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Весела азбука
7100053     295 ден.  

Весела азбука е ново, весело, 
дизајнерски разиграно издание 

на Просветно дело. Концептот е 
изучување на азбуката на лесен и 
едноставен начин. Учењето секогаш 
е поедноставно преку игра и забава, 
па затоа во прилог е дадена по една 
строфа што е асоцијација на буквата, 
можност за вметнување на буквата 
во празен простор, или да се погоди 
буквата според слика.

Тоа е интересно за децата, забавно 
и навистина резултатот е одличен за 
кратко време. Тоа е впрочем и целта 
на ова издание.

Сликозборница
7100016     286 ден.  

Славица Велева и Весна Пецева 

Изданието „Сликозборница“ 
овозможува детето да се мотивира 

да учи, но и јасно да ги искаже своите 
размислувања. Секое барање е 
разбирливо, јасно и прецизно, како за 
стручните лица така и за родителите, 
во правец на правилно усвојување 
на гласовите од македонската азбука 
и развивање на говорните вештини 
уште од најрана возраст.
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БУКВАР - со печетни 
и ракописни букви

7100022     390 ден.  

Тетратка за почетно 
пишување

511116     20 ден.  

Букварот со печатни и ракописни букви 
претставува прирачник по македонски 

јазик за лесно совладување на печатните 
и ракописните букви. Содржи прекрасни 
илустрации, песнички, упатства и простор 
за правнилно вежбање на буквите од 
македонскиот јазик. Со ова издание учениците 
лесно и забавно ќе ги научат печатните и 
ракописните букви.

АBС

Во светот на буквите
7100350     150 ден.  

Славица Велева и Весна Пецева 

Со помош на оваа боенка и вежбанка можеш 
лесно да научиш да ги пишуваш буквите. 

Ќе научиш и многу нови имиња на овошја и 
зеленчуци.
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Тетратка со елементи за 
пишување за I одд.

511166     60 ден.  

Учам да пишувам 
ракописни букви

511230     90 ден.  

Тетратката со елементи за пишување 
за прво одделение ќе му овозможи 

на ученикот/ученичката да ги осознае 
графичките елементи на буквите 
и да извежба прецизно грaфичко 
претставување на буквите.

Учам да пишувам 
печатни букви
511231     90 ден.  

Со оваа тетратка брзо и лесно ќе научите 
да пишувате печатни букви Со оваа тетратка брзо и лесно ќе научите 

да пишувате ракописни букви

АBС
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Весело читање
511147     281 ден.  

Да се развива интересот за книгата како 
извор на учење е цел на секој родител, 

а подоцна и на секој учител. И со овој 
прирачник имаме намера да ја постигнеме 
таа цел кај вашето дете, како и повеќето 
цели зацртани со Наставната програма за 
прво одделение, меѓу кои се:
l  да се оспособува за прераскажување, за 
раскажување и опишување;
l  да се запознае со литературата за деца;
l  да се оспособува за слушање, разбирање 
и доживување на содржината и пораката на 
литературните творби;
l  да се оспособува за откривање и 
доживување на
елементите од литературните творби 
(простор, време, настани и ликови);
l  да се запознае со творби од 
македонското народно творештво и преку 
интерпретација на стихотворби, гатанки, 
брзозборки да се поттикне да го вежба 
помнењето.

Овој прирачник е подготвен според Наставната 
програма за прво одделение и не случајно 

го нарековме Распеана букварка. Таа ќе ви 
помогне низ активностите осмислени како игра 
придружена со песна, вашите ученици/деца 
на најлесен и занимлив начин да ги постигнат 
следниве цели: 
l да се оспособат за визуелно препознавање 

на големите печатни букви од македонското 
кирилско писмо; 
l да ја препознаваат и покажуваат  буквата - 

пишаниот знак на определен глас во имињата 
на предметите и суштествата кои се запишани 
под сликите; 
l да го определуваат местото на соодветниот 

глас во имињата на суштествата и предметите 
претставени со слика (на почетокот, во 
средината или на крајот од зборот). 
За да им бидат лесни и интересни првите 

чекори во описменувањето, Распеанава 
букварка нуди интересна приказна за буквите 
кои се дружат со жителите на една ливада на 
која се одвива целото дејство. Низ приказната 

Распеана букварка
511146      281 ден.  

треба да ги водите вие, драги учители и 
родители. А задачите нека ги извршуваат сами. 
Преку доцртување и боење на контурите на 
буквите, во свеста на детето се зацврстува 
претставата за нивната форма, со што се 
создаваат предуслови за успешно почетно 
читање и пишување во наредното одделение. 

Со понудениот избор на песни што може 
да се пронајдат на интернет или на ЦД-иња 
од нашите детски музички фестивали, ќе 
придонесете за создавање на пријатна работна 
атмосфера.
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Јазични игри
511145     290 ден.  Нашите деца, се нашиот најголем предизвик 

на патот кон нивното осамостојување и 
оспособување за успешен од по животните 
врвици. И овој прирачник има интенција да 
помогне во тој процес на нивното оспособување, 
конкретно преку следниве основни цели:
l  спонтано и занимливо поттикнување за 
користење на говорот како основно средство за 
воспоставување на нови контакти, изразување на 
мислите, чувствата и доживувањата;
l воведување во слушање со разбирање на 
говорот на другите;
l оспособување за воспоставување на културен 
однос со луѓето од околината, како и за примена  
на соодветната јачина на гласот и темпото на 
говорот во конкретна говорна ситуација.   

Снимените материјали на ЦД-то ќе ви помогнат 
полесно и поуспешно да ги реализирате 
поставените цели.

Патуваме со  
Ена и Нина

7100150     140 ден.  

Јадранка Клисарова и  
Жаклина Ристовска

Изданието „Патуваме со Ена и Нина“ претставува 
едукативно издание за деца кое ќе ги внесе 

децата во светот на кирилицата, латиницата и 
уметноста!

Во мојата прва букварка „Ха-ха од Ш до А“ учењето 
на буквите се одвива низ еден креативен чин, преку 

кој малите умни глави се поттикнуваат да мислат, да 
поврзуваат, да откриваат, да споредуваат, да цртаат, да 
бојат, за на крај „мојата прва букварка“ да заврши со 
игриво и шеговито прашање: Но и Ш се шегува, се смее 
и прашува: „Ха–ха–ха, кој бисер е последен: Ш или А?“

Мојата прва букварка  
од Ш до А

7600863     200 ден.  
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Забавно е  
да се прави книга

7100151     170 ден.  

Зборувалки
7100074     300 ден.  

