bititechnika.com или на имейл zaiavki@bititechnika.com.

Демоверсии на печатен и електронен вариант на познавателните книжки, книги за учителя, 
годишни тематични разпределения и други ресурси могат да се видят на www.bititechnika.com

ПОРЕДИЦА „МОГА ДА ЛЕПЯ ХАРТИЯ“

ПОРЕДИЦА „МОГА ДА РЕЖА ХАРТИЯ“

ПОРЕДИЦА „МОГА ДА СГЪВАМ ХАРТИЯ“

В книжката са предложени работни листи, оп-
исание и схеми за изработване на 16 разнообразни 
и интересни опростени изделия за формиране и 
усъвършенстване на уменията за лепене на хартия. 
Предоставена е възможност за ползване онлайн на 
видеоинструкции, онагледяващи работния процес. 
Задачите са подредени по степен на трудност за 
обезпечаване на правилното и последователно 
усвояване на технологичните операции в съот-
ветствие с изискванията на стандарта за пре-
дучилищното образование на МОН. Изпълнението 
им подпомага развитието на фината моторика, 
координацията на движенията на ръцете, прос-
транственото мислене и въображението. 

В книжката са предложени цветни приложения, оп-
исание и схеми за изработване на 32 разнообразни и 
интересни опростени изделия за формиране и усъ-
вършенстване на уменията за рязане на хартия по 
права и крива линия. Предоставена е възможност за 
ползване онлайн на видеоинструкции, онагледяващи 
работния процес. Задачите са подредени по степен на 
трудност за обезпечаване на правилното и последо-
вателно усвояване на технологичните операции 
в съответствие с изискванията на стандарта за пре-
дучилищното образование на МОН. Изпълнението им 
подпомага развитието на фината моторика, коорди-
нацията на движенията на ръцете, пространствено-
то мислене и въображението. 

В книжката са предложени цветни печатни разгъв-
ки, описание и схеми за изработване на 24 разнообраз-
ни и интересни опростени изделия за затвърдяване на 
уменията за рязане по права и крива линия и формиране 
и усъвършенстване на уменията за сгъване на хартия. 
Предоставена е възможност за ползване онлайн на 
видеоинструкции, онагледяващи работния процес. 
Задачите са подредени по степен на трудност за 
обезпечаване на правилното и последователно ус-
вояване на технологичните операции в съответ-
ствие с изискванията на стандарта за предучилищно-
то образование на МОН. Изпълнението им подпомага 
развитието на фината моторика, координацията на 
движенията на ръцете, пространственото мислене и 
въображението. 

Автори: инж. Светла Ананиева, инж. Валентин Ананиев

Автори: инж. Светла Ананиева, инж. Валентин Ананиев

Автори: инж. Светла Ананиева, инж. Валентин Ананиев

ЗА ДЕЦА НАД 3 ГОДИНИ

РАБОТНИ ЛИСТИ   ЩАНЦОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ   СХЕМИ   ВИДЕОИНСТРУКЦИИ



ДОПЪЛНИТЕЛНИ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

33Демоверсии на печатен и електронен вариант на познавателните книжки, книги за учителя, 
годишни тематични разпределения и други ресурси могат да се видят на www.bititechnika.com

ПОРЕДИЦА „МОГА ДА СГЪВАМ ХАРТИЯ. ОРИГАМИ“

ПОРЕДИЦА „МОГА ДА МОДЕЛИРАМ С ХАРТИЯ“

„Оригами“ е древно далекоизточно изкуство за изработване на изделия от хартия чрез сгъване с пръсти 
без допълнителни инструменти. Във всяка книжка от поредицата са предложени работни листи и схеми за 
изработване на 12 атрактивни изделия със степенувана сложност, съответстваща на възрастовите осо-
бености на децата. За стимулиране на интереса и активността им всички работни листи са с отпечатани 
цветни тематични изображения на хора, животни и предмети от обкръжаващата ги среда. Предоставена 
е възможност за ползване онлайн на видеоинструкции, онагледяващи работния процес. Изпълнението на 
задачите подпомага развитието на фината моторика, координацията на движенията на ръцете, простран-
ственото мислене и въображението. 

В книжката са предложени цветни печатни разгъв-
ки, описание и схеми за изработване на 12 разнообраз-
ни и интересни опростени модела на животни за 
затвърдяване на уменията за моделиране с хартия в 
съответствие със стандарта за предучилищното 
образование на МОН. Задачите са съобразени с въз-
растовите особености на децата. Изпълнението им 
подпомага развитието на фината моторика, коорди-
нацията на движенията на ръцете, пространствено-
то мислене и въображението.

Предоставена е възможност за ползване онлайн на 
видеоинструкции, онагледяващи работния процес.

Автори: инж. Светла Ананиева, инж. Валентин Ананиев

Автори: инж. Светла Ананиева, инж. Валентин Ананиев

„12 МОДЕЛА НА ЖИВОТНИ“ 



34 Заявки за познавателни книжки, помагала и други ресурси могат да се направят 
онлайн на www.bititechnika.com или на имейл zaiavki@bititechnika.com.

Демоверсии на печатен и електронен вариант на познавателните книжки, книги за учителя, 
годишни тематични разпределения и други ресурси могат да се видят на www.bititechnika.com

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

ПОРЕДИЦА „МОГА ДА КОНСТРУИРАМ С ХАРТИЯ“

ПОРЕДИЦА „МОГА ДА МОДЕЛИРАМ С ХАРТИЯ“

В книжката са предложени цветни печатни разгъвки, описание и схеми за изработване на 14 поздравителни 
картички и покани по случай познати на децата празници и ритуали.  Задачите са съобразени с възрастови-
те особености на децата и съответстват на изискванията на стандарта за предучилищното образование 
на МОН за формиране и усъвършенстване на уменията за моделиране с хартия. Изпълнението им подпомага 
развитието на фината моторика, координацията на движенията на ръцете, пространственото мислене и въ-
ображението.

Предоставена е възможност за ползване онлайн на видеоинструкции, онагледяващи работния процес.

ПРАЗНИЧНИ 
УКРАШЕНИЯ

В книжката са предложени цветни печатни разгъвки, описание и схеми за изработване на 
12 разнообразни и интересни празнични украшения за усъвършенствуване и затвърдяване 
на уменията за рязане, сгъване и лепене на хартия като част от фините двигателни умения, 
които детето трябва да развива още в най-ранна възраст. Предоставена е възможност за 
ползване онлайн на видеоинструкции, онагледяващи работния процес. Работата с книжката 
подпомага развитието на пространственото мислене и въображението, както и на способ-
ността за изграждане на конструкцията при съблюдаване на композиционната свързаност на 
нейните елементи.

Текстовете към задачите и илюстративният материал интегрират образователно съ-
държание и разширяват представите по конструиране и технологии, български език и литера-
тура и околен свят в рамките на всестранната подготовка на детето за училище.

Автори: 
инж. Светла Ананиева, 
инж. Валентин Ананиев

Автори: 
инж. Светла Ананиева, 
инж. Валентин Ананиев

„12 ПРАЗНИЧНИ УКРАШЕНИЯ ЗА ДЕЦА НАД 5 ГОДИНИ“ 

„14 ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ ЗА ДЕЦА НАД 5 ГОДИНИ“ 

НОВО

НОВО

В книжката са предложени цветни печатни разгъвки, описание и схеми за изработване на 
10 разнообразни и интересни модела на транспортни средства за усъвършенствуване и 
затвърдяване на уменията за рязане, сгъване и лепене на хартия като част от фините двига-
телни умения, които детето трябва да развива още в най-ранна възраст. Предоставена е въз-
можност за ползване онлайн на видеоинструкции, онагледяващи работния процес. Работата 
с книжката подпомага развитието на пространственото мислене и въображението, както 
и на способността за изграждане на конструкцията при съблюдаване на композиционната 
свързаност на нейните елементи.

Илюстративният материал интегрира образователно съдържание и разширява предста-
вите по конструиране и технологии, български език и литература и околен свят в рамките на 
всестранната подготовка на детето за училище.

