
                               НЕОХОДИМИ МАТЕРИАЛИ И ПОСОБИЯ ЗА ПЪРВИ КЛАС 

           Уважаеми родители, през учебната 2021/2022 г. Вашите деца ще се нуждаят от: 

 10 броя тетрадки с тесни и широки редове; 

 10 броя тетрадки с големи квадратчета; 

 линия, молив, гума, цветни моливи, флумастери, пластилин, дъска за 

моделиране, акварелни бои, тънка и дебела четка за рисуване, блок за 

рисуване, гланцово блокче, ножичка, лепило( сухо), химикали – 5 бр. син цвят; 

 тефтерче; 

 лична карта с актуална снимка –  срок - до 17.09.2021г; 

 талон от личния лекар - срок - до 17.09.2021г; 

 цветни папки с копче – 1бр. червена ( Български език ), 1бр. синя( Математика),  

1бр. зелена ( Родинознание ), 1бр. жълта ( Технологии и предприемачество ), 

1бр бяла ( Изобразително изкуство ). 

Всички тетрадки и учебници трябва да бъдат подвързани с прозрачна подвързия, 

за да си познават съответния учебник  и с надписани етикети. 

Ежедневно учениците трябва да имат личен дезинфектант, предпазна маска ( поне 

2 броя), носни  и мокри кърпички. 

Желателно е всеки ученик за личното си шкафче да има кутия, в която да се 

поставят необходимите материали и пособия за часовете( шкафчето е с размер 

35/35 см). 

Ако ученикът /чката/ има хронично заболяване, установено от лекар, 

задължително да се представи необходимия документ от медицинско лице. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УЧЕБНИКЪТ  ПО  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИТЕ  УЧЕБНИ  ПОМАГАЛА СА: 

1. HELLO! English – Student s Book for the 1st  grade, изд.Просвета, автори: 

Емилия Колева, Елка Ставрева 

2. Езикови задачи за 1.клас, изд. „Просвета –София“- АД, автори: Красимира 

Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева 

3. Тетрадка за упражнение по писане за първи клас - №1,2,3, изд.Просвета 

4. Математика с Мат и Ема, изд.Просвета плюс, автори: Владимира Ангелова, 

Жана Колева 

5. Упражнителна тетрадка по математика за 1.клас /ТЕТРАДКА С ЦИФРИ/  

изд.Просвета 

6. Знам и мога – занимания по интереси за 1.клас при целодневна организация 

на обучението, изд. „Просвета – София“ - АД, автори: Георги Иванов, Вихра 

Янчева, Поли Рангелова 

 



 


