
ЧЕТАЛитературни и езикови задачи

Литературни и езикови задачи 
за 

Учебното помагало е съобразено с формата на

международното изследване PISA.
Работата с него помага да се проверява 

напредъкът на учениците през учебната година 

и ги подготвя националното външно оценяване 

в края на 4. клас.
ПОМАГАЛОТО СЪДЪРЖА:

• текстове за четене с разбиране от различни 

 жанрове и сфери;• задачи, насочени към интерпретиране 

 на текст, разчитане на информация от 

 таблици, схеми и диаграми;
• тестови задачи върху изучените части 

 на речта и видовете изречения;
• текстове за диктовки с критерии за оценяване;

• верни отговори на тестовите задачи.
Помагалото осигурява възможност за проверка 

и оценка на знанията и уменията на учениците 

и за самооценка.

 
 

Цена ?,?? лв.

ЧЕТАЛитературни и езикови задачи

ЧЕТА

1 

Минка КириловаЛюбка Алексиева
Любка Алексиева

1.
клас

Учебното помагало е предназначено за избираемите учебни 

часове по математика в 1. клас, но може да се използва и в 

задължителните учебни часове за подпомагане на:

• диференцирания подход в класната и в домашната работа;

• самостоятелната работа в рамките на уроците;

• самоподготовката при целодневна организация на учебния

процес.
Съдържа 32 теми за всяка учебна седмица по новата учебна 

програма. Включва задачи за:
• запознаване с числата (до 20, както и 30, 40, ..., 100);

• събиране и изваждане на числата до 20, и числата 20, 30, 

40, ..., 100;• разбиране на геометричното съдържание и мерните

единици, изучавани в първи клас.
Акцент в помагалото са занимателни елементи и творчески 

задачи.

Учебно помагало по МАТЕМАТИКА
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Минка КириловаЛюбка Алексиева
Любка Алексиева

1.1.
класкласкласкласкласкласклас

Учебно помагало поМАТЕМАТИКАза избираемите учебни часов£е
за избираемите учебни часов£е

ЧЕТАЧЕТАЧЕТАЧЕТАЧЕТА

З$а цело$дневно о$бучениеЗ$а домашна раб$ота и самопо$дготовка

Правилата в рими

Учебно помагало по български език за 4. клас

Ó÷à ëåñíî ïðàâîïèñà

Öåíà 5,50 ëâ.

ЧЕТАЧЕТА
Ó÷à ëåñíîïðàâîïèñàïðàâîïèñàïðàâîïèñàïðàâîïèñàïðàâîïèñàïðàâîïèñàïðàâîïèñàïðàâîïèñà

З$а цело$дневно о$бучениеЗ$а домашна раб$ота и самопо$дготовка

Правилата в рими

Учебно помагало по български език за 3. клас

Ó÷à ëåñíî ïðàâîïèñà
Ó÷à ëåñíî

ïðàâîïèñàïðàâîïèñà

Ó÷à ëåñíîïðàâîïèñà
С АЗВА  АВИ АТАУЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ЧАСА НА КЛАСА ЗА . КЛАС

УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ЧАСА НА КЛАСА ЗА . КЛАС

С АЗВА  АВИ АТА

Любен ВитановКрасимира Брайкова

Любен ВитановКрасимира Брайкова

Цена 5 лв.

	

Ó÷à ëåñíîïðàâîïèñàïðàâîïèñàïðàâîïèñàïðàâîïèñà

Ó÷à ëåñíîС АЗВА  АВИ АТА

С АЗВА  АВИ АТАУЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ЧАСА НА КЛАСА ЗА . КЛАС

УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ЧАСА НА КЛАСА ЗА . КЛАС

С АЗВА  АВИ АТА

Любен ВитановКрасимира Брайкова

Любен ВитановКрасимира Брайкова

Цена 5 лв.
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1.1.
класкласкласклас

Ó÷à ëåñíîïðàâîïèñà

Ïî íîâàòà ïðîãðàìà
Ïî íîâàòà ïðîãðàìà

Любен ВитановКрасимира Брайкова

Красимира Брайкова

Красимира Брайкова

Любен ВитановКрасимира Брайкова

Красимира Брайкова

Красимира Брайкова

2020 – 2021
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• Интегрирана система за часа на класа  / 2
• Национално външно оценяване  / 4
• Математика  / 5
• Български език и литература  / 7
• За моето портфолио  / 11
• Помагала за ваканцията  / 12
• Нашите безплатни материали за вас  / 14

Óâàæàåìè êîëåãè,

В каталога на издателство РИВА откривате помагала по новата програма на МОН, 
създадени от екипи висококвалифицирани професионалисти. Добре познатата 
интегрирана система за часа на класа „Ñïàçâàì ïðàâèëàòà” за 1., 2., 3. и 4. êëàñ е 
преработена по новата програма по БДП.
Предлагаме ви помагала за íàöèîíàëíîòî âúíøíî îöåíÿâàíå по БЕЛ и математика, 
съобразени с новия модел на МОН.
Помагалото за 1. êëàñ „Ìîãà äà ÷åòà è ïèøà” е незаменим помощник на първокласника 
в овладяването на четенето и писането.
Поредицата „Ó÷à ëåñíî ïðàâîïèñà” за 2., 3. и 4. êëàñ обогатява знанията на учениците 
върху правилата в българския език по един забавен и достъпен начин. Системата 
„×åòà ñ ðàçáèðàíå” за 1., 2., 3. и 4. êëàñ дава възможност за проверка, оценка и 
самооценка на знанията и уменията на учениците по български език и литература.
В помощ на първокласниците предлагаме и три „Òåòðàäêè ïî ïèñàíå” – за трите 
етапа в обучението по писане. 
За работа в èçáèðàåìèòå ÷àñîâå ви предлагаме специално подготвени помагала по 
БЕЛ и по математика.
„Àç ðåøàâàì çàäà÷è” за 1., 2., 3. и 4. êëàñ е учебно помагало по математика, подходящо 
както за работа в клас, така и за самоподготовка.
Поредицата „Çíàÿ, ìîãà è óñïÿâàì” за 1., 2., 3. и 4. êëàñ е част от портфолиото 
на ученика. Всяко помагало съдържа тестове за входяща, междинна и изходяща 
диагностика, както и по един проект.
С „Ãîëÿìàòà âàêàíöèÿ” за 1., 2., 3. и 4. êëàñ – през лятото, и „Ïðèêàçíà çèìíà 
âàêàíöèÿ” за 1., 2. и 3. êëàñ – през зимата, всеки ден е щастливо преживяване за 
учениците с любими и непознати герои. 
На училищата, избрали да работят с нашите учебници през 2020 – 2021 учебна година, 
предлагаме безплатен пакет от помагала за всеки учител и преференциален процент 
отстъпка от коричната цена на помагалата за всеки ученик.

За повече информация, методически материали и заявки: 
www.rivapublishers.ñîò
Национален телефон: 0700 13 137
(на цената на 1 градски разговор)

Ñ ÓÂÀÆÅÍÈÅ,
ÈÇÄÀÒÅËÑÒÂÎ „ÐÈÂÀ”

1òåë.: 0700 13 137 
(íà öåíàòà íà 1 ãðàäñêè ðàçãîâîð)

www.rivapublishers.ñîò

www.rivapublishers.ñîò



СПАЗВАМ ПРАВИЛАТА – НОВОТО, АКТУАЛИЗИРАНО И 
ПРЕРАБОТЕНО ИЗДАНИЕ ЗА 1., 2., 3. И 4. КЛАС
Èçïèòàíî â ïðàêòèêàòà íà ó÷èòåëèòå è äîêàçàëî ïðåäèìñòâàòà ñè!

ÈÍÒÅÃÐÈÐÀÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ÇÀ ×ÀÑÀ ÍÀ ÊËÀÑÀÑúäúðæàíèå

С АЗВА  АВИ АТА
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА 

ЧАСА НА КЛАСА ЗА . КЛАС
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА 

ЧАСА НА КЛАСА ЗА . КЛАС

С АЗВА  АВИ АТА

Любен Витанов

Красимира Брайкова

Любен Витанов

Красимира Брайкова

ЧАСА НА КЛАСА

Цена 5 лв.

