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Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Образователни  аудио - видео комплекти

1. Българската азбука                              
9782835924584

2. Английската азбука 
9782835924591

3. Цифри и фигури
9782835924607

4. Цветовете
9782835924614

5. Приятели на пътя
9782835924621

6. Животните по света 
9782835924638

Цена:
3,99 лв.

Поредица “Звук и буква-сричка-дума” НОВО!
Съдържание:
БЯЛА ДЪСКА с възможност за 
многократно писане, оцветяване, 
рисуване и ЦВЕТЕН ПЛАКАТ /на 
гърба/ по темата. Размер16/33 см. 
Страница със стикери. Книжка за 
оцветяване, рисуване, с логически 
задачи и упражнения. Със специални 
QR  кодове за  образователни аудио - 
видео клипове.
Формат книжка: 16 см/24см.
Страници: 14



Поредица “ПРиКАЗКи С КуКЛи”

На гърба на всяка книжка са направени кукли на главните герои от приказката. Нарисувайте и другите герои, оцветете, 
изрежете и ги сглобете. От компактдисковете може да чуете как актьорите разиграват приказката. Направете параван 

и покажете само куклите над него. Разиграйте сами, като истински актьори историите от книжката.

1. “Красавицата и Звярът “
 978 95 43 750573 

2.“Аладин и вълшебната лампа“
 978 95 43 750699  

3. “Пепеляшка“
9789543750238

4. “Малката русалка“
9789543750771

5.“Снежанка 
и седемте джуджета“
9789543750122   

6. “Червената шапчица“ 
 9789543750597

Съдържание:
Занимателна книжка за четене 
и оцветяване, с настолна игра 
и специално приложение за 
изработване на кукли. 
Формат: 22,5 см/28 см 
Страници: 13                

Поредица “ПРиКАЗКи С КуКЛи” с компактдиск

7.“Маша и Мечокът “                                                                                                     
978 954 375 213 3

1. “Красавицата и Звярът “
 978 954 3750597

2.“Аладин и вълшебната лампа“
9789543750481

3. “Пепеляшка“
9789543750290

4. “Малката русалка“
 978 954 3750689

5.“Снежанка и седемте джуджета“
9789543750320

6. “Червената шапчица“ 
9789543750672

“Маша и Мечокът “                                                                                            
978 954 375 214 0
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Цена:
4,99 лв.

Цена:
1,99 лв.

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



Поредица компакт дискове ,,МЮЗиКЪЛи”

Поредица компактдискове ,,БАЛКАНСКи ПРиКАЗКи”

2. “ЯН БиБиЯН” 
- по Елин Пелин.
3800215661953 

1. “ПиПи ДЪЛГОТО ЧОРАПЧЕ” 
- по  Астрид Лингрен.
3800215668956

3. “101 ДАЛМАТиНЦи”  
- по Доуди Смит.
3800215666955

4. “МЕРи ПОПиНЗ”
 - по  Памела Травърз.
3800215664926

5.”ШЕГиТЕ НА БАБА МАРТА”
3800215316821

6.”ПЕДЯ ЧОВЕК, ЛАКЪТ БРАДА 
и БуКВиТЕ” 1-ва част
3800215336829

10. ”ПЕДЯ ЧОВЕК, ЛАКЪТ 
БРАДА и БуКВиТЕ” 2-ра част
3800215336829

7. “ТАЙНиТЕ НА ВЪЛШЕБНиКА 
МиРАМОН“
3800215335822

8. “КАК ДАЛМАТиНЦиТЕ 
СТАНАХА 102”
3800215396823

9. “ШЕСТ МАЙМуНКи 
ВЪРХу СЛОНА“
3800215386824

3.”СиЛЯН ЩЪРКЕЛЪТ”
македонска приказка
3800215535321

4.”ПЕТРу ПЕПЕЛА”
румънска приказка
3800215535123

5.”БАШ ЧЕЛиК”
сръбска приказка
3800215535222

6.”ТРиМАТА уМНиЦи”
турска приказка
3800215535628

7.”КЕХЛиБАРЕНиЯТ ЧиБуК”
босненска приказка
3800215336829

2.”ШиВАЧЪТ НА ЧуВАЛи”
гръцка приказка
3800215535826

1.” КАК БЕ ПОБЕДЕН ДЯВОЛЪТ”
албанска приказка
3800215535727

Цена за 1 брой: 6,00 лв.
За продажби на едро-
специални търговски
отстъпки.

