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Комплект познавателни книжки по всички 
образователни направления 

Достъп до електронните ресурси

Книга за учителя

CD по музика

Дидактично табло за фронтална работа

Детски метър за стена „Жираф“

1. група

Автори: 
С. Здравкова, 
Ц. Илиева

Автори: 
Т. Бурдова, 
М. Шоселова

Автори: 
В. Янчева,  
М. Богданова

Автор: 
О. Христова-
Занкова

Автори: 
К. Галчева,  
М. Галчева-
Стоицова

Автор: 
М. Баева

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към българския 
език и литература е предназначена за индивидуалната работа на де-
тето през цялата година по образователно направление Български език и 
литература съобразно актуалните нормативни изисквания. 

Образователното съдържание се реализира чрез 36 интересни теми, 
които включват разнообразни занимателни задачи, упражнения и игри 
по български език и литература, като е постигнато умело балансиране 
между тях. Темите осигуряват оптимално съчетаване на обучението по 
езика и работата с литературни текстове. 

Темите са интегрирани в цялостния контекст на системата и допри-
насят за формиране и развиване на детската речева практика.

Включеното образователно съдържание покрива всички основни и 
допълнителни ситуации и осигурява плавния преход към втора група. 

Книжката съдържа и система за проследяване на постиженията на 
детето, чрез която се проверява степента на усвояване на образовател-
ното съдържание в началото и в края на първа група и се оценява рав-
нището на постигане на заложените в Държавния образователен стан-
дарт очаквани резултати.

М
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К Л Е Т  Б Ъ Л Г А Р И Я

Стойка Здравкова   Цонка Илиева

Моята приказна пътечка към

българския  език   
и  литература

Познавателна книжка за 1. възрастова група

БУЛВЕС Т 2000
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Вили Янчева   Мариана Богданова

Моята приказна пътечка към

математиката
Познавателна книжка за 1. възрастова група в детската градина

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към математиката 
включва 36 теми, чрез които е проектирано образователното съдържание по нап
равление Математика в първа възрастова група в детската градина. Тя е предназ
начена за индивидуална работа на децата на 3 – 4 години през цялата година. В нея 
са включени познавателни упражнения, които отчитат равнището на развитие на 
децата и са игрово мотивирани. Отчетен е доминиращият тип регулация при проти
чането на изпълнителска дейност на децата в посочената възрастова група и е пред
ложен богат оперативен материал, чрез който детето да може да подрежда обекти 
в отговор на поставените инструкции. Чрез всяка тема на сензорно равнище се въ
вежда конкретна представа в една от областите:

 основни сензорни еталони, свързани с разпознаване на цветове, 
 геометрични фигури, размер на обектите;

 времеви еталони;
 количествено сравняване на две предметни групи; 
 количествено броене до три;
 разпознаване на основни пространствени посоки.

Предложените във визуална форма познавателни упражнения позволяват на 
детето да бъде автономно, като подрежда различни обекти, дадени в приложение, 
в отговор на поставената задача. Чрез проектираните изпълнителски действия се 
подкрепя развитието на уменията при тригодишните деца да:

 сравняват и групират обекти (класификация на обекти по перцептивно 
 отделими свойства);

 подреждат обекти чрез редуване на два елемента в редица;
 разпознават различни образци, в това число и на сензорни еталони за цвят 

 и форма;
 разпознават местоположението на обект и неговата височина като едно от 

 пространствените измерения на обекта;
 броят до три.

Системата от познавателни упражнения отчита равнището на развитие на пред
метната дейност на детето, като всяко упражнение предлага и ориентир за мястото 
на подреждане на посочените обекти от приложението. В книжката са включени и 
задачи за проследяване на постиженията, които са критериално ориентирани към 
всяко от ядрата в направление Математика.

К Л Е Т  Б Ъ Л Г А Р И ЯБУЛВЕС Т 2000
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Камелия Галчева    Мария Галчева-Стоицова

Моята приказна пътечка към

околния  свят
Познавателна книжка за 1. възрастова група

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към окол-
ния свят е създадена в отговор на утвърдени нормативни доку-
менти и има за цел да обогатява и затвърдява опита, придобит от 
детето при непосредственото му взаимодействие с околния свят.

