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РАЗВИВАЩИ КНИЖКИ

ДИДАКТИЧНИ 
ИГРИ 

МАТЕМАТИКА И ЛОГИКА

ФЛАШКАРТИ ТАБЛА
МЕТОДИЧЕСКА 

ЛИТЕРАТУРА

КОНСТРУКТИВНО 
ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РЕСУРСИ

Играем и учим с допълнителните ресурси от програмна система „Златно ключе“ на 
издателство „Бит и техника“! Разгледайте и изберете:

• развиващи книжки за допълнителните ситуации и свободните занимания в детската градина, 
за затвърдяване и надграждане на знания и умения;

• дидактични игри и флашкарти в подкрепа на игровия подход и интерактивните методи на обучение;

• табла за фронтална и групова работа по основни теми на образователните направления;

• методическа литература в помощ на педагога.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 
И ФИНА МОТОРИКА

ЗАЯВКИ
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Принцове и принцеси
За да отиде на бала, принцесата трябва 
да намери две еднакви пантофки. 
Помогни ѝ, като ги оградиш.

Свържи сините цифри от 1 до 6, а след това – 
червените от 5 до 1. Ще разбереш какво има 
всеки принц и всяка принцеса.
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2За да отиде на бала, принцесата трябва 

Ти загадките реши и наградата си оцвети!

3 Смелият принц трябва да премине през лабиринта, за да стигне до замъка на принцесата. Очертай пътя 
му, но внимавай – някъде тук се крие огнен дракон.
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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!
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Маймунка с хитра муцунка
Маймунката обича бонбони и банани. 
Помогни ѝ да ги преброи. Първо огради всички 
бонбонки. Преброй и кажи колко са. 
Покажи с пръстчета. След това огради всички банани. 
Колко са те?

„Смешна маймунке,
хитра муцунке!
Скачаш по клоните,
хрускаш бонбоните...
Я за малко спри
и преброй до три!
Не можеш?!
Имаш хитра муцунка,
но си само маймунка!” *

 * Маймунка, Леда Милева

Чуй стихотворението за хитрата маймунка. Какво прави тя? Искаш ли да ѝ покажеш как се брои до три?
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Пролет, лято, есен, зима – за децата радост има!
Премини по пътечките с моливи в различен цвят, за да заведеш децата на подходящите места. Кой 
сезон виждаш на всяка картинка? Кажи по какво го позна.

Мечо сладко спи, докато вън снежец вали. Открий и огради четирите разлики между картинките.

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

ЗА ДЕЦА НАД 6 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.

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

РАЗВИВАЩИ КНИЖКИ, МАТЕМАТИКА И ЛОГИКА

Варна 9009, ул. „Кап. Райчо Николов“ №101, тел.: 052 363 274, 0888 829 135, 0884 053 690, e-mail: office@bititechnika.com, www.bititechnika.com

Кликни, за да разгледаш.

МАТЕМАТИКА 
И ЛОГИКА

http://www.bititechnika.com/books.html?subject=12&type=10
http://www.bititechnika.com/books.html?subject=12&type=10
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Разгледай картината. Разпознай приказките и приказните 
герои. Кои от тях можеш да определиш като добри? Оцвети.

  После – 1, 2, 3, затвори очи! Кой от тях да бъдеш, избери! 
Каква добра постъпка би сторил, ако имаше неговите 
магически сили. Помоли възрастен да запише твоя разказ.

  Приказните приключения не могат без магически предмети. Използвай твоето вълшебно моливче и определи 
със стрелка в кои от тях чуваш звука на отбелязаните букви. Определи мястото на звука в квадратчетата.

В страната на чудесата
От всяка приказка, деца,
се ражда по една мечта!Сънувах приказна картина... Герои чудновати в нея има!

М
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Л

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

55

  Назови с думи картинките и огради в група тези, които можеш да определиш с една дума. Изговори я ясно.
  Очертай и оцвети.