НОВО!

НОВО!
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Цена:
6,00 лв.

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



НОВО!
Поредица “ПРиКАЗЕН ТЕАТЪР”-тетрално-образователни комплекти

№1 “Приказен театър” 
 Съдържание: 8 маски за изрязване.  Книжка с 5 драматизации на приказки и басни по 
английска приказка, братя Грим, Стоян Михайловски, Л.Н.Толстой и Езоп, илюстрации за 
оцветяване, ЕМОТиКОНи за развиване на ЕМОЦиОНАЛНиЯ иНТЕЛЕКТ, литературна 
викторина. Книжка с гатанки за най-малките от Панчо Панчев.
3800215660153

 №2 “Приказен театър” 
Съдържание: 8 маски за изрязване.  Книжка с 5 драматизации на приказки и басни по и. А. 
Крилов, Жан Луи дьо Лафонтен, Ран Босилек, Петко Рачов Славейков и Езоп, илюстрации 
за оцветяване, ЕМОТиКОНи за развиване на ЕМОЦиОНАЛНиЯ иНТЕЛЕКТ, литературна 
викторина. Книжка с гатанки за най-малките от Панчо Панчев.
3800214660000

Цена:
6,99 лв.

8 маски за изрязване

8 маски за изрязване

Книжка с 
гатанки за 
най-малките от 
Панчо Панчев.

Книжка с 
гатанки за 
най-малките от 
Панчо Панчев.

Книжка с 5 
драматизации на 
приказки и басни.

Книжка с 5 
драматизации на 
приказки и басни.

ЕМОТиКОНи

ЕМОТиКОНи

Поредица “Маски”- за рожден ден, карнавал или парти.

10 маски на анимационни герои, за оцветяване, с цветни примери и контур за изрязване. Размер 19/19 см.

“Цар Лъв”
9782835923105

“Филмови звезди”
9782835923112

“Дисни герои”
9782835923129

Вносни артикули

Цена: 2,49 лв.
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Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



Поредица “ОБРАЗОВАТЕЛНО-РиСуВАТЕЛНи-ВиДЕО СТРАНиЦи”

Страница с образователна насоченост, цветни 
примери, за оцветяване, с редове  за писане, 
изтриване, пак писане и оцветяване. С  QR кодове. 
Формат: 21 / 29,5 см.

Сканирайте QR кода 
със смартфона си 
и отидете в YOU 
TUBE канала на 
театър ПАН, за да 
гледате видео клип с 
песен за азбуката .

Цена:1,99 лв.

Сканирайте 
QR кода със 
смартфона си и 
отидете в YOU 
TUBE канала на 
театър ПАН, за 
да гледате видео 
клип с песен за 
азбуката, песен за 
цифрите, фигурите 
и цветовете .

Сканирайте QR кода 
със смартфона си и 
отидете в YOU TUBE 
канала на театър ПАН, 
за да гледате видео клип 
с песен за  английската 
азбука  .

№2 “ЦиФРи, ФиГуРи и ЦВЕТОВЕ”
3800215661419

№3 “АНГЛиЙСКАТА АЗБуКА”
3800215664571

№1 “БЪЛГАРСКАТА АЗБуКА”
3800215663345

Поредица “ОБРАЗОВАТЕЛНО-РиСуВАТЕЛНи-ВиДЕО СТРАНиЦи”  с компактдиск 

№1 “БЪЛГАРСКАТА АЗБуКА”
+ CD “Аз пея с буквите” - Песни и 
стихчета за буквите  от А до Я
3800215663352

№2 “ЦиФРи, ФиГуРи и ЦВЕТОВЕ”  + 
CD „Аз пея с цифрите”-Песни и стихчета за 
цифрите от 1 до 10
3800215661631 
  

№3 “АНГЛиЙСКАТА АЗБуКА” + CD 
“The alphabet song”- детски песни на 
английски език
3800215662010

НОВО!