Автори: 
инж. Светла Ананиева, 
инж. Валентин Ананиев

„10 МОДЕЛА НА ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА ЗА ДЕЦА НАД 5 ГОДИНИ“ 
ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА
МОДЕЛА НА

НОВО
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ДИДАКТИЧНА ИГРА С КАРТИ „МОИТЕ ЧУВСТВА, ТВОИТЕ ЧУВСТВА“

Комплектът съдържа 22 ситуационни карти за подпомагане на емоционалното развитие на децата в предучилищ-
на възраст, за възпитаване на емпатия и за превенция на агресивното поведение. Илюстрираните сцени идват от 
непосредствения детски опит и подтикват към разговор и споделяне. Чрез тях детето се научава да разпознава и 
съзнателно да възприема собствените си чувства и тези на другите, да осмисля причините за различни емоции и да 
изпробва решения за справяне в проблемни ситуации. Комплектът може да се използва за индивидуална, партньорска 
и групова работа, както и за нагледен материал при фронтална работа с децата благодарение на включените в ком-
плекта магнити за закрепване върху магнитна дъска.

Автори: Камелия Йорданова, Миглена Лазарова, Гергана Ананиева, Христина Димитрова

ISBN     978-619-7523-99-7

Цена 11,50 лв.

Художник – автор на графичния дизайн     Мария Недялкова Иванова
Художник – автор на илюстрациите     Катерина Иванова Милушева

© Камелия Москова Йорданова
© Миглена Тодорова Лазарова 
© Гергана Валентинова Ананиева
© Христина Димитрова Балушева
© Мария Недялкова Иванова – графичен дизайн, 2020
© Катерина Иванова Милушева – илюстрации, 2020
© Издателство „Бит и техника“ ООД, всички права запазени, 2020

Автори:     Камелия Москова Йорданова
                  Миглена Тодорова Лазарова 
                  Гергана Валентинова Ананиева
                  Христина Димитрова Балушева

ДИДАКТИЧНА ИГРА 
С КАРТИ

Коректор     Зоряна Стоянова

Комплектът съдържа 22 ситуационни карти за подпомагане на 
емоционалното развитие на децата в предучилищна възраст, за 
възпитаване на емпатия и за превенция на агресивното поведение. 

Илюстираните сцени идват от непосредствения детски опит и 
подтикват към разговор и споделяне. Чрез тях детето се научава да 
разпознава и съзнателно да възприема собствените си чувства и 
тези на другите, да осмисля причините за различни емоции и да 
изпробва решения за справяне в проблемни ситуации. 

Комплектът може да се използва за индивидуална, партньорска 
и групова работа, както и за нагледен материал при фронтална 
работа с децата благодарение на включените в комплекта магнити 
за закрепване върху магнитна дъска.

МОИТЕ чувства, 
твоите ЧУВСТВА

ДИДАКТИЧНА ИГРА 
С КАРТИ

МОИТЕ чувства, 
твоите ЧУВСТВА

9 786197 523997

+ МАГНИТИ

ЗА МАГНИТНА ДЪСКА

ДИДАКТИЧНА ИГРА С КАРТИ „АЗ И ТИ ПРИЯТЕЛИ ДОБРИ“

Комплект с 22 ситуационни карти в подкрепа на социализацията и емоционалното разви-
тие в ранна детска възраст. Онагледявайки определено поведение и познати сцени от еже-
дневието в детската градина, картите подтикват към разговор, стимулират преценката 
на ситуацията, емпатията и толерантността. С тяхна помощ децата разбират правилата 
на социалното взаимодействие, учат се да общуват ефективно и да намират решение в 
конфликтни ситуации.

Комплектът може да се използва от родители и педагози за индивидуална, партньорска 
и групова работа на деца от всички възрастови групи в детската градина. Приложим е в 
обучителния процес по български език и околен свят. Подходящ е като нагледен материал 
за фронтална работа благодарение на включените в него магнити за закрепване върху маг-
нитна дъска. Комплектът съдържа код за достъп до интерактивни упражнения, които ще 
направят заниманията още по-интересни.

НОВО

Автор Гергана Ананиева

АЗ И ТИ 
ПРИЯТЕЛИ 

ДОБРИ

НОВО

+ ЕЛЕКТРОНЕН 
ВАРИАНТ

ДИДАКТИЧНА ИГРА С КАРТИ „СЕГА ЩЕ ВИ РАЗКАЖА“

Комплект с 22 двустранни образователни карти за развитие на езиковите умения чрез 
активна игра. Внимателно подбраният нагледен материал и предложените дидактически игри 
са съобразени с възрастта на децата и позволяват постепенно усложняване и надграждане на 
задачите с цел усъвършенстване на комуникативните им умения – диалогични и монологични.

Заниманията с картите съдействат за обогатяване на речниковия запас, развиват внима-
нието към значението на думите и точната им употреба, възпитават звукова култура, подпо-
магат формирането на граматически правилен изказ и усъвършенстването на свързаната реч.

Комплектът е подходящ за индивидуална и групова работа в детската градина и у дома. В 
него са включени магнити за закрепване върху магнитна дъска.

НОВО

Автори: Камелия Йорданова, Миглена Лазарова, Светла Ананиева

ДИДАКТИЧНА 
ИГРА С КАРТИ 
„СЕГА ЩЕ ВИ 

РАЗКАЖА“

НОВО
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На катерушката се хващай здраво, стъпвай внимателно и не скачай от високо място.

ПРАВИЛНО! 

В БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИГРА
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Ако непознат човек ти  предложи лакомство, не го приемай, 

а се отдалечи и съобщи това на своите родители.

ПРАВИЛНО! 

В БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИГРА

6. А

ДИДАКТИЧНА ИГРА С КАРТИ „В БЕЗОПАСНОСТ НА УЛИЦАТА“

ДИДАКТИЧНА ИГРА С КАРТИ „В БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИГРА“

Комплектът с 22 образователни карти запознава децата с основни правила за безопасност при игра и съдейства 
за изграждане на базови навици за безопасно поведение извън дома. Правилното и неправилното поведение в дадена 
ситуация от ежедневието се онагледява чрез двойка илюстрации. Те провокират децата да обсъждат, откриват и 
обясняват къде и защо не бива да се играе, какво е опасно да се прави на детската площадка, как да се държим при 
среща с непознати хора и животни, какво може да се случи и кой помага при беда. В разговор и чрез игра децата разби-
рат, че не всяко забавление е безопасно, и научават как да пазят себе си и околните. Комплектът може да се използва 
от родители и педагози за индивидуална, партньорска и групова работа на деца от всички възрастови групи в дет-
ската градина. Приложим е в обучителния процес по околен свят. Подходящ е и като нагледен материал за фронтална 
работа благодарение на включените в него магнити за закрепване върху магнитна дъска. Комплектът съдържа код 
за достъп до интерактивни упражнения, които ще направят заниманията още по-интересни.

Комплектът с 22 образователни карти запознава децата с елементите на пътната среда и подпомага усвоява-
нето на основните правила за безопасност, които те следва да спазват като пешеходци, велосипедисти и пътници 
в превозно средство. Правилното и неправилното поведение в дадена ситуация на пътя се онагледява чрез двойка 
илюстрации. Те провокират децата да обсъждат, откриват и обясняват кое и защо е опасно, как е безопасно да се по-
стъпи, какво може да се случи, кой помага при беда. С помощта на картите и включения мини постер „Нашата улица“ 
малките участници в движението се научават да разпознават важни пътни знаци, сигналите на светофара и регули-
ровчика, да се ориентират в пътната среда и да действат безопасно в ежедневни ситуации на пътя. Комплектът 
съдържа код за достъп до интерактивни упражнения, които ще направят заниманията още по-интересни. Кодът е 
даден в листовката със съветите и насоките за работа с картите. Комплектът може да се използва от родители 
и педагози за индивидуална, партньорска и групова работа на деца от всички възрастови групи в детската градина. 
Приложим е в обучителния процес по околен свят и по безопасност на движението по пътищата. Подходящ е и като 
нагледен материал за фронтална работа чрез включените в него магнити за закрепване върху магнитна дъска.
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Изчакай търпеливо своя ред. Седни така, че краката ти да сочат напред. 