Предложените теми съдържателно и структурно отговорят 
на възрастовата характеристика на детското мислене (нагледно 
действената), което определя и съдържанието на разработените 
практико-логическите задачи. Включените в книжката задачи са 
разнообразни по вид и формат, но са изцяло насочени към фор-
миране на познавателни и социално ориентирани компетентности. 
Предложени са и самостоятелни работи за формиране на социал-
ната интелигентност и съответстващата ѝ социална емоционалност.

На основата на сезонния принцип на децата е предложена въз-
можност да отработват модели за откриване и прилагане на прак-
тически ситуации за формиране на еко(био)центричното поведе-
ние на детската личност.

Цялостната концепция на познавателната книжка е ориентира-
на към идеята да съдейства за социализацията на детето в съответ-
ствие с възрастовата му характеристика.

К Л Е Т  Б Ъ Л Г А Р И ЯБУЛВЕС Т 2000
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1.

изобразителното
изкуство

Моята приказна пътечка към
Олга Христова-Занкова

Познавателна книжка за 1. възрастова група

Познавателната книжка  Моята приказна пътечка към изобразител-
ното изкуство е предназначена за индивидуална работа на децата от пър-
ва възрастова група в детската градина. Тя съдържа 33 теми с разнообразни 
изобразителни задачи по рисуване с графични и живописни материали, апли-
киране и моделиране, които са съобразени с възрастовите възможности на 
децата.

Характерно за книжката е това, че всяко дете може да изпълни поставена-
та изобразителна задача на отделна, самостоятелна страница, като в горната ѝ 
част са показани диференцирани по сложност образци (рисунки, апликации 
и пластики), онагледяващи етапите на изпълнение на конкретната изобрази-
телна задача, придружени с кратки указания за извършване на дейността. На 
отделни страници са представени репродукции на различни творби от изоб-
разителното изкуство и художествените занаяти.

Познавателната книжка съдейства за:
 запознаване на децата с различни изобразителни материали чрез 

 изпълнение на манипулации с графичен и живописен материал;
 практическо прилагане на сензорните еталони за геометрични 

 форми – кръг, квадрат и триъгълник, в рисунка и апликация;
 усвояване и затвърдяване на достъпни за възрастта умения за работа

 с различни изобразителни материали, пособия и техники;
 разкриване на характерните особености на елементарни по 

 конструкция обекти от действителността от естетическа гледна точка;
 развиване на усет за ритъм чрез изпълнение на изобразителни 

 задачи с декоративна насоченост;
 използване на цветовете за характеризиране на образи и  

 обстановка, за предаване на определено настроение в пейзажа, 
 новогодишната елха, празничната картичка и др.
Познавателната книжка съдържа изобразителни задачи, предназначени 

за осъществяване на процедури за проследяване на постиженията на децата.

К Л Е Т  Б Ъ Л Г А Р И ЯБУЛВЕС Т 2000
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1.

конструирането
и  технологиите

Моята приказна пътечка към
Мария Баева

Познавателна книжка за 1. възрастова група

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към конструиране-
то и технологиите е част от образователна система Моите приказни пътеч-
ки. Тя осигурява изцяло работата през учебната година както за заниманията 
по конструиране, така и в подкрепа на всички образователни направления в 
контекста на единната образователна концепция. 

Основният замисъл при разработване на съдържанието е да се създадат 
условия за единство при овладяване на умения и компетентности, усвоени в 
другите направления, с цел самоутвърждаване и сътрудничество с другите.

В книжката са предложени различни материали, които осигуряват дейност 
на децата и в допълващите ситуации – довършване, оформяне, игра с готовия 
модел и др. Елементите на картоните са щанцовани и улесняват откъсва-
нето на детайлите. Това се налага от факта, че в тази възрастова група децата 
едва в края на учебната година се запознават с ножица. В някои от картоните 
елементите не са оцветени, което дава възможност за оцветяването или за до-
пълването им от децата с други изрязани елементи. 