Как Зайко свари компотКак Зайко свари компот

  Разгледай картините. Кой какви продукти е донесъл? Свържи. 
  Отбележи с червено    какво се е случило в началото, а със зелено   –  след това.
  Дали компотът е станал вкусен?! Защо?
  Какво друго ястие може да се приготви от плодове? А от зеленчуци? Разкажи.

...книжка с гозби и рецепти, продукти колко и различни мерки. 
От нея той научи как във съд дълбок може да свари компот.

Днес на горската поляна 
Зайко книжка да чете захвана...

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

Варна 9009, ул. „Кап. Райчо Николов“ №101, тел.: 052 363 274, 0888 829 135, 0884 053 690, e-mail: office@bititechnika.com, www.bititechnika.com

РАЗВИВАЩИ КНИЖКИ, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ФИНА МОТОРИКА
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Тук са скрити толкова круши, колкото са прасенцата. 
Намери ги и ги оцвети в жълто.

Зрели круши

19

Прочети сричките. Проследи стрелката от сричката до буква К, за да получиш дума. Изговори 

слято. Свържи с картинките.

К

ЛА
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СА

РА
Проследи стрелката от буквата до сричката. Изговори слято. Свържи думите с картинките.
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Срички
Прибави буква и прочети дума

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.
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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. 

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.

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

Б
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

Кликни, за да разгледаш.

http://www.bititechnika.com/book/moga-znaya-s-dumi-da-igraya.html
http://www.bititechnika.com/book/moga-znaya-s-dumi-da-igraya-5-zadachi-i-uprazhneniya-za-razvivane-na-pametta-vnimanieto-vuobrazhenieto-i-misleneto-.html
http://www.bititechnika.com/book/poslushnoto-molivche-za-2-grupa.html
http://www.bititechnika.com/book/bukvichkite-podredi-dumichki-procheti.html
http://www.bititechnika.com/book/shturcho-i-poslushnoto-molivche-za-3-grupa.html
http://www.bititechnika.com/book/-bukvichkite-az-poznavam-s-dumichki-se-zabavlyavam-za-3-grupa-za-zanimaniya-po-bulgarski-ezik-i-literatura-.html


РАЗВИВАЩИ КНИЖКИ, КОНСТРУКТИВНО ТЕХНИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

Варна 9009, ул. „Кап. Райчо Николов“ №101, тел.: 052 363 274, 0888 829 135, 0884 053 690, e-mail: office@bititechnika.com, www.bititechnika.com

Кликни, за да разгледаш.

ОНЛАЙН
ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

ОНЛАЙН
ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

ОНЛАЙН
ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

ОНЛАЙН
ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

ЗА ДЕЦА НАД 3 ГОДИНИ

РАБОТНИ ЛИСТИ   ЩАНЦОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ   СХЕМИ   ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

ОНЛАЙН
ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

ОНЛАЙН
ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

КОНСТРУКТИВНО 
ТЕХНИЧЕСКИ 

ДЕЙНОСТИ

http://www.bititechnika.com/book/-moga-da-rezha-hartiya-12-origami-s-pechatni-rabotni-listi-shemi-i-videoinstruktsii-za-detsa-nad-6-godini-nivo-na-slozhnost-3-.html
http://www.bititechnika.com/book/-moga-da-rezha-hartiya-12-origami-s-pechatni-rabotni-listi-shemi-i-videoinstruktsii-za-detsa-nad-6-godini-nivo-na-slozhnost-4-.html
http://www.bititechnika.com/book/-moga-da-rezha-hartiya-12-origami-s-pechatni-rabotni-listi-shemi-i-videoinstruktsii-za-detsa-nad-6-godini-nivo-na-slozhnost-2-.html
http://www.bititechnika.com/book/-moga-da-konstruiram-s-hartiya-14-pozdravitelni-kartichki-za-detsa-nad-5-godini.html
http://www.bititechnika.com/book/-moga-da-modeliram-s-hartiya-12-modela-na-zhivotni-za-detsa-nad-5-god-.html
http://www.bititechnika.com/book/sruchni-malchugani-za-3-grupa.html
http://www.bititechnika.com/book/-moga-da-rezha-hartiya-12-origami-s-pechatni-rabotni-listi-shemi-i-videoinstruktsii-za-detsa-nad-6-godini-nivo-na-slozhnost-1-.html
http://www.bititechnika.com/book/-moga-da-lepya-hartiya-16-proekta-s-rabotni-listi-shtantsovani-elementi-shemi-videoinstruktsii-za-detsa-nad-3-godini-.html
http://www.bititechnika.com/book/sruchni-malchugani-za-2-grupa.html
http://www.bititechnika.com/books.html?subject=8&type=10


