
На вниманието на директорите на детските градини 

и детските учители 

Уважаеми Колеги, 

Във връзка с предстоящия избор на познавателни книжки за 1. и 2. възрастови 

групи в детската градина за учебната 2021–2022 година, закупувани от родителите, 

предлагаме на Вашето внимание информация за познавателните книжки, допълнителните 

помагала и безплатните методически ресурси за учителя от програмната система „Златно 

ключе“ на издателство „Бит и техника“. 

Демоверсии на книжките, портфолиото на детето, книгите за учителя, годишните 

тематични разпределения с допълнение по БДП, бонусите, допълнителните ресурси за 

учителите и допълнителните помагала за децата можете да видите на сайта на 

издателството www.bititechnika.com. 

Пълните електронни варианти на познавателните книжки с всички 

мултимедийни ресурси може да разгледате на адрес www.e-uchebnici.com или след 

проследяване на  връзката „е-учебници“ в сайта на издателството www.bititechnika.com, 

като използвате временния бърз достъп след регистрация без код. 

Ако проявявате интерес и желание да работите с нашите издания, но не са Ви 

доставени рекламни екземпляри на книжките и портфолиото за проследяване 

постиженията на детето, искане за получаване на такива може да направите на имейл 

office@bititechnika.com 

За допълнителна информация пишете на имейл office@bititechnika.com 

или позвънете на тел.: 052/ 363 274; 0882/ 829 135; 0884/ 053 690; 0888/ 502 278 

 

А. При заявка на пълните комплекти познавателни книжки за 1. и 2. група  с 

над 10 деца в група се предоставя 20 % отстъпка от цената и още до 20% отстъпка 

под формата на допълнителни помагала за децата и ресурси за учителите: 

 • за всяко дете – портфолио, включващо тестова батерия със задачи по всяко 

образователно направление и чеклист на хартиен носител за проследяване на 

индивидуалните постижения на детето (входно и изходно ниво), картони за отбелязване на 

индивидуалните особености, предпочитания, впечатления, интереси и желания на детето, 

папка за събиране на материали от практическата дейност – фотографии, рисунки, 

картички, апликации и други., комплект материали по конструиране и технологии; 

• за всяка група – комплект познавателни книжки по всички образователни 

направления; електронни варианти на познавателните книжки; портфолио, включващо 

тестова батерия със задачи по всяко образователно направление и чеклист за 

проследяване на индивидуалните постижения на детето (входно и изходно ниво) на 

хартиен носител и в електронен формат, картони за отбелязване на индивидуалните 

особености, предпочитания, впечатления, интереси и желания на детето, папка за събиране 

на материали от практическата дейност – фотографии, рисунки, картички, апликации и 

други; книга за учителя по всички образователни направления (вкл. по физическа култура) 

с текстове по български език и литература и методически указания за провеждането на 

всяка педагогическа ситуация, примерно годишно тематично разпределение по седмици с 

допълнения по БДП в различни формати; развиващи книжки за допълнителни занимания 

„Загадките на Щурчо” за 1. и 2. групи, „Послушното моливче“ за 1. и 2. групи, „Мога да 
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лепя хартия“ за 1. група, „Мога да режа хартия“ за 2. група, комплект материали по 

конструиране и технологии; 

    • за учителя по музика – електронен вариант на познавателната книжка по 

музика, 2 диска с музика и видео, книга за учителя с подробни методически разработки на 

ситуациите със съвременни интерактивни методи, игри по ТРИЗ педагогика, игрови 

елементи по музикална система „Шулверк“, нотно приложение на народни и популярни 

песни, авторски и други музикално-дидактични, музикално-подвижни и фолклорни игри.  

Б. Помагала за детето и ресурси за учителя по избор в рамките на 

допълнителната отстъпка при заявка на комплекти познавателни книжки за всички 

възрастови групи: 

• развиващи книжки „Загадките на Щурчо“ за 1., 2., 3. и 4. групи; 

• развиващи книжки „Мога, зная с думи да играя“ за 3. и 4. групи; 

• развиващи книжки „Послушното моливче“ за 1., 2., 3. и 4. групи; 

• развиваща книжка „Буквичките аз познавам, с думички се забавлявам“ за 3. група; 

• развиваща книжка „Буквичките подреди, думички прочети“ за 4. група; 

• развиваща книжка „Мога да лепя хартия“ за 1. група; 

• развиваща книжка „Мога да режа хартия“ за 2. група; 

• развиваща книжка „Мога да сгъвам хартия“ за 3. и 4. групи; 

• развиваща книжка „Мога да сгъвам хартия. Оригами“ за 4. група; 

• развиваща книжка „Мога да конструирам с хартия“ за 3. и 4. групи; 

• развиваща книжка „Мога да моделирам с хартия“ за 3. и 4. групи; 

• поредица автодидактични игри по български език и литература и математика: 

„Магически кръг на буквите“; „Магически кръг на думите“; „Магически кръг на числата“; 

„Магически кръг на смятането“; „Магически кръг на цветовете“; „Магически кръг на 

фигурите и формите“; 

• поредица флашкарти: „Плодове“, „Зеленчуци“, „Домашни животни“, „Диви животни“, 

„Транспортни средства“, „Професии“, „Музикални инструменти“; 

• поредица дидактични игри с карти: „Моите чувства, твоите чувства“, „В безопасност на 

улицата“, „В безопасност при игра“, „В безопасност у дома и сред природата“, „Искам 

приказка 3+“, „Искам приказка 5+“, „Сега щи ви разкажа“, „Аз и ти приятели добри“; 

• поредица тематични и дидактични табла: „Светът на буквите и думите“, „Светът на 

цифрите и числата“, „В света на приказките“, „Домашни и диви животни“, „Плодове и 

зеленчуци“, „Професии и транспортни средства“, „Природен календар“, „Ден и нощ“; 

• сборник приказки на различни етноси и народи; 

• сборник музикални игри; 

• сборник сценарии за празници и тържества; 

• сборник сценарии за спортни празници; 

• сборник музикални драматизации; 

• сборник празнични сценарии с игри на открито за цялата детска градина; 

• сборник спортно-подготвителни игри; 

• сборник упражнения за утринна гимнастика. 

В. Заплащането е с банков превод, ако платежният документ се издава на 

името на детската градина, и в брой при доставка на място от нашия представител 

или с наложен платеж на куриера, ако се извършва от родител или учител. При 

заявка на стойност над 100 лв. доставката е за сметка на издателството. 

С пожелания за здраве, ползотворна съвместна работа и успешна нова учебна година! 

Екипът на издателство Бит и техника 


