
Списък с учебници и учебни помагала за I клас през учебната 2021/2022 година 
 

Учебен предмет Учебник - издателство 

Български език и литература изд. „Просвета плюс” 

Математика изд. „Просвета плюс” 

Родинознание изд. „Просвета плюс” 

Музика изд. „Просвета плюс” 

Изобразително изкуство изд. „Просвета плюс” 

Технологии и предприемачество изд. „Просвета плюс” 
 

 
Учебен предмет Помагало 

Български език и литература Учебно помагало за избираемите учебни 

часове – изд. „Просвета плюс” 

Езикови задачи за 1 клас – Красимира 

Брайкова и др. 

Тетрадка за упражнение 1,2,3– Красимира 

Брайкова 

Математика Математика с МАТ и ЕМА – изд. „Просвета 

плюс” 

Сборник по математика за 1 клас – изд. 

„Просвета плюс” 

Тетрадка за упражнение по математика – 

изд. „Просвета плюс” 

Музика Тетрадка по музика, изд. „Просвета плюс” 

 Азбука на правилата. Помагало за час на 
класа за 1 клас – Жулиета Савова 

 

Списък с учебници и помагала за II клас през учебната 2021/2022 година 
 

Учебен предмет Учебник - издателство 

Български език и литература изд. „Просвета плюс” 

Математика изд. „Просвета плюс” 

Околен свят изд. „Просвета плюс” 

Музика изд. „Просвета плюс” 

Изобразително изкуство изд. „Просвета плюс” 

Технологии и предприемачество изд. „Просвета плюс” 
 

 

 

 
Учебен предмет Помагало 

Български език и литература Български език и литература за втори клас 
Учебно помагало за избираемите учебни 
часове-Пенка Димитрова, Десислава 
Кръстева изд. Просвета                                                                          
Езикови задачи за 2 клас-Красимира 
Брайкова, Донка  Диварова 
изд. Просвета                                                                                       
Вълшебното ключе. Упражнения по 
български език за целодневното обучение 
и самоподготовка –Поли Рангелова 



изд. Просвета                                                                                      

Математика Математика с Мат и Ема за 2 клас-
Владимира Ангелова, Александра Николова 
изд. Просвета                                                                                            
Сборник по математика за 2 клас –
Владимира Ангелова , Катя Георгиева 
изд. Просвета                                                                                             
Вълшебното ключе. Упражнения по 
математика за целодневно обучение и 
самоподготовка- Невена Чардакова, Катя 
Георгиева 
изд. Просвета                                                                                              

 Час на класа- Азбука на правилата . 
Помагало за часа на класа-Жулиета Савова 

Музика Тетрадка по музика, изд. „Просвета плюс” 
 
 

Списък с учебници и помагала за III клас през учебната 2021/2022 година 
 

Учебен предмет Учебник - издателство 

Български език и литература изд. „Просвета плюс” 

Английски език Изд. „Сан Про” 

Математика изд. „Просвета плюс” 

Компютърно моделиране изд. „Изкуства” 

Човекът и обществото изд. „Просвета плюс” 

Човекът и природата изд. „Просвета плюс” 

Музика изд. „Просвета плюс” 

Изобразително изкуство изд. „Просвета плюс” 

Технологии и предприемачество изд. „„Просвета плюс” 

 

Учебен предмет Помагало 

Български език и литература Езикови задачи по български език – Кр. 

Брайкова- Просвета 1945 

Учебно помагало по български език и 

литература ИУЧ- П.Димитрова-„Просвета 

плюс“ 

Математика Сборник по математика-Вл. 

Ангелова-„Просвета плюс“ 

Математика с Мат и Ема- помагало по 

ИУЧ-Вл.Ангелова- „Просвета плюс“ 

Човек и природа Упражнения по човекът и природата 

„Вълшебно ключе“ – Просвета 1945 

Човек и общество Упражнения по човекът и обществото  

„Вълшебно ключе“ – Просвета 1945 

Музика Тетрадка по музика, изд. „Просвета плюс” 

Азбука на правилата – 3 клас Просвета -1945 



Списък с помагала за IV клас през учебната 2021/2022 година 
 

 

 
Учебен предмет Учебник - издателство 

Български език и литература изд. „Просвета 1945” 

Английски език Изд. „Сан Про” 

Математика изд. „Просвета 1945” 

Компютърно моделиране изд. „Клет България” 

Човекът и обществото изд. „Просвета 1945” 

Човекът и природата изд. „Просвета 1945” 

Музика изд. „Просвета плюс” 

Изобразително изкуство изд. „Просвета 1945” 

Технологии и предприемачество изд. „Просвета 1945” 
 

 

 

 
 

Учебен предмет Помагало 

Български език и литература Помагало по Български език и литература – 

Румяна Танкова 

Езикови задачи по Български език и 

литература – Красимира Брайкова 

Вълшебното ключе. Упражнения по БЕЛ – 

Р. Тонева 

Тестове по БЕЛ за НВО – П. Димитрова 

Математика Математика с МАТ и ЕМА – изд. „Просвета 

плюс” 

Сборник по математика за 4 клас – изд. 

„Просвета плюс” 

Тестове по математика за НВО – В. 

Ангелова 

Вълшебното ключе. Упражнения по 

математика 

Музика Тетрадка по музика, изд. „Просвета плюс” 

Азбука на правилата – 4 клас Просвета -1945 

 


