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Нашият СВЯТ 

Запознайте се с природните чудеса на планетата ЗЕМЯ                                                                                        
Кога се появява Земята? Как се образува дъждът? Как растат цветята? 

 

 
Опознайте Слънцето, Луната, приливите и отливите, както и мястото ни в Слънчевата 

система. Открийте красотата и разнообразието на природата. 

                                                                                                     

Откритият КОСМОС                                                                                                                                                  

Какво се случва, когато умират звезди? Коя е най-голямата планета в Слънчевата система? 

Какво предизвикват слънчевите затъмнения? Книгата ви кани да разгледате ракетите, 

космическите совалки и орбиталните станции.    

 Океаните. Ще научите колко са океаните на планетата и къде са 

разпростират. Ще се изненадате каква огромна площ заемат и колко важни са  за живота 

ни. Ще прочетете интересни неща за приливите и отливите, за растителните и 

животинските обитатели. Ще разберете колко е важно да опазим природното богатство. 

     Моята първа книга за Природните 

феномени на България. Природата ни е щедро надарена. Имаме море, реки, езера, 

високи планини и равнини. Най-високият връх на Балканите и най-красивите планински 

езера са тук. Реките са издълбали необичайни проломи, наречени ждрела, а времето е 

изваяло от скалите причудливи феномени.  



 

Научи повече за ДЪРЖАВИТЕ - столици, флагове, население.  
Книжката съдържа основна и важна информация за всички държави от всички континенти 

на нашата планета.  Ще научите как се казват държавите, кои са столиците, площта, 
Населението, паричната единица и официалния език. 

****** 

                      Моят първи Атлас 

Картинен атлас на света. Съдържа най-важната информация и любопитни факти за 

континентите и държавите. В каретата към статиите децата ще намерят най-важните факти 

за даден регион,  както и интересна информация за уникални природни 

забележителности, културни обекти и местни фестивали. 

****** 

Моят първи триезичен речник.    1000 думи френски, английски, български                      

                   Историята на Микс, Макс и Мекс                                                                                      

 
Мъдра книжка за премеждията на един сляп котарак и на мишока,                                             

който го научи да гледа.  



 

Кое как се прави: Продуктите на фермата 

Ще научите как вълната, ленът, памукът и коприната се превръщат в платове и дрехи.  Как 
се прави хляб, кисело мляко, сирене и кашкавал. Ще разберете  и как се произвежда олио 

и зехтин, колбаси и вино, захар, мед и шоколад . 

****** 

Поредица УДИВИТЕЛНИЯТ СВЯТ НА ЖИВОТНИТЕ 

                                           

      Птиците.  Насекомите.  Застрашените животни.  Опасните животни 

Поредицата ще ви отведе на живописно пътешествие в дебрите на животинското царство.  

****** 

 

Защо? Космосът                      Защо? Земята                                                                                                     

МАНГА енциклопедия в комикси 

Най-интересните факти и хипотези за Космоса и Земята поднесени с великолепни 
илюстрации и схеми, които ще ви докажат, че науката съвсем не е скучна. Загадките на 

Космоса и Земята ви зоват. Ще пребродите галактики, ще разберете как се е родила 
Вселената, ще научите за страховитите вулкани и земетресения, ще разкриете тайните на 

удивителната ни планета. 
 

****** 

 



 
 

         

Ти и твоята сексуалност. За тийнейджъри 

Пубертетът е период, изпълнен с големи промени и емоции. Предстои ти да изминеш 
дълъг път по време на своето съзряване, сблъсквайки се с физическите промени, 

влюбването, сексуалното желание, приятелските взаимоотношения, вредата от алкохола 
и наркотиците. Книжките ще те запознаят с проблемите и притесненията, които всеки 

тийнейджър има, навлизайки в пубертета. 

****** 

 

Моята първа книга за сексуалността 

Написана от детски психолози, книжката дава отговори на хилядите неудобни въпроси на 
любознателните деца. Какви са физическите разлики между момичетата и момчетата, 

откъде и как се появяват бебетата, защо понякога мама и татко не живеят заедно, как да 
се предпазим от недоброжелателни хора и още … 

****** 

 

Човешкото тяло  

Кои са основните органи и какви са техните функции в човешкото тяло. Как сърцето движи 
кръвта, как мозъкът командва тялото, как се раждам и по какво се различават физически 

мъжът и жената, откъде минава храната,  защо дишаме и още …. 

****** 



                                      

Знаменити личности на човечеството в поредицата:  КОЙ Е : 

   Христофор Колумб . Книга за славата, приключенията  и крушенията на Христофор 

Колумб, който така и не разбрал, че е открил Америка. 

           Исак Нютон         

Самотно момче без  приятели. Потаен алхимик, опитващ се да превърне металите в злато. 

Управител на Британския монетен двор. Един от най-гениалните учени на всички времена. 

С много рисунки и интересни истории тази книга разказва за живота на прочутия Нютон. 

Леонардо да Винчи                                  

Научите повече за гениалния Леонардо. Изобретател, музикант, инженер, учен.                     

Велик художник нарисувал прочутата картина „Мона Лиза”. Въпреки, че е изоставено от 

родителите се момче, той става приятел на краля на Франция и остава в историята със 

своята всестранна гениалност. 

               

АЗБУКА 

                      На животните                         с весели скоропоговорки                           цветна 

Всяка буква в азбуката е представена с съответното животно, цвете или скоропоговорка. 
****** 