Цена:
4,99 лв.
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Страница с образователна насоченост, цветни примери, за оцветяване, 
с редове  за писане, изтриване, пак писане и оцветяване. С  QR кодове. 
Формат: 21 / 29,5 см. Компактдиск по темата

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.
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1.”БЪЛГАРСКАТА  АЗБуКА”
3800215665288

Комплектът съдържа:
1.45 броя картонени плочки с размер 
5 на 2,5 см. Лице на плочката - буква 
от азбуката, с картинка на животно и 
изписаното му наименование. Гръб на 
плочката - буквата, изписана печатно.
Част от буквите се повтарят, за да се 
изписват думички и изречения с тях. 
2. Книжка с гатанки за животни.  
3. упътване за игри с плочките. 
4. QR код с песен за азбуката. 
5. QR кодове с песен, полезна 
информация и анимация, как се изписва 
всяка една буква от  азбуката. 
6. Плакат за буквите.

Сканирайте QR кода със смартфона си и 
отидете в YOU TUBE канала на театър 
ПАН, за да видите и научите как се изписва  
всяка буква и да чуете песен и полезна 
информация за нея.

Плакат за буквите.
Книжка с 
гатанки за 
животни. 

45 броя картонени плочки.

ОБРАЗОВАТЕЛЕН   ВиДЕО-МуЗиКАЛНО-иГРОВи КОМПЛЕКТ

Цена:
3,99 лв.

Цена:
9,99 лв.

Поредица  ,,ВиДЕОКНиГи”

№2 “ЦиРК  ВАРиЕТЕ”  
3800215663482

С образователна насоченост, с думи на български и английски език.
За писане, рисуване, изтриване и пак писане, със СТиКЕРи и QR  кодове.
Формат:24/34

Сканирайте QR кода със 
смартфона си и отидете в YOU 
TUBE канала на театър ПАН, за 
да гледате видеоклипове  за всяко 
животно.

С образователна насоченост, с  АНиМАЦиЯ  
за изписването на всяка буква от азбуката,  
видеоклип  с песен за азбуката, със стикери. За 
писане, рисуване, изтриване и пак писане, със 
СТиКЕРи и QR  кодове.Формат:24/34

№3 “БуКВиТЕ” 
3800215663581

Сканирайте QR кода със 
смартфона си и отидете 
в YOU TUBE канала на 
театър ПАН, за да видите 
и научите как се изписва  
всяка буква и да чуете песен 
и полезна информация за нея.

Сканирайте QR кода със 
смартфона си и отидете 
в YOU TUBE канала 
на театър ПАН, за да 
гледате видеоклипове с 
дресури, клоунади, танци, 
жонглиране, акробатика 
и циркови атракциони

№1 “ЖиВОТНиТЕ  ПО СВЕТА”   
3800215663499    

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



Занимателна игра за цялото семейство или деца с педагог,  в която по 
забавен начин,  децата ще научат повече информация по темата.  За да 
преминат зададения маршрут,  играчите ще преминат през препятствия, 
ще изпълняват задачи, ще усвоят знания.  А във видеоклипа ще видите 
още интересни неща.

Съдържание:
Две образователни игри в един пакет, 
познавателна викторина с 12 въпроса и логически 
ребус за оцветяване. Формат: 48см./34 см.  

№3 “Природни забележителности по СВЕТА”, 
       “исторически забележителности по СВЕТА”
       3800215663345

№4 “Млад велосипедист”, 
        “Млад пешеходец”
        3800156628052

№2 “Животните по света”  и “По морета и океани”
3800158280524

Цена:2,99 лв.

НОВО!