	

ÑÏÀÇÂÀÌ ÏÐÀÂÈËÀÒÀ
Учебно помагало за 
часа на класа за 3. клас
Àâòîðè: Любен Витанов, 
Красимира Брайкова

ÑÏÀÇÂÀÌ ÏÐÀÂÈËÀÒÀ
Учебно помагало за 
часа на класа за 4. клас
Àâòîðè: Любен Витанов, 
Красимира Брайкова

С АЗВА  АВИ АТА
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА 

ЧАСА НА КЛАСА ЗА . КЛАС
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА 

ЧАСА НА КЛАСА ЗА . КЛАС

С АЗВА  АВИ АТА

Любен Витанов

Красимира Брайкова

Любен Витанов

Красимира Брайкова

Цена 5 лв.

	

ЧАСА НА КЛАСА

ÑÏÀÇÂÀÌ ÏÐÀÂÈËÀÒÀ
Учебно помагало за 
часа на класа за 2. клас
Àâòîðè: Любен Витанов, 
Красимира Брайкова

ÑÏÀÇÂÀÌ ÏÐÀÂÈËÀÒÀ

Цена 6,00 лв.

ÑÏÀÇÂÀÌ ÏÐÀÂÈËÀÒÀ

Цена 6,00 лв.

ÑÏÀÇÂÀÌ ÏÐÀÂÈËÀÒÀ

Цена 6,00 лв.

С АЗВА  АВИ АТА
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА 

ЧАСА НА КЛАСА ЗА 1. КЛАС
УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА 

ЧАСА НА КЛАСА ЗА 1. КЛАС

С АЗВА  АВИ АТА
ЧАСА НА КЛАСА

Любен Витанов

Красимира Брайкова

Любен Витанов

Красимира Брайкова

Цена 5 лв.

	

Цена 6,00 лв.

Íîâî:

• Теми за културата на поведение,
 инициативността и предприемчивостта,
 здравното образование, опазването на
 природата, празниците и др. 

• Обогатени техники за активно учене в часа 
 на класа чрез повече проблемни ситуации, 
 проучвания, изразяване и защита на позиция, 
 дискусии, игри, работа по двойки и в екип,
 казуси, активни рисунки и др., съобразени с
 възрастта.

• Увеличен брой на практическите задачи и
 на приложенията с акцент върху ученето
 чрез трансфер. 

• Работа със стикери, при която учениците 
 оценяват различни ситуации и казуси и се
 самооценяват. 

ÑÏÀÇÂÀÌ ÏÐÀÂÈËÀÒÀ
Учебно помагало за часа на класа 
за 1. клас
Àâòîðè: Любен Витанов, 
Красимира Брайкова

2

Преработеното помагало „Ñïàçâàì ïðàâèëà-
òà” покри ва очакваните резултати и стандар-
ти за обучение по БДП, защита от бедствия и 
аварии и гражданско образование, като запазва 
и доразвива интегрирания подход за препода-
ване и учене. 

32 öâåòíè ñòðàíèöè, 6 êàðòîíåíè
ïðèëîæåíèÿ è íàä 100 öâåòíè ñòèêåðà

òåë.: 0700 13 137 
(íà öåíàòà íà 1 ãðàäñêè ðàçãîâîð)

www.rivapublishers.ñîò



ÈÍÒÅÃÐÈÐÀÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ÇÀ ×ÀÑÀ ÍÀ ÊËÀÑÀ

РАЗНООБРАЗНИ ЗАДАЧИ, УПРАЖНЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КРАСИВО,  ЧИСТО  И  ЗЕЛЕНО  УЧИЛИЩЕ
Предложи идея, като нарисуваш или напишеш как училището 
и училищният двор да станат по-красиви, чисти и зелени.

Как да направим красива и зелена класната стая? 

2

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3. 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1Как да направим красива и зелена класната стая? 

Ðåøàâàíå íà ïðîáëåìè

	 едовно	организираме	
почистване	на	
учили ния	двор

	 азделно	събираме	
отпадъ ите

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Есента е подходяща да засадите 
дърво или храст на вашия клас, 
за което да се грижите до завърш-
ването на училище. Може да заса-
дите и цвете в саксия.

ак	да	помогна	да	бъде	учили ето	по зелено,	чисто	и	красиво 	

а	засадим	на ето	дърво	или	 раст	в	учили ния	двор

азгледай	ил стра иите 	 тбележи	с	кое	си	съгласен съгласна 	
опълни	списъка

	 Всички	са	различни	и	
	 затова	уважавам	тя ното	
мнение,	дори	според	мен	

	 да	е	гре но

	 Винаги	поздравявам	и	се	
усми вам,	когато	сре на	
познат	или	приятел

	 зслу вам	и	не	прекъсвам	
ората,	с	които	говоря

	

	

	

	

	

	

	 огато	се	ядосам,	не	избу
вам	и	не	кре я

	 е	използвам	груби	думи	
	 и	обиди

	 огато	някой	сгре и,	не	
го	удрям	или	кре я,	а	се	
опитвам	да	му	покажа	
гре ката

	 огато	аз	сгре а	или	на
правя	беля,	си	признавам	
и	казвам,	че	искрено	съжа
лявам

	

	

	

	 	

	

Ðàáîòà ïî ïðîåêòè

Ïðîó÷âàíå è ñèñòåìàòèçèðàíå

Èãðè

Ðàáîòà â åêèï

òåë.: 0700 13 137 
(íà öåíàòà íà 1 ãðàäñêè ðàçãîâîð)

www.rivapublishers.ñîò: 0700 13 137: 0700 13 137 3



Ðàáîòà ïî ïðîåêòè

ÍÀÖÈÎÍÀËÍÎ ÂÚÍØÍÎ ÎÖÅÍßÂÀÍÅ

Òðåíèðîâú÷íè òåñòîâå
ïî ÁÅË çà 4. êëàñ 
Учебно помагало за НВО 
по новия формат на МОН
Àâòîðè: Мариана Иванова, 
Мария Бунева

ÒÐÅÍÈÐÎÂÚ×ÍÈ ÒÅÑÒÎÂÅ ÏÎ ÁÅË 4. ÊËÀÑ 

• Помагалото съдържа 15 теста.
• Всеки тест е изготвен по новия модел за НВО 
 след 4. клас по БЕЛ.
• Първата част на теста съдържа текст за диктовка
 до 60 думи и 10 езикови задачи с избираем отговор.
• Втората част на теста съдържа текст 
 до 14 изречения, към който има 3 задачи 
 с избираем отговор и 6 – със свободен отговор.
• Третата част на теста е комуникативно-речева
 ситуация със задача за създаване на текст: като
 свободен отговор на въпрос; текст по картина
 или серия от картини; по словесна опора; 
 редактиране на текст.
• Общият брой точки от всеки тест е 50.
• Предложена е скђла за превръщане на точките 
 в оценка.
• Дадени са верните отговори, за да може да се прави
 не само проверка и оценка от учителя, 
 но и самопроверка и самооценка от учениците.

Òðåíèðîâú÷íè òåñòîâåÒðåíèðîâú÷íè òåñòîâå

•
•

Òðåíèðîâú÷íè òåñòîâå

Цена 5,50 лв.

Òðåíèðîâú÷íè òåñòîâå
ïî Ìàòåìàòèêà çà 4. êëàñ 
Учебно помагало за НВО 
по новия формат на МОН
Àâòîðè: Любка Алексиева, 
Минка Кирилова

ÒÐÅÍÈÐÎÂÚ×ÍÈ ÒÅÑÒÎÂÅ
ÏÎ ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ 4. ÊËÀÑ

• Помагалото съдържа 20 тренировъчни теста по ма-
 тематика за 4. клас, изготвени по новия модел за НВО.
• Всеки от тестовете съдържа 25 задачи: 18 задачи 
 с избираем отговор; 5 задачи с кратък свободен 
 отговор (число); 1 задача с разширен свободен отго-
 вор; 1 задача с 3 броя разширени свободни отговора.
• Двайсетте тренировъчни теста са разпределени 
 в две части.
 Първата част на помагалото съдържа 8 теста – 
 по един за всяка от седемте теми от учебното 
 съдържание по математика от 4. клас, и един 
 тест-обобщение. Това позволява помагалото да се 
 използва от началото на учебната година, 
 за да свикнат учениците с вида на задачите, 
 с изпълнението им за определеното време 
 (60 минути) и с начините за попълване на отговор 
 или решение на задача.
 Втората част на помагалото е съставена от 
 12 тренировъчни теста за НВО, които включват 
 авторски задачи от целия изучен учебен материал.
• В края на помагалото са дадени верните отговори и 
 критерии.

Цена 5,50 лв.