Лилјана Ѓорѓиоска 

С се запрашале ли некогаш како книгите 
се прават? Ова издание ќе ви го покаже 

токму тоа. Дознајте какви типови книги 
постојат, кој е процесот на правење книга 
и сѐ друго што е потребно да се знае околу 
самиот процес. Лилјана Ѓорѓиоска

З БОРУВАЛКИ е сликозборница која 
овозможува детето да се мотивира да учи, 

но и јасно да ги искаже своите размислувања. 
Секое барање е разбирливо, јасно и прецизно, 
како за стручните лица така и за родителите, во 
правец на правилно усвојување на гласовите од 
македонската азбука и развивање на говорните 
вештини уште од најрана возраст.

Мозгалки
7100409     250 ден.  

Книга за мали умни глави

Мозгалките се работни активности кои соодветствуваат 
на возраста за која се наменети. Го следат и го 

поттикнуваат развојот на моториката, на перцептивните 
способности и ги развиваат интелектуалните 
способности преку задачи кое се осмислени така што го 
поттикнуваат воочувањето на поврзаноста меѓу поимите. 
Исто така, ги зацврстуваат памтењето и концентрацијата, 
а се во согласност и со развојните логички опрации. 
Концепцијата на задачите е таква што МОЗГАЛКИТЕ ги 
мотивираат децата да ги употребат во нови ситуации 
сопствените знаења што ги имаат. Некои задачи го 
поттикнуваат развојот на говорните способности, 
односно, вербализацијата, некои разбирањето на 
социјалните и емоционалните врски низ интеракцијата со 
родителите или некој друг возрасен. 
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Паметни деца 
- математика 
- запознавање  
со околината

7100739     250 ден.  

Паметни деца 
- читање и разбирање 

- мерни единици
7100740     250 ден.  

Математика 

Запознавање на околината

Во оваа книга, на 48 страници се 
опфатени првите основни познавања за 

математиката, придружени со активности 
кои ќе му помогнат на детето подобро и 
полесно да ги разбере светот и околината 
во која живее. Од една страна, оваа книга ќе 
му помогне на детето да ги стекне првите 
математички вештини низ забава. Ќе научи 
да брои до 20, да собира и одзема, да 
препознава и пресликува геометриски форми, 
како и да се снајде и ориентира во просторот. 
Од друга страна, ќе се запознае и ќе го развие 
своето знаење за: човековото тело, Земјата 
и планетите, четирите годишни времиња, 
календарот, времето, животните, па дури и 
за храната. Благодарение на специјалната 
пиши-бриши страница, ќе може да вежба пред 
да ги заврши и реши сите вежби и активности 
во книгава. Незаменлива книга за равој на 
знаењето на детето! 

Читање и разбирање

Мерни единици

Во оваа книга, на 48 страници се 
опфатени првите основни познавања за 

математиката, придружени со активности 
кои ќе му помогнат на детето подобро и 
полесно да ги разбере светот и околината 
во која живее. Од една страна, оваа книга ќе 
му помогне на детето да ги стекне првите 
математички вештини низ забава. Ќе научи 
да брои до 20, да собира и одзема, да 
препознава и пресликува геометриски форми, 
како и да се снајде и ориентира во просторот. 
Од друга страна, ќе се запознае и ќе го развие 
своето знаење за: човековото тело, Земјата 
и планетите, четирите годишни времиња, 
календарот, времето, животните, па дури и 
за храната. Благодарение на специјалната 
пиши-бриши страница, ќе може да вежба пред 
да ги заврши и реши сите вежби и активности 
во книгава. Незаменлива книга за равој на 
знаењето на детето! 
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Тетратка за  
почетно пишување по 
математика за 1 одд.

511167     130 ден.  

Тетратка за  
почетно пишување по 
математика за 2 одд.

511267     130 ден.  

Тетратките нудат нијансирани решенија за секаков вид и обем на предзнаења со  кои 
првачињата стартуваат. На своевиден начин тие треба да одговорат на нивните потреби 

со претходно искористување на сознанијата со кои учениците располагаат.

Често родителите, а и некои наставници укажуваат на потребата од т.н. калиграфска 
оспособеност на првачињата која претходи на усвојување на цифрите во математичката 
писменост (како и на усвојување на печатните букви). Тоа се познатите линии, црти (исправена, 
коса, полукруг и слично) кои беа методски неприфатливи и прогласени за бесмислени 
активности кои немаат сознајни елементи, освен вежбата на ситната мускулатура на шаката.

Од оваа причина, во тетратката за почетно пишување, на  почетокот на секоја цифра претходат 
соодветни калиграфски елементи кои треба да се воочуваат во сооднос и  се ставени во 
функција на пишување на скоја  цифра пооделно.

Белата површина од страницата ученикот ја користи за усвојување на калиграфските 
елементи на цифрата. Линискиот систем ученикот го исполнува откако ке го усоврсши 
пишувањето на цифрата.

Сметаме дека за почетно пишување треба да се понудат едноставни линиски ситеми во 
квдратчиња со различна големина, кои постепено се намалуваат. Дадените насокои со 
стрелки го водат ученикот во правецот на правилно  обликување на секоја цифра, а линискиот 
стстем со квадратчиња го контролираат пишуваето но истовремено е оставен и простор за 
слободни движења кои ќе го поттикнуваат индивидуалното пишување на ученикот.
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Учиме да пишуваме 
броеви (1-20)

7100176     195 ден.  

Учиме да пишуваме 
броеви (1-50)

7100177     195 ден.  

Изданието „Учиме да пишуваме броеви“ 
претставува едукативно издание со кое 

децата лесно и забавно ќе ги научат правилно 
да ги пишуваат броевите од 1 до 20. Оваа 
вежбанка е неопходна алатка за изучување 
на броевите со инструкции за правилно 
пишување. 

Изданието „Учиме да пишуваме броеви“ 
претставува едукативно издание со кое 

децата лесно и забавно ќе ги научат правилно 
да ги пишуваат броевите од 1 до 50. Оваа 
вежбанка е неопходна алатка за изучување 
на броевите со инструкции за правилно 
пишување. 

Mоите први задачи
7100442     330 ден.  

Оливера Котева и Рената Брезовска

Изданието „Моите први задачи“ претставува едукативно 
издание за деца со кое што децата ќе ги направат првите 

чкори кон математиката.
Започни ги првите чекори кон математиката со оваа 

магична книга за пишување!
Изданието нуди лесен и забавен начин на изучување на 

броевите и задачите. Обиди се и напиши ги броевите и 
реши ги задачите, а ако погрешиш, не грижи се! Волшебните 
страници ќе ти помогнат да почнеш одново!
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Математика низ игра 
и забава за I одд

511158     160 ден.  

Математика низ игра 
и забава за II одд

511220     160 ден.  

