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Скъпи колеги,

През последните години познавателните книжки от програмна система „Златно ключе“ са предпочитан 
избор и част от образователния процес в много детски градини. Заедно доказахме, че успешно можем да 
се справим и с предизвикателствата на дистанционното обучение. 

Ние от издателство „Бит и Техника“ Ви благодарим за доверието и предлагаме да бъдем отново заедно 
през следващата учебна 2021–2022 година.

С избора на програмна система „Златно ключе“ всеки учител ПОЛУЧАВА:

СПОДЕЛЕНО 
ЗА НАС

КОМПЛЕКТ 
ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ

+ ПОРТФОЛИО

1.
ГРУПА ДИСТАНЦИОННИ 

ОБУЧЕНИЯ

КНИГИ ЗА УЧИТЕЛЯ 
1. – 4. ГРУПА

ЕЛЕКТРОННИ 
ПОЗНАВАТЕЛНИ  КНИЖКИ

1. – 4. ГРУПА

СПЕЦИАЛНИ 
БОНУСИ

УЧЕБНИ 
ПОМАГАЛА 

2.
ГРУПА

3.
ГРУПА

4.
ГРУПА ПОРТФОЛИО

http://obuchenie.bititechnika.com/


Познавателни книжки за 1. група

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.

http://www.bititechnika.com/book/bulgarski-ezik-i-literatura-za-1-grupa-igraya-za-da-znaya-.html
http://www.bititechnika.com/book/izobrazitelno-izkustvo-za-1-grupa-malko-krivo-no-krasivo-.html
http://www.bititechnika.com/book/matematika-za-1-grupa-matematikata-e-lesna-dazhe-interesna-.html
http://www.bititechnika.com/book/konstruirane-i-tehnologii-za-1-grupa-malchugani-majstorani-.html
http://www.bititechnika.com/book/okolen-svyat-za-1-grupa-otkrivateli-.html
http://www.bititechnika.com/book/muzika-za-1-grupa-peya-tantsuvam-i-igraya-.html


Познавателни книжки за 2. група

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.

http://www.bititechnika.com/book/bulgarski-ezik-i-literatura-za-2-grupa-igraya-za-da-znaya-.html
http://www.bititechnika.com/book/izobrazitelno-izkustvo-za-2-grupa-malko-krivo-no-krasivo-.html
http://www.bititechnika.com/book/matematika-za-2-grupa-matematikata-e-lesna-dazhe-interesna-.html
http://www.bititechnika.com/book/konstruirane-i-tehnologii-za-2-grupa-malchugani-majstorani-.html
http://www.bititechnika.com/book/okolen-svyat-za-2-grupa-otkrivateli-.html
http://www.bititechnika.com/book/muzika-za-2-grupa-peya-tantsuvam-i-igraya-.html


Познавателни книжки за 3. група

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
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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?

Кликни, за да разгледаш.

http://www.bititechnika.com/book/bulgarski-ezik-i-literatura-za-3-grupa-igraya-za-da-znaya-1-chast.html
http://www.bititechnika.com/book/izobrazitelno-izkustvo-za-3-grupa-malko-krivo-no-krasivo.html
http://www.bititechnika.com/book/matematika-za-3-grupa-matematikata-e-lesna-dazhe-interesna.html
http://www.bititechnika.com/book/konstruirane-i-tehnologii-za-3-grupa-malchugani-majstorani.html
http://www.bititechnika.com/book/okolen-svyat-za-3-grupa-otkrivateli.html
http://www.bititechnika.com/book/muzika-za-3-grupa-peya-tantsuvam-i-igraya.html


Познавателни книжки за 4. група
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Кои са?

1

За да бъде 

твоята исто
рия крилата

, 

на разказчет
о 

припомни си
 

правилата!

твоята исто
рия крилата

, 

на разказчет
о 

А останалит
е?...

Къде са?

2

Кой какво п
рави?

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 останалит
е?...

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.

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.

http://www.bititechnika.com/book/bulgarski-ezik-i-literatura-za-4-grupa-igraya-za-da-znaya-1-chast.html
http://www.bititechnika.com/book/izobrazitelno-izkustvo-za-4-grupa-malko-krivo-no-krasivo.html
http://www.bititechnika.com/book/matematika-za-4-grupa-matematikata-e-lesna-dazhe-interesna-1-chast.html
http://www.bititechnika.com/book/konstruirane-i-tehnologii-za-4-grupa-malchugani-majstorani.html
http://www.bititechnika.com/book/okolen-svyat-za-4-grupa-otkrivateli.html
http://www.bititechnika.com/book/muzika-za-4-grupa-peya-tantsuvam-i-igraya.html


Индивидуално портфолио за проследяване на постиженията

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

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

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

 ПОРТФОЛИО

за периода от:

до

на

Дата на раждане:
Моят роден град:

Моята зодия:

Това 
съм 
аз :) Снимка 10х15 

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

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

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

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)