Книжката създава оптимални условия 3 – 4-годишните деца неусетно да 
усъвършенстват уменията си за възприемане на различни образи и да фор-
мират способности за изразяване на индивидуалността си в конструктивното 
действие, което се очертава на няколко равнища. Тези равнища отразяват лич-
ния „почерк“ на детето и служат като показатели за равнището на овладяване 
на умения за:

 възпроизвеждане на показана от учителя последователност 
 за създаване на модел;

 сгъване, залепване и нанизване на елементи при създаването 
 на модел;

 включване на изработени играчки в игрови дейности;
 разпознаване на различни дрехи, тяхното предназначение 

 и подреждане;
 подреждане на прибор и салфетка за хранене по указание;
 сътрудничество с деца и възрастни и др.

Практическата работа е насочена към създаване на опростени изделия от 
познатата на детето среда – превозни средства, мебели и уреди, играчки, жи-
вотни и др., по образец или с указване и показване. 

В книжката е разработена и система от познавателни задачи за проверка 
на входното и изходното равнище на представите и уменията по образовател-
ното направление и за оценка на степента на достигане на заложените в нор-
мативните документи очаквани резултати. 
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Таня Бурдева   Маргарита Шоселова

Моята приказна пътечка към

музиката
Познавателна книжка за 1. възрастова група

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към музиката е 
част от учебния комплект на образователната система Моите приказни 
пътечки и е предназначена за деца от първа възрастова група в детската 
градина.

Тя е разработена в подкрепа на работата по музика, която се осъщест-
вява под формата на 72 педагогически ситуации. В нея с подходящи ви-
зуално представени познавателни задачи са включени 30 теми от цялост-
ното тематично съдържание по образователно направление Музика: „Пея 
и показвам“, „Весело хорце“, „Музикално кръгче“, „Да тичаме като кончета“, 
„Малките джуджета“, „Дядо Коледа пристига“, „Здрава, здрава годинчица“, 
„Да танцуваме“, „Бабо Марто, влез при нас“, „Ние маршируваме“ и др.

Познавателните задачи на всяка страница са насочени към постига-
не на очакваните резултати и подпомагат детето: 

 да пее с желание песните;
 да изпълнява музикалните игри;
 да изпълнява ритмични движения.

Картините изображения и познавателните задачи помагат на детето 
да навлезе по-лесно в света на музиката.

К Л Е Т  Б Ъ Л Г А Р И ЯБУЛВЕС Т 2000
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Камелия Галчева    Мария Галчева-Стоицова

Моята приказна пътечка към

околния  свят
Познавателна книжка за 2. възрастова група

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към околния свят е 
създадена в отговор на утвърдени нормативни документи. Разработена е като 
част от образователния комплект по направление Околен свят и има за цел да 
обогатява и затвърдява опита, който детето е придобило при непосредствено-
то си взаимодействие с околния свят.

Съдържателно и структурно книжката отговоря на възрастовата харак-
теристика на нагледно-образното мислене на детето в този етап на развитие. 
Това е в основата на разработването на практико-логическите задачи, упраж-
нения и дейности, които са насочени към формиране на познавателни и соци-
ално ориентирани компетентности.

В книжката са предвидени и отделни самостоятелни работи за формиране 
на социалната интелигентност и съответстващата ѝ социална емоционалност.

Следвайки логиката на сезонния принцип, са предложени за отработване 
модели за откриване и прилагане на практически ситуации за формиране на 
еко(био)центричното поведение на детската личност.

В книжката е разработена система за проследяване на постиженията на 
децата и оценка на равнището на достигане на очакваните резултати по Дър-
жавния образователен стандарт в началото и в края на учебната година. 

