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Съдържа книги с азбуката или 
числата, приказки, песни и една 
голяма изненада – фигурка за 
оцветяване от гипс, която е 
различна във всяко куфарче.

Съдържа 120 пъзела с букви, 
рисунки и думи. С тях се играят 
4 игри, с които детето лесно и по 
забавен начин ще научи азбуката.

Съдържа 120 пъзела с цифри и 
картинки. Запознава детето с 
числата,  учи го да ги сравнява, да 
брои, събира и изважда, да съставя 
задачи, умножава и дели. Включва 
приложение „Напиши и 
изтрий“.

Формат: 220х290х40 мм. Цена: 12, 90 лв.

Формат: 220х290х40 мм. Цена: 9, 90 лв.

Формат: 220х290х40 мм.      
Цена: 9, 90 лв.

Куфарче на изненадите

От А до    Я — куфарче с букви

Две и две — пъзели с числата

3+

3-8

3+

https://inapublishing.com/knizhka/kufarche-na-iznenadite/
https://inapublishing.com/knizhka/kufarche-s-azbukata-pazeli-s-bukvite/
https://inapublishing.com/knizhka/kufarche-chisla-pazeli/
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Карти
„АБ - азбука за начинаещи“ и 
„Пор-то-кал – гатанки на срички 
за плодове и зеленчуци“ са 
учебни помагала, с които най-
малките ще научат да разпознават 
буквите и да ги разделят на 
срички. Включени са забавни 
игри, гатанки и изненади! 

Формат: 69х99 мм. Цена: 6, 90 –  7, 90 лв.

Книжки от картон, подходящи за деца над 24 месеца. С тях ще учат животните, 
бебетата им, звуците, които издават.  С  „Да броим с пръстчета“ лесно ще 
научите най-малките да броят до 5. На всяка страница има рисунки и цифри. 
И още нещо… Има и малки дупчици за детски пръстчета.

Формат: 90х110 мм. Страници: 10 – 12. Цена: 2, 49 лв.

Книжки от картон с дръжки

НОВО!

https://inapublishing.com/knizhki/obrazovanie/karti/
https://inapublishing.com/knizhka/da-boim-prastcheta/
https://inapublishing.com/knizhka/bebetata-na-zhivotnite/
https://inapublishing.com/knizhka/koi-kakvo-kazva/
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Детето се упражнява  да пише печатните и ръкописните букви, както 
и цифрите. Всяка 
тетрадка съдържа 
приложение от типа 
„Напиши и изтрий“, 
за да се научи и 
най-палавото дете да 
пише.

Тетрадки за упражнение

Формат: 165х235 мм. 
Страници: 16. 
Цена: 1, 50 лв.
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Във всяка тетрадка – много страници за упражнения, игри, задачи и
приложение „Напиши и изтрий“.

Ученето — лесно и бързо

Уроци по писане с игри и задачи

Поредицата включва седем учебни помагала. За да е забавно, във всяко 
от тях има игри, рисунки за оцветяване и много стикери. Включени са 
страници „Напиши и изтрий“. Помагалата са одобрени от МОН.

Формат: 165х235 мм.  Страници: 16.  Цена: 1, 50 лв.                                                                               

Формат: 165x235 мм. Страници: 32. Цена: 2, 90 лв.

https://inapublishing.com/produkt-etiket/ucheneto-lesno-barzo/
https://inapublishing.com/produkt-etiket/tetradka-uprazhneniya/
https://inapublishing.com/produkt-etiket/tetradka-uprazhneniya/
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Учебни помагала

В помагалото има пет колони с 
буквите от А до Я. Детето разлиства 
картончетата и подрежда думи с 
3, 4 или 5 букви. На гърба на всяко 
картонче има примерни думи и 
рисунки за оцветяване.

Учебно помагало, с което децата се 
учат да събират,  броят и изваждат с 
числата от 1 до 20.  На гърба на всяко 
картонче има рисунки за оцветяване. 
Страниците са от картон и лесно 
могат да се разгръщат.

В помагалото има 20 гатанки 
за животни. Отговорите им 
са написани на срички, които 
са в разбъркан ред. Отгатнете 
гатанките и подредете сричките 
така, че да се получи едно от 
животните. Оцветете гърба на 
всяка картинка.

10 животни, които живеят в двора 
на село. Подредете ги по цвят и 
брой. След това обърнете книжката и 
подредете по цвят и брой други десет 
животни, които пък обитават гората.
Забавлявайте се, докато учите!