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

Кликни, за да разгледаш.

http://www.bititechnika.com/view/portfolio-na-deteto-za-2-pg.html?i=246#page=2&zoom=90,-407,819
http://www.bititechnika.com/view/portfolio-na-deteto-za-2-pg.html?i=246#page=3&zoom=90,-407,819
http://www.bititechnika.com/view/portfolio-na-deteto-za-2-pg.html?i=246#page=4&zoom=90,-407,819
http://www.bititechnika.com/view/portfolio-na-deteto-za-2-pg.html?i=246#page=5&zoom=90,-407,819
http://www.bititechnika.com/view/portfolio-na-deteto-za-3-pg4.html?i=210#page=12&zoom=90,-412,814
http://www.bititechnika.com/view/portfolio-na-deteto-za-3-pg4.html?i=210#page=17&zoom=90,-399,814
http://www.bititechnika.com/view/portfolio-na-deteto-za-3-pg4.html?i=210#page=14&zoom=90,-412,814
http://www.bititechnika.com/view/portfolio-na-deteto-za-3-pg4.html?i=210#page=6&zoom=90,-412,814
http://www.bititechnika.com/view/portfolio-na-deteto-za-3-pg4.html?i=210#page=8&zoom=90,-412,814
http://www.bititechnika.com/books.html?class=17&subject=0&type=9


Книги за учителя по всички направления
• подробни методични указания
• НОВО! вече и в електронен формат  3 в 1 – интегрирано 

използване с познавателните книжки и електронни ресурси

Книги за учителя по музика 
+ 2 броя музикални диска

Седмично разпределение по всички образователни направления
• в различен формат
• НОВО! Възможност за вграждане в електронен дневник

Музикални произведения за 
възприемане

Песни за изпълнение 

Съпроводи на песни за изпълнение

Кликни, за да разгледаш.

КНИГИ ЗА УЧИТЕЛЯ

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

РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ

http://www.bititechnika.com/books.html?class=17&subject=15&type=16
http://www.bititechnika.com/books.html?class=17&subject=10&type=16
http://www.bititechnika.com/uploads/file/Razpredelenie_po_sedmici_1VG.pdf
http://www.bititechnika.com/uploads/file/Razpredelenie_po_sedmici_2VG.pdf
http://www.bititechnika.com/uploads/file/Razpredelenie_po_sedmici_3PG.pdf
http://www.bititechnika.com/uploads/file/Razpredelenie_po_sedmici_4PG.pdf
http://www.bititechnika.com/pages/razpredeleniya.html
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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 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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Подреди излишните букви и състави дума. С кои от картинките я свързваш? Огради.

Назови думата от първата картинка. Подреди буквите ѝ в модела. Кои са излишните букви? 

Огради ги. Те са първи и последни букви от думите на другите две картинки. Напиши ги на 

правилните места.

З
К

Л
П

Е

Ч

А

С
Н

Буквите на думите под картинките са се разместили. Подреди ги, като следваш образеца. Под 

всяка рисунка има по една излишна буква. Открий коя е тя и я огради.

Звукове и букви

Игри с б
укви  

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

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.1
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От приказките зная   

Думи

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.

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

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...*

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 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 3 ГОДИНИ

РАБОТНИ ЛИСТИ   ЩАНЦОВАНИ ЕЛЕМЕНТИ   СХЕМИ   ВИДЕОИНСТРУКЦИИ

3

Помогни на Червената шапчица да стигне до дома на своята баба, но без да срещне вълка. Премини 

с моливчето през лабиринта. След това намери и огради всички зайчета, които се крият в гората. 

И накрая преброй и кажи колко червени цветя е откъснала Червената шапчица по пътя си.

10

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.

Кликни, за да разгледаш.

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

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

http://www.bititechnika.com/book/zagadkite-na-shturcho-za-1-pg.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/bukvichkite-podredi-dumichki-procheti.html
http://www.bititechnika.com/book/zagadkite-na-shturcho-za-3-pg.html
http://www.bititechnika.com/book/moga-znaya-s-dumi-da-igraya.html
http://www.bititechnika.com/book/sruchni-malchugani-za-3-grupa.html
http://www.bititechnika.com/book/zagadkite-na-shturcho-za-2-pg.html
http://www.bititechnika.com/book/sruchni-malchugani-za-2-grupa.html
http://www.bititechnika.com/book/zagadkite-na-shturcho-za-4-pg.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/shturcho-i-poslushnoto-molivche-za-3-grupa.html


• Временен безплатен достъп след регистрация

Кликни, за да разгледаш.