Щом детето преди теб се спусне и се отдалечи от пързалката, плъзни се и ти. 

ПРАВИЛНО! 

1. А В БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИГРА

От играчка лесно става плачка, ако пясъкът хвърчи 
и попадне в твоите или в чуждите очи.
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В БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИГРА

НЕПРАВИЛНО!

2. Б

Строежите и старите изоставени сгради крият много опасности 
и там децата не бива да играят.
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В БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИГРА

НЕПРАВИЛНО!

9. Б

ISBN     978-619-252-000-7       

Художник – автор на графичния дизайн     Мария Недялкова Иванова
Художник – автор на илюстрациите     Катерина Иванова Милушева

© Гергана Валентинова Ананиева
© Мария Недялкова Иванова – графичен дизайн, 2020
© Катерина Иванова Милушева – илюстрации, 2020
© Издателство „Бит и техника“ ООД, всички права запазени, 2020
    Използвани са изображения от Shutterstock.com

Автор     Гергана Валентинова Ананиева

Коректор     Зоряна Стоянова
Цена 13,50 лв.

ДИДАКТИЧНА ИГРА 
С КАРТИ

Комплектът с 22 образователни карти запознава децата              
с елементите на пътната среда и подпомага усвояването на основните 
правила за безопасност, които те следва да спазват като пешеходци, 
велосипедисти и пътници в превозно средство. 

Правилното и неправилното поведение в дадена ситуация на пътя се 
онагледява чрез двойка илюстрации. Те провокират децата да обсъждат, 
откриват и обясняват кое и защо е опасно, как е безопасно да се 
постъпи, какво може да се случи, кой помага при беда. С помощта на 
картите и включения мини постер „Нашата улица“ малките участници     
в движението се научават да разпознават важни пътни знаци, сигналите 
на светофара и регулировчика, да се ориентират в пътната среда и да 
действат безопасно в ежедневни ситуации на пътя. Комплектът съдържа 
код за достъп до интерактивни упражнения, които ще 
направят заниманията още по-интересни. Кодът е даден в листовката 
със съветите и насоките за работа с картите.

Комплектът може да се използва от родители и педагози за 
индивидуална, партньорска и групова работа на деца от всички 
възрастови групи в детската градина. Приложим е в обучителния процес 
по околен свят и по безопасност на движението по пътищата. Подходящ 
е и като нагледен материал за фронтална работа чрез включените в 
него магнити за закрепване върху магнитна дъска.

ДИДАКТИЧНА ИГРА
С КАРТИ

УЛИЦАТАНА 
В БЕЗОПАСНОСТ

ИГРАЙ ONLINE
на www.e-uchebnici.com

Комплектът с 22 образователни карти запознава децата с 
основни правила за безопасност при игра и съдейства за 
изграждане на базови навици за безопасно поведение извън дома. 

Правилното и неправилното поведение в дадена ситуация от 
ежедневието се онагледява чрез двойка илюстрации. 
Те провокират децата да обсъждат, откриват и обясняват къде и 
защо не бива да се играе, какво е опасно да се прави на детската 
площадка, как да се държим при среща с непознати хора и 
животни, какво може да се случи и кой помага при беда. В разговор 
и чрез игра децата разбират, че не всяко забавление е безопасно, 
и научават как да пазят себе си и околните. 

Комплектът може да се използва от родители и педагози за 
индивидуална, партньорска и групова работа на деца от всички 
възрастови групи в детската градина. Приложим е в обучителния 
процес по околен свят. Подходящ е и като нагледен материал за 
фронтална работа благодарение на включените в него магнити 
за закрепване върху магнитна дъска.

ДИДАКТИЧНА ИГРА 
С КАРТИ

ИГРАПРИ
В БЕЗОПАСНОСТ

ДИДАКТИЧНА ИГРА 
С КАРТИ

ISBN     978-619-252-001-4

Художник – автор на графичния дизайн     Мария Недялкова Иванова
Художник – автор на илюстрациите     Катерина Иванова Милушева

Автор     Гергана Валентинова Ананиева

Коректор     Зоряна Стоянова

Цена 13,50 лв.

© Гергана Валентинова Ананиева
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+ МАГНИТИ

ЗА МАГНИТНА ДЪСКА

+ ЕЛЕКТРОНЕН 
ВАРИАНТ

+ ЕЛЕКТРОНЕН 
ВАРИАНТ

Не излизай на платното за движение пред или зад спрели или паркирали превозни 

средства. Пресичай улицата само на определените за това места.

Д
И

Д
А

КТ
И

Ч
Н

А
 И

ГР
А

 С
 К

А
РТ

И

НЕПРАВИЛНО!

В БЕЗОПАСНОСТ НА У Л И Ц А Т А
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Премини през пешеходния подлез, за да стигнеш до отсрещния тротоар.

ПРАВИЛНО! 

В БЕЗОПАСНОСТ НА У Л И Ц А Т А

9. А

Опасно е да прескачаш предпазните огради, защото ще се озовеш на платното между 

движещите се автомобили. Когато се налага да пресечеш, потърси най-близката 

пешеходна пътека, подлез или надлез.
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НЕПРАВИЛНО!

В БЕЗОПАСНОСТ НА У Л И Ц А Т А
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В БЕЗОПАСНОСТ НА У Л И Ц А Т А

РЕГУЛИРОВЧИК
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Преди да пресечеш улицата, застани на тротоара преди бордюра. Огледай се наляво 

и надясно и щом се увериш, че е безопасно, премини по пешеходната пътека до 
отсрещния тротоар.

ПРАВИЛНО! 

В БЕЗОПАСНОСТ НА У Л И Ц А Т А

4. А

+ МАГНИТИ
ЗА МАГНИТНА ДЪСКА
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ДИДАКТИЧНА ИГРА С КАРТИ „В БЕЗОПАСНОСТ У ДОМА И СРЕД ПРИРОДАТА“

Комплектът с 22 ситуационни карти запознава децата с основни правила за безопасност в домашна среда и 
сред природата – в парка, гората, водоема. С негова помощ малчуганите разбират кое и защо е опасно и научават 
как трябва да постъпват, за да се предпазят от беда. Комплектът може да се използва от родители и педагози за 
индивидуална, партньорска и групова работа на деца от всички възрастови групи в детската градина. Приложим е в 
обучителния процес по околен свят. Подходящ е като нагледен материал за фронтална работа благодарение на вклю-
чените в него магнити за закрепване върху магнитна дъска. Комплектът съдържа код за достъп до интерактивни 
упражнения, които ще направят заниманията още по-интересни.

Цена 13,50 лв.

Комплект от 22 образователни карти за запознаване с 
основни правила за безопасност в домашна среда и сред природата. 
Използвани са близки до детското разбиране сюжети, свързани с 
рисковете при бораве с електрически уреди и лекарства, игра с огън, 
опасни предмети и места, диви растения и животни. 

Правилното и неправилното поведение в дадена ситуация се 
онагледяват чрез двойка илюстрации. Те провокират децата да 
обсъждат, откриват и обясняват кое и защо е опасно, какво трябва и 
какво не бива да се прави, какво може да се случи и кой помага при 
беда. В разговор и чрез игра децата се научават да разпознават 
опасностите, да пазят себе си и околните. 

Комплектът може да се използва от родители и педагози за 
индивидуална, партньорска и групова работа на деца от всички 
възрастови групи в детската градина. Приложим е в обучителния 
процес по околен свят. Подходящ е като демонстрационен материал 
за фронтална работа благодарение на включените в него магнити 
за закрепване върху магнитна дъска. Съдържа код за достъп до 
интерактивни упражнения, които ще направят заниманията още 
по-интересни.
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ДИДАКТИЧНА ИГРА 
С КАРТИ

В БЕЗОПАСНОСТ
И СРЕД У ДОМА

ПРИРОДАТА

Автор Гергана Ананиева

+ ЕЛЕКТРОНЕН 
ВАРИАНТ
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Електрическите уреди се включват и изключват само от възрастните, 

защото могат да бъдат опасни, ако се използват неправилно. 

Запомни, че в електрическите контакти не бива да се бърка.

ПРАВИЛНО! 

