Списък с учебни помагала в начален курс за учебната
2021/ 2022 учебна година
Първи клас
1. Български език и литература:
 „Езикови задачи за 1. клас“ – изд. Просвета, авт. Кр. Брайкова
 Учебно помагало „ Краснопис и правопис“ – изд. „Скорпио“, авт.
Д. Йовчева
 Упражнителна тетрадка 1,2,3 – изд. „Просвета“
2. Математика:
 „Математика с Мат и Ема“ – изд. „Просвета плюс“, авт. Вл.
Ангелова
 Сборник по математика – изд. „Просвета плюс“, авт. Вл. Ангелова
 Упражнителна тетрадка по математика – изд. „Хирон 2000“
3. Час на класа:
 „В страната на правилата“ – изд. „Домино“
4. AE:
 English Adventure – изд. „Pearson“

Втори клас
1. Български език и литература:
 „Учебно помагало краснопис и правопис“- изд. „Скорпио“, авт.
Дарина Йовчева
2. ИУЧ Български език и литература:
 „Задачи и упражнения по български език за 2. клас“ - изд.
„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“, авт. Васка Атанасова, Минка Кирова
3. AE:
 ABC Book – изд. „Pearson“, авт. Gharlotte Covill
4. Математика:
 „Сборник по математика за 2. клас“ - изд. „Просвета плюс“,
авт. Владимира Ангелова, Катя Георгиева, Жана Колева
5. ИУЧ Математика:
 „Математически приключения на Мечо и Медунка“ I и II част
изд. „Кронос“, авт. Румяна Атанасова
6. Час на класа:
 „В страната на правилата“- изд. „Домино“, авт. Неша Горчева

7. ФУЧ „Искам да знам“:
 „Всезнайко – интерактивно учебно помагало“- изд. „Анубис“,
авт. Мая Сотирова, Ирена Пушкарова, Геновева Йотова

Трети клас
1. Български език и литература:
 „Граматика” за 3. клас - авт. Веселина Минчева; изд.
„Скорпио”
 „Искам да науча повече” - авт. Христина Сергеева, Лилия
Вълкова; изд. „Булвест 2000”
 „Самостоятелни работи по БЕЛ” за 3. клас - авт. Дарина
Йовчева; изд. „Скорпио”
2. Математика:
 „Сборник по математика за 3. клас”;- авт. Владимира
Ангелова, Жана Колева; изд. „Просвета Плюс”
 „Математика с Мат и Ема”- авт. Владимира Ангелова,
Александра Николова; изд. „Просвета Плюс”
 „Задачи за самостоятелна работа и самопроверка по
математика за 3. клас” - авт. Катя Георгиева, Румяна
Куманова; изд. „Просвета”
3. Човекът и обществото:
 „Атлас по Човекът и обществото с контурни карти и тестове
3. клас” - авт. Магдалена Димитрова, Мария Босева; изд.
„Просвета”
4. Музика:
 „Тетрадка по музика за трети клас” - авт. Галунка
Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова; изд.
„Просвета Плюс”
5. Час на класа:
 „Спазвам правилата” 3. клас - авт. Любен Витанов,
Красимира Брайкова; изд. „Рива“
6. АЕ:
 Grammar Fun – изд. „Pearson“, авт. Katerina Stavrido

Четвърти клас
 Български език и литература:
 Помагало по български език за 4. клас – изд. „Кронос“, авт. Р.
Танкова
 Тестове по бълг. език и литература за НВО – изд. „Просвета“,
авт. П. Димитрова, Н. Петрова
 Учебно помагало за ИУЧ БЕЛ – изд. „Просвета“, авт. Р.
Танкова, В. Иванова
 Математика:
 Задачи за самостоятелна работа и самопроверка по математика
– изд. „Просвета“, авт. Р. Рангелова, К. Георгиева
 Сборник „Задачи по математика“ – изд. „Просвета“, авт. Ю.
Гарчева, Р. Рангелова
 Помагало по ИУЧ математика – изд. „Просвета“, авт. Ю.
Гарчева, А. Манова
 ЧК:
 „В страната на правилата“ - изд. „Домино“, авт. Н. Горчева
 АЕ:
 Grammar Fun – изд. „Pearson“, авт. Katerina Stavrido

„Знанието е съкровище, което следва навсякъде
този, който го притежава“.