Математика низ игра 
и забава за III одд

511313     160 ден.  

Дора - Математика  
за најмали!

7100909     120 ден.  

Дора - Забавни активности  
1, 2, 3...

7100937     120 ден.  

Изданијата „МАТЕМАТИКА низ игра и забава“ се наменети за ученици од раноучилишна возраст 
на основното образование, а изработени се според адаптираните наставни програми од 

Меѓународниот центар за наставни програми на Кембриџ (Cambridge International Examination 
Centre).Понудените активностите се приспособени на спецификите на возраста за која е наменето. 
Осмислени се за самостојна работа на ученикот, овозможува полесно остварување на целите за 
учење, а ги развива и логичко-математичките вештини и способности на децата.

Оваа едиција овозможува единствен образовен пристап кој му помага на вашето дете да 
стекне вештини кои се основа за стекнување знаење. Овие книги со активности ќе го внесат 

вашето дете во авантура за стекнување на знаење од областа на математиката!
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Можам да собирам!
7500937     450 ден.  

Можам да одземам - 
ОДЗЕМАЊЕ

7500938     450 ден.  

ОДЗЕМАЊЕТО може да биде лесно и 
забавно! Решете ги задачите со маркерот, 

а потоа повлечете надолу за да ги проверите 
решенијата! Супер наслови за градење 
самодоверба кај 5-годишни деца и постари!

Собирањето може да биде лесно и 
забавно! Решете ги задачите со маркерот, 

а потоа повлечете надолу за да ги проверите 
решенијата! Супер наслови за градење 
самодоверба кај 5-годишни деца и постари! 

Мојата голема книга  
со броеви

7100519     175 ден.  

Здраво другарчиња!

Изданието „Мојата голема книга со 
броеви“ претставува едукативно издание 

за деца со чија помош децата ќе имаат 
можност полесно и позабавно да ги научат 
броевите. Ова издание е неопходна алатка за 
всадување љубов кон математиката!
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Дора - Азбука
7100932     100 ден.  

Дора - Бои
7100933     100 ден.  

Дора - Форми
7100934     100 ден.  

Реши ги задачите во овие иновативнни изданија!  
Учи преку вежбање! Можеби на почеток ќе помислиш дека ти е 

тешко, но со почесто вежбање лесно ќе ги совладаш барањата на секоја 
страница. Учењето нека биде забава!

Мојот прв сликовен речник
7100599     195 ден.  

Секој збор ставен е во контекст на 
секојдневниот живот. Игра за учење низ 

забава. Над 500 илустрирани зборови чекаат да 
ги откриеш! Со помош на Штрумфовите, детето 
го збогатува зборовниот фонд и го открива 
задоволството на читањето.
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Дора - Форми
7100934     100 ден.  

Сунѓер Боб  
- Множење

7100988     236 ден.  

Започни подводна авантура 
со множење заедно со 

Сунѓерот Боб и неговите 
пријатели. Оваа вежбанка со 
множење на Сунѓерот Боб 
е осмислена да го поттикне 
развојот на основните 
вештини за множење и за 
решавање математички 
проблеми. Оваа вежбанка е 
богата со многу слики во боја 
од Сунѓерот Боб!

Учиме да броиме
7500884     200 ден.  

Вашето дете ќе може да 
научи да ги препознава 

броевите и да брои со 
помош на пиши-бриши 
книгата. По завршувањето, 
може да избрише и одново 
да запишува.

Броеви - Дора
7100911     100 ден.  

Научи да броиш на 
македонски и на англиски 

јазик заедно со Дора и 
пријателите!

Забавно тефтерче-книга за 
учење на броевите!

Учиме да цртаме
- 3Д форми

7500977     280 ден.  

Пиши-бриши книга 
Забавен и интересен 

метод на учење! Следи 
ги прикажаните чекори 
и набрзо ќе научиш да 
црташ 3Д форми. Вежбај 
на ПИШИ-БРИШИ таблата 
(задната внатрешна 
корица) со ФЛОМАСТЕРОТ. 
Ти се лизна раката? Не 
грижи се! Земи ткаенина 
или употреби го бришачот 
на врвот на капачето 
од твојот фломастер. 
Избриши и обиди се 
повторно и повторно 
– колку пати сакаш. И 
кога ќе мислиш дека си 
подготвен, нацртај ги 3Д 
формите во твојата книга! 
За кусо време ќе станеш 
вистински уметник!
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Ајде да учиме со Виктор
7100551     140 ден.  

Ајде да учиме со Виктор
7100553     140 ден.  

Ајде да учиме со Виктор
7100552     140 ден.  

Ајде да учиме со Виктор
7100554     140 ден.  

Едицијата „Ајде да учиме со Виктор“ е едукативно издание полно со 
содржини и вежби наменети за предучилишна возраст.  Изданието содржи 

вежби со кои детето лесно и забавно ќе ги научи буквите, броевите и формите!
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Учиме со волшебничките  
ENCHANTIMALS 

- учиме зборови
7500920     185 ден.  

Изданието „Учиме со Волшебничките 
Enchantimals” претставува едукативно и 

интерактивно издание за деца наменето за 
учење на зборовите. Страниците се пиши-
бриши и на тој начин детето ќе има можност 
да ги следи насоките за пишување, а доколку 
погреши да избрише и повторно да се обиде. 
Содржи постери лепенки!

Учиме со волшебничките  
ENCHANTIMALS 

- учиме математика
7500971     210 ден.  

Ајде да учиме математика со Enchantimals! 
Книгата содржи пиши-бриши страници, 

постер и многу лепенки. Со помош на пиши-
бриши страниците, вежбај математика 
одново и одново!

Броеви до 20
7100119     100 ден.  

Изданието „Броеви до 20“ претставува 
едукативно издание за деца кое 

изобилува со задачи и активности кои ќе им 
помогнат на децата полесно да ги научат 
броевите до 20.
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Собирање со Маја и Даме
7100120     80 ден.  

Одземаање со Маја и Даме
7100121     80 ден.  

Изданието „Собирање со Маја и 
Даме“ претставува вежбанка која 

ќе ти овозможи, исто како на Маја и 
Даме, да станеш шампион за собирање. 
Постепено, преоѓајќи од едно на друго 
ниво, ќе стекнуваш знаења преку кои ќе 
успееш да ја освоиш математиката!

Изданието „Одземање со Маја и 
Даме“ претставува вежбанка која ќе 

ти овозможи, исто како на Маја и Даме,  
да станеш шампион за одземање. 
Постепено, преоѓајќи од едно на друго 
ниво, ќе стекнуваш знаења преку кои ќе 
успееш да ја освоиш математиката!

Среќно!
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Делење со Маја и Даме
7100123     80 ден.  