Поредица “ДВЕ ОБРАЗОВАТЕЛНи иГРи С ВиДЕОКЛиПОВЕ“
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№1 “исторически забележителности на БЪЛГАРиЯ”
“Природни забележителности на БЪЛГАРиЯ” и народни носии по области”
3800157280525

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



Поредица “ЛОТО“

Поредица “ЛОТО“  с компактдиск 

№1 “АЗБуКАТА”
със CD с песни и стихчета за БуКВиТЕ
3800215660573

№2  “ЦиФРиТЕ”
със CD с песни и стихчета за ЦиФРиТЕ
3800215660498

№4  “ПРОФЕСииТЕ”
за изучаване на различните 
професии и свързаните с 
тях помощни средства, с 5 
игрови полета, 60 картона за 
изрязване, 3 страници за писане 
и упражняване. 3 иГРи  и 
ПЛАКАТ по темата
3800215660603

№3  “ЦВЕТОВЕТЕ”
със CD с песни и стихчета за ЦВЕТОВЕТЕ
3800215660689

№4  “ПРОФЕСииТЕ” 
със CD с песни и стихчета 
за ПРОФЕСииТЕ
3800215660580 

№5  “ФиГуРиТЕ”
с най-важните 24  пътни 
знаци за малките пешеходци 
и велосипедисти, с превозни 
средства, 4 игрови полета, 
66 картона за изрязване, 
3 страници за писане и 
упражняване. 3 иГРи  и 
ПЛАКАТ по темата
3800215660610  

№5  “ФиГуРиТЕ”
със CD с песни и стихчета 
за ФиГуРиТЕ
3800215660641

Цена: 4,99 лв.

Цена: 
9,99 лв.

С редове за писане, упражняване и рисуване. С игрови полета и картончета 
за изрязване. Съдейства за развитието  на наблюдателността, мисленето, 

фината моторика и въображението.  Формат: 23см/24см 

№1 “АЗБуКАТА”
за изучаване на БуКВиТЕ, изписване 
на срички и думи, 6 игрови полета, 48 
картона за изрязване, 3 страници за 
писане и упражняване.
3 иГРи  и ПЛАКАТ по темата.
3800215660580 

№2  “ЦиФРиТЕ”
със задачи за събирене, изваждане 
и сравняване, 5 игрови полета, 60 
картона за изрязване, 3 страници 
за писане и упражняване.
3 иГРи  и ПЛАКАТ по темата.
3800215660405   

№3  “ЦВЕТОВЕТЕ”
за изучаване на цветовете и тяхното 
съчетаване с помощта на плодовете, 
зеленчуците, животните и растенията, 
6 игрови полета, 48 картона за 
изрязване, 3 страници за писане и 
упражняване. 3 иГРи  и ПЛАКАТ по 
темата.
3800215660672  

НОВО!
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Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



Поредица  ,,МАГНиТНи иГРи”

“СТРОиТЕЛ” №1
с 42 магнита и 9 карти с примери, игри и задачи, със 
страница за обучение, писане и рисуване.
3800215660684

“МОЗАЙКА” № 2 
с 41 магнита и 9 карти с примери, игри и задачи, със 
страница за обучение, писане и рисуване.
3800215660672

С редове за писане, 
упражняване и рисуване. 
Съдейства за развитие на 
фантазията и логическото 

мислене. Формат: 
21см/25см 

Поредица  ,,ОБРАЗОВАТЕЛНи КАРТи”

,,БуКВи,, 
- 30 броя карти, с цветни примери, 
редове за писане, за оцветяване и с 
логически зедачи по темата.
9782835923136

“ЦиФРи, ФиГуРи, ЦВЕТОВЕ” 
- 30 броя карти с цветни примери, 
редове за писане, за оцветяване и с 
логически задачи по темата. 
9782835923143
     Размер: 6/7,5 см Размер: 6/7,5 см

Цена:
 11,99 лв.

Цена:
1,99 лв.
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С полезна информация за континентите, с 
типичните животински обитатели и най-
известните обекти. За писане, рисуване 
и оцветяване. Напиши, изтрий и пак 
напиши. Формат:29см/ 27см

С игра!