В БЕЗОПАСНОСТ У ДОМА И СРЕД ПРИРОДАТА4. А

Не се приближавай до дивите животни и не ги дразни, защото може да те наранят.
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В БЕЗОПАСНОСТ У ДОМА И СРЕД ПРИРОДАТА

НЕПРАВИЛНО!

9. Б

Къпането в непознати води и на забранени за плуване места е много опасно. 

Не влизай във водата без възрастен придружител.
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В БЕЗОПАСНОСТ У ДОМА И СРЕД ПРИРОДАТА

НЕПРАВИЛНО!
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Помоли за помощ възрастен, за да стигнеш нещо, което е поставено твърде високо.

ПРАВИЛНО! 

1. А

В БЕЗОПАСНОСТ У ДОМА И СРЕД ПРИРОДАТА

+ МАГНИТИ
ЗА МАГНИТНА ДЪСКА

ДИДАКТИЧНА ИГРА С КАРТИ „ЦИФРИТЕ ПОЗНАВАМ, МОГА ДА БРОЯ“

ДИДАКТИЧНА ИГРА С КАРТИ „МАТЕМАТИЧЕСКИ ЗАДАЧКИ – ЗАКАЧКИ“

Комплектът, съдържащ 33 двустранни карти с изтриваеми полета за отбелязване и пи-
сане, подпомага развитието и усъвършенстването на основни математически умения чрез 
забавни образователни игри. С негова помощ децата навлизат в света на математиката, 
като се упражняват да броят до 10, да определят количества и да ги сравняват, да се запоз-
нават с цифрите на числата и да тренират изписването им, да свързват количество с число 
и да подреждат числовата редица в прав и обратен ред. Предложените игри и допълнителни 
задачи развиват логико-математическото мислене на децата, стимулират комуникативните 
им способности и допринасят за цялостното когнитивно и интелектуално развитие в ранна-
та детска възраст.

Комплектът допълва по подходящ начин останалите дидактични средства в предучилищ-
ното образование и е приложим в обучителния процес по математика. Може да се използва 
от родители и педагози за индивидуална и партньорска работа на деца от всички възрастови 
групи в детската градина.

Комплектът, съдържащ 44 двустранни карти с изтриваеми полета за отбелязване и пи-
сане, подпомага усъвършенстването на математическите умения на децата в предучилищна 
възраст и улеснява прехода към обучението им в училище. Съчетавайки забавното с полез-
ното, децата неусетно се научават да групират, да броят и да сравняват количества, да 
разпознават безпогрешно цифрите на числата, да усвояват и тренират елементарни мате-
матически операции по прибавяне и отнемане.

Комплектът е подходящ за деца над 5 години и може да се използва в обучението по мате-
матика в подготвителните групи в детските градини и училищата, както и за допълнителни 
занимания у дома.
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МАТЕМАТИЧЕСКИ 

ЗАДАЧКИ 

– ЗАКАЧКИ

ЦИФРИТЕ 
ПОЗНАВАМ, 

МОГА ДА 
БРОЯ

НОВО

Д
И

Д
А

КТ
И

Ч
Н

А
 И

ГР
А

 С
 К

А
РТ

И

Не опитвай диворастящи плодове, дори да ти се струват познати, 

  защото може да са отровни. Събирането на растения и гъби всред природата трябва да 

става само под наблюдението на възрастен.

ПРАВИЛНО! 

В БЕЗОПАСНОСТ У ДОМА И СРЕД ПРИРОДАТА8. А
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4.2

7.3

ДИДАКТИЧНА ИГРИ С КАРТИ „ИСКАМ ПРИКАЗКА“

„ИСКАМ ПРИКАЗКА. БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗКИ 5+“

В предложения комплект 3+ са включени 10 приказки, всяка от които е представена върху четири карти. В 
комплекта 5+ са включени 8 приказки, всяка от които е представена върху пет карти. Играта с картите улеснява 
разбирането на литературното произведение, разпознаването на отделните му епизоди, откриването на начало, 
среда и край на произведението. Децата се научават да определят ролята на литературните герои, да съотнасят 
постъпките им към собствения си опит и да изразяват своето отношение към тях. Играта с картите подпомага 
развитието и обогатяването на устната реч, стимулира интереса на децата към книгите и слушането на художест-
вени текстове, улеснява интеграцията на децата с майчин език, различен от българския, и подготовката на всички 
деца за успешна реализация в училищното обучение. Комплектът може да се използва за индивидуална, партньорска 
и групова работа, както и за нагледен материал при фронтална работа с децата благодарение на включените в ком-
плекта магнити за закрепване върху магнитна дъска. Комплектът съдържа код за достъп за слушане и онлайн игри.

В комплекта са включени 8 български народни приказки, всяка от които 
е представена върху пет карти. Играта с картите улеснява разбирането на 
литературното произведение, разпознаването на отделните му епизоди, от-
криването на начало, среда и край на произведението. Децата се научават 
да определят ролята на литературните герои, да съотнасят постъпките им 
към собствения си опит и да изразяват своето отношение към тях. Играта с 
картите подпомага развитието и обогатяването на устната реч, стимули-
ра интереса на децата към книгите и слушането на художествени текстове, 
улеснява интеграцията на децата с майчин език, различен от българския, и под-
готовката на всички деца за успешна реализация в училищното обучение. Ком-
плектът може да се използва за индивидуална, партньорска и групова работа, 
както и за нагледен материал при фронтална работа с децата благодарение 
на включените в комплекта магнити за закрепване върху магнитна дъска. Ком-
плектът съдържа код за достъп за слушане и онлайн игри.

Автори: Камелия Йорданова, Миглена Лазарова, Светла Ананиева

Автори: Камелия Йорданова, Миглена Лазарова, Светла Ананиева

НОВО

СЛУШАЙ И ИГРАЙ 
ОНЛАЙН

+ МАГНИТИ

ЗА МАГНИТНА ДЪСКА

+ МАГНИТИ
ЗА МАГНИТНА ДЪСКА

10.4

СЛУШАЙ И ИГРАЙ 
ОНЛАЙН

1.3

9.4

ISBN     978-619-252-005-2
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                  Камелия Москова Йорданова
                  Миглена Тодорова Лазарова

Коректор     Зоряна Стоянова

ДИДАКТИЧНА ИГРА 
С КАРТИ

ПРИКАЗКА
ИСКАМ

ДИДАКТИЧНА ИГРА 
С КАРТИ

ПРИКАЗКА
ИСКАМ

Комплектът съдържа книжка с 8 популярни детски приказки и 20 цветово и 
цифрово обозначени двустранни карти с илюстрации, както и код за онлайн 
достъп до аудиозаписите на приказките и интерактивни игри към тях. Предложени 
са 6 дидактични игри и общи въпроси и дейности за всички приказки, а за всяка от 
тях са дадени помощни въпроси към съответните илюстровани карти. Вариативното 
използване на комплекта от учители и родители в занимания с деца засилва 
интереса им към художествената реч и стимулира позитивно отношение към 
литературните произведения в период, когато емоционалната природа у детето се 
проявява с особена сила.

Героите от любими приказки непринудено въвеждат детето във фантазни                 
и въображаеми ситуации, разрешаващи нравствен конфликт, които му помагат да 
възприеме реални морални еталони и да изгради у себе си верен ориентир за това 
кое е добро – зло/лошо, истина – лъжа, красиво – грозно. Приказките спомагат за 
обогатяване на речника, диференциране на понятията и развиване на диалогичната 
и монологичната реч на децата, стимулират паметта, нагледно-схематичното и 
логическото им мислене и създават траен интерес към книгата.

Комплектът може да се използва от родители и педагози за индивидуална, 
партньорска и групова работа на деца от всички възрастови групи в детската 
градина. Приложим е в обучителния процес по български език и литература и е 
подходящ като нагледен материал за фронтална работа чрез включените в него 
магнити за закрепване върху магнитна дъска.

СЛУШАЙ ONLINEна www.e-uchebnici.com

Цена 18,00 лв.