Формат: 235х85 мм. Страници: 32. Цена: 6, 90 лв.

Формат: 235х85 мм. Страници: 20. Цена: 6, 50 лв.

Формат: 235х85 мм. Страници: 20. Цена: 6, 50 лв.

Формат: 235х85 мм. Цена: 6, 50 лв.

Състави думи

Решавай задачи

Срички

Животни, цветове, цифри

Одобрено
от МОН

Одобрено
от МОН

https://inapublishing.com/knizhki/obrazovanie/spirali/
https://inapublishing.com/knizhki/obrazovanie/spirali/
https://inapublishing.com/knizhki/obrazovanie/spirali/
https://inapublishing.com/knizhki/obrazovanie/spirali/
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Намерете родителите 
на бебетата.  Съберете 
всяко животно със своето 
дете. Оцветете гърба на  
картончетата, изтрийте с 
влажно парцалче и рисувайте 
пак. 

Формат: 170х160 мм. Страници: 10. Цена: 7, 99 лв.

Животните и техните 
бебета
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Пъзели с буквите и числата

Пъзели с животни

Картонени пъзели от 20 елемента, подходящи за деца от 3 до 5 години.

Научете последователността на буквите и числата. На гърба на пъзелите 
има приложение „Напиши и изтрий“. В него децата могат да попълват 
букви и числа, които липсват и дори всеки сам да напише 
думи или да реши задачи.

Формат: 230х220 мм. Цена: 1, 99 лв.

Формат: 320х235 мм. Цена: 3, 40 лв.

2-4

НОВО!

3+

https://inapublishing.com/knizhki/obrazovanie/spirali/
https://inapublishing.com/knizhki/obrazovanie/pazeli/
https://inapublishing.com/knizhki/obrazovanie/pazeli/
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Системата е разработена, за да помогне на родителите и техните бъдещи
ученици. Тя изгражда ключови умения в подготовката за училище по 
български език и математика и дава по-голяма увереност. Поставя ясни цели 
при обучението в детската градина и заниманията вкъщи. Включва стикери, 
забавни игри, страници от типа „Напиши и изтрий“, система за оценяване. 
Формат: 215х285 мм. Страници: 32. Цена: 4, 50 лв.

Да поиграем — книжки с карти
Книгите от тази поредица 
развиват качества 
като концентрация, 
наблюдателност, логика и 
умение да се разсъждава. 
Съдържат съвети за 
загрижени родители и 
описание на увлекателни 
игри с картите. Да поиграем  
с  картите – това е интересно, 
забавно и полезно!
Формат: 250х240 мм. Страници: 12.  
Цена: 2, 90 лв.

Започвам да уча

Читателски дневник

Чрез читателския дневник всяко дете ще разбере 
и запише най-важните моменти от книгата, ще ги 
запомни и осмисли. В началото на учебната година 
ще може да си припомни бързо и лесно. 

Формат: 165х235 мм. Страници: 32. Цена: 1, 50 лв.

3+

https://inapublishing.com/produkt-etiket/zapochvam-da-ucha/
https://inapublishing.com/knizhki/obrazovanie/karti/
https://inapublishing.com/knizhka/chitatelski-dnevnik/
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Менталната математика е система, с която децата 
се научават да смятат бързо наум. Тя развива 
интелекта, паметта, въображението, тренира 
аналитичното и творческото мислене. Децата, 
които се занимават с ментална математика, могат 
по-лесно да се съсредоточават. Всички тези 
умения ги правят по-уверени и независими.

Вярно ли е, че октоподът е с три сърца? 
А дали има морета на Луната? Прочети 
най-удивителните истории за животните 
и за Космоса в двете книги от поредицата 
„Моята малка енциклопедия“. И за да е 
по-забавно, има рисунки за оцветяване, 
тестове и игри. Подходящи са за деца над 
5 години.

Формат: 210х285 мм. Страници: 48. Цена: 5, 49 лв.

Формат: 200х270 мм. Страници: 32. Цена: 4, 99 лв.
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Букви, числа, уча се да пиша

Енциклопедии

Ментална математика

В поредицата е показано как се изписва 
всяка буква или цифра стъпка по стъпка. В 
приложението „Напиши и изтрий” се пише 
многократно (с неперманентен флумастер) и 

се трие (с леко 
влажно памуче или 
кърпичка), докато 
се получи добър 
резултат. Ще се 
справите ли с това 
предизвикателство?