Цялостната концепция на познавателната книжка Моята приказна пътеч-
ка към околния свят е да съдейства за социализацията на детето в съответ-
ствие с възрастовата му характеристика. Темите в нея са в основата на разра-
ботването на цялата образователна система Моите приказни пътечки.
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Моята приказна пътечка към

музиката
Познавателна книжка за 2. възрастова група

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към музиката  
е предназначена за деца от втора възрастова група в детската градина 
с цел да подпомогне работата им през цялата година. Разработена е в 
подкрепа на работата по музика, която се осъществява под формата на 
72 педагогически ситуации. В нея с подходящи визуално представени 
познавателни задачи са включени 26 теми от цялостното тематично съ-
държание по образователно направление Музика: „Музикалните пиеси, 
които помня и обичам“, „Есенна звукова картина“, „Съпровод с детски 
музикални инструменти“, „Музика за танци“, „Високи и ниски тонове“, „На-
родни музикални инструменти. Кавал“, „Да посрещнем Коледа с музика“, 
„Музикални инструменти. Пиано“, „Пролетта пристига с песни“, „Музикал-
ни инструменти. Цигулка“ и др.

Познавателните задачи на всяка страница са насочени към постига-
не на очакваните резултати: 

 разпознаване на слушани музикални произведения; 
 разпознаване на класически и български народни инструменти 

 (пиано, цигулка, кавал);
 подражателно свирене с детските музикални инструменти; 
 разграничаване на високи и ниски тонове и др.

В книжката е предложена система за проследяване на постиженията 
на детето и оценка на степента на достигане на заложените в норматив-
ната уредба очаквани резултати в началото и в края на учебната година. 

Книжката стимулира развитието на музикалните способности на де-
цата и уменията им да участват в различните музикални дейности.
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Познавателната книжка Моята приказна пътечка към българския 
език и литература осигурява индивидуалната работа на 4 – 5-годишно-
то дете за изпълнението на всички задачи, упражнения и дейности по 
образователно направление Български език и литература през цялата 
година.

Съдържанието на книжката е разработено и структурирано 
съоб разно темповете на развитие на детето в тази възраст и зало-
жените цели, задачи и изисквания на действащата нормативна уред-
ба. Темите са ориентирани към покриване на очакваните резултати 
от шестте образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически 
правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведе-
ние и Пресъздаване на литературно произведение. 

Включените в изданието над 40 различни по жанр литературни про-
изведения са умело съчетани с темите с езиково съдържание, с което е 
осигурена реална практическа възможност за стимулиране на детското 
речево развитие. Всички предложени теми са успешно интегрирани с 
образователния процес и по другите образователни направления.

Разработеното образователно съдържание покрива всички основни 
и допълнителни ситуации и гарантира плавния преход към трета подгот-
вителна група.

Книжката съдържа и система за проследяване на постиженията на 
детето, чрез която се проверява степента на усвояване на образовател-
ното съдържание в началото и в края на втора група и се оценява рав-
нището на постигане на заложените в Държавния образователен стан-
дарт очаквани резултати.
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Познавателната книжка Моята приказна пътечка към математиката 
включва 36 теми, чрез които е реализирано образователното съдържание от 
всяко от ядрата в направление Математика във втора възрастова група. Тя е 
предназначена за индивидуална работа на децата на 4 – 5 години. Предложе-
ните познавателни задачи, упражнения и дейности са част от проектираната в 
системата развиваща образователна среда. Тя включва както групови игрови 
форми, така и индивидуални, представени чрез различни илюстрации, които 
детето може да разглежда, да разказва за нарисуваното, да надграждат умени-
ята си за:

 сравняване и групиране на обекти (класификация на обекти);
 откриване на различни свойства за групиране;
 подреждане на обекти в сериационни редици и в редици 

 от алгоритмичен тип;
 разпознаване на различни образци;
 сравняване на количеството в две предметни групи;
 броене до пет и определяне на поредно място;
 разпознаване на местоположението на обект и неговите 

 пространствени измерения;
 моделиране на количество до пет в предметно-схематичен план;
 разпознаване на времеви еталони.

В книжката са включени и разнообразни изпълнителски действия за деца-
та – от подреждане на обекти, които са дадени в приложението, до оцветяване 
и ограждане на обекти. 

Познавателните упражнения са не само атрактивни за децата на тази въз-
раст, но са и съдържателно структурирани по степен на трудност и позволя-
ват да се диференцира, стимулира и надгражда индивидуалният опит на всяко 
дете.