Множење со Маја и Даме
7100122     80 ден.  

Изданието „Делење со Маја и Даме“ 
претставува вежбанка која ќе ти 

овозможи, исто како на Маја и Даме,  
да станеш шампион за делење. 
Постепено, преоѓајќи од едно на друго 
ниво, ќе стекнуваш знаења преку кои ќе 
успееш да ја освоиш математиката!

Среќно!

Изданието „Множење со Маја и Даме“ 
претставува вежбанка која ќе ти 

овозможи, исто како на Маја и Даме,  
да станеш шампион за множење. 
Постепено, преоѓајќи од едно на друго 
ниво, ќе стекнуваш знаења преку кои ќе 
успееш да ја освоиш математиката!

Среќно!
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Весела математика  
- собирање и одзземање бр.1

7500854     190 ден.  

Весела математика  
- собирање и одзземање бр.2

7500855     190 ден.  

Весела математика  
- множење

7500856     190 ден.  

Весела математика  
- делење

7500857     190 ден.  

Идеална книга за вежбање на основните математички операции: собирање 
и одземање. - Нуди едноставни и оригинални методи со кои децата ќе учат 

низ игра. - Содржи најразновидни активности и математички задачи, како и 
страница со решенија за проверка на резултатите. - Книга создадена да ги 
поттикне децата и да им го доближи фасцинантниот свет на математиката.

Идеална книга за учење и вежбање на 
таблиците за множење. Исто така, содржи и 

почетни задачи со делење. - Нуди едноставни 
и оригинални методи со кои децата ќе учат 
низ игра. - Содржи најразновидни активности 
и математички задачи, како и страница со 
решенија за проверка на резултатите. - Книга 
создадена да ги поттикне децата и да им го 
доближи фасцинантниот свет на математиката.

Идеална книга за вежбање задачи со 
делење. Нуди едноставни и оригинални 

методи со кои децата ќе учат низ игра. Содржи 
најразновидни активности и математички 
задачи, како и страница со решенија за проверка 
на резултатите. Книга создадена да ги поттикне 
децата и да им го доближи фасцинантниот свет 
на математиката.

Пишуваме  
со пожарникарот Сем

7500919     185 ден.  

18

Prosvetno delo



Пишуваме  
со пожарникарот Сем

7500919     185 ден.  

Поврзи ги броевите
7500921     140 ден.  

Поврзи ги професиите
7500922     140 ден.  

Изданието „Пишуваме со пожарникарот 
Сем” претставува едукативно и 

интерактивно издание за деца наменето за 
учење како да се пишуваат букви и зборови. 
Страниците се пиши-бриши и на тој начин 
детето ќе има можност да ги следи насоките 
за пишување, а доколку погреши да избрише 
и повторно да се обиде. Содржи постери 
лепенки!

Изданието „Поврзи ги броевите со 
пожарникарот Сем“ претставува 

едукативно и интерактивно издание за 
деца кое нуди нов пристап за изучување на 
професиите. Децата ќе се забавуваат вртејќи 
ги страниците за да ги поврзат броевите со 
сликите. Благодарение на интерактивниот 
пристап учењето се претвора во вистинска 
игра!

Изданието „Поврзи ги професиите 
со пожарникарот Сем“ претставува 

едукативно и интерактивно издание 
за деца кое нуди нов пристап за 
изучување на професиите. Децата ќе 
се забавуваат вртејќи ги страниците 
за да ги поврзат професиите со 
превозните средства. Благодарение на 
интерактивниот пристап учењето се 
претвора во вистинска игра!
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Ајде да боиме
7100052     195 ден.  

Ајде да боиме
7100061     190 ден.  

Изданието „Ајде да боиме“ претставува 
едукативно издание за деца од 4 до 6 

годишна возраст. Изобилува со активности 
за боење наменети за оваа годишна 
возраст, лесни и забавни за завршување 
при што децата ќе добијат желба и 
мотивација за учење. 

Изданието содржи повеќе од 50 лепенки.

ИзИзданието „Букварка“ претставува неопходна 
алатка за успешно изучување на буквите од 

македонската азбука.
Содржи:
l Запознавање на графичката структура на буквите
l Пишување на буквите
l Забележување на различната положба на буквите 

во зборот
l Решавање задачи насочени кон запознавање на 

буквите.

Учиме колку е часот
7500883     200 ден.  

Едукативна сликовница за изучување на 
часовникот и времето што го покажува. 

Во исто време е и забавна сликовница 
бидејќи на лакираните страници децата 
имаат можност да ги цртаат стрелките, 
броевите на часовникот и слично, и 
доколку згрешат со магичниот фломастер 
да избришат!
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За сите по нешто
7100023     195 ден.  

Сакам сè да знам
7100024     195 ден.  

Изданието „За сите по нешто“ претставува 
едукативно издание за деца од 5 до 6 

годишна возраст. Изобилува со активности 
наменети за оваа годишна возраст, лесни и 
забавни за завршување при што децата ќе 
добијат желба и мотивација за учење.

Изданието содржи повеќе од 50 лепенки.

Изданието „Сакам сѐ да знам“ претставува 
едукативно издание за деца од 4 до 6 

годишна возраст. Изобилува со активности 
наменети за оваа годишна возраст, лесни и 
забавни за завршување при што децата ќе 
добијат желба и мотивација за учење.

Изданието содржи повеќе од 50 лепенки.

Научи да гледаш на 
часовник

7100484     145 ден.  

Изданието „Научи да гледаш на часовник“ 
претставува едукативно издание за деца со 

чија помош децата лесно и забавно ќе научат да 
го гледаат часовникот.
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Учиме колку е часот
7100062     170 ден.  

Бонтон за секој ученик
7100063     170 ден.  

Мојот учител, СЕМАФОР
7100592     430 ден.  

Оваа сликовница е наменета за 
сите вас кои сакате да научите 

како се мери времето. Во тоа ќе ви 
помогне познатиот часовничар Даме.

Добре дојдовте во мојата 
работилница! Запознајте го Марко. 
Тој, како и вие, сака да научи како 
се одредува времето со помош на 
часовник.

За идните дами и господа,
Од нашето однесување зависи какво мислење ќе имаат 

другите за нас.
Постојат точно утврдени правила на однесување, познати 

под името бонтон. Овој прирачник за убаво однесување, 
на сликовит и забавен начин ги доближува правилата 
на убавото однесување во секојдневните ситуации, а со 
енигматиката Ќе имате можност и да се забавувате. Ќе 
пронајдете интересни информации за ситуациите во кои 
убавото однесување може да дојде до израз.

Интересна едукативна сликовница за: Како се поминува 
улица? Што значат сообраќајни знаци и сигнализација?

