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Децата и парите  
Книжка – история с касичка, дебитна карта и куче. 

Разберете какво е това депозит и дебитна карта. И защо е по-добре да се плаща с 
дебитна карта.  И  как се формира семейния бюджет. 

****** 

 
Курс по математика за 4 клас 

Учебно помагало, с теорията и всички видове основни задачи. С конкурсните теми и 
тестове от състезания и всички решени външни оценявани от МОН! 

****** 

 
 

Българознайко и Българознайка. 3 брой 
Българознайко ще ви изненада отново с истории и легенди, стихчета и забавна игра. 
Ще научите за Авитхол, хан Тервел и Калоян; за коледарите, лазарките и русалиите.. 

 
 

****** 



****** 
Моята първа книга за Хайдутите 

 

  
Какви са били хайдутите – горски разбойници или народни закрилници? Само мъже ли 

е имало в дружината?... 

****** 

 
Моята първа книга за Българските празници и обичаи 

Ще разберете за най-важните национални, официални и православни празници. 
Ще се запознаете със забравени обичаи и с нови празници – като „свети Валентин”. 

 Ще научите и за обичаите на различните етноси в страната ни. 

 
****** 

 

                                    
 

                       Моята първа книга за                      23 велики владетели 
                 Българското възраждане                  в Световната история 
Ще научите как нашите деди постигнали -          Ще прочетете за живота и завоеванията 
самостоятелна църква, светски училища,              на непобедими пълководци и  велики 
богата и самобитна култура ….                                   Личности и политици… 
          

    

****** 
 
 



  С огъня шега не бива 
…С огъня шега не бива – 
изгаря той и дом и нива,  

та строго спазвай правилата,  
Мирна да ти е главата…. 

Запознайте се Правилата  за безопасност при пожар и с професията на пожарникаря. 
Не предприемайте рисковани действия! 

 

****** 
Джордж и синята луна 

 

 
 Джордж и най-добрата му приятелка Ани са младши астронавти на летен лагер, който 
учи децата за бъдещите пътешествия на човечеството до Марс. Но те скоро забелязват, 

че около тях се случват странни неща – както на Земята, така и в небето…. 
Пренесете се в свят приключения и някои от последните открития на науката…. 

 
****** 

 

Приказки от Австралия   

 
Австралийските приказки са създадени от древен народ, населявал тази страна дълго 

преди белия човек да стъпи там. Те отразяват мъдростта и вярванията на древните 
хора…Ще научите как била създадена луната, как цветята се завърнали на земята,  

как възникнала дъгата и още… 
 