 4
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УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ПО МАТЕМАТИКА
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 1., 2., 3. И 4. КЛАС
Учебните помагала са предвидени за избираемите учебни часове по матема-
тика, но може да се използват и в задължителните учебни часове по предмета 
за осъществяване на диференциран подход в работата на учениците. Подходя-
щи са и за подпомагане на самостоятелната им работа в рамките на уроците 
или самоподготовката им при целодневна организация на учебния процес.
Помагалата представят по една тема за всяка учебна седмица в съответствие с 
новата учебна програма. В тях са включени разнообразни задачи с числата и действията 
с тях; задачи за разбиране на геометричното учебно съдържание, както и на мерните 
единици, които се изучават във всеки от класовете. 
Акцент в помагалата се поставя върху практическата работа със занимателни елемен-
ти и творческата работа.

Ó÷åáíî ïîìàãàëî ïî ìàòåìàòèêà çà 1. êëàñ
Àâòîðè: Минка Кирилова, Любка Алексиева

ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ

5òåë.: 0700 13 137 
(íà öåíàòà íà 1 ãðàäñêè ðàçãîâîð)

www.rivapublishers.ñîò

работа.

Ó÷åáíî ïîìàãàëî ïî ìàòåìàòèêà çà 1. êëàñ

1 

Минка Кирилова
Любка АлексиеваЛюбка Алексиева

1.
клас

Учебното помагало е предназначено за избираемите учебни 
часове по математика в 1. клас, но може да се използва и в 
задължителните учебни часове за подпомагане на:
• диференцирания подход в класната и в домашната работа;
• самостоятелната работа в рамките на уроците;
• самоподготовката при целодневна организация на учебния
процес.
Съдържа 32 теми за всяка учебна седмица по новата учебна 
програма. Включва задачи за:
• запознаване с числата (до 20, както и 30, 40, ..., 100);
• събиране и изваждане на числата до 20, и числата 20, 30, 
40, ..., 100;
• разбиране на геометричното съдържание и мерните
единици, изучавани в първи клас.
Акцент в помагалото са занимателни елементи и творчески 
задачи.

Учебно помагало по 

МАТЕМАТИКА

класкласклас

1+++++

Учебно помагало по 

МАТЕМАТИКА
за избираемите учебни часов£еза избираемите учебни часов£еза избираемите учебни часов£еза избираемите учебни часов£еза избираемите учебни часов£е

==00000000

8888888888

++1+1+

Цена 4,20 лв.

КЛАС
матема-

предмета
учениците. Подходя-

на уроците
процес.

Ó÷åáíî ïîìàãàëî ïî
ìàòåìàòèêà çà 2. êëàñ
Àâòîðè: Минка Кирилова, 
Любка Алексиева

Ó÷åáíî ïîìàãàëî ïî
ìàòåìàòèêà çà 3. êëàñ
Àâòîðè: Минка Кирилова, 
Любка Алексиева

11
0000

00

1111 

Минка Кирилова
Любка АлексиеваЛюбка Алексиева

3.
клас

Учебно помагало по 

МАТЕМАТИКА

50505050505050505050505050

Учебното помагало за избираемите учебни часове по матема-
тика за 3. клас  може да се използва и в задължителните учебни 
часове, като подпомага:

• диференцирания подход в класната и в домашната работа;
• самостоятелната работа в рамките на уроците;
• самоподготовката при целодневна организация на учебния 
процес.
Съдържа 32 теми за всяка учебна седмица по новата учебна прог-
рама. Включва разнообразни задачи за:
• запознаване с числата до 1000;
• извършване на действията събиране, изваждане, умножение и 
деление с числата до 1000;
• разбиране на геометричното учебно съдържание;
• мерните единици, изучавани в трети клас.
Акцент в помагалото са занимателни елементи и творчески за-
дачи.

Учебно помагало по 

МАТЕМАТИКА
за избираемите учебни часов£еза избираемите учебни часов£е

0

класклас

00
11111
000000000
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111 

Минка Кирилова
Любка АлексиеваЛюбка Алексиева

2.
клас

Учебно помагало по 

МАТЕМАТИКА
за избираемите учебни часов£еза избираемите учебни часов£еза избираемите учебни часов£е

Учебно помагало по 

МАТЕМАТИКА

00

класкласклас

==

за избираемите учебни часов£еза избираемите учебни часов£е

2.2.
класкласкласклас

==
10
0 50505050505050505050

88888888888

Учебно помагало за избираемите учебни часове по математи-
ка във 2. клас

Може да се използва и в задължителните учебни часове като 
подпомага:
• диференцирания подход в класната и в домашната работа;
• самостоятелната работа в рамките на уроците;
• самоподготовката при целодневна организация на учебния 
процес.
Съдържа 32 теми за всяка учебна седмица по новата учебна 
програма. Включва задачи за:
• запознаване с числата до 1000 и събиране и изваждане с тях;
• таблично умножение и делене;
• разбиране на геометричното съдържание;
• мерните единици, изучавани във втори клас;
Акцент са занимателни елементи и творчески задачи.

Ó÷åáíî ïîìàãàëî ïî
ìàòåìàòèêà çà 4. êëàñ
Àâòîðè: Минка Кирилова, 
Любка Алексиева

11==

000000
1111111 

Минка Кирилова
Любка АлексиеваЛюбка Алексиева

4.
клас

Учебно помагало по 

МАТЕМАТИКА
за избираемите учебни часов£еза избираемите учебни часов£е

Учебно помагало по 

МАТЕМАТИКА

10
0 505050505050505050

88

Помагалото съдържа 34 теми за всяка учебна седмица по 
новата учебна програма. В него са включени разнообразни 
задачи за:

• запознаване с числата над 1000;
• извършване на действията събиране и изваждане на 
естествените числа;
• извършване на действията умножение и деление на 
естествените числа с едноцифрено и с двуцифрено число;
• разбиране на геометричното учебно съдържание;
• работа с различните мерни единици, изучавани в 4. клас.

Помагалото може да се използва както за избираемите учебни 
часове, така и за задължителните. То подпомага:

• диференцирания подход в класната и в домашната работа;
• самостоятелната работа в рамките на уроците;
• самоподготовката при целодневна организация на учебния 
процес.

Акцент в помагалото са занимателните елементи и 
творческите задачи.

клас 88

Ó÷åáíî ïîìàãàëî ïî

Цена 4,20 лв.

Ó÷åáíî ïîìàãàëî ïî

Цена 4,20 лв.

Ó÷åáíî ïîìàãàëî ïî

Цена 6,50 лв.
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ÌÀÒÅÌÀÒÈÊÀ

ÀÇ ÐÅØÀÂÀÌ ÇÀÄÀ×È!
Учебно помагало
по математика за 4. клас
Àâòîðè: Здравка Новакова,
Спас Къндев

Поредицата „Àç ðåøàâàì çàäà÷è!” за 1., 2. ,3. 
и 4. êëàñ от доц. д-р Здравка Новакова и Спас 
Къндев допълва уроците от учебниците по 
математика с разнообразни задачи. С тях се 
затвърждават, разширяват и задълбочават 
знанията на учениците, формират се навици 
и умения и се развива мисленето.

Помагалата съдържат задачи, с които учени-
ците изпълня ват различни дейности: оцветя-
ват, черта ят, измерват. Следват учебното 
съдържание по теми и са подходящи както за 
работа в клас, така и за самоподготовка.

Цена 4,80 лв.

ÀÇ ÐÅØÀÂÀÌ ÇÀÄÀ×È!
Учебно помагало по 
математика за 1. клас
Àâòîðè: 
Здравка Новакова, 
Спас Къндев

ÀÇ ÐÅØÀÂÀÌ ÇÀÄÀ×È!
Учебно помагало по 
математика за 2. клас
Àâòîðè: 
Здравка Новакова, 
Спас Къндев

ÀÇ ÐÅØÀÂÀÌ ÇÀÄÀ×È!
Учебно помагало по 
математика за 3. клас
Àâòîðè: 
Здравка Новакова, 
Спас Къндев

ÀÇ ÐÅØÀÂÀÌ
ÇÀÄÀ×È!

Ó÷åáíîòî ïîìàãàëî äîïúëâà óðîöèòå îò ó÷åáíèöèòå ïî
ìàòåìàòèêà ñ ðàçíîîáðàçíè çàäà÷è.

Ñ òÿõ ñå çàòâúðæäàâàò, ðàçøèðÿâàò è çàäúëáî÷àâàò çíàíèÿòà
íà ó÷åíèöèòå, ôîðìèðàò ñå íàâèöè è ñå ðàçâèâà ìèñëåíåòî.