ISBN 978 954 3752263

3D АТЛАС

Цена:
5,99 лв.

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.

Цена:
8,99 лв.

3. “Не пресичай на червено!”                                                                                                                                        
Книжка за оцветяване с игри и стихчета.

4. “Не пресичай на червено!”                                                                                                                                       5. “Не пресичай на червено!”                                                                                                                                       6. “Не пресичай на червено!”                                                                                                                                       

2. “Животните на село “                              
Книжка за оцветяване с игри и гатанки.

1. “Животните на моретата и океаните”                                                           
Книжка за оцветяване с гатанки и стихчета.

Поредица “Образователна книжка с дървени  пъзели с английската азбука и цифри”



Поредица “МиНи МАГНиТНи КНиЖКи “

Цена: 4,99 лв.

за образование и забавление  на най-малките

 1.“Българската азбука”
ISBN 3800215663499

 “Цифри, фигури и цветове”

 1 “Азбуката”

4 “Животните във фермата” 5 “Плодовете” 6 “Животните в гората”

2 “Цифрите” 3 “Транспортните средства”

 “Българската азбука”  “Английската азбука”

 3.“Фигурите и играта 
танграм”
ISBN 3800215663529

 4.“Цветовете”
ISBN 3800225674997

 5.“Английската азбука”
ISBN 3800215663505

 2.“Цифрите и 
превозните средства”
ISBN 3800211566350

Съдържание: Магнитна книжка за развитие на фантазията и 
интелекта, за обучение, с игрово поле и редове за писане. Специална 
образователна страница за писане и рисуване по темата. Магнити за 
залепване върху страниците.

Цена: 18,99 лв.

За изучаване на българската, английската азбука, цифрите, фигурите и цветовете. За писане, смятане и 
обучение. Могат да се залепват на всякакви магнитни повърхности. С ламиниран лист, с редове за писане, 

рисуване, изтриване и занимателни игри.

Магнитни книжки за най-
малките. С 10 магнита за 

залепване върху страниците. 
С редове за писане, 

рисуване и изтриване. 
Съдейства за развитието  

на наблюдателността, 
мисленето, фината 

моторика и въображението. 
Формат:21см/15см 

Поредица “МАГНиТНи БЛиСТЕРи” 

ISBN 9789543752270

ISBN 9789543752269ISBN 9789543752294

ISBN 978 954 3752256 ISBN 9789543752261 ISBN 9789543752272

ISBN 9789543752285

ISBN 9789543752263 ISBN 9789543752287

Сканирайте QR кода със смартфона 
си и отидете в YOU TUBE канала на 
театър ПАН, за да гледате видеоклип за 
буквите, цифрите, фигурите, цветовете и 
английската азбука.

Поредица “МАГНиТНи КНиЖКи “ с видеоклипове
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 Цена: 8,99 лв.

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



1.“Буквите”
 - книжка за оцветяване
с игри и стихчета. 
3800215660580

2.“Цифрите”
- книжка за оцветяване
с игри и стихчета.
3800215660603

3.“Не пресичай на червено!”                                                                                                                                        
- книжка за оцветяване с 
игри и стихчета.
3800215660764 

4.“С огъня игра не бива!”
- книжка за оцветяване с 
игри и стихчета.
3800215660788 

 5.“ Фигурите и формите “
- книжка за оцветяване с 
игри, стихчета и гатанки.
3800215660641 

6.“ Нотите и музикалните инструменти “
- книжка за оцветяване
с игри и стихчета. 
3800215660696

Поредица “КНиЖКи С ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ”

                                                         за  ПЪРВИ път в България 
                                    - книжки и картички с ДОБАВЕНА  РЕАЛНОСТ 
 
КАКВО е ДОБАВЕНА  РЕАЛНОСТ-най-кратко казано-от корицата на всяка книжка тръгва анимационен или видеоклип     

- с добавена 
реалност: 
анимационен 
клип - песен за  
буквите

- с добавена 
реалност: 
анимационен 
клип -  песен за 
електроопасните 
уреди

- с добавена 
реалност: 
анимационен 
клип -  песен за 
фигурите

- с добавена 
реалност: 
видеоклип- 
песен за 
разделното 
събиране

- с добавена 
реалност: 
анимационен 
клип -  песен за 
нотите

- с добавена 
реалност: 
анимационен 
клип - песен за 
цифрите

- с добавена 
реалност: 
анимационен 
клип - песен за 
пътните знаци

Цена:
3,99лв.

