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Уважаеми г-жо/ г-н Директор,
Издателство „Бит и техника“ има удоволствието да Ви предложи за учебната 2018–2019
година ОДОБРЕНИТЕ ОТ МОН пълни комплекти познавателни книжки за трета и четвърта
подготвителни възрастови групи по новата програмна система „Златно ключе“. Поредицата е
разработена от действащи детски учители и университетски преподаватели по предучилищна и
начална училищна педагогика под ръководството на проф. М. Терзиева и доц. В. Ванева.
Програмната система включва:
 комплект познавателни книжки (за всяко дете и за групата);
 комплект материали за практическа работа по конструиране и технологии (за всяко дете и за
групата);
 портфолио (за всяко дете и за групата), включващо: тестова батерия със задачи по всяко
образователно направление; чек лист в удобен табличен вид за нанасяне на резултатите от
проследяване постиженията 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 на детето – фотографии, рисунки,
картички, апликации и други.
 електронни варианти на познавателните книжки (за групата);
 книга за учителя по всички образователни направления (вкл. по физическа култура) с
методически указания за провеждането на всяка педагогичека ситуация (за групата);
 примерно годишно тематично разпределение по седмици (за групата);
 нагледни дидактични табла (за групата);
 автодидактични игри по български език и литература и математика (допълнителен ресурс);
 христоматия по български език и литература (допълнителен ресурс);
 сборник с приказки на различни етноси и народи (допълнителен ресурс);
 книга за учителя по музика 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, сценарии за тържества
(допълнителен ресурс);
 сборник с музикални игри за учителя по музика (допълнителен ресурс).
Електронните варианти на познавателните книжки могат да се ползват на всички
електронни устройства – лаптопи/ десктопи, таблети, интерактивни дъски, без да е
необходимо да се инсталира допълнителен софтуер.
Демоверсии на печатните и електронните варианти на книжките, годишните тематични
разпределения, бонусите и допълнителните ресурси можете да видите на сайта на издателството
www.bititechnika.com.
Ако проявявате интерес и желание да работите с нашите издания, но не са Ви доставени
рекламни екземпляри на книжките и годишните разпределения, заявка за получаване на такива
можете да направите на e-mail: ananiev@izdatelstvobititechnika.dir.bg

Заявки за познавателните книжки и допълнителните
ресурси можете да направите ТУК!
С пожелания за ползотворна съвместна работа и успешна нова учебна година!
Екипът на издателство Бит и техника