Со помош на оваа прекрасна звучна книга ќе научиш се за 
безбедно однесување на улица, во парк или во двор.

Притисни ги копчињата, научи ги сообраќајните знаци и 
звуците на возилата и уживај во неколку весели песнички.
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Сообраќајни почетоци
7100064     170 ден.  

Здраво другарчиња!

Добре дојдовте во училиштето 
СООБРАЌАЈНИ ПОЧЕТОЦИ.  

Јас сум полицаецот Миле и ќе ве 
запознаам со основните правила 
кои се важни во сообраќајот. Но, 
за да бидете безбедни пешаци и 
вешти возачи на своите велосипеди, 
ролерки, тротинети, потребно е 
да стекнете основни знаења за 
сообраќајот. Се надевам дека убаво 
ќе се дружиме и дека сите успешно 
ќе го положите првиот сообраќаен 
испит!

Цале и четирите 
годишни времиња

7100015     286 ден.  

Забавно-едукативна сликовница која 
ќе му помогне на детето да ги научи 

годишните времиња низ забава! оваа 
сликовница има интересни раскази 
и активности кои на децата ќе им 
помогнат брзо и лесно да ги научат 
годишните времиња и воедно, да 
сфатат по што се разликуваат тие.
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Математика за 5-7 години
7100055     160 ден.  

Илустриран буквар  
за 5-7 години

7100054     160 ден.  

Учи и научи го македоснкиот јазик низ 
забава. Вежбај го македонскиот јазик 

преку пишување, цртање, броење и боење.

Оваа книга нуди многу активности кои ќе ги 
воведат децата на 6 - годишна возраст во 

светот на броевите.
Цртањето, боењето, сметањето...се само некои 

од предизвиците со кои децата ќе се сретнат во 
оваа книга.

Весела еко математика
7100144     105 ден.  

Автори: Билјана Крстеска-Папиќ, Станка 
Баџакова и Билјана Брауновиќ

Изданието „Весела еко математика“ е 
едукативно издание за деца кое содржи:
l едукативни песнички за деца
l активности за поврзување и боење
l Броење и собирање
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Запознајте ги  
своите сетила

7100057     150 ден.  

Од оваа невројатна книга на сликовит начин ќе 
дознаете и ќе видите зошто се толку важни 

очите, носот, кожата, ушите и јазикот. Отворете 
ги клапните на секоја страница и ѕирнете 
во внатрешноста на телото за да можете да 
дознаете што се случува.

Од оваа невројатна книга на сликовит начин 
ќе дознаете и ќе видите зошто се толку 

важни срцето, белите дробови, мозокот....  
Отворете ги клапните на секоја страница и 
ѕирнете во внатрешноста на телото за да 
можете да дознаете што се случува.

Од каде ни се  
вакви мускули

7100058     150 ден.  

Другарување со Јана и Јане
7100165     120 ден.  

Рената Брезовска, Оливера Котева и Ирена 
Христовска

Изданието „Дургарување со Јана и Јане“ 
претставува едукативно издание за деца кое 

содржи многу активности и задачи за успешно 
совладување на таблицата множење и делење до 
100. Наменето е за деца од 8 до 10 годишна возраст.
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Јане и Јана со 
формите и фигурите

7100103     100 ден.  

Јане и Јана со 
броевите до 10
7100126     155 ден.  

Автори: Јадранка Клисарова и Жаклина Ристовска

О ва едукативно издание е наменето за деца од 6 до 7 
години и има за цел да им помогне на децата преку 

игра да се запознаат со геометриските тела и фигури.  
Со секоја страница од сликовницата детето е поставено 
пред предизвик во кој се бара да препознава, именува, 
бои, заокружува или доцртува геометриски тела или 
фигури. Со секое поставено барање кај детето се развива 
логичкото размислување, се поттикнува креативноста и 
желбата за создавање нешто ново. Пред се детето може 
самостојно да учи, а воедно и да се забавува.

Концептот на овој наслов е децата преку слика 
со елементи да бројат и пребројуваат за да го 

осознаат соодветниот број.
Овде се опфатени броевите до 10. На секоја 
страница има задача, дали да се заокружи 
бројот, дали да се обои, да се напише споре 
испрекината линија и сл.  Насловот нуди 10 
картонски подлоги кои се перфорирани и на 
кои треба по испрекината линија да се напише 
бројот, а има и мини карти со броевите до 10.
Улете ги броевите до 10 на лесен и забавен 
начин!

Сликовницава е наменета за деца од 6-8 години 
и има за цел да им помогне на децата преку 

игра да се запознаат со формите, фигурите, 
броевите, множествата, собирање и одземање 
до 20. Со секоја страница од сликовницата детето 
се поставува пред одредени барања, така што, 
кај него се развива логичко размислување, се 
поттикнува способноста за анализирање и желбата 
за создавање нешто ново.

Јане и Јана во зима 
7100152     130 ден.  
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Јане и Јана мерат
7100163     100 ден.  

Јане и Јана  
множат и делат
7100141     100 ден.  

Автори: Јадранка Клисарова и Жаклина Ристовска

О ваа едукативна сликовница е наменета за деца од 8 
до 10 години и има за цел да им помогне на децата 

преку игра да се запознаат со единиците мерки. Со 
секоја страница од сликовницата детето се поставува 
пред одредени барања, така што, кај него се развива 
логичкото размислување, се поттикнува способноста за 
анализирање и желбата за создавање нешто ново. 

Автори: Ирена Христовска, Оливера Котева, Рената Брезовска

Драго другарче!

Единствен предизвик и мисла која стоеше пред авторите при 
создавањеето на оваа сликовница, боенка, работен лист, 

наставно помагало за наставниците и родителите беше да им 
го олесниме процесот на усвојување на таблицата множење на 
нашите најмили. Во корелација со сознанијата од психологијата, 
која вели дека преку боја и одредена местоположба на 
броевите, во нашиот случај бараните производи на прстите 
на дланките на детето, лесно и брзо се меморира таблицата 
множење, за потоа уште поедноставна и побрза да е нејзината 
практична применливост во секојдневнието на детето.

Оливера Котева и Рената Брезовска

Изданието „Јана и Јане се натпреваруваат по 
математика“ претставува едукативно издание за деца 

кое содржи активности и задачи по математика наменети 
за 9 и 10 годишна возраст.

Јане и Јана се натпреваруваат  
по математика

7100305     150 ден.  
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Мојот атлас на морињата
7500940     220 ден.  

Мојот атлас на животните
7500941     220 ден.  