Цена:
3,99лв.

Цена:
3,99лв.

Цена:
3,99лв. Цена:

3,99лв.

Цена:
3,99лв.

Цена:
3,99лв.

Цена:
3,99лв.

7. „ Екологията „                                                                           
Книжка за оцветяване
със стихчета. 
3800215660610 

сканирай го и отиди в YOU TUBE  канала на театър ПАН.  В различните 
плейлисти ще можеш да гледаш - анимации, спектакли, фокуси, трейлъри 
от представления, видеоклипове на песни с варианти КАРАОКЕ, да 
слушаш радио театър.

ЗАЩО е QR кода  -

КАК  става това -

- с добавена реалност: 
анимационен   клип- 
песен за буквите  на 
английски език

8.“Първите 100 най-важни думи 
на български и английски език”
3800215660610

Речник със стикери  с добавена реалност
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Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



9. “Зайченцето бяло“  
3800215660771                                                                                                

10.”Чело коте книжки“       
3800215660634                                                                                        

17.”Честит рожден 
ден !”    
3800215661280                                                                                              

18.”Честит рожден 
ден!”  
3800215661211                                                                                                 

Книжки за първите стъпки  в  изкуството  на  гримиране,  което ще бъде лесно с
дадените примерите и стъпките за изпълнението на всеки един от тях.
Специалната хартия позволява да нарисуват грим, да изтрият и отново да гримират.   

13. “Гримове за принцеси“         
3800215663437                                                                                                

15. “Гримове за хелоуин“        
3800215660672                                                                                                

16. “Гримове за животни“     
3800215660627                                                                                                    

14. “Гримове за карнавал“                                                                                 
3800215662324                        

11. “Снежанка и седемте 
джуджета”
3800215660597

12. “Маша и мечока”
3800215660757

- с добавена 
реалност: 
видеоклип- 
песен ,,Зайче 
бяло,,

- с добавена 
реалност: 
видеоклип- 
как се прави грим 
на Пеперуда

- с добавена 
реалност: 
видеоклип- за 
Рожден ден - 
фокус кърпичка 

- с добавена 
реалност: 
видеоклип- за 
Рожден ден - 
фокус цвете  

- с добавена 
реалност: 
видеоклип- 
как се прави грим 
на Далматинец

- с добавена 
реалност: 
видеоклип- 
как се прави грим 
на Пират

- с добавена 
реалност: 
видеоклип- 
как се прави грим 
на Костенурка

- с добавена 
реалност: 
видеоклип- 
песен ,,Чело 
коте,,

Цена:
3,99лв.

Книжки за оцветяване 
със стихчета и стикери, 
кукли за домашен 
театър, цветни примери 
за оцветяване и 
специален подарък-
маска.

Книжки за четене, прекопиране 
и оцветяване, цветни  примери, 
с редове за писане, със стикери, 
маска и образователна игра. 

- с добавена 
реалност: 
анимационен   
клип- приказка  
“ Снежанка ”

- с добавена 
реалност: 
анимационен   
клип- приказка  
“ Маша и мечока” 

Цена:
3,99лв.

Цена:
3,99лв.

Цена:
3,99лв.

Цена:
3,99лв.

Цена:
3,99лв.

Цена:
1,99лв.

Цена:
1,99лв.