В книжката са включени и задачи за проследяване на постиженията на де-
цата, които са критериално ориентирани към всяко от ядрата в направление 
Математика. Те отчитат нормативно зададените очаквани резултати и очер-
тават познавателния опит на детето в областта на математиката. 
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Познавателна книжка за 2. възрастова група

Познавателната книжка Моята приказна пътечка към изобразител-
ното изкуство е разработена за индивидуална работа на децата от вто-
ра възрастова група на детската градина. Тя съдържа 35 теми по рисуване 
с графични и живописни материали, апликиране и моделиране, които са 
съоб разени с възрастовите възможности на децата.

Характерно за книжката е това, че всяко дете може да изпълни поставената 
изобразителна задача на самостоятелна страница, като се съобразява с кратки-
те указания за извършване на дейността. В лявата половина на страницата са 
показани диференцирани по сложност образци (детски рисунки и апликации), 
онагледяващи етапите на изпълнение на конкретната изобразителна задача.

На отделни страници на вниманието на децата са представени репродукции 
на различни творби от изобразителното изкуство и изделия на грънчарството и 
килимарството. На определени страници са предложени упражнения за усвоя-
ване на графични умения във връзка с подготовката на децата за писане.

Познавателната книжка съдейства за:
 обогатяване, конкретизиране и диференциране на образните пред-

стави за обекти и явления от действителността чрез разкриване и 
изоб разяване на характерните им особености, установяване на при-
лики и различия между обекти от една предметна сфера;

 усвояване, затвърдяване и усъвършенстване на умения за работа с 
различни изобразителни материали, пособия и техники;

 подбиране на подходящи изразни средства с оглед на замисъла, жан-
ра и вида изобразителен материал;

 развиване на декоративен усет, чувство за ритъм и симетрия;
 запознаване със знаците за визуална информация и комуникация;
 развиване на познавателните психични процеси: асоциативно, комби-

нативно и образно мислене, репродуктивно и конструктивно въобра-
жение, памет и чувства;

 формиране на положителни личностни качества: самостоятелност, ак-
тивност, наблюдателност, любознателност и др.

Познавателната книжка съдържа изобразителни задачи, предназначени за 
осъществяване на процедури за проследяване на постиженията на децата.
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Познавателната книжка Моята приказна пътечка към конструиране-
то и технологиите съдържа модели и материали за индивидуална и групо-
ва работа на децата от втора възрастова група и осигурява изцяло работата 
през учебната година както в основните, така и в допълващите педагогически 
ситуации. 

Предложеното образователно съдържание е подкрепено с изработва-
нето на над 24 различни изделия, които са разпределени така във времето, 
че да подпомагат реализирането на съдържанието по останалите направле-
ния. Книжката създава оптимални условия 4 – 5-годишните деца неусетно да 
усъвършенстват уменията си за възприемане на различни образи и да фор-
мират способности за изразяване на индивидуалността си в конструктивно-
то действие, което се очертава на няколко равнища. Тези равнища отразяват 
личния  „почерк“ на детето и могат да служат като показатели за развитието му 
по посока на:

 изграждането на ориентировъчна схема на конструктивното действие
  (което пряко е свързано с планиращата функция на дейността);

 разработването на предпочитана стратегия на конструктивно действие 
 (свързана с индивидуалните характеристики);

 формиране на умения за определяне и реализиране на етапите на кон- 
 структивната хипотеза (свързана с равнището на взаимозависимости- 
 те: образ – конструкция – функция).

Практическата работа в изданието е насочена към анализ на снимки или 
схеми на модели и представени с помощта на образец указания за изработва-
не на опростени изделия от познатата на детето среда – превозни средства, 
мебели и уреди, играчки, животни и др. 

В тази възрастова група е желателно децата да се подпомогнат в процеса 
на самостоятелно създаване на конструктивни хипотези, на конструктивни ре-
шения и оперирането с тях в практически и игрови ситуации. Предложените 
в книжката модели на изделия са съдадени така, че децата в по-голямата им 
част да могат сами да реализират заложеното съдържание и да прилагат свои 
творчески решения.