най-удивителните истории за животните 
и за Космоса в двете книги от поредицата 

тестове и игри. Подходящи са за деца над 

5+

5-7

Формат: 215х285 мм. Страници: 
24-28. Цена: 3, 90 лв.

НОВО!

https://inapublishing.com/produkt-etiket/obrazovatelna-poreditsa-s-drazhki/
https://inapublishing.com/produkt-etiket/entsiklopediya/
https://inapublishing.com/knizhka/mentalna-matematika/
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„Игри с приказни герои”, „Игри – фина моторика“ и „Игри – съедини точките“ са 
интересни, образователни и любими на децата. Развиват логическото им мислене, 
наблюдателността и фината моторика.

Тези фантастични работни 
книжки ще обогатят знанията на 
вашето дете по основните учебни 
предмети и ще му дадат по-
голяма увереност. Упражненията 
са изготвени от експерти и са 
съобразени с изискванията на 
учебната програма. Задачите 
тук са полезни и забавни. Има и 
приложение  „Напиши и изтрий“, 

където всеки може да се упражнява многократно. Книгите са идеални за 
подготовка за изпити, за домашно обучение и за почивка.

Формат: 165х235 мм. Страници: 64. Цена: 4, 99 лв.

Формат: 165х235 мм. Страници: 32 + 4 приложение + 4 стикери. Цена: 4, 99 лв.

Игри

Математика и Четене и писане

Разгледайте 

всички блокчета на 

inapublishing.com

4-6 4-74-7

Домашните животни 

Полезни факти, чудесни 
илюстрации, гатанки 
и задачи, които ще 
запознаят децата с 
домашните животни.
Формат: 165х235 мм. Страници: 48. 
Цена: 3, 90 лв.

3-5

НОВО!

https://inapublishing.com/knizhka/matematika/
https://inapublishing.com/knizhka/chetene-pisane/
https://inapublishing.com/produkt-etiket/poreditsa-igri/
https://inapublishing.com/knizhka/domashnite-zhivotni/
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Сборник от пет забавни авторски приказки с номинация 
в „Бисерче вълшебно“: „Горската сладкарница“, „Божко“, 
„Петльо в копривата“, „Лиско в малините“, „Приятелите на 
балона“.
Формат: 165х235 мм. Страници: 64. 
Мека корица. Цена: 4, 50 лв.
Твърда корица. Цена: 10, 90 лв.

„Петльо в копривата“, „Лиско в малините“, „Приятелите на 

Приказки за три минути

Колекция от най-хубавите класически приказки на Андерсен и братя 
Грим. Историите са  кратки и всяка от тях може да се прочете на детето 
за 3 минути. Сборниците 
съдържат приказките: 
„Малката русалка“, „Малката 
кибритопродавачка“, 
„Палечка“, „Принцесата и 
граховото зърно“, „Дивите 
лебеди“, „Седемте гарвана“, 
„Гъсарката“, „Жабокът цар“ и 
много други.
Формат: 215х275 мм. Страници: 48. 
Цена: 5, 50 лв. 

https://inapublishing.com/knizhki/prikazki/sborni-prikazki/
https://inapublishing.com/knizhki/prikazki/sborni-prikazki/
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Защо таралежчето Гошко се загуби и кой го 
намери? Как катеричката Тина забрави къде 
е прибрала храната за зимата? За тези и други 
заплетени случки ще прочетете в шестте 
книжки от поредицата „Животните и техните 
истории“.  Книгите са подходящи както за най-
малките, така и за деца, които вече се учат да 
четат.
Трите истории „Как се загубил таралежът 
Гошко“, „Катеричката Тина“ и „Патокът 
Александър, който си мислел, че няма 
приятели“, можете да намерите в луксозното 
издание с твърди корици!
Формат: 230х300 мм./195х260 мм.  Страници: 16. Цена: 3, 20 лв.

Формат: 195х260 мм.  Твърди корици. Страници: 48. Цена: 14, 99 лв.