Поздравителни картички     
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Поредица “КНиЖКи С ДОБАВЕНА РЕАЛНОСТ”

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



 1.“Буквите” - книжка за 
оцветяване с игри и стихчета 
от Десислава Стоянова и 
Димитър иванов за буквите 
от А до Я и ТРи пъзела. 
Цена: 3,99 лв.
9782835923167

 2.“Цифрите” - книжка 
за оцветяване с игри и 
стихчета от Нина Колева за 
цифрите от 1 до 10  и ТРи 
пъзела. Цена: 3,99 лв.
9782835923181

 3.“ Фигурите и формите “ - 
книжка за оцветяване с игри, 
стихчета и гатанки от Панчо 
Панчев за геометричните 
фигури и форми и ТРи 
пъзела. Цена: 3,99 лв.
9782835923198

4.“ Нотите и музикалните 
инструменти “ - книжка за 
оцветяване с игри и стихчета 
от Мая Дълъгчиева за нотите 
и музикалните инструменти и 
ТРи пъзела. Цена: 3,99 лв.
9782835923204

5.“ Българските празници и 
обичаи“ - книжка за оцветяване 
с игри и стихчета от български 
автори за празниците и обичаите  
и ТРи пъзела. Цена: 3,99 лв.
9782835923211

6.“ Животните на село “ - 
книжка за оцветяване с игри 
и гатанки от Панчо Панчев 
за животните на село и ТРи 
пъзела. Цена: 3,99 лв.
9782835923228

7. „Животните в Европа” 
Книжка за оцветяване с 
гатанки и стихчета от Панчо 
Панчев за животните в Европа    
и ТРи пъзела. Цена: 3,99 лв.
9782835923235

8. „ Животните на моретата 
и океаните” Книжка за 
оцветяване с гатанки и 
стихчета от Панчо Панчев и 
иван Ангелов за животните 
в моретата и океаните и 
ТРи пъзела. Цена: 3,99 лв.
9782835923242

9 „ Животните на Африка” 
Книжка за оцветяване с 
гатанки от Панчо Панчев за 
животните в Африка и ТРи 
пъзела. Цена: 3,99 лв. 
9782835923259

10. Комлект речник “Първите 
100 най-важни думи на 
български и английски език” с 
ТРи пъзела. Цена: 3,99 лв.
9782835923266
  

12.Комлект книжка за 
оцветяване “Не пресичай на 
червено!” с ТРи пъзела.  Цена: 
3,99 лв. 
9782835923280

11. Комлект книжка за 
оцветяване„ Дневния  режим” с  
ТРи  пъзела.  Цена: 3,99 лв.
9782835923273
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Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.

Поредица “ОБРАЗОВАТЕЛНи КНиЖКи С ТРи ПЪЗЕЛА”



 1.“Буквите” - книжка за 
оцветяване с игри и стихчета 
от Десислава Стоянова и 
Димитър иванов за буквите 
от А до Я с ТРи ПЪЗЕЛА 
и компактдиск с  песни, 
стихчета и образователна 
информация - цена: 6,99 лв.
9782835923297

 2.“Цифрите” - книжка за 
оцветяване с игри и стихчета 
от Нина Колева за цифрите 
от 1 до 10  с ТРи ПЪЗЕЛА и 
компактдиск с  песни, стихчета 
и образователна информация - 
цена:  6,99 лв.
9782835923303

 3.“ Фигурите и формите “ - 
книжка за оцветяване с игри, 
стихчета и гатанки от Панчо 
Панчев за геометричните фигури 
и форми и с ТРи ПЪЗЕЛА и 
компактдиск с  песни, стихчета 
и образователна информация - 
цена: 6,99 лв.
9782835923310

4.“ Нотите и музикалните 
инструменти “ - книжка за 
оцветяване с игри и стихчета 
от Мая Дълъгчиева за нотите 
и музикалните инструменти с 
ТРи ПЪЗЕЛА и компакт иск с  
песни, стихчета и образователна 
информация - цена: 6,99 лв.
9782835923327

5.“ Българските празници и 
обичаи“ - книжка за оцветяване 
с игри и стихчета от български 
автори за празниците и 
обичаите с ТРи ПЪЗЕЛА и 
компактдиск с  песни, стихчета 
и образователна информация - 
цена: 6,99 лв.
9782835923334