ЕЛЕКТРОННИ ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ

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

ЕЛЕКТРОННИ 
ПОЗНАВАТЕЛНИ  КНИЖКИ

4. ГРУПА

ВРЕМЕНЕН БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП ДО ПЪЛНИТЕ 
ВАРИАНТИ СЛЕД РЕГИСТРАЦИЯ

ЕЛЕКТРОННИ 
ПОЗНАВАТЕЛНИ  КНИЖКИ

3. ГРУПА

ЕЛЕКТРОННИ 
ПОЗНАВАТЕЛНИ  КНИЖКИ

2. ГРУПА

ЕЛЕКТРОННИ 
ПОЗНАВАТЕЛНИ  КНИЖКИ

1. ГРУПА

http://www.e-uchebnici.com/demo_new/os4gr.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/mat4gr1.html
http://www.bititechnika.com/books.html?class=11&subject=0&type=5
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/mat3gr.html
https://www.e-uchebnici.com/
http://www.bititechnika.com/books.html?class=10&subject=0&type=5
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/mat_2gr.html
http://www.bititechnika.com/books.html?class=9&subject=0&type=5
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/mat_1gr.html
http://www.bititechnika.com/books.html?class=8&subject=0&type=5
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/os_1gr.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/muz_1gr.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/os_2gr.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/muz_2gr.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/os3gr.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/muz3gr.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/muz4gr.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/ii4gr.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/bel4gr1.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/bel3gr1.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/bel_2gr.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/bel_1gr.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/iziz_1gr.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/kt_1gr.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/iziz_2gr.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/kt_2gr.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/ii3gr.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/kt3gr.html
http://www.e-uchebnici.com/demo_new/kt4gr.html


КОЛЕГИТЕ ЗА НАС

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

„Международният ден на учителя предизвика дос-
та размисли в мен. Но няма да коментирам защото 
всеки реагира според ценностната си система. А 
и на празник винаги е по- добре да има повече по-
зитивно настроение. Затова реших да благодаря 
на един екип от невероятни професионалисти, кои-
то с труда си допринасят ежедневната работа на 
учители и деца да бъде по-успешна, по-ползотворна, 
по-удовлетворяваща, по-естетична и пълноценна, 
по-резултатна. Екип, който с продуктите, които 
е създал, позволява на учителите с лекота да реа-
лизират задачите от годишните тематични раз-
пределения и разгърнат творческия си потенциал и 
самочувствие.

Благодаря на екипа на издателство „Бит и тех-
ника“, с пожелание да продължават да се грижат за 
комфорта в работата на учителя!“

пост от фейсбук страницата ни

„Книжките са много удобни за работа, информа-
цията в тях е интересна и достъпна за децата. По 
всяка една от темите има достатъчно материали, 
примери, задачи. Практични и полезни са и допълни-
телните ресурси, които получихме: автодидактични-
те игри по български език и литература и математи-
ка, христоматията, книгата за учителя, в която има 
подробни методически разработки на ситуациите 
със съвременни интерактивни методи, игри. Пре-
доставиха ни и безплатни електронни варианти на 
книжките по всички направления – богати на ресурси, 
лесни за работа онлайн и офлайн, много забавни за де-
цата. Поздравление за добрата работа!“ 

ДГ № 5 „Слънчо“, гр. Варна

„Заедно с колежката ми бяхме на обучението, кое-
то проведохте миналия месец в гр. София. Много ни 
хареса вашата програма „Златно ключе“. Поздравле-
ния за красивите и цветни книжки, за богатството 
от материали за изработване, за елементите с из-
късване и за още куп други полезни идеи. Поздравле-
ния и за това, което видях в книгата за учителя. За 
учител като мен, тепърва практикуващ (едва от 6 
месеца), тя ще е изключително полезна.“

 32 ДГ „Българче“, гр. София

„Възхитени сме от вашите материали!“ 

ДГ „Звънче“ – филиал, гр. Самоков

„Здравейте! Книжките Ви са прекрасни!“ 

47 ДГ „Незабравка“, гр. София

„Здравейте, пиша Ви от Горна Оряховица, 
ДГ „Първи юни“, първа възрастова група. Днес 
получихме книжките и са възхитителни! Много 
сме щастливи и доволни, че избрахме Вашето 
издателство, не сме сбъркали!“ 

ДГ „Първи юни“, гр. Горна Оряховица

„Работата по книжките на издателство „БИТ 
И ТЕХНИКА“, без да преувеличавам, е удоволствие. 
Задачките, с които децата трябва да се справят, 
са поднесени по много интересен и занимателен 
начин. Подходено е иновативно, което привлича 
вниманието на малчуганите. Изображенията и 
картините са живи и колоритни и близки до све-
тоусещането на децата. Това помага при работа-
та на учителя, тъй като успява да задържи дет-
ския интерес към поставената задача. 

Портфолиото е другото спомагателно сред-
ство в работата на учителя. Това, което пред-
лага издателството, изключително улеснява 
работата, тъй като има готови таблици за ди-
агностика и индивидуални работни листи, както 
и чек лист за всяко дете. Издателството пред-
лага и годишно разпределение. Всичко това на-
малява административната работа на учителя 
и спомага за концентрирането в работата му 
с децата.“ 

ДГ „Щастливо детство“, гр. Дулово
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