Животните и техните истории

Как се загубил таралежът Гошко 
Три приказки за животни
© Издателство „Ина“ 2020 г.
© Edi� ons Hemma - BELGIUM

Издателство  „Ина“
Главен редактор: Георги Цонев
Маркетинг: Ина Цонева
Графичен дизайн: Лозана Ангелова

Разпространение: София,
бул. „Искърско шосе“ 19, 
книжна борса „Болид“, щанд 309, 
телефони: 0899851291; 0897 365 469

Защо таралежчето Гошко се загубило и кой го намерил? Как патокът Александър 
спасил от удавяне едно пиле? И защо катеричката Тина забравила къде е скрила 
зимнината си, докато се опитвала да лети. За тези и други заплетени случки ще 

прочетете в тази книга. Тя е подходяща както за най-малките, така и за деца, които 
вече се учат да четат.

Как се загубил
таралежът Гошко

Как се загубил таралежът Гошко 
Патокът Александър, който си мислел, че няма приятели 

Катеричката Тина

три приказки за животни

Три приказки за животни
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НОВО!

Български народни приказки

Всеки от сборниците съдържа 5 
приказки. „Сливи за смет и още четири 
приказки“ е с големи букви, за да четат 
лесно и най-малките.

Формат: 165х235 мм. Страници: 64. 
Мека корица. Цена: 4, 50 лв.
Твърда корица. Цена: 10, 90 лв. (Български народни 
приказки)

https://inapublishing.com/produkt-etiket/zhivotnite-istorii/
https://inapublishing.com/produkt-etiket/zhivotnite-istorii/
https://inapublishing.com/knizhki/prikazki/sborni-prikazki/
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Приказки с игри
Тази поредица включва над 20 български и класически заглавия, както 
и авторски приказки, с които се гордеем. В края на всяка книжка има 
2-4 страници с игри – лабиринти, съединяване на точки, рисунки за 
оцветяване. Формат: 165х235 мм. Страници: 16. Цена: 1, 20 – 1, 50 лв.
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Четене на срички

Дванадесет забавни 
истории, които лесно 
ще прочетете, защото 
думите са написани 
на срички. Книжката е 
полезна за всички, които 
сега се учат да четат.

Две книги с приказки за животни, в 
които всички думи са разделени на 
срички. Историите са интересни, 
а картинките – реалистични, 
буквите са едри и няма преноси.

Два сборника с по три 
любими приказки, 
в които думите са 
разделени на срички. 
Книжките са полезни 
за всички, които сега се 
учат да четат. Включват 
историите „Червената 
шапчица“, „Трите 
прасенца“, „Лисица 
сестрица“, „Котаракът 
в чизми“, „Маша и 
мечокът“ и „Петльо, 
Котаран и Лиса“.
Подходящи са за деца от 
4 до 7 години.

Формат: 165х235 мм. Страници: 48. 
Цена: 4, 50 лв.

Формат: 165х235 мм. Страници: 48. 
Цена: 4, 50 лв.

Формат: 165х235 мм. Страници: 48. 
Цена: 4, 50 лв.

Æèâîòíèòå
è òåõíèòå èñòîðèè

êíèãà 2

Ч ЕТЕНЕ  НА  СРИЧ КИ

Четене на срички
Животните и техните истории - книга 2
© Издателство „Ина“ 2021 г.
© Flamingo 
Главен редактор: Георги Цонев

Предпечат: Ина Цонева
Разпространение: София,
бул. „Искърско шосе“ 19, 
книжна борса „Болид“, щанд 309, 
телефони: 0899851291; 0897 365 469

offi  ce@inapublishing.com 4, 50 лв.

Æèâîòíèòå
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êíèãà 1

Ч ЕТЕНЕ  НА  СР ИЧ КИ

Четене на срички
Животните и техните истории - книга 1
© Издателство „Ина“ 2021 г.
© Flamingo 
Главен редактор: Георги Цонев

Предпечат: Ина Цонева
Разпространение: София,
бул. „Искърско шосе“ 19, 
книжна борса „Болид“, щанд 309, 
телефони: 0899851291; 0897 365 469

offi  ce@inapublishing.com 4, 50 лв.

Кратки приказки

Животните и техните истории

Сборници с приказки4-7

4-7

4-7

НОВО!

https://inapublishing.com/produkt-etiket/srichki/
https://inapublishing.com/produkt-etiket/srichki/
https://inapublishing.com/produkt-etiket/srichki/
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К
ИЛесно е да се чете

Поредицата „Лесно е да се чете“ е разработена за 
деца, които започват да се учат да четат.
Буквите са големи, историите – кратки и 
вълнуващи, няма преноси на думи.
Формат: 165х235 мм. Страници: 16. Цена: 1, 50 лв.