Ïîìàãàëîòî ñëåäâà ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå ïî òåìè ñúîáðàçíî íîâàòà
ó÷åáíà ïðîãðàìà è å ïîäõîäÿùî êàêòî çà ðàáîòà â êëàñ,

òàêà è çà ñàìîïîäãîòîâêà.
Ñ íåãî ó÷åíèöèòå ùå ñå ïîäãîòâÿò öåëîãîäèøíî,

ùå äîáèÿò îïèò è óâåðåíîñò.

Здравка Новакова
Спас Къндев

Аз решавам задачи!
Ó÷åáíî ïîìàãàëî ïî ìàòåìàòèêà çà 1. êëàñ

Цена 4,00 лв.

Ó÷åáíî ïîìàãàëî ïî ìàòåìàòèêà çà 1. êëàñ

ÀÇ ÐÅØÀÂÀÌÀÇ ÐÅØÀÂÀÌ ÀÇ ÐÅØÀÂÀÌ
ÇÀÄÀ×È!

Ó÷åáíîòî ïîìàãàëî äîïúëâà óðîöèòå îò ó÷åáíèöèòå ïî 
ìàòåìàòèêà ñ ðàçíîîáðàçíè çàäà÷è.

Ñ òÿõ ñå çàòâúðæäàâàò, ðàçøèðÿâàò è çàäúëáî÷àâàò çíàíèÿòà
íà ó÷åíèöèòå, ôîðìèðàò ñå íàâèöè è ñå ðàçâèâà ìèñëåíåòî.

Ïîìàãàëîòî ñëåäâà ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå ïî òåìè ñúîáðàçíî íîâàòà
ó÷åáíà ïðîãðàìà è å ïîäõîäÿùî êàêòî çà ðàáîòà â êëàñ,

òàêà è çà ñàìîïîäãîòîâêà.
Ñ íåãî ó÷åíèöèòå ùå ñå ïîäãîòâÿò öåëîãîäèøíî,

ùå äîáèÿò îïèò è óâåðåíîñò.

Здравка Новакова
Спас Къндев

Аз решавам задачи!
Ó÷åáíî ïîìàãàëî ïî ìàòåìàòèêà çà 2. êëàñ

Цена 4,00 лв.

Ó÷åáíî ïîìàãàëî ïî ìàòåìàòèêà çà 2. êëàñ

ÀÇ ÐÅØÀÂÀÌÀÇ ÐÅØÀÂÀÌ

6

Цена 4,20 лв. Цена 4,20 лв.

òåë.: 0700 13 137 
(íà öåíàòà íà 1 ãðàäñêè ðàçãîâîð)
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18 СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА

СЪБИРАНЕ И ИЗВАЖДАНЕ БЕЗ ПРЕМИНАВАНЕ

1. За коя страна заминават ученици от училището на Катя?

4 869 689 115 205 203 101 77 100 25 168 587 283

р ъ Т я и Г ц у

1 2 3 4 5 6

45 185 + 123 402 =

386 267 - 183 166 =

507 459 + (4 362 973 - 743) =

78 796 - (1294 + 402) =

196 + 609 : 7 = 

(93 962 - 93 142) : 4 =

2. През 2011 г. 77 675 българи са посетили Великобритания, които са с 46 665 повече 
от българите, посетили Франция. Колко българи са посетили Франция през 
2011 г.?

3. Колко българи са посетили Гърция през 2011 г., ще откриеш като решиш задачата:

1 000 899 - 717 : 3 =

Открих! 
Гърция. Математиката 

е важна!

1

2

3

4

5

6

194.  Попълни. 

2 391 815 505 505 200 000
4 786 043 314 032

5. Зачертай излишния отговор.
а) Към числото 9 207 000 прибави разликата на числата 751 и 52  

б) Към сбора на числата 97 и 376 прибави разликата на числата
14 508 и 2407 

в) От разликата на числата 5975 и 2110 извади произведението на 
числата 3 и 287 

6. Начертай окръжност с център   
точката М и радиус 10 мм.           

7. Обиколката на равностранен триъгълник е 612 мм, а на квадрат - 812 мм. С 
колко милиметра се различават страните на двете фигури?

8. През 2011 г. 60 026 испанци са посетили България, които са с 31 921 по-малко от 
белгийците и със 126 412 по-малко от австрийците, посетили България. Колко 
белгийци и колко австрийци са посетили България през 2011 г.?

9. Запиши четири числа, първото от които да е 32 123, а всяко следващо да е с 1210
по-голямо от предходното.

10. Бистра намисли число. Към него прибави 1304 и получи най-голямото 
шестцифрено число. Кое число намисли Бистра?

+ 4032

.М

3004 12 574 9 207 699 304

7. Обиколката на равностранен триъгълник е 612 мм, а на квадрат - 812 мм. С 
колко милиметра се различават страните на двете фигури?

8. През 2011 г. 60 026 испанци са посетили България, които са с 31 921 по-малко от 
белгийците и със 126 412 по-малко от австрийците, посетили България. Колко 
белгийци и колко австрийци са посетили България през 2011 г.?

9. Запиши четири числа, първото от които да е 32 123, а всяко следващо да е с 1210

10. Бистра намисли число. Към него прибави 1304 и получи най-голямото 
шестцифрено число. Кое число намисли Бистра?

Ó÷åáíîòî ïîìàãàëî äîïúëâà óðîöèòå îò ó÷åáíèöèòå ïî 
ìàòåìàòèêà ñ ðàçíîîáðàçíè çàäà÷è. Ñ òÿõ ñå çàòâúðæäàâàò,

ðàçøèðÿâàò è çàäúëáî÷àâàò çíàíèÿòà íà ó÷åíèöèòå,
ôîðìèðàò ñå íàâèöè è óìåíèÿ è ñå ðàçâèâà ìèñëåíåòî.

Ïîìàãàëîòî ñëåäâà ó÷åáíîòî ñúäúðæàíèå ïî òåìè ñúîáðàçíî
íîâàòà ó÷åáíà ïðîãðàìà íà ÌÎÍ è å ïîäõîäÿùî 

êàêòî çà ðàáîòà â êëàñ, òàêà è çà ñàìîïîäãîòîâêà.
Ñ íåãî ó÷åíèöèòå ùå ñå ïîäãîòâÿò öåëîãîäèøíî, ùå

äîáèÿò îïèò è óâåðåíîñò.

Цена 4,00 лв. Цена 4,20 лв.



ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÅÇÈÊ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

Помагалата „×åòà ñ ðàçáèðàíå” съдържат:

• Текстове за диктовка, с които се затвърждават изучените 
 правописни правила, и критерии за оценяване.
• Текстове за четене с разбиране и въпроси към тях.
• Задачи за самостоятелна работа.
• Тестови задачи, насочени към интерпретиране на текста, 
 разчитане на схеми, таблици и диаграми.
• Тестови задачи, чрез които се затвърждават знанията на 
 учениците по български език.
• Верни отговори на тестовите задачи.

Поредицата „×åòà ñ ðàçáèðàíå” çà 1., 2., 3. è 4. êëàñ формира умения за четене с раз-
биране. Дава възможност за проверка, оценка и самооценка на знанията и уменията 
на учениците. Авторите проф. Нели Иванова и д-р Румяна Нешкова са проявили висок 
професионализъм при подбора и предоставянето на информацията.

×ÅÒÀ Ñ ÐÀÇÁÈÐÀÍÅ
Учебно помагало по 
български език и 
литература за 4. клас
Àâòîðè: Нели Иванова,
Румяна Нешкова

×ÅÒÀ Ñ ÐÀÇÁÈÐÀÍÅ
Учебно помагало по 
български език
и литература за 2. клас
Àâòîðè: Нели Иванова, 
Румяна Нешкова

×ÅÒÀ Ñ ÐÀÇÁÈÐÀÍÅ
Учебно помагало по 
български език
и литература за 1. клас
Àâòîðè: Нели Иванова, 
Румяна Нешкова

×ÅÒÀ Ñ ÐÀÇÁÈÐÀÍÅ
Учебно помагало по 
български език
и литература за 3. клас
Àâòîðè: Нели Иванова, 
Румяна Нешкова

×ÅÒÀ Ñ ÐÀÇÁÈÐÀÍÅ

Цена 4,50 лв.

×ÅÒÀ Ñ ÐÀÇÁÈÐÀÍÅ

Цена 4,50 лв.

×ÅÒÀ Ñ ÐÀÇÁÈÐÀÍÅ

Цена 4,50 лв.

7òåë.: 0700 13 137 
(íà öåíàòà íà 1 ãðàäñêè ðàçãîâîð)

www.rivapublishers.ñîò

подбора и предоставянето на информацията.