Изданието „Мојот атлас на морињата“ 
претставува едукативно издание за деца 

кое нуди нов пристап на учење. Преку новиот 
метод што го нуди ова издание децата ќе 
имаат можност на лесен и забавен начин да 
ги научат морињата и морските животни. 
Книгата содржи многу лепенки и голем 
постер. Детето ќе научи мошне голем број 
на факти и занимливости преку забавен и 
интерактивен начин!

Изданието „Мојот атлас на животните“ 
претставува едукативно издание за деца 

кое нуди нов пристап на учење. Преку новиот 
метод што го нуди ова издание децата ќе 
имаат можност на лесен и забавен начин 
да ги научат животни и пределите каде што 
живеат. Книгата содржи многу лепенки и 
голем постер. Детето ќе научи мошне голем 
број на факти и занимливости преку забавен 
и интерактивен начин!
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СПОРТСКИ ВЕШТИНИ претставува водич 
кој ќе ти помогне да го усовршиш твојот 

омилен спорт, чекор по чекор, без разлика 
дали станува збор за грбно пливање, краул, 
градно пливање или пеперутка. Ќе те научи 
како да изведуваш штафетно и комбинирано 
пливање. Специјалните комисиски издадени 
фотографии прикажуваат практични стратегии 
за учење на вештините. Деталните инструкции 
нудат проникливо разбирање н атехниките и 
на тренинзите. Вклучува совети и информации 
за тренинг, облека, опрема, исхрана и тимско 
пливање. Доведи се на повисоко ниво!

Пливање  
- спортски вештини 

7100502     299 ден.  

Мојата прва книга со 
прозорчиња -  ЕМОЦИИ

7500954     310 ден.  

Мојата прва книга со 
прозорчиња -  ЕМОЦИИ

7500955     310 ден.  

Изданието содржи 6 волшебни 
прозорчиња, симпатични илустрации 

комбинирани со неверојатен 
механизам: учењето како да се 
искажуваат емоциите никогаш не било 
олку... волшебно! Отвори го прозорчето 
на оваа страна и ќе видиш што се 
случува кога неправилно ги искажуваш! 
Отвори го прозорчето на оваа страна и 
ќе видиш што се случува кога правилно 
ги искажуваш!

Изданието содржи 6 волшебни 
прозорчиња, симпатични илустрации 

комбинирани со неверојатен механизам: 
учењето ВОЛШЕБНИ ЗБОРОВИ никогаш 
не било олку... забавно! Отвори 
го прозорчето на оваа страна и ќе 
видиш што не треба да направиш за 
да постапиш правилно! Отвори го 
прозорчето на оваа страна и ќе видиш 
што треба да направиш за да постапиш 
правилно!
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Човечко тело
7100298     295 ден.  

Оваа мини енциклопедија е наменета за 
деца кои сакаат одблизу да го запознаат 

човечкото тело и да си ги прошират своите 
знаења од оваа област.

Ќе имаат можност да научат повеќе за: 
коските, мускулите, за сите сетила, за срцето, 
мозокот, органите за варење, дишењето, 
хигиената итн.

Содржината е поткрепена со илустрации 
кои на детски и разбирлив начин прават 
спој на цртежот со текстот. Тоа е се со цел 
да биде содржината достапна до детскиот 
ум и на брз, лесен и сликовен начин да се 
меморираат одредени информации.

Планетата Земја
7500864     295 ден.  

Oваа мини енциклопедија е за 
сите деца кои се љубители на 

планетата Земја и сите нејзини тајни 
и природни сили и убавини. Каде е 
нашата планета во сончевиот систем, 
колку е оддалечена од Сонцето, од 
што се состои јадрото на Земјата, што 
се вулкани и земјотреси, какви водни 
површини има, планини, шуми итн. 
Читајте ја оваа енциклопедија и ќе 
дознаете се за планетата Земја
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50 прашања за... 
ЧОВЕКОВОТО ТЕЛО
7500975     250 ден.  

50 прашања за... СПАС 
НА НАШАТА ПЛАНЕТА

7500975     250 ден.  

Книга + подлога за игра со дигитална 
игра МЕМОРИЈА + лепенки Во оваа 

книга станува збор за сето она за кое си се 
прашувал за човековото тело. Ќе дознаеш 
сѐ за коските, за мускулите и многу, многу 
други нешта... Ова не е енциклопедија или 
некаква продлабочена анализа. Ова е нешто 
многу подобро. Ова е брз и забавен начин да 
учиш низ игра. Како се користи? Оваа книга 
може да ја користиш на два начина: • Првин 
прочитај ја книгата и откако ќе отркиеш сѐ 
за човековото тело, ќе бидеш подготвен да 
ја играш играта. • Почни веднаш со играта 
и користи ја книгата за да си ги провериш 
одговорите. Секое прашање на подлогата 
за игра упатува на страницата на која ќе го 
најдеш одговорот. (Еден играч може да ја 
игра улогата на судија и да ги проверува 
сите одговори во книгата.) Правилата ќе ги 
најдеш на страница 2. + Дигитално искуство 
– Скенирај го QR кодот со твојот паметен 
телефон. Со ова ќе имаш пристап до играта 
меморија!

Книга + подлога за игра со дигитална игра 
МЕМОРИЈА + лепенки Во оваа книга станува 

збор за сето она што сакаш да го дознаеш за 
тоа како да ѝ помогнеш на нашата планета. 
Ќе отркиеш сѐ за климатските промени, за 
загрозените видови и многу, многу други 
нешта... Ова не е енциклопедија или некаква 
продлабочена анализа. Ова е нешто многу 
подобро. Ова е брз и забавен начин да учиш 
низ игра. Како се користи? Оваа книга може да 
ја користиш на два начина: • Првин прочитај ја 
книгата и откако ќе отркиеш сѐ за климатските 
промени, ќе бидеш подготвен да ја играш 
играта. • Почни веднаш со играта и користи 
ја книгата за да си ги провериш одговорите. 
Секое прашање на подлогата за игра упатува 
на страницата на која ќе го најдеш одговорот. 
(Еден играч може да ја игра улогата на судија 
и да ги проверува сите одговори во книгата.) 
Правилата ќе ги најдеш на страница 2. + 
Дигитално искуство – Скенирај го QR кодот 
со твојот паметен телефон. Со ова ќе имаш 
пристап до играта меморија!
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Како да се однесуваме на забава
7500310     250 ден.  

Како да се однесуваме на одмор
7500311     250 ден.  

Како да се однесуваме во парк
7500313     250 ден.  

Оваа книга има за цел да ги прикаже 
секојдневните ситни потешкотии со кои се 

среќаваат децата кога одат на забава. Овој наслов 
е посебен не само поради тоа што родителите 
им посочуваат на децата како да се однесуваат, 
туку и самите деца да си помагат едни на други со 
правилни совети.