9 786192 520052

БЪЛГАРСКИ
НАРОДНИ     ПРИКАЗКИ

НОВО

+ МАГНИТИ
ЗА МАГНИТНА ДЪСКА

СЛУШАЙ И ИГРАЙ 
ОНЛАЙН
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ПОРЕДИЦА ФЛАШКАРТИ ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

ДОМАШНИ ЖИВОТНИ
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К����

КАКВО Е ТОВА?

С КАКВО СЕ ХРАНИ?

КЪДЕ 
ЖИВЕЕ?

Автори: Камелия Йорданова, Миглена Лазарова, 
Гергана Ананиева, Валентин Ананиев, 
Даниела Иванова

Този комплект от 20 двустранни тематични флашкарти е предназна-
чен за индивидуална, партньорска, групова или фронтална игрова форма на 
обучение на деца над 3 години по околен свят, български език и литература, 
математика, конструиране и технологии. Благодарение на интегралното съ-
държание и мултифункционалното приложение дидактичните игри с карти-
те стимулират опосредстващите и познавателните психични процеси на 
сензорно-перцептивно, представно-въображателно и рационално ниво, като:

 y развиват образната и словесно-логическата дълговременна памет;
 y разширяват обхвата и подобряват концентрацията, устойчивостта и 

превключваемостта на вниманието;
 y повишават обема и съдържанието на представите и понятията и уве-

личават речниковия запас по темата.

Примерни игрови задачи и упражнения:
 y Състави изречения, като отговориш на въпросите „Какво е това?“, 

„Къде живее“ и „С какво се храни?“.
 y Измисли заглавие и състави кратък разказ по картинките.
 y Кажи от колко звука се състои думата и с кой звук започва.
 y Кажи на колко срички е разделена думата?
 y Посочи тази сричка, която произнасяш с по-голяма сила.

Изборът на конкретна игра и честотата на повторенията й зависи от 
възрастовите особености и нивото на подготовка на децата.

ДИВИ ЖИВОТНИ
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Ш
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И

ПРОФЕСИИ

П И Л О Т

КАКЪВ Е ТОЙ?

КАКВО 

ВЪРШИ?
КАКВИСРЕДСТВАИЗПОЛЗВА?
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ПОРЕДИЦА ТЕМАТИЧНИ ТАБЛА ЗА ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Издателство „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД 
9009 Варна, ул. „Кап. Райчо Николов“ № 101 

тел. 052 363 274, моб. тел.: 0882 829 135, 0884 053 690ISBN 978-619-7457-17-9

Цена 8,00 лв.

9 786197 457179

ЛИСИЦА

БУХАЛ

ТАРАЛЕЖ

ВЪЛК

КАТЕРИЦА

ПЕПЕРУДА

ОХЛЮВ

ЖАБА

ЗАЕК

МЕЧКА

ЕЛЕН
КОШУТА

СЪРНЕ

КАЛИНКА

ОРЕЛ

КЪЛВАЧ

СВЕТЪТ НА
ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИ

Издателство „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД 
9009 Варна, ул. „Кап. Райчо Николов“ № 101 

тел. 052 363 274, моб. тел.: 0882 829 135, 0884 053 690ISBN 978-619-7457-18-6

Цена 8,00 лв.

9 786197 457186

ПАТИЦА

ОВЦА

КУЧЕ

КОН

ПУЙКА

КРАВА

МАГАРЕ

ГЪСКА

ПЧЕЛА

КОТКА

КОКОШКА
ПЕТЕЛ

КОЗА

СВИНЯ

В зеленчуковата градина
В овощната градина  

Светът на транспортните средства
Светът на професиите

Нагледните тематични табла подпомагат формирането на обобщени 
представи за видовете транспортни средства, професии, средства на тру-
да, плодове и зеленчуци, домашни и диви животни и могат да се използват 
във фронтална, групова или индивидуална форма на обучението по образова-
телните направления „Околен свят“ и „Конструиране и технологии“ във всички 
възрастови групи.

Светът на дивите животни 
Светът на домашните животни

Издателство „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД 
9009 Варна, ул. „Кап. Райчо Николов“ № 101 

тел. 052 363 274, моб. тел.: 0882 829 135, 0884 053 690ISBN 978-619-7457-20-9

Цена 8,00 лв.

9 786197 457209

Издателство „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД 
9009 Варна, ул. „Кап. Райчо Николов“ № 101 

тел. 052 363 274, моб. тел.: 0882 829 135, 0884 053 690ISBN 978-619-7457-19-3

Цена 8,00 лв.

9 786197 457193

Издателство „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД 
9009 Варна, ул. „Кап. Райчо Николов“ № 101 

тел. 052 363 274, моб. тел.: 0882 829 135, 0884 053 690ISBN 978-619-7457-15-5

Цена 8,00 лв.

9 786197 457155

КОПЪР
ЛУК

РЕПИЧКА САЛАТА

ПАТЛАДЖАН

ГРАХ

КАРФИОЛ

ТИКВИЧКА

ЗЕЛЕ

ДОМАТ

ЧЕРВЕНО ЦВЕКЛОКАРТОФ

МОРКОВ

МАГДАНОЗ

ПИПЕР

ЦАРЕВИЦА

КРАСТАВИЦА

ЛЮТА ЧУШКА

ФАСУЛ

ЧЕСЪН

Издателство „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД 9009 Варна, ул. „Кап. Райчо Николов“ № 101 тел. 052 363 274, моб. тел.: 0882 829 135, 0884 053 690

ISBN 978-619-7457-16-2

Цена 8,00 лв.

9 786197 457162

ПРАСКОВА

ЯГОДА

КАЙСИЯ

ГРОЗДЕ

КРУША

БОРОВИНКА

КЪПИНА

МАЛИНА

ДИНЯ

ЧЕРЕША

ТИКВА

СМОКИНЯ

СЛИВА

ДЮЛЯ

ПЪПЕШ

ЯБЪЛКА

5+

Ден и нощ 

Природен календар 3+
Природен календар 5+3+
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ПОРЕДИЦА ДИДАКТИЧНИ ТАБЛА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ

Дидактичните табла подпомагат речевото разви-
тие на детето и стимулират изграждането на умения 
за комуникиране и общуване в обучението по образо-
вателно направление „Български език и литература“, 
както и формирането на елементарни представи за 
основни математически понятия във всички ядра на 
учебното съдържание по образователно направление 
„Математика“.

Светът на буквите и думите №1 за 3. група
Светът на буквите и думите №2 за 3. група

Светът на буквите и думите № 1 за 4. група 
Светът на буквите и думите № 2 за 4. група 

Светът на цифрите и числата № 1 за 3. група
Светът на цифрите и числата № 2 за 3. група

Светът на цифрите и числата № 1 за 4. група
Светът на цифрите и числата № 2 за 4. група

Светът на буквите и думите № 3 за 4. група 
Светът на буквите и думите № 4 за 4. група 
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ПОРЕДИЦА АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ

ЕЛЕКТРОННИ РАБОТНИ ЛИСТИ ПО МАТЕМАТИКА И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Магически кръг на 
смятането

Магически кръг 
на цветовете

Магически кръг 
на фигурите и формите

Магически кръг на буквите Магически кръг 
на думите

Автодидактичните игри по български език и литература по забавен начин подпомагат правилното произношение 
на думите, определянето на броя на звуковете в думата, определянето на звука в началото и в края на думата, 
разпознаването и назоваването на някои печатни букви, свързани с наименованията на познати лица и предмети. 
Игрите предлагат лесен начин за самопроверка и могат да се използват за индивидуална и групова работа в обучението 
по български език и литература.

Автодидактичните игри по математика по забавен начин подпомагат усвояването на броене до десет в прав и 
обратен ред, свързването на броя на обектите със съответната цифра на числото, подреждането и сравняването 
на обектите в две множества, възприемането на събирането като практическо добавяне, а на изваждането като 
отнемане на част от група. Игрите предлагат лесен начин за самопроверка и могат да се използват за индивидуална 
и групова работа в обучението по математика.

Работните листи по български език и литература 
и по математика в електронен формат за всяка група 
съдържат интерактивни задачи, упражнения и ресур-
си са предназначени за работа онлайн, но могат да се  
свалят и разпечатват на принтер. Задачите следват, 
допълват и надграждат образователното съдържание 
по български език и литература и по математика и мо-
гат да се използват в задължителните и допълнителни-
те ситуации в детската градина и у дома.   