В книжката е разработена и система от диагностични задачи за проверка 
на входното и изходното равнище на представите и уменията им по образо-
вателното направление и за оценка на степента на достигане за заложените в 
нормативните документи очаквани резултати. 
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Специален бонус 
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Познавателната книжка Моята приказна пътечка към българския 
език и литература е предназначена за индивидуалната работа на де-
тето през цялата година по образователно направление Български език и 
литература съобразно актуалните нормативни изисквания. 

Образователното съдържание се реализира чрез 36 интересни теми, 
които включват разнообразни занимателни задачи, упражнения и игри 
по български език и литература, като е постигнато умело балансиране 
между тях. Темите осигуряват оптимално съчетаване на обучението по 
езика и работата с литературни текстове. 

Темите са интегрирани в цялостния контекст на системата и допри-
насят за формиране и развиване на детската речева практика.

Включеното образователно съдържание покрива всички основни и 
допълнителни ситуации и осигурява плавния преход към втора група. 

Книжката съдържа и система за проследяване на постиженията на 
детето, чрез която се проверява степента на усвояване на образовател-
ното съдържание в началото и в края на първа група и се оценява рав-
нището на постигане на заложените в Държавния образователен стан-
дарт очаквани резултати.
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ТАЛОН ЗА ПОРЪЧКА
КЪМ „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“

Изберете начина на плащане: 

 В брой при получаване на представителя на „Клет България“

 По банков път с превод по сметка: BG07RZBB91551067253310 – Райфайзенбанк България ЕАД BIC: RZBBBGSF

В изпълнение на законовите изисквания предварително, изрично и доброволно давам своето съгласие за обработване на личните ми данни, както следва:
 С отбелязване на това поле заявявам, че предоставям изричното си съгласие „Клет България“ ООД, ЕИК 130878827, да съхранява, обработва и трансфе-

рира горепосочените лични данни за целите на предоставяне на услуги, свързани със закупуване на всички продукти, които се предлагат за продажба от 

„Клет България“ ООД. Посочените по-горе лични данни се обработват за срок от 20 години. 

Дата:  .......................................................  Подпис:  .......................................................

Регионален представител

Представлявани марки:

Имейл:

Телефон:

Да, искам да поръчам (минимум 10 комплекта):

Корична цена: 29,40 лв.

22,34 лв.Промоционална цена:

Образователна система „Моите приказни пътечки“ Брой 
групи

Брой 
комплекти

1. група Комплект познавателни книжки по всички образователни 
направления за 1. възрастова група (3 – 4 г.)

2. група Комплект познавателни книжки по всички образователни 
направления за 2. възрастова група (4 – 5 г.)

В случай че детската градина избере да работи с пълния комплект познавателни книжки от системата 
„Моите приказни пътечки“ за 1. група или за 2. група, като специален бонус издателството осигурява 
следните издания:

1. Комплект познавателни книжки по всички образователни направления

2. Достъп до електронните ресурси 

3. Книга за учителя, която включва тематично разпределение на основните и основните допълващи педагогически ситуации по 
образователните направления, проследяване на постиженията

4. Материали за учителя по музика – CD по музика

5. Дидактично табло за фронтална работа (1. група – табло „Природата около нас“, 2. група – табло „Сезоните“)

6. Детски метър за стена „Жираф“

Допълнителни 
помагала към 
системата, 
които можете 
да заявите:

Комплект 
дидактични 
табла за 
1. група (25 бр.)

Моето 
безопасно 
детство

1. 
група

За заявки 
се свържете с вашия регионален представител или 
изпратете поръчката си на order@klett.bg. 
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 31 ОКТОМВРИ 2019 г.

Трите имена: ............................................................................

Детска градина: ......................................................................

гр./с.  ............................Адрес: .................................................

Телефон:  .............................  имейл:  .......................................

Аз съм: Директор Учител Родител

Комплект 
дидактични 
табла за 
2. група (20 бр.)

НОВО НОВО НОВО

Учебно помагало за безопасно поведение  
на 4 – 5-годишни деца от втора група  

на детската градина

 Б
УЛ

ВЕ
СТ

 2
О

О
О

П
ри

казни  пътечк
и

ВЕСЕЛИ ИГРИ 
БЕЗ БЕДИ

НОВО