Книжки за оцветяване със стикери

Това са любими книжки за оцветяване, с които 
децата се забавляват... И с много стикери! 
Знаете ли как да оцветите картинката? Изберете 
цветния стикер в средата на книжката,  намерете 
мястото му и го залепете. След това вземете 
моливите или боичките и следвайте модела.

Формат: 165х235 мм. Страници: 16. Цена: 1, 50 лв.

Разгледайте 
всички на 

inapublishing.com

О
Ц

ВЕ
ТЯ

ВА
Н

Е

https://inapublishing.com/knizhki/prikazki/lesno-e-da-se-chete/
https://inapublishing.com/knizhki/knizhki-za-otsvetyavane/stikeri/


Книжки за оцветяване
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Тази поредица включва над 20 заглавия на различна тематика. Децата ще 
научат повече за буквите, цифрите, професиите и животните. А принцесите 
и колите са сред техните най-харесвани картинки за оцветяване. Песни, 
гатанки и стихчета са им любими. Формат: 165х235 мм. Страници: 16. Цена: 1, 00 лв.
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Стихчета и гатанки

Книжки за оцветяване с 
редове, на които децата да се 
упражняват да пишат буквите 
или цифрите. Включени са 
забавни стихчета за всяка буква 
и гатанки за цифрите.

Формат: 210х285 мм. Страници: 16.     
Цена: 2, 10 лв. – 2, 20 лв., 

Стихчета и гатанки

Коледни пъзели

Картонени книжки с дръжки (с песни)

Коледни игри

Картонени пъзели от 20 
елемента, подходящи за деца 
от 3 до 5 години.

Книжки с дръжки от картон 
за най-малките – „Песните, 
които пее всяко дете – 
Сладкопойна чучулига“ и 
„Песни за Коледа“. 

Коледна книжка със забавни лабиринти, много 
игри с букви и числа, разлики между картинки, 
сенки на герои и много други. Героите от игрите 
са Дядо Коледа, Рудолф, джуджета, снежни 
човеци, празнични елхи и подаръци. Подходяща 
за деца от 4 до 6 години.

Формат: 230х220 мм. Цена: 1, 99 лв.

Формат: 120х155 мм. Брой страници: 12. 
Цена: 3, 50 лв.

Формат: 210х280 мм. Брой страници: 16. Цена: 2, 10 лв.

НОВО!

2+

https://inapublishing.com/knizhka/stihcheta-za-bukvite/
https://inapublishing.com/knizhka/gatanki-za-tsifritre/
https://inapublishing.com/produkt-etiket/koleda/
https://inapublishing.com/produkt-etiket/koleda/
https://inapublishing.com/produkt-etiket/koleda/
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Куфарче “Весела Коледа”

Празнични приказки

Песни и страници за оцветяване

Съдържа тематични книжки с песни, 
приказки, рисунки за оцветяване и 
късметче за Новата година. Има и 
изненада – гипсова фигурка за елха, 
различна във всяко куфарче.

„Подаръци за джуджетата“, „Елхата, която искаше да танцува“ и „Приятелите 
на Рудолф“ са предложенията ни за една приказна и весела Коледа. 
Прочетете тези забавни истории на децата!

В книжката „Песни за Коледа“ сме събрали любимите песни за зимата и 
Коледа. Част от тях са: „Елхови 
лес“, „Тиха нощ“, „Зимна 
песничка“, „Снежинки“ и 
„Край елхата“. Оцвети всички 
картинки от „Весела Коледа“ 
и ги залепи в стаята си за 
украса. Тези книжки създават 
настроение и уют.

Формат: 220х290х40 мм. Цена: 12, 90 лв.

Формат 215х295 мм. Страници: 16.  
„Подаръци за джуджетата“и „Елхата, която искаше да танцува“ – цена: 2, 50 лв. 
„Приятелите на Рудолф“ – цена: 2, 90 лв.

Формат 215х295 мм. Страници: 16. 
„Весела Коледа“ – цена: 1, 90 лв. 
„Песни за Коледа“ – цена: 2, 90 лв. 
Формат 165x235 мм. Страници: 16. 
Цена: 1, 00 лв.

3+

https://inapublishing.com/produkt-etiket/koleda/
https://inapublishing.com/produkt-etiket/koleda/
https://inapublishing.com/produkt-etiket/koleda/