Магически кръг 
на числата

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

АВТОДИДАКТИЧНИ ИГРИ ПО МАТЕМАТИКА

НОВО

ЕЛЕКТРОННИ 
РАБОТНИ ЛИСТИ 
ПО МАТЕМАТИКА

ЕЛЕКТРОННИ 
РАБОТНИ ЛИСТИ 

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
И ЛИТЕРАТУРА

НОВО НОВО
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КНИГИ ЗА УЧИТЕЛЯ ЗА ВСЯКА ГРУПА ПО ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОРЕДИЦА ДИАГНОСТИКА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Книгата за учителя за всяка възрастова група предлага методически насоки за мо-
тивация на децата и реализиране на педагогическите ситуации по всички образовател-
ни направления, без да рамкира или ограничава учителския потенициал, като съдържа:

  образователните задачи, отразяващи изходните данни, очаквания резултат и 
условията/ ограниченията при постигането му

  интегративни връзки с други образователни направления
  план с указания за реализиране на педагогическата ситуация с уводна, основна 
и заключителна част, отразяващ начина на педагогическото взаимодействие – 
фронтален, групов или индивидуален, и отделните елементи на педагогическата 
технология – методи, техники, средства и материали

В книгата са предложени разнообразни ди-
агностични методи, форми и техники в помощ 
на детския учител в процеса на проследяване 
постиженията на децата на предучилищна въз-
раст в детската градина и подготвителните 
групи в училището в съответствие с изисква-
нията на стандарта за предучилищно образова-
ние на МОН. Обяснени са методите и са пред-
ложени работни материали за социометрично 
проучване, диагностична беседа, анкета, ин-
тервю, проективни и рисувателни техники. 

Автори:  проф. дпн Маргарита Терзиева, проф. д-р Антоанета Момчилова, доц. д-р Виолета Ванева, доц. д-р Иванка Ковачева, 
доц д-р Ася Велева, доц д-р Светла Петкова, гл. ас. д-р Валентина Радева, гл. ас. д-р Галина Георгиева, д-р Ели Георгиева и други 

Автор д-р Ели Драголова 

НОВО

ТЕСТ ЗА СОЦИАЛНА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ 
емоционални и поведенчески проблеми в социалното поведение на 6 – 7 годишни деца 

  
Име на детето....................................................................(попълва се и от родителите и от учители) 

 

№ КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ невярно 
донякъде 

е 
вярно 

напълно 
вярно 

1 Постоянно е в движение, не го свърта на едно място.    
2 Внимателно е към другите деца.    
3 Често играе или се занимава само, без да обръща внимание на 

околните. 
   

4 Лесно се ядосва и губи търпение.    
5 Прекалено е чувствително, разстройва се по незначителни 

поводи. 
   

6 Трудно се съсредоточава за по-дълго време.    
7 Съобразява се с чувствата на другите.    
8 Инати се и спори, ако го карат да прави неща, които не иска.    
9 Лесно се разплаква.    
10 Опитва да се налага на другите.    
11 Общително е, лесно се сприятелява.    
12 Дълго преживява, ако го засегнат или обидят.    
13 Бурно реагира, ако му пречат или е недоволно от нещо.    
14 С готовност дава свои неща, услужва.    
15 Иска родителите непрестанно да му обръщат внимание.     
16 Стеснително е, с непознати хора е плахо, неуверено.    
17 Действа импулсивно, без да мисли.    
18 Лесно се отказва при трудности.    
19 Крие чувствата си, дистанцирано е.    

 
Тестът разкрива важни аспекти от социалният опит на детето. Въпросите се отнасят до 

потенциално важни за училищната адаптация характеристики, разпределени в няколко модула: 
 
- Просоциално поведение (въпроси 2, 7 и 14). Съобразяване с чувствата на другия, поставя се емпатийно в 
положението на другия.Това са толерантни, възпитани, съчувстващи деца. 
- Хиперактивност, импулсивност, проблеми с вниманието (Въпроси 1, 6 и 17). Това затруднява изпълнението 
на учебните задачи – концентрация, работа в темпо, времеви дефицит и други. 
- Слаб самоконтрол и свръхреакция на фрустрация (въпроси 4, 8 и 13). Подобни прояви вероятно са резултат 
на темперамента на децата, но и на усвоени начини на реагиране. Тези деца често са агресивни, с гневни 
изблици и неприемливи реакции в новата училищна среда. 
- Особености на емоционалната сфера (въпроси 5, 9 и 12). Наличието на такива характеристики правят детето 
по-уязвимо, особено  при стресови събития и процес на адаптация. 
- Общуване и взаимоотношения с другите (въпросите 3, 10, 11 и 16).  
1. Тук търсим комуникативност и добри социални умения, лекота в установяването и поддържането на 
общуване, популярност в групата. 
2. Обратно – децата „самотници“, особено ако са и стеснителни, често попадат в групата на пренебрегнатите 
(неприети) в училище. 
3. Доминиращи, натрапващи мнението си. Има 2 интерпретации: ако съчетават просоциално поведение – 
вероятно лидерство; ако проявяват инат, бурни реакции – попадат в позицията на потисник. вероятно агресия и 
конфликтност. 
- Допълнителни въпроси (въпросите 15, 18 и 19). Затварянето в себе си и социалното отдръпване 
(социабилност) могат да са показател на депресивни преживявания. Възможна е появата на бавна, болезнена  
адаптация към училищните условия. 

 
ДИАГНОСТИКА НА ЛИЦЕВА ЕКСПРЕСИЯ 

СОЦИОМЕТРИЧЕН ФОРМУЛЯР 
ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ СТАТУС НА ДЕЦАТА НА 4 – 7 ГОДИНИ 

 
Първи въпрос: Кой е най-добрия ти приятел? (знак „+“ за емоционално предпочитание) 
Втори въпорос: Кой ще избереш да бъде капитан на вашия отбор в състезание с другата група? (знак „!“ за рационално-делово предпочитание) 
 

 
Забележка: Определя се най-предпочитаното дете (лидер), като се сумират изборите по вертикалите на таблицата. Например Емо се очертава като лидер с 5 
избора, от които един емоционален за приятелство и 4 делови – за качества, умения и знания. Друго предпочитано дете е Боби. Той има 4 избора за приятелство. 
Децата, които нямат избори, са отхвърлените, т.е. аутсайдерите. В случая  това са Анна, Вили и други. За тях учителят трябва да изработи специална програма за 
подкрепа и корекция. 

И М Е                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Избор по 1 показател:                    

Избор по 2 показател:                    

Общо получени избор:                    

Представяне на 
програмната 
система 
„Златно ключе“

Описание на спортни игри
Описание на спортно-
подготвителни игри

Съдържание, 
цели, задачи, 

форми и методи 
за реализация на 

педагогическото 
взаимодействие 

по образователни 
направления

Методика за оценяване 
и контрол на 
резултатите

Методически 
разработки на 
педагогическите 
ситуации по 
теми

Система за оценка 
на двигателните 
способности

Художествени 
текстове за работа 
по темите

Нормативи за оценка 
на двигателните 
способности

П   Р   О   Т   О   К   О   Л    за педагогическо наблюдение на деца от ІІ група възрастова група по ДОС на ОН „Околен свят“, ядро „Самоутвърждаване“ и „Социална и здравна среда“  

№ 
 Име на детето 

Посочва 
съиграчи, 

като се 
съобразява 

с темата/ 
замисъла 

Съдейства 
на другите в 
процеса на 
самоутвър-

ждаване 

Създава 
приятелства 

Дава идеи 
за игра, 

комбинира 
игрови 

средства и 
материали 

за постигане 
на игрови 

цели 

Опитва 
емоционал-

но да 
свърже 

желанията 
си с възмож-
ностите на 

другите 
 

Общо 

3т 2т 1т 3т 2т 1т 3т 2т 1т 3т 2т 1т 3т 2т 1т  1                  2                  3                  4                  5                  6                  7                  8                  9                  10                  11                  12                  13                  14                  15                  16                  17                  18                  19                  20                  21                  22                  23                  24                  25                  26                  27                  28                  29                  30                  
 

Начин на отчитане: от 11 т. до 15 т. – значително; от 6 т. до 10 т. – достатъчно; под 5 т. – недостатъчно 
Забележка: Протоколът се попълва заедно от двете учителки след поне едноседмично целенасочено наблюдение 
по посочените в таблицата критерии.   