в

ЧЕТАЧЕТА
Литературни и езикови задачиЛитературни и езикови задачи 

за 

С учебното помагало се затвърдява 
правилното прилагане на изучаваните 
правописни правила, формират се умения за 
четене с разбиране.

СЪДЪРЖА:

• текстове за диктовка, съобразени с 
учебното съдържание;

• достъпни и кратки текстове за четене с 
разбиране и въпроси към тях;  

• тестови задачи с избираем отговор;
• задачи за самостоятелна работа;
• критерии за оценка на диктовките;
• отговори на тестовите задачи;
• скали за оценяване и самооценяване на 

постиженията на учениците.

Помагалото дава възможност за проверка и
оценка на знанията и уменията на учениците по 
български език и литература и за самооценка.

Нели Иванова
Румяна Нешкова

Цена 4,00 лв.

9
789543

204571

ISB
N

 978-954-320-457-1

 класг гдд
бббаее бб
дд
ааа

×ÅÒÀ Ñ ÐÀÇÁÈÐÀÍÅ

Цена 4,50 лв.

ÏÐÅÐÀÁÎÒÅÍÈ Â ÍÎÂ,
ÏÎ-ÓÄÎÁÅÍ ÔÎÐÌÀÒ



ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÅÇÈÊ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

9

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
ЗА ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ ЗА 1., 2., 3. И 4 КЛАС

Ó×ÅÁÍÎ ÏÎÌÀÃÀËÎ ÏÎ 
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÅÇÈÊ È ËÈ-
ÒÅÐÀÒÓÐÀ çà 1. êëàñ
Àâòîðè: Мария Бунева, 
Ангелина Жекова 

Ó×ÅÁÍÎ ÏÎÌÀÃÀËÎ ÏÎ 
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÅÇÈÊ È ËÈ-
ÒÅÐÀÒÓÐÀ çà 2. êëàñ
Àâòîðè: Нели Иванова, 
Румяна Нешкова 

Ó×ÅÁÍÎ ÏÎÌÀÃÀËÎ ÏÎ 
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÅÇÈÊ È ËÈ-
ÒÅÐÀÒÓÐÀ çà 3. êëàñ
Àâòîðè: Нели Иванова, 
Румяна Нешкова 

Ó×ÅÁÍÎ ÏÎÌÀÃÀËÎ ÏÎ 

Цена 5,00 лв.

• Съобразени с новата учебна програма 
 на МОН. 
• Предлагат по една тема за всяка
 учебна седмица.
• Подпомагат затвърдяването на уменията 
 за правилно четене и писане.
• Съдържат подходящи материали 
 за литературното и езиковото обучение.
• Подходящи за работа
 във факултативните учебни часове.

Помагалата са отлично средство за повиша-
ване на езиковите знания и умения при само-
подготовката на учениците в училище или у 
дома.

×ÅÁÍÎ ÏÎÌÀÃÀËÎ ÏÎ 

Цена 5,00 лв.

×ÅÁÍÎ ÏÎÌÀÃÀËÎ ÏÎ 

Цена 5,00 лв.

Ó×ÅÁÍÎ ÏÎÌÀÃÀËÎ
ÏÎ ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÅÇÈÊ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ çà 4. êëàñ
Àâòîðè: Нели Иванова, Румяна Нешкова 

Ó×ÅÁÍÎ ÏÎÌÀÃÀËÎ

Цена 5,00 лв.

78òåë.: 0700 13 137 
(íà öåíàòà íà 1 ãðàäñêè ðàçãîâîð)

www.rivapublishers.ñîò



Поредицата „Ó÷à ëåñíî ïðàâîïèñà” формира знания и умения, които повишават гра-
мотността и самочувствието на малките ученици.

Ó×À ËÅÑÍÎ ÏÐÀÂÎÏÈÑÀ
Учебно помагало по българ-
ски език за 2. клас
Àâòîðè: Ангелина Жекова, 
Мария Бунева

Ïî íîâàòà ïðîãðàìà Ïî íîâàòà ïðîãðàìà

Ó÷åáíèòå ïîìàãàëà ïî áúëãàðñêè åçèê çà 2., 3. è 4. êëàñ

Учениците учат лесно и трайно правописните правила. Тук:

•  Правилата са в… рими!      

•  Примерите сe запомнят лесно!

•  Упражненията са забавни!

•  За целодневното обучение и за самоподготовка у дома.

Учениците учат лесно и трайно правописните правила. Тук:

Ó×À ËÅÑÍÎ ÏÐÀÂÎÏÈÑÀ
Учебно помагало по 
български език за 3. клас
Àâòîðè: Ангелина Жекова, 
Мария Бунева

Ïî íîâàòà ïðîãðàìà Ïî íîâàòà ïðîãðàìà
Ó×À ËÅÑÍÎ ÏÐÀÂÎÏÈÑÀ

Цена 3,50 лв.

Ó×À ËÅÑÍÎ ÏÐÀÂÎÏÈÑÀ

Цена 3,50 лв.

Ó×À ËÅÑÍÎ ÏÐÀÂÎÏÈÑÀ
Учебно помагало по 
български език за 4. клас
Àâòîðè: Ангелина Жекова, 
Мария Бунева

З$а цело$дневно о$бучение
З$а домашна раб$ота и самопо$дготовка

Правилата в рими

Учебно помагало по български език за 4. клас

Ó÷à ëåñíî 
ïðàâîïèñà

Правилата в рими

Учебно помагало по български език за 4. клас

Öåíà 5,50 ëâ.

Ó×À ËÅÑÍÎ ÏÐÀÂÎÏÈÑÀ

Цена 3,50 лв.

• Следва реда на буквите по програмата на МОН.

• Съдържа интересни текстове и разнообразни упражнения. 

• Съчетава дейности за развитие на 
 четивната техника и уменията за писане.

• Развива въображението и креативността на децата.

• За работа при целодневното обучение и
     самоподготовка у дома.

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÅÇÈÊ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ
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Помагалото „Ìîãà äà ÷åòà è ïèøà” çà 1. êëàñ е незаменим помощник при
формирането на уменията на първокласниците за четене и писане.

ÌÎÃÀ ÄÀ ×ÅÒÀ È ÏÈØÀ
Учебно помагало по български език за 1. клас
Àâòîðè: Мария Бунева, Ангелина Жекова 

упражнения.

децата.
Ïî íîâàòà ïðîãðàìà Ïî íîâàòà ïðîãðàìà

ÌÎÃÀ ÄÀ ×ÅÒÀ È ÏÈØÀ

Цена 5,50 лв.



Ó÷åáíèòå ïîìàãàëà ïî áúëãàðñêè åçèê çà 2., 3. è 4. êëàñ

Учениците учат лесно и трайно правописните правила. Тук:

•  Правилата са в… рими!      

•  Примерите сe запомнят лесно!

•  Упражненията са забавни!

•  За целодневното обучение и за самоподготовка у дома.

ЗА МОЕТО ПОРТФОЛИО

ТЕТРАДКА ПО ПИСАНЕ
Мария Бунева Мариана Иванова

№1№№

ЗА МОЕТО ПОРТФОЛИО

ТЕТРАДКА ПО ПИСАНЕ
Мария Бунева Мариана Иванова

№1

ЗА МОЕТО ПОРТФОЛИО

ТЕТРАДКА ПО ПИСАНЕ
Мария Бунева Мариана Иванова

№1

ÒÅÒÐÀÄÊÀ ÏÎ ÏÈÑÀÍÅ ¹1
Предбуквен етап
1. клас
Àâòîðè: Мария Бунева,
Мариана Иванова

ÒÅÒÐÀÄÊÀ ÏÎ ÏÈÑÀÍÅ ¹2
Буквен етап
1. клас
Àâòîðè: Мария Бунева,
Мариана Иванова

ÒÅÒÐÀÄÊÀ ÏÎ ÏÈÑÀÍÅ ¹3
Буквен етап
1. клас
Àâòîðè: Мария Бунева,
Мариана Иванова

ЗА МОЕТО ПОРТФОЛИО

ТЕТРАДКА ПО ПИСАНЕ
Мария Бунева Мариана Иванова

№2№№2

ЗА МОЕТО ПОРТФОЛИО

ТЕТРАДКА ПО ПИСАНЕ
Мария Бунева Мариана Иванова

№3№№3№№№№№

зЗ

щЩ

юЮ  

ь

гГ

кК

бБ

пП

фФ

вВ

жЖ

чЧ

цЦ

хХ
ьь

пПпП

юЮ  юЮ  
кКкК

фФфФ

вВвВ
чЧчЧ

хХхХкКкК

ÒÅÒÐÀÄÊÀ ÏÎ ÏÈÑÀÍÅ ¹2

Цена 2,00 лв.Цена 1,80 лв. Цена 2,00 лв.

