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ОБНОВЕНИТЕ УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ ПО 
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС 
 
 
 

   Олекотени и балансирани 
   Отлично онагледени 
   С ефективна методика  
   С акцент върху 

проектната дейност 
 
Преработени  според 
препоръките на водещи 
учители и експерти, на 
родители и общественици 
 

 



ОБНОВЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ: ОЛЕКОТЕНИ И БАЛАНСИРАНИ 

   Избегнати трудни понятия и редакция на текстове 
   Обновени  рубрики за допълнителна информация  
   Нови задачи за проучване и учебни проекти 
   Актуализирани данни за Европейския съюз 
   Достъпни уроци за преговор с игрови елементи 
   Нови цветни снимки  на обекти и паметници 

 
 
 
 



ОБНОВЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ: С ПО-МАЛЪК ОБЕМ 
 

Ви дават повече време за упражнение, преговор или подготовка за 
националното външно оценяване. 

   Две теми за нови знания по-  
малко и в двата учебника 

  Балансирано разпределение 
на темите по раздели 

  Обновени и олекотени теми 
за преговор и обобщение 

  Нови, по-кратки приложения 
в  учебника на С. Стоянова 
 

 



УЧЕБНИКЪТ НА М. РАДЕВА: НОВИ ТЕМИ ЗА ПРЕГОВОР 
 

   По-малко, но по-достъпни, интересни и разнообразни задачи  
  Задачи за прилагане на знанията в нови ситуации и игри 
  Работа с изображения като източник на информация 
Ви дават възможност да  осъществите приемственост и всяко 
дете да прояви способностите си и да усвои трайни знания.   



УЧЕБНИКЪТ НА С. СТОЯНОВА: НОВ НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР 
 

  Припомняне на понятията и уменията от 3. клас, 
  правилата за: описване на природни и исторически обекти, 
  за ориентиране във времето, вековете с арабски и римски цифри 
Ви дават възможност да  надграждате, а на децата – да упражняват 
уменията си  и винаги да имат пред очите си указанията за справка. 



ОБНОВЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ: ОТЛИЧНО ОНАГЛЕДЯВАНЕ 
 

И в двата обновени учебника: 
  Големи карти на природните области на две страници 
Ви позволяват да обучавате ефективно и да възлагате разнообразни 
задачи, а учениците – да работят активно в час и у дома, дори когато 
не разполагат с учебен атлас. 



ОБНОВЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ: ОТЛИЧНО ОНАГЛЕДЯВАНЕ 
 

   Речник на новите понятия с обяснения във всяка тема 
    Историческа карта и линия на времето в темите за миналото 
   По-едри, информативни и подходящи за възрастта илюстрации 
Ви позволяват да обяснявате нагледно и достъпно, а на децата – да 
усвояват трайно и да осмислят темите за миналото.  

 



ОБНОВЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ: МЕТОДИЧЕСКА ПРИЕМСТВЕНОСТ 
 

   Ясни и кратки указания за новите умения в 4. клас  
    за описване на: природни области и исторически обекти 
    и за поставяне на събития във времето 
Ви улесняват в развиването на познавателни умения, а учениците – в 
разбирането и осмислянето на съдържанието. 



УЧЕБНИТЕ ТЕТРАДКИ: ТЕСТОВЕ ЗА ПОДГОТОВКА ЗА НВО 
    По-малко на брой, но по-прецизни и достъпни задачи по теми 
    Тестове върху всички раздели по формата на външното оценяване 
за системна подготовка на всяко дете 
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