АНКЕТА (ОЦЕНЪЧНА КАРТА) 
(Анкетата ориентира учителите/ родителите 

за готовността на детето за първи клас.) 

Критерий Показатели 
Прите-
жава 

Частич-
но 

Не 
прите- 
жава 

2 т. 1 т. 0 т. 
Социално развитие детето е общително, не е агресивно, лесно се адаптира, 

контактува позитивно 
   

детето се съобразява с правилата    
проявява самоконтрол в действията и поведението     
забелязва допуснати грешки, неприемливи постъпки    
разбира емоционални състояния на другите и причините за тях    

Общо умствено 
развитие  
 

има запас от знания за обкръжаващия свят    
има математически представи за число, цифра, брой, множество    
има представа за пространство и геометрични фигури     

Развитие на 
вниманието и 
паметта 

може да се концентрира в задача за 10 – 15 минути    
може да запомни четиристишие, текст и 10 различни думи след 3 –  
4 повтаряния 

   
Речево развитие  произнася ясно всички звукове    

построява правилно изреченията си    
съставя разказ по картинка    
преразказва приказка    

Фонематичен слух 
 

определя брой и място на звуковете     
разграничава сричките и техния брой    
съгласува по род и число     

Фина моторика и 
зрително-моторна 
координация 

при оцветяване не излиза от контура, следва пунктир    
сигурно използва ножица    
рисува прави и вертикални линии, кръг, квадрат    

Умение за 
изпълняване на 
логически операции 

установява причина и следствие    
отделя важното от второстепенното    
прави изводи и обобщения    

Двигателна култура  ходи устойчиво по права линия    
може да бяга, да скача бързо и ориентирано    
може да хваща малка топка    

Личностно развитие  
 

има желание да се учи, да научава новости    
стреми се да направи нещо добро, похвално    
детето е отговорно, организирано, упорито    

Здравословен статус няма хронични заболявания    
боледува не повече от 3 – 4 пъти годишно    

Общ  брой точки:  
Забележка: Степента на готовност за училище се изчислява като общ сбор от оценките по всички 
показатели и по отделните 10 критерия. 
Общ бал: мах. 62 т. 
Висока степен на готовност за училище: от 41 до 62 т. 
Средна степен на готовност за училище: от 20 до 40 т. 
Ниска степен на готовност за училище: от 0 до 19 т. 
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КНИГИ ЗА УЧИТЕЛЯ ПО МУЗИКА ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

МУЗИКАЛНИ ИГРИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

МУЗИКАЛНИ КОМПАКТДИСКОВЕ

Книгата за учителя за всяка група съдържа:
  примерно годишно тематично разпределение
  подробни методически разработки на ситуациите 

по музика със съвременни интерактивни форми, 
методи и подходи за работа

  игри по ТРИЗ педагогика
  игрови елементи от музикалната система „Шулверк“
  нотно приложение на народни и популярни песни
  сценарии за тържества
  музикални адаптации на приказки

Сборниците предлагат подбрани музикално-дидактични, музи-
кално-подвижни и интерактивни игри за обучението по музика в 
детската градина и подготвителните групи в училище. Музикал-
но-дидактичните игри са с богато игрово действие и съдържание, 
включващо вариативни, интересни и стимулиращи детското въ-
ображение и творчество подходи за възприемане на музиката и 
получаване на елементарна музикална култура. Музикално-подвиж-
ните игри свързват движението с разнообразна по характер и на-
строение музика, при което развитието на музикалния образ наред 
с метроримичните, динамичните, темповите и структурните 
особености предизвикват изразителната, емоционална, точна и 
грациозна реакция на децата. С интерактивните игри се променя 
и разнообразява традиционният начин на обучение и се постигат 
по-високи резултати благодарение на адаптивността им спрямо 
индивидуалните потребности и желания на децата.

Автор Даниела Иванова

Обичам да пея,
танцувам и играя

СБОРНИК С МУЗИКАЛНИ ИГРИ
ЗА ПЪРВА И ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Обичам да пея,
танцувам и играя

Даниела Иванова

Автор Даниела Иванова

Песни за изпълнение 

Съпроводи на песни 
за изпълнение

Музикални 
произведения за 
възприемане

Музикалните компактдискове съдържат песни и съпроводи за изпълнение от съвременни български композитори, 
подбрани в съответствие с гласовите възможности на децата. Музикалният материал за възприемане е от българ-
ската и световната музикална съкровищница и ще допринесе за формирането на музикален усет и способност на 
децата да разбират, ценят и обичат музиката.

Съставител Даниела Иванова



РЕСУРСИ В ПОМОЩ НА УЧИТЕЛЯ

Демоверсии на печатен и електронен вариант на познавателните книжки, книги за учителя, 
годишни тематични разпределения и други ресурси могат да се видят на www.bititechnika.com

ПРАЗНИЧНИ 
СЦЕНАРИИ 
С ИГРИ НА 

ОТКРИТО ЗА 
ЦЯЛАТА ДЕТСКА 

ГРАДИНА

45

МУЗИКАЛНИ ДРАМАТИЗАЦИИ 
В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

СЦЕНАРИИ ЗА ПРАЗНИЦИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

ПРАЗНИЧНИ СЦЕНАРИИ С ИГРИ НА ОТКРИТО ЗА ЦЯЛАТА ДЕТСКА ГРАДИНА

Част от сценариите в сборника 
представляват съвременна адап-
тация за деца на български народни 
празници и обичаи. Друга част от 
сценариите са създадени  по повод 
официални и неофициални празници.

В сборника се разглеждат въпросите, свързани с разработване на сце-
нарии за провеждане на спортни празници, въз основа на съвременните 
изисквания за ефективно обучение и възпитание по физическа култура в 
детската градина. Първата част  е теоретична и представя методиката 
на провеждане на спортните празници – основни понятия, методи, сред-
ства, параметри на физическите упражнения и други. Във втората част е 
разработено съдържанието на разнообразни спортни празници в детската 
градина. Сборникът подпомага и допълва теоретичната и методическата 
подготовка на бъдещи и действащи детски учители.

В сборника са предложени музикал-
ни драматизации на любими детски 
приказки: „Златка златното момиче“ 
(българска народна приказка), „Който 
не работи, не трябва да яде“ (т. Ран 
Босилек), „Приказка за добротата“ 
(т. Тоня Борисова) и други. Сборни-
кът се предлага с електронен вари-
ант, включващ видеозаписи на музи-
калните драматизации.

Автор Даниела Иванова

Автор Даниела Иванова

Автор проф. дпн А. Момчилова

+ ЕЛЕКТРОНЕН 
ВАРИАНТ

Сборникът съдържа сценарии за тематични тържества 
и празници – например летни, есенни, за началото на учебна-
та година, за Баба Марта и други. Характерното е, че те 
са разработени за провеждане с всички  групи на открито 
в двора на детската градина. За всяка група се предвиждат 
различни музикално-подвижни и познавателни игри по всички 
направления. 

Автор Даниела Иванова

НОВО

НОВО
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ХРИСТОМАТИИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И 
ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИТЕ ГРУПИ

ПРИКАЗКИ НА РАЗЛИЧНИ ЕТНОСИ И НАРОДИ

СПОРТНО-ПОДГОТВИТЕЛНИ ИГРИ ЗА ДЕЦА НА 5 – 7 ГОДИНИ

УТРИННА ГИМНАСТИКА ЗА ДЕЦА НА 5 – 7 ГОДИНИ

Христоматиите за подготвителните групи обхващат предвидените 
за изучаване фолклорни и литературни жанрове. Някои от художествените 
текстове са придружени от речник на непознатите думи – предимно архаи-
зми, диалектизми и чуждици. Представени са както класици на българската 
детско-юношеска литература, така и популярни чуждестранни автори. Пе-
дагозите имат възможност да свържат основните текстове с подходящи 
гатанки, пословици, поговорки, броилки и наричания. 