Ова издание претставува едукативно издание 
за деца со насоки за тоа како треба да се 

однесуваат на одмор.

Серијата наслови Бонтон за деца ги разгледува 
малите потешкотии со кои често се среќаваат 

момчињата и девојчињата во секојдневниот живот. Во 
оваа прекрасна приказна, Лиле, Јулиа, Клара и Томи, 
заедно со останатите деца си играат во паркот. Тие 
учат како да чекаат на ред да се лулат на лулашката, 
како безбедно да го возат велосипедот, да не фрлаат 
отпадоци наземи и како заедно да се забавуваат, а 
воедно да бидат внимателни кон останатите во паркот 
Предложените активности вклучуваат и игри кои се 
играат на игралиштата во паркот.
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Англиски  
- низ игра до знаење

7500863     149 ден.  

Кисел дожд,  
Loony Tunes

7500876     195 ден.  

Озон, да, благодарам!  
Loony Tunes

7500878     195 ден.  

Изданието „Англиски низ игра до знаење“ претставува 
едукативно издание за деца на англиски јазик. 

Детето преку интересни активности ќе може да ја научи 
англиската азбука, броевите, деловите од човечкото 
тело и други основни поими за почетно изучување на 
англискиот јазик.

Шумите, езерата, реките ...и многу значајни 
споменици се наоѓаат во опасност. Дали 

знаеш зошто? Поради киселиот дожд што е толку 
опасен и кој уништува се околу себе. Откриј што и 
колку можеме ние нешто да преземеме? Во оваа 
сликовница ќе најдеш мали трикови како да ја 
заштитиш животната средина.

Планетата Земја е опкружена со заштитна обвивка од 
гасови што не заштитуваат од штетни Сончеви зраци. 

Но во последните години, поради големата дупка на 
оваа обвивка има многу проблеми на глобално ниво. 
Ако сакаш да помогнеш оваа дупка да не се шири, мора 
нешто да преземеш. Во оваа сликовница ќе најдеш 
совети како да не ја уништуваме озонската обвивка и 
како да и помогнеме на природата.
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Кученца
7100443     274 ден.  

Риби
7100444     274 ден.  

Кученца е едукативно издание кое содржи 
прекрасни фотографии од кучиња кои 

со помош на 3Д очилата децата ќе имаат 
можност да ги гледаат фотографиите во 3Д.

РИБИ е едукативно издание кое содржи 
прекрасни фотографии од риби кои со 

помош на 3Д очилата децата ќе имаат можност 
да ги гледаат фотографиите во 3Д.

Fun Puzzle Book
7100051     295 ден.  

Изданието „Fun Puzzle Book” е 
едукативно издание на англиски 

јазик кое зодржи активности за 
боење, цртање, решавање логички 
задачи, броење и загатки.

Игри во домот
9100858     290 ден.  

ИГРИ ВО ДОМОТ е прирачник за деца кој ќе ви 
помогне да ги организирате активностите во 

домот на мошне позабавен начин. 
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Пролет
9100016     200 ден.  

Лето
9100017     200 ден.  

Есен
9100018     200 ден.  

Сонцето сѐ повеќе грее, цвеќињата цутат, а 
на небото летаат безброј птици. Пролетта 

пристигна. Ова е една книга, во серијата од 
четири прекрасни книги, со едноставни прашања 
и активности за помалите деца, како и водич за 
родителите. Децата низ игра и забава ќе дознаат 
многу работи за ова годишно време!

Времето е топло и учебната година заврши.  
Дојде летото. Децата можат да возат 

велосипеди, да играат со топка, да пливаат 
во базените или езерата. Ова е една книга, 
во серијата од четирите прекрасни книги, со 
едноставни прашања и активности за помалите 
деца, како и водич за родителите. Децата низ 
игра и забава ќе откријат колку убаво може да 
се забавуваат во текот на летото.

Лисјата паѓаат од дрвјата, а птиците се селат 
на југ. Есента пристигна и природата се 

подготвува за зимата што доаѓа. Еве една книга 
за девојчињата и момчињата со која можат 
да уживаат во дождливите попладниња. Таа е 
една од серијата четири прекрасни книги со кои 
едноставни прашања и активности за помалите 
деца, во која е застапен и водич за родителите на 
последните страници. Децата ќе откријат колку 
убаво можат да се забавуваат наесен!

Деновите се студени и паѓа снег. Голем дел 
од времето децата го минуваат во игри и 

активности во домот. Во тоа годишно време се 
слави Нова година и Божик. Каква облека носите 
зиме? Дали се забавувате на снегот? Кои бои ве 
потсетуваат на зимата? Ова е една книга, во серијата 
од четири прекрасни книги, со едноставни прашања 
и активности за помалите деца, како и водич за 
родителите. Децата низ игра и забава ќе откријат 
колку убаво може да се забавуваат во зима!

Зима
9100019     200 ден.  
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Пинокио  
– Pinocchio

7100870     180 ден.  

Снежана  
– Snow White

7100871     180 ден.  

Малата сирена  
– The Little Mermaid

7100872     180 ден.  

Сликовница напишана на англиски и на 
македонски јазик.

Со оваа двојазична сликовница детето ќе 
ужива во приказната за Малата сирена, а 
истата е раскажана и на англиски јазик така 
што книгата нуди нов пристап во изучувањето 
на англискиот јазик.

Сликовница напишана на англиски и на 
македонски јазик.

Со оваа двојазична сликовница детето ќе 
ужива во приказната за Пинокио и неговите 
авантури, а истата е раскажана и на англиски 
јазик така што книгата нуди нов пристап во 
изучувањето на англискиот јазик.

Сликовница напишана на англиски и на 
македонски јазик.

Со оваа двојазична сликовница детето ќе 
ужива во приказната за Малата сирена, а 
истата е раскажана и на англиски јазик така 
што книгата нуди нов пристап во изучувањето 
на англискиот јазик.
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Црвенкапа
- Little Red Riding Hood

7100874     180 ден.  

Пепелашка
–  Cinderella

7100875     180 ден.  

Бамби  
– Bambi

7100873     180 ден.  

Сликовница напишана на англиски и на 
македонски јазик.

Со оваа двојазична сликовница детето 
ќе ужива во приказната за Малата сирена, 
а истата е раскажана и на англиски јазик 
така што книгата нуди нов пристап во 
изучувањето на англискиот јазик.

Сликовница напишана на англиски и на 
македонски јазик.

Со оваа двојазична сликовница детето ќе 
ужива во приказната за Малата сирена, а 
истата е раскажана и на англиски јазик така 
што книгата нуди нов пристап во изучувањето 
на англискиот јазик.

Сликовница напишана на англиски и на 
македонски јазик.

