
Необходими учебници и помагала за отделните учебни предмети            

в четвърти клас 

 

БЕЛ – Четене: Читанка, учебна тетрадка по четене, тетрадка с широки 

редове;  

БЕ – Български език: учебник по БЕ, тетрадка с широки редове /2 броя – 

ако едната е у учителя за проверка,  другата е у детето/; учебна тетрадка 

№1, а след изписването й – №2, сборник; 

БЕЛ – КРУ /комуникативно-речеви умения/:  учебник по БЕ, учебна 

тетрадка по БЕ №3, тетрадка с широки редове. Тези тетрадки се дават на 

децата през седмица – само, когато имат да правят поправка на писмено 

съчинение или преразказ;   

БЕЛ – ИКЧ /извънкласно четене/: читанка или препоръчана за конкретния 

час книга; 

ЗИП – Български език и литература: помагало, което се съхранява  в 

класната стая и при необходимост ще се раздава за работа у дома; 

Математика: учебник по Математика, тетрадка с широки редове /2 броя – 

ако едната е у учителя за проверка,  другата е у детето/, сборник;  

ЗИП – Информационни технологии: помагало /работни картони/, 

тетрадка с широки редове, които се съхраняват в класната стая и при 

необходимост ще се раздават за работа у дома; 

           Човекът и природата: учебник, учебна тетрадка, тетрадка с широки 

редове, помагало;            

 Човекът и обществото: учебник, учебна тетрадка, тетрадка с широки    

 редове, атлас, сборник;   

Музика: учебник, нотна тетрадка; 

Домашен бит и техника: учебник по ДБТ, албум и комплект с 

приложения, мушама, ножица, сухо лепило, линия, молив /съхраняват се в 

класната стая/; 

Изобразително изкуство: учебник по ИИ, мушама, блок, бурканче, бои, 

четки /тънка и остра, плоска – малка, плоска – широка/, цветни моливи, 

флумастри /съхраняват се в класната стая/; 

Английски език – учебник, учебна тетрадка /ще се раздадат от учителите по 

АЕ/, тетрадка с широки редове, тетрадка – речник; 

СИП „Аз и обществото”: помагало и тетрадката по ЧО; 

Физическо възпитание и спорт: екип и задължителни, специално 

предназначени за салона спортни обувки; 

 Всеки ден е необходимо да се носи в училище: лична карта, 

ученическа книжка, бележник за връзка с родител, два подострени молива, 

две сини химикалки, острилка, гума, триъгълник, цветни моливи 

/флумастри/    

  

 

 