Учебните тетрадки са създадени по новата програма на МОН и предоставят възможност за 
работа при целодневно обучение и самоподготовка у дома.

Съдържат упражнения за:

• дорисуване

• оцветяване

• защриховане

• писане на елементи или на ръкописни букви по образец и в нови комбинации

• писане на срички, думи и изречения по образец и самостоятелно

• преписи от печатен текст по зададен начален образец и самостоятелно

ÏÎÌÀÃÀËÎÒÎ Å ÑÒÐÓÊÒÓÐÈÐÀÍÎ ÏÎ ÑËÅÄÍÈß ÍÀ×ÈÍ:

• Всяка страница започва с кратък текст за самодиктовка.

• Символите в полето насочват децата и улесняват работата им.

• Включени са текстове за предпазна диктовка в края на помагалото. 

• Текстовете за диктовка в клас или у дома са на страниците, 
 поставени в средата на книжното тяло, и се отделят лесно. 

• Обяснени са накратко особеностите на самодиктовката и 
 на предпазната диктовка.

ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÅÇÈÊ È ËÈÒÅÐÀÒÓÐÀ

ÑÀÌÎÄÈÊÒÎÂÊÈ È ÄÈÊÒÎÂÊÈ ÇÀ 1. ÊËÀÑ
Автори: Мариана Иванова, Мария Бунева
ÑÀÌÎÄÈÊÒÎÂÊÈ È ÄÈÊÒÎÂÊÈ ÇÀ 1. ÊËÀÑ

Цена 3,50 лв.

9
образец

7
зададензададен образец

10òåë.: 0700 13 137 
(íà öåíàòà íà 1 ãðàäñêè ðàçãîâîð)

www.rivapublishers.ñîò

ÑÀÌÎÄÈÊÒÎÂÊÈ È 
ÄÈÊÒÎÂÊÈ ÇÀ 2. ÊËÀÑ
Автори: 
Мариана Иванова, 
Мария Бунева

ÑÀÌÎÄÈÊÒÎÂÊÈ È
ÄÈÊÒÎÂÊÈ ÇÀ 3. ÊËÀÑ
Автори: 
Мариана Иванова, 
Мария Бунева

ÑÀÌÎÄÈÊÒÎÂÊÈ È

Цена 0,00 лв.

ÑÀÌÎÄÈÊÒÎÂÊÈ È 

Цена 0,00 лв.

ÑÀÌÎÄÈÊÒÎÂÊÈ È
ÄÈÊÒÎÂÊÈ ÇÀ 3. ÊËÀÑ
Автори:
М
М

ÑÀÌÎÄÈÊÒÎÂÊÈ È

Цена

ÑÀÌÎÄÈÊÒÎÂÊÈ È 
ÄÈÊÒÎÂÊÈ ÇÀ 2. ÊËÀÑÄÈÊÒÎÂÊÈ ÇÀ 2. ÊËÀÑ
Автори:Автори:
М
М

ÑÀÌÎÄÈÊÒÎÂÊÈ È 

Цена



ÇÀ ÌÎÅÒÎ ÏÎÐÒÔÎËÈÎ

                         МОЯТ ПЪРВИ ПРОЕКТ:
                         ПРАЗНИК НА БУКВИТЕ

1. КЛАС

ЗА МОЕТО ПОРТФОЛИО

Входна, междинна 
 и изходна диагностика  
по български език 

и литература, 
математика, 
околен свят

Входна, междинна 
и изходна диагностика 

по български език 
и литература, 
математика 
и околен свят

за втори клас

МОЯТ ВТОРИ ПРОЕКТ: 
ВЕЧЕР НА 

МАТЕМАТИКАТА

ЗНАЯ, МОГА 
И УСПЯВАМ

ЗА МОЕТО ПОРТФОЛИО

2.
за втори класза втори класза втори класза втори клас

ПО НОВАТА 
ПРОГРАМА

Мария Бунева  
Мариана Иванова • Ангелина Жекова

1011

ЗНАЯ, МОГА И УСПЯВАМ

За моето портфолио
ÇÍÀß, ÌÎÃÀ È ÓÑÏßÂÀÌ 1. клас
Àâòîðè: Мария Бунева, Мариана Иванова, Ангелина Жекова

За моето портфолио
ÇÍÀß, ÌÎÃÀ È ÓÑÏßÂÀÌ 2. клас
Àâòîðè: Мария Бунева, Мариана Иванова, 
Ангелина Жекова

За моето портфолио
ÇÍÀß, ÌÎÃÀ È ÓÑÏßÂÀÌ 3. клас
Àâòîðè: Мария Бунева, Мариана Иванова,
Ангелина Жекова

За моето портфолио
ÇÍÀß, ÌÎÃÀ È ÓÑÏßÂÀÌ 4. клас
Àâòîðè: Мария Бунева, Мариана Иванова,
Ангелина Жекова

Ó×ÅÁÍÈÒÅ ÏÎÌÀÃÀËÀ ÑÚÄÚÐÆÀÒ:

• Тестове за входна, междинна и изходна диагностика по БЕЛ,
 математика и околен свят в два варианта 
 по новата учебна програма на МОН. 
• Критерии, показатели и скђла за критериално и формиращо 
 оценяване.
• Проекти за групова работа: 
 В първи клас  – „Празник на буквите“; във втори клас – 
 „Вечер на математиката”; в трети клас –
 „Опазваме природата“; в четвърти клас – „По пътя 
 към успеха“.

òåë.: 0700 13 137 
(íà öåíàòà íà 1 ãðàäñêè ðàçãîâîð)

www.rivapublishers.ñîò

За

Цена 5,90 лв.

портфолио

Цена 5,90 лв.

портфолио

Цена 5,90 лв.

Цена 5,90 лв.
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www.rivapublishers.com

Цена  8 лв.

след четвърти клас с  порасналите дребосъчета

ISBN 978-954-320-507-3

ГОЛЯМАТА ВАКАНЦИЯ
след четвърти клас с порасналите 

дребосъчета

Текстове, задачи, игри и практически 
дейности

Любен Витанов
Евтимия Манчева

Севдалина Витанова
Минка Кирилова

Маргарита Тороманова

Учебно помагало за четвърти клас 
по български език и литература, 

математика, роден край, домашен бит 
и техника, изобразително изкуство

Езикови задачи

Цена 8,00 лв.

ÃÎËßÌÀÒÀ ÂÀÊÀÍÖÈß
Àâòîðè: Любен Витанов, 
Евтимия Манчева, Севдалина 
Витанова, Минка Кирилова, 
Маргарита Тороманова

ÏÎÌÀÃÀËÀ ÇÀ ÂÀÊÀÍÖÈßÒÀ

„Ãîëÿìàòà âàêàíöèÿ” е нова интегрирана система за 
лятна подготовка на учениците от 1., 2., 3. и 4. клас.

64 ÖÂÅÒÍÈ ÑÒÐÀÍÈÖÈ, ÊÎÈÒÎ ÑÚÄÚÐÆÀÒ:

• Художествени текстове
• Задачи и упражнения по български език и 
 математика
• Малка енциклопедия
• Любопитна информация
• Задачи за рисуване и оцветяване
• Игри за развитие на вниманието и мисленето
• Конструктивно-практическа работа
• Идеи за малки колекции
• Игри в семейството
• Идеи за изненади
• Тестови задачи
• Система за ефективно самооценяване

ГОЛЯМАТА ВАКАНЦИЯ

• ПО 10 ТЕМИ ПРОЕКТИ ВЪВ 
 ВСЕКИ КЛАС

• НАД 100 ЗАДАЧИ

• ПО 21 ПРИЛОЖЕНИЯ С ИГРАЧКИ
 И МОДЕЛИ ОТ КАРТОН

ÃÎËßÌÀÒÀ ÂÀÊÀÍÖÈß

„Ãîëÿìàòà âàêàíöèÿ”„Ãîëÿìàòà âàêàíöèÿ”
л

64 ÖÂÅÒÍÈ ÑÒÐÀÍÈÖÈ, ÊÎÈÒÎ ÑÚÄÚÐÆÀÒ:
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Семейни игрии теми за 

      
    

    
   

    
     

    разговор

        
    изненади  

             Малки  

Подбрани

текстове за

       

    
   

   
    

     
    четене

Любен Витанов
Евтимия Манчева

Севдалина Витанова
Минка Кирилова

Маргарита Тороманова

ГОЛЯМАТА ВАКАНЦИЯ
след първи клас с умните дребосъчета

Текстове, задачи, игри и практически дейности

Учебно помагало за първи клас по български език и литература, 
математика, роден край, домашен бит и техника, изобразително изкуство

1Учебно 
помагало

ВАКАНЦИЯ
Г  ЛЯМАТА 

след първи клас с умните дребосъчета
ВАКАНЦИЯ
Г  ЛЯМАТА Г ЛГГГГ ЛЛЛЛ
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2., 3. и 4. клас.