Варна 9009, ул. „Кап. Райчо Николов“ №101, тел.: 052 363 274, 0888 829 135, 0884 053 690, e-mail: office@bititechnika.com, www.bititechnika.com

ДИДАКТИЧНИ ИГРИ

Кликни, за да разгледаш.

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

+ ЕЛЕКТРОНЕН 
ВАРИАНТ
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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
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
© 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

+ МАГНИТИ
ЗА МАГНИТНА ДЪСКА

+ ЕЛЕКТРОНЕН 
ВАРИАНТ
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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 ПРИРОДАТА
8. А
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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

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.

ISBN     978-619-252-002-1

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

ДИДАКТИЧНА ИГРА 
С КАРТИ

В БЕЗОПАСНОСТ
И СРЕД У ДОМА

ПРИРОДАТА

+ МАГНИТИ
ЗА МАГНИТНА ДЪСКА

+ ЕЛЕКТРОНЕН 
ВАРИАНТ
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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

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
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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.
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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
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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
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Издателство „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД 
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тел. 052 363 274, моб. тел.: 0882 829 135, 0884 053 690ISBN 978-619-7457-16-2

Цена 8,00 лв.

9 786197 457162

ПРАСКОВА
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СМОКИНЯ
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• В зеленчуковата градина
• В овощната градина
• Светът на транспортните средства
• Светът на професиите 
• Светът на дивите животни 
• Светът на домашните животни

• 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 № 1 за 4. група 

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

• Светът на буквите и 
думите № 3 за 4. група 

• Светът на буквите и 
думите № 4 за 4. група

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

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

• Природен календар
• Ден и нощ

http://www.bititechnika.com/books.html?class=17&subject=0&type=8
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МЕТОДИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА

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

1. Нерегистрираните потребите-
ли могат да се регистрират на адрес 
www.e-uchebnici.com, като въведат съ-
ответната информация и натиснат бу-
тона РЕГИСТРАЦИЯ.

2. Регистрираните потребители по-
лучават достъп на www.e-uchebnici.com 
до своята библиотека с електронни из-
дания, като въведат личния си имейл 
адрес и паролата, с които са се регис-
трирали, и натиснат бутона ВХОД.

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

ВИДЕО 
АНИМАЦИЯ

АУДИО

ЕЛЕКТРОННИТЕ ВАРИАНТИ 
НА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ КНИЖКИ 

СА ДОСТЪПНИ НА ВСИЧКИ УСТРОЙСТВА!

ГАЛЕРИЯ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ИНТЕРАКТИВНА 
ИГРА 
ЗАДАЧА
УПРАЖНЕНИЕ

ЗАЯВКИ МОГАТ ДА СЕ НАПРАВЯТ ПРЕЗ САЙТА НА ИЗДАТЕЛСТВОТО
www.bititechnika.com,

ПРЕЗ ЛИНК http://zaiavki.bititechnika.com/zaiavka/25/send.html?bulstat= ,
ЧРЕЗ НАШИ ДИСТРИБУТОРИ, ПРЕЗ КНИЖАРНИЦИ И БОРСИ.
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