Предложените спортно-подготвителни игри с висока познавателна и двигателна стой-
ност допринасят за развиване на умствените и физическите способности на децата и мо-
гат да се прилагат в основните и допълнителните форми на обучение по физическа култура 
в предучилищното образование. Те помагат за овладяване на елементи от различни видове 
спорт (в зависимост от материалната база, възрастта, степента на подготовка и т.н.), 
за усъвършенстване на моториката и физическата дееспособност и усвояване на знания за 
различни  спортове, спортни пособия, спортна екипировка и други. Представената методи-
ка за изпълнение на игрите със спортно-подготвителен характер е апробирана в практика-
та на детските градини и подготвителните групи в училищата.

Предложено е примерно съдържание на задължителната допълнителна форма на 
утринна гимнастика за деца от първа до четвърта възрастова група в детската 
градина и в училище в съответствие с държавния образователен стандарт за пре-
дучилищното образование и организацията на утринната гимнастика в отделните 
групи. Определени са методическите изисквания към прилагането на програмната 
система и механизмът за взаимодействие между детския учител и другите учас-
тници в дейността.

Сборникът съдържа фолклорни приказки на различни етноси и народи за приложение в 
езиково-литературното обучение на децата от три- до десетгодишна възраст. В съот-
ветствие с рутинната класификация са подбрани и представени приказки за животни, 
битови и вълшебни приказки. Предложена е система от методи и похвати за работа 
с приказките, включваща първоначален прочит, беседа, преразказ, драматизация, кук-
лен театър, настолен театър, музикална пантомима, библиотечен кът, състезание за 
най-добър разказвач и други. Освен изброените масови способи са предложени и специ-
фични методи и похвати за опознаване на предметна среда, обичаи и ситуации, различни 
от познатите на детето, например интерактивна задача, „приказна салата“, въвеждане 
на герой с помощта на символ, търсене на сродни приказни типажи и сюжети, интервю 
с приказен герой, съпоставка на приказен и научнопопулярен текст и други.

Автори: проф. дпн Маргарита Терзиева, доц. дпн Елизавета Капинова

Автор проф. дпн А. Момчилова

Автор проф. дпн Антоанета Момчилова

Автор проф. дпн М. Терзиева
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ПОРЪЧКИ И ПРОДАЖБИ

Електронният формуляр на ОНЛАЙН заявката пресмята автоматично всички суми, улеснява и 

ускорява подаването на заявката и сключването на договора за доставка. Подробни указания за 

попълването на формуляра и подаването на заявката са дадени на страницата „ЗАЯВКИ И ДОГОВОРИ“ 
на сайта www.bititechnika.com.

Формуляр на ОФЛАЙН заявка във формат .XLS, удобен за пресмятане и редактиране, или във 

формат .DOC, удобен за редактиране, може да се изтегли от страницата „ЗАЯВКИ И ДОГОВОРИ“ 
на сайта www.bititechnika.com.

  Книжна борса „БГ Учебник Трейд“ ЕООД , гр. София, бул. „Искърско шосе“ (срещу блок 38)
  Книжна борса „Фалко Букс – БГ“ ЕООД, гр. София, бул. „Цариградско шосе“  № 113
  Книжна борса „Д-р Иван Богоров“ ЕООД, гр. София, бул. „Цариградско шосе“  № 117
  Книжна борса „Сиела Норма“  АД, гр. София, ж.к. „Слатина“, бул. „Гео Милев“ 158, ВТУ „Тодор Каблешков“, корпус 4
  Книжна борса „БОЛИД“, гр. София, бул. „Искърско шосе“ № 19, ет. 1
  Книжна борса „ИСКЪР“, гр. София, ул. „Христо Топракчиев“  № 11
  Книжни борси и книжарници в страната 
  Представители на издателство „Бит и техника“

ПРОДАЖБА НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА И РЕСУРСИ ЗА УЧИТЕЛЯ

Заявка за познавателни книжки от програмна система „Златно ключе“ на издателство 
„Бит и техника“ за 2., 3. и 4. подготвителнa групa в детската градина и в училището за 
учебната 2022 – 2023 година, които се заплащат с бюджетни средства съгласно ПМС

  ОНЛАЙН заявка на сайта www.bititechnika.com

  ОФЛАЙН заявка на имейл zaiavki@bititechnika.com или на пощенски адрес: 

Варна 9009, ул. „Капитан Райчо Николов“ 101, Издателство „Бит и техника“

Заявка за познавателни книжки от програмна система „Златно ключе“ на издателство 
„Бит и техника“ за 1. възрастовa групa в детската градина за учебната 2022 – 2023 година, 
които се закупуват със средства на родителите

  ОНЛАЙН заявка на сайта www.bititechnika.com

  ОФЛАЙН заявка на имейл zaiavki@bititechnika.com или на пощенски адрес: 

Варна 9009, ул. „Капитан Райчо Николов“ 101, Издателство „Бит и техника“

Заявка за допълнителни помагала и ресурси за учителя от програмна система „Златно 
ключе“ на издателство „Бит и техника“ за всички възрастови групи в детската градина и в 
училището за учебната 2022 – 2023 година, които се закупуват със средства на родителите

  ОНЛАЙН заявка на сайта www.bititechnika.com

  ОФЛАЙН заявка на имейл zaiavki@bititechnika.com или на пощенски адрес: 

Варна 9009, ул. „Капитан Райчо Николов“ 101, Издателство „Бит и техника“



Издателство БИТ И ТЕХНИКА, 9009 Варна, ул. „Кап. Райчо Николов“ №101
тел.: 052 363 274, моб. тел.: 0882 829 135, 0884 053 690, 0888 502 278, 0888 502 279

имейл office@bititechnika.com, www.bititechnika.com

ВИДЕО 
АНИМАЦИЯ

АУДИО

ЕЛЕКТРОННИТЕ ВАРИАНТИ 
НА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ 

СА ДОСТЪПНИ НА ВСИЧКИ УСТРОЙСТВА!

ГАЛЕРИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ИНТЕРАКТИВНА 
ИГРА 
ЗАДАЧА
УПРАЖНЕНИЕ

Електронните варианти в online и offline версия са 
достъпни след регистрация и въвеждане на код за достъп 
на адрес www.e-uchebnici.com.

Индивидуални кодове за достъп се предоставят без-
платно на учителите, избрали да работят със съответ-
ния комплект. Те се изпращат на електронната поща на 
детската градина или училището и са активни от м. сеп-
тември до м. юни на текущата учебна година.

Учителите, избрали да работят с издание на издател-
ството, но неразполагащи с код за използване на елек-
тронния му вариант, могат да изпратят искане на имейл 
kodove@bititechnika.com  за предоставяне на съответния 
код за достъп.

1. Нерегистрираните потребители, получили код за из-
ползване на електронно издание, могат да се регистри-
рат на адрес www.e-uchebnici.com, като въведат съот-
ветната информация и натиснат бутона РЕГИСТРАЦИЯ.

2. Регистрираните потребители получават достъп на 
www.e-uchebnici.com до своята библиотека с електронни 
издания, като въведат личния си имейл адрес и паролата, 
с които са се регистрирали, и натиснат бутона ВХОД.

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИТЕ ВАРИАНТИ НА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ 
КНИЖКИ НА ИЗДАТЕЛСТВО „БИТ И ТЕХНИКА“

С един имейл адрес може да бъде на-
правена една-единствена регистрация. 
Библиотеката на всеки регистриран по-
требител може да съдържа множество 
електронни учебници. За да добавите ново 
електронно издание, влезте в библиотека-
та си, изберете ДОБАВИ КОД ЗА ДОСТЪП, 
въведете новия код и натиснете бутона 
ДОБАВИ.

Във връзка с избора на познавателни 
книжки за новата учебна година се 
предоставя временен безплатен 
достъп след регистрация до онлайн 
версиите на електронните варианти, 
без да се изисква код. Достъпът е 
възможен на адрес www.e-uchebnici.
com или през сайта на издателството 
www.bititechnika.com. 