64 ÖÂÅÒÍÈ ÑÒÐÀÍÈÖÈ, ÊÎÈÒÎ ÑÚÄÚÐÆÀÒ:

език и

ссл

Цена 8,00 лв.

Цена 8,00 лв. Цена 8,00 лв.

„Àëáóì çà ñïîìåíè” продъл-
жава чудесната традиция на 
училищните лексикони и се 
разпространява като пода-
рък към ваканционната книж-
ка „Голямата ваканция след 
четвърти клас“.
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Училище _________________
__________________________
Випуск 20 _____/20________
__________________________

òåë.: 0700 13 137 
(íà öåíàòà íà 1 ãðàäñêè ðàçãîâîð)

www.rivapublishers.ñîò



ÏÐÈÊÀÇÍÀ ÇÈÌÍÀ ÂÀÊÀÍÖÈß 
Учебно помагало с игри, 
задачи и изделия за 3. клас
Àâòîðè: Любен Витанов, 
Лиляна Дворянова

Êíèæêèòå ñúäúðæàò:

• Задачи и упражнения по български 
 език и математика
• Стихотворения и разкази
• Забавни задачи за оцветяване, 
 довършване, лабиринти и др.
• Идеи за украса, малки подаръци, игри и др.
• По 12 картонени приложения във всяка книжка

В „Ïðèêàçíà çèìíà âàêàíöèÿ” çà 1., 2. è 3. êëàñ от доц. д-р Любен Витанов и Лиляна Дво-
рянова откривате полезни и интересни текстове, задачи, игри и практически дейности. 
Те ще направят ваканцията и поредицата от празници забавно, интересно и полезно 
преживяване.

ÏÐÈÊÀÇÍÀ ÇÈÌÍÀ ÂÀÊÀÍÖÈß 
Учебно помагало с игри, 
задачи и изделия за 2. клас
Àâòîðè: Любен Витанов, 
Лиляна Дворянова

и полезно

Êíèæêèòå ñúäúðæàò:

ПРИКАЗНА ЗИМНА ВАКАНЦИЯ

ÏÎÌÀÃÀËÀ ÇÀ ÂÀÊÀÍÖÈßÒÀ
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ÏÐÈÊÀÇÍÀ ÇÈÌÍÀ ÂÀÊÀÍÖÈßÏÐÈÊÀÇÍÀ ÇÈÌÍÀ ÂÀÊÀÍÖÈß

Цена 6,00 лв.

ÏÐÈÊÀÇÍÀ ÇÈÌÍÀ ÂÀÊÀÍÖÈß 

Цена 6,00 лв.

òåë.: 0700 13 137 
(íà öåíàòà íà 1 ãðàäñêè ðàçãîâîð)

www.rivapublishers.ñîò

ÏÐÈÊÀÇÍÀ ÇÈÌÍÀ ÂÀÊÀÍÖÈß 
Учебно помагало с игри, 
задачи и изделия в приложения за 1. клас
Àâòîðè: Любен Витанов, Лиляна Дворянова

ÏÐÈÊÀÇÍÀ ÇÈÌÍÀ ÂÀÊÀÍÖÈßÏÐÈÊÀÇÍÀ ÇÈÌÍÀ ÂÀÊÀÍÖÈßÏÐÈÊÀÇÍÀ ÇÈÌÍÀ ÂÀÊÀÍÖÈß

Цена 6,00 лв.

Êíèæêà íà ó÷åíèêà

Предназначена за учениците от 1. до 4. клас. Съдържа:
• седмична програма за първи и втори срок;
• страници за отбелязване на оценяване на резултатите от обучение-
 то с качествени показатели;
• качествените показатели по Наредба № 11 – 2016 г. на МОН;
• страници за похвали, препоръки и съобщения от учителя към родителя;
• страници за съобщения от родителя към учителя.

Цена 1,00 лв.



      ÂÑÅÊÈ Ó×ÈÒÅË, ÊÎÉÒÎ ÐÀÁÎÒÈ Ñ ÍÀØÈÒÅ ÏÎÌÀÃÀËÀ È ÇÀßÂÈ ÍÀÄ 16 ÁÐÎß ÎÒ ÂÈÄ, 
ÏÎËÓ×ÀÂÀ ÅÄÈÍ ÁÅÇÏËÀÒÅÍ ÅÊÇÅÌÏËßÐ. 

ÏÐÈ ÈÇÁÎÐ ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀÒÀ „ÑÏÀÇÂÀÌ ÏÐÀÂÈËÀÒÀ”
ÂÑÅÊÈ Ó×ÈÒÅË ÏÎËÓ×ÀÂÀ ÁÅÇÏËÀÒÍÎ ÊÍÈÃÀ ÇÀ Ó×ÈÒÅËß. 

ÊÍÈÃÈÒÅ ÇÀ Ó×ÈÒÅËß çà 1., 2., 3. è 4. êëàñ âêëþ÷âàò:

• ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

• НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И 
 ВЪЗПИТАНИЕ В ЧАСА НА КЛАСА

• ПРИМЕРНО ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

• МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАБОТА 
 ПО ВСЯКА ТЕМА

• ПОДРОБНИ СПРАВКИ 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
СПАЗВАМ ПРАВИЛАТА

4. клас
Любен 

Витанов

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ
СПАЗВАМ ПРАВИЛАТА
. клас.клас

ÍÀØÈÒÅ ÁÅÇÏËÀÒÍÈ ÌÀÒÅÐÈÀËÈ ÇÀ ÂÀÑ

ÍÎÂÈ ÏÐÅÐÀÁÎÒÅÍÈ ÒÅÑÒÎÂÈ ÊÀÐÒÈ Â ÏÐÀÊÒÈ×ÅÍ 
ÔÎÐÌÀÒ È Â ÊÎÌÏËÅÊÒ ÇÀ ÏÚÐÂÈ È ÂÒÎÐÈ ÑÐÎÊ
Включват тестови задачи за цялостна диагнос тика 
на резултатите от обучението по БДП. 

ÂÑÅÊÈ Ó×ÅÍÈÊ ÏÎËÓ×ÀÂÀ ÁÅÇÏËÀÒÍÎ:

за оценка на резултатите от обучението 
по безопасност на движението по пътищата

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ 

татите от обучението 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ 
за 1. клас, 1. срок

на __________________________________
клас ___ училище _____________________ 
гр./с. _______________ учебна 20__ / 20__ г.

	 Отбележи	платното	за	движение	с	червен	цв т,	борд ра	 	
с	оранжев,	а	тротоара	 	със	зелен.
1.

татите от обучението 
по безопасност на движението по пътищата

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ 

татите от обучението 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ 
клас,

на __________________________________
ище _____________________ 

гр./с. _______________ учебна 20__ / 20__ г.

	 Отбележи	платното	за	движение	с	червен	цв т,	борд ра	 		 Отбележи	платното	за	движение	с	червен	цв т,	борд ра	 	
с	оранжев,	а	тротоара	 	със	зелен.

за оценка на резултатите от обучението 
по безопасност на движението по пътищата

	 Начертай	
безопасен	път	
до	училище.

	 Оцвети	светофарите	така,	че	
автомобилът	да	може	да	премине,	
а	пешеходецът	да	спре	и	да	изчака.

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ 

татите от обучението 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ 
за 1. клас, 2. срок

на __________________________________
клас ___ училище _____________________ 
гр./с. _______________ учебна 20__ / 20__ г.

1. .

татите от обучението 
по безопасност на движението по пътищата

	 Оцвети	светофарите	така,	че		 Оцвети	светофарите	така,	че	
автомобилът	да	
а	пешеходецът	да	спре	и	да	изчака.

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ 

татите от обучението 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ 
 2. 

на __________________________________
ище _____________________ 

гр./с. _______________ учебна 20__ / 20__ г.

за оценка на резултатите от обучението 
по безопасност на движението по пътищата

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ 

татите от обучението 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ 
за 2. клас, 1. срок

на __________________________________
клас ___ училище _____________________ 
гр./с. _______________ учебна 20__ / 20__ г.