Со оваа двојазична сликовница детето ќе 
ужива во приказната за Пепелашка, а истата 
е раскажана и на англиски јазик така што 
книгата нуди нов пристап во изучувањето на 
англискиот јазик.
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Златни книги 
- сметаме

7100698     150 ден.  

Златни книги 
- броевите

7100697     150 ден.  

Златни книги 
- активности

7100699     150 ден.  

Златни книги 
- сметаме

7100696     150 ден.  

Ова издание е наменето за забавно 
изучување на сметањето. Содржи 99 

златни ѕвезди со кои може да се оценува 
постигнатото знаење на детето. Исто 
така, содржи и 25 лепенки во боја со кои 
детето ќе биде мотивирано да ги украси 
своите успешно завршени задачи.

Ова издание е наменето за забавно 
изучување на броевите. Содржи 99 

златни ѕвезди со кои може да се оценува 
постигнатото знаење на детето. Исто 
така, содржи и 25 лепенки во боја со кои 
детето ќе биде мотивирано да ги украси 
своите успешно завршени задачи.

Ова издание е полно со едукативни 
активности. Содржи 99 златни ѕвезди со 

кои може да се оценува постигнатото знаење 
на детето. Исто така, содржи и 25 лепенки во 
боја со кои детето ќе биде мотивирано да ги 
украси своите успешно завршени задачи.

Ова издание е наменето за забавно изучување 
на буквите. Содржи 99 златни ѕвезди со кои 

може да се оценува постигнатото знаење на 
детето. Исто така, содржи и 25 лепенки во боја 
со кои детето ќе биде мотивирано да ги украси 
своите успешно завршени задачи.
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Собирање со Маја и Даме 
- албански

7200120     80 ден.  

Множење со Маја и Даме 
- албански

7200122     80 ден.  

Одземање со Маја и Даме 
- албански

7200121     80 ден.  

Делење со Маја и Даме 
- албански

7200123     80 ден.  
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Математика низ игра  
и забава за 1 одд.  
на албански јазик

531140     160 ден.  

Математика низ игра  
и забава за II одд.  
на албански јазик

531240     160 ден.  

Математика низ игра  
и забава за III одд.  
на албански јазик

531340     160 ден.  

Изданијата „МАТЕМАТИКА низ игра и забава“ 
се наменети за ученици од раноучилишна 

возраст на основното образование, а 
изработени се според адаптираните наставни 
програми од Меѓународниот центар за 
наставни програми на Кембриџ (Cambridge 
International Examination Centre).Понудените 

Броеви до 10  
на албански јазик

7200118     70 ден.  

активностите се приспособени на спецификите 
на возраста за која е наменето. Осмислени се 
за самостојна работа на ученикот, овозможува 
полесно остварување на целите за учење, а ги 
развива и логичко-математичките вештини и 
способности на децата.
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www.prosvetnodelo.com.mk

КУПИ ONLINE



КАТАЛОГ
едукативни изданија

КНИЖАРСКА МРЕЖА
Бр. 1 Скопје, Центар 

02/3117 558, 
076/496 858 

ул. „Димитрие Чуповски“, бр.15

Бр. 2 Скопје, Центар 
02/3222 621, 
075/479 387 

ул. „Даме Груев“ бб

Бр. 3 Прилеп 
048/417 026, 
075/464 976 

ул. „Ѓорче Петров“ бб

Бр. 4 Скопје, Влае 
02/2033 045,
075/356 147 

ул. „Ацо Шопов“, бр. 6

Бр. 5 Велес 
043/212 610, 
075/316 895 

ул. „Благој Ѓорев“, бр. 7

Бр. 6 Струмица 
034/511 979, 
075/464 989 

ул. „Маршал Тито“, бр. 18

Бр. 7 Скопје, Кисела Вода 
02/5111 530, 
075/335 316 

ул. „Иван Козаров“, бр. 47/3

Бр. 8 Кочани 
033/271 560, 
075/316 612 

ул. „Маршал Тито“, бр. 45

Бр. 9 Битола 
047/240 899, 
075/464 977 

ул. „Филип Втори“, бр. 18
Безистен

Бр. 10 Кавадарци 
043/415 844, 
075/464 234 

ул. „Илинденска“, бр. 11

Бр. 11 Тетово 
044/511 984, 
075/479 381 
ул. „120“ бб

Бр. 12 Штип 
032/389 450, 
075/464 978 

ул. „Ванчо Прке“, бр. 50

Бр. 13 Охрид 
046/255 389, 
075/453 442 

бул. „Македонски 
просветители“, бр. 8

Бр. 14 Битола 
047/511 549,
078/326 597,
075/453 442

бул. „Први мај“, бр. 220

Бр. 15 Скопје, Рамстор 
02/2434 680, 
075/451 042 

ул. „Св. Кирил и Методиј“, бр. 13 
лок. ф-15

Бр. 16 Скопје, Лептокарија 
02/3061 762, 
075/316 020 

бул. „Партизански одреди“, 
бр. 645-4

Бр. 17 Струга
046/223 444
075/453 442 

ул. „Караорман“, бр. 2

Бр. 18 Струга
046/511 180,
078/326 598,
075/453 442 

ул. „Маршал Тито“, бр. 85

Бр. 19 Струмица 
034/330 972,
075/464 989

ул. „Ленинова“, бр. 29

Бр. 20 Кичево 
045/511 040,
078/326 719,
075/453 442

ул. „Маршал Тито“, бр. 56/3

Бр. 21 Скопје, Сити мол 
02/3086 700, 
076/361 354 

ул. „Љубљанска“, бр. 4
лок. У-314

Бр. 22 Скопје, Капитол Мол
02/5111 988,
076/237 058 

бул. „Јане Сандански“,  
бр.71- а, лок. 54

Бр. 23 Скопје, Центар
075/464 276

ул. „Македонија“, бр. 19

Бр. 24 Куманово
031/511 222,
078/326 527

ул. „11 Октомври“, бр. 2

Бр. 26 Охрид
046/512 844,
075/453 442

ул. „Димитар Влахов“, 
бр. 57А

Бр. 27 Скопје, Аеродром
02/6202 998
075/464 240

бул. „Јане Сандански“,  
бр.79А /1-7

Бр. 28 Скопје, Капиштец
02/5300 510

ул. „Народен фронт“, бр. 21

Бр. 29 Кавадарци
043/528 278 
078/326 537 

ул. „Пано Мударов“ бр.64

Бр. 30 Скопје, Тавталиџе
02/615 898

„Прашка“ бр. 15

ON-LINE 
ПРОДАВНИЦА 

W E B  и н т е р н е т  
П Р О Д А Ж Б А

www.prosvetnodelo.com.mk
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