	 Кои	са	тези	превозни	
средства 	 адпи и	
в	табелите.

 Отбележи	с	 ервено	опасните,	а	с с	зелено	 	безопасните	
места	на	спирката.

1. 	 в ржи	всяко	превозно	
средство	с с	с ответния	
знак	за	спирка.

.

.

ТА СИ

татите от обучението 
по безопасност на движението по пътищата

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ 

татите от обучението 

ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ 
клас, 1. 

на __________________________________
ище _____________________ 

гр./с. _______________ учебна 20__ / 20__ г.

	 в ржи
средство
знак

..	 в ржи.	 в ржи	 в ржи.	 в ржи

Отбележи	с	 ервено	опасните,	а	с с	зелено	 	безопасните	

за оценка на резултатите от обучението 
по безопасност на движението по пътищата

татите от обучението 

за 2. клас, 2. срок

на __________________________________
клас ___ училище _____________________ 
гр./с. _______________ учебна 20 _ / 20 _ г.

ТО О О З А  И О А 

	 Огради	буквата	пред	верния	отговор.	Когато	превозното	
средство	наближи	спирката,	на	която	слизам:	
1.

А)	го	изчаквам	да	спре	и	бързо	изтичвам	към	вратата	
за	слизане

Б)	се	придвижвам	към	вратата	за	слизане	спокойно,	
без	да	се	бутам

В)	заставам	на	стъпалата	на	вратата,	за	да	сляза	бързо

На последната корица има 
индивидуален код за достъп до 
електронни ресурси.

Нова важна част от „Спазвам правила-
та“ са åëåêòðîííèòå ó÷åáíèöè, които 
ще откриете на сайта pravilata.bg. 
Те включват разнообразни видеофил-
ми, дидактически материали, галерии, 
презентации, игри и др.

pravilata.bg
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ЧЕТАЛитературни и езикови задачи

Литературни и езикови задачи 
за 

Учебното помагало е съобразено с формата на

международното изследване PISA.
Работата с него помага да се проверява 

напредъкът на учениците през учебната година 

и ги подготвя националното външно оценяване 

в края на 4. клас.
ПОМАГАЛОТО СЪДЪРЖА:

• текстове за четене с разбиране от различни 

 жанрове и сфери;• задачи, насочени към интерпретиране 

 на текст, разчитане на информация от 

 таблици, схеми и диаграми;
• тестови задачи върху изучените части 

 на речта и видовете изречения;
• текстове за диктовки с критерии за оценяване;

• верни отговори на тестовите задачи.
Помагалото осигурява възможност за проверка 

и оценка на знанията и уменията на учениците 

и за самооценка.

 
 

Цена ?,?? лв.

ЧЕТА

 
1.
клас

Учебното помагало е предназначено за избираемите учебни 

часове по математика в 1. клас, но може да се използва и в 

задължителните учебни часове за подпомагане на:

• диференцирания подход в класната и в домашната работа;

• самостоятелната работа в рамките на уроците;

• самоподготовката при целодневна организация на учебния

процес.
Съдържа 32 теми за всяка учебна седмица по новата учебна 

програма. Включва задачи за:
• запознаване с числата (до 20, както и 30, 40, ..., 100);

• събиране и изваждане на числата до 20, и числата 20, 30, 

40, ..., 100;• разбиране на геометричното съдържание и мерните

единици, изучавани в първи клас.
Акцент в помагалото са занимателни елементи и творчески 

задачи.

Учебно помагало по МАТЕМАТИКА Учебно помагало по МАТЕМАТИКА

З$а цело$дневно о$бучениеЗ$а домашна раб$ота и самопо$дготовка

Правилата в рими

Учебно помагало по български език за 4. клас

Ó÷à ëåñíî ïðàâîïèñà

Öåíà 5,50 ëâ.

З$а цело$дневно о$бучениеЗ$а домашна раб$ота и самопо$дготовка

Правилата в рими

Учебно помагало по български език за 3. клас

Ó÷à ëåñíî ïðàâîïèñà
С АЗВА  АВИ АТАУЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ЧАСА НА КЛАСА ЗА . КЛАС

УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ЧАСА НА КЛАСА ЗА . КЛАС

С АЗВА  АВИ АТА

Любен ВитановКрасимира Брайкова

Любен ВитановКрасимира Брайкова

Цена 5 лв.

	

С АЗВА  АВИ АТАУЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ЧАСА НА КЛАСА ЗА . КЛАС

УЧЕБНО ПОМАГАЛО ЗА ЧАСА НА КЛАСА ЗА . КЛАС

С АЗВА  АВИ АТА

Любен ВитановКрасимира Брайкова

Любен ВитановКрасимира Брайкова

Цена 5 лв.

	

Ïî íîâàòà ïðîãðàìà
Ïî íîâàòà ïðîãðàìà

2020 – 2021София 1000, ул. „Неофит Рилски“ № 70, ет. 3

ò.: 0700 13 137
национален телефон за поръчки (на цената на 1 градски разговор)

e-mail: sales@rivapublishers.com
тел.: 0889 894 517

ÑËÈÂÅÍ 8800
тел.: 0888 309 918

ÑÌÎËßÍ
ИВИ ПП

тел.: 0898 593 349

ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ 6000
„Теодорос“ ЕООД

ул. „М. Хаританов“ № 2A, магазин № 3
тел.: 0888 326 639

„Веселин Балев“ ЕООД
ул. „Дойран“ № 63А

тел.: 064 820 989

ÏËÎÂÄÈÂ 4000
„Форест груп 2016“ ЕООД

ул. „Победа“ №31
тел.: 0894 680 278

ИК „Хермес“ ЕООД
бул. „Княгиня 

Мария Луиза“ № 72
тел.: 0899 997 721
тел.: 032 634 634

ÐÀÇÃÐÀÄ 7200
„Копи и дизайн център“ ЕООД

тел.: 0888 960 009
тел.: 0878 775 148 

ÐÓÑÅ 7000
„Николай Цанев“ ЕТ
тел.: 0899 804 659

Ивелин Иванов
тел.: 0886 672 636

ÒÚÐÃÎÂÈÙÅ 7700
А ПЛЮС СИНЕМА
тел.: 0897 989 210

Книжарница „ТИНА“
кв. „Запад“, бул. „Сюрен“
тел.: 0887 942 627

ÕÀÑÊÎÂÎ 6300
„Треал“ ЕТ
ул. „Васил Друмев“ № 13
тел.: 0878 927 203

„Щерев – АН“ ЕООД
тел.: 0878 349 151

ØÓÌÅÍ 9700
тел.: 0889 660 293

ßÌÁÎË
Книжарница „МОЛИВКО“
тел.: 0886 611 190

ÁÓÐÃÀÑ 8000
„Ларго Трейд“ ЕООД

ул. „Места“ № 104
тел.: 0898 270 452

тел.: 056 815 856

ÂÀÐÍÀ 9000
„Хирон 2000“

ул. „Христо Самсаров“ № 43
тел.: 0878 561 996, 0878 442 338

ÊÚÐÄÆÀËÈ 6600
ХАРИЗМА ХИД ЕООД

Христо Димитров
тел.: 0878344438

ÏËÅÂÅÍ 5800
„АБВ – Петкови“ ООД

тел.: 0888 538 481 
тел.: 064/800 943

ÂÅËÈÊÎ ÒÚÐÍÎÂÎ 5000
тел.: 0889894517

ÂÐÀÖÀ 3000
„Ивра“ ООД

ул. „Г. С. Раковски“ № 37
тел.: 0888 736 233

ÃÀÁÐÎÂÎ 5300
„Златев“ ООД
ул. „Константин Иречек“ № 7
тел.: 0886 414 121
тел.: 066 807 369

ÏÅÐÍÈÊ 2300
„Локо 99“ ООД
ул. „Юрий Гагарин“ № 34 — 99
тел.: 0896 779 022

ÏÀÇÀÐÄÆÈÊ 4400
„Училищна мебел“ ЕООД
бул. „Георги Бенковски“ № 34
тел.: 0899 119 045

ÑÀÍÄÀÍÑÊÈ
„Димитър Попов – Вал“ ЕТ
тел.: 0878 131 174

ÑÅÂËÈÅÂÎ 5400
„АБВ Бонка Иванова“ ЕТ
ж.к. „Д-р Атанас 
Москов“
тел.: 0885 200 152/151

ÑÈËÈÑÒÐÀ 7500
„Сигма“ 55 ООД
ул. „31-ви полк“ № 53
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