6.“ Животните на село “ - 
книжка за оцветяване с игри 
и гатанки от Панчо Панчев 
за животните на село с ТРи 
ПЪЗЕЛА и компактдиск 
с  песни, стихчета и 
образователна информация - 
цена: 6,99 лв.
9782835923341

 Комплект книжка за четене и оцветяване,  с ТРи ПЪЗЕЛА и компактдиск с  песни, стихчета и образователна информация.
Цена: 6,99 лв

10.  Комлект речник “Първите 
100 най-важни думи на 
български и английски език”, 
ТРи ПЪЗЕЛА и компакт диск с  
песни, стихчета и образователна 
информация - цена: 6,99 лв.
9782835923389

12. Комлект книжка за 
оцветяване “Не пресичай на 
червено!” , ТРи ПЪЗЕЛА и 
компакт диск с  песни, стихчета 
и образователна информация - 
цена: 6,99 лв.
9782835923402

11. Комлект книжка за 
оцветяване„ Дневния  режим” 
, ТРи ПЪЗЕЛА и компакт 
диск с  песни, стихчета и 
образователна информация - 
цена: 6,99 лв.
9782835923396

7. „Животните в Европа” 
Книжка за оцветяване с 
гатанки и стихчета от Панчо 
Панчев за животните в 
Европа с ТРи ПЪЗЕЛА и 
компактдиск с  песни, стихчета 
и образователна информация - 
цена: 6,99 лв.
9782835923358

8. „ Животните на моретата и 
океаните” Книжка за оцветяване 
с гатанки и стихчета от Панчо 
Панчев и иван Ангелов за 
животните в моретата и 
океаните с ТРи ПЪЗЕЛА и 
компактдиск с  песни, стихчета 
и образователна информация - 
цена: 6,99 лв.
9782835923365

9 „ Животните на Африка” 
Книжка за оцветяване с гатанки 
от Панчо Панчев за животните 
в Африка с ТРи ПЪЗЕЛА и 
компакт диск с  песни, стихчета 
и образователна информация - 
цена: 6,99 лв.
9782835923372
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Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.

Поредица “ОБРАЗОВАТЕЛНи КНиЖКи С ТРи ПЪЗЕЛА” с компактдиск
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Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.
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Географски карти ”ОПОЗНАЙ ДЪРЖАВиТЕ и КОНТиНЕНТиТЕ”

Картите представляват два картонени кръга 
монтирани един върху друг. Върху  горния кръг са 
прорязани прозорчета и при завъртане, в отворите 
се появяват името на държавата, знамето, столицата, 
площта, брой жители и др.
Размери:20 см. в диаметър  

”Австралия”                                                                                                                         
3800215663512

”Южна Америка и Антарктида”                                                                                        
3800215663529

Цена за 1 брой: 2,00 лв.
За продажби на едро-
специални търговски
отстъпки.

3. Домино азбука на Български език

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

6. Комплект   книжка за четене и оцветяване 
,,Маша и Мечокът” с цветни примери, игра и 
кукли за изработка, с ТРи ПЪЗЕЛА и компактдиск 
с  приказката. Цена: 6,99 лв. 
ISBN 978 954 375 213 3

Занимателно-образователни комлекти 

Комлекти  “КРАСАВиЦАТА и ЗВЯРА” 

1.“КРАСАВиЦАТА и ЗВЯРА” 
Комплект книжка за четене  и оцветяване, с 
цветни примери, игра, кукли за изработка и 
ТРи  пъзела. Цена: 3,99 лв.
9782835924188

2.“КРАСАВиЦАТА и ЗВЯРА” 
Комплект книжка за четене  и оцветяване, с цветни 
примери, игра, кукли за изработка и ТРи  пъзела. CD 
с приказки по книжката. Цена: 6,99 лв.
9782835924195

7. Книжка ,,Принцеси” 
за оцветяване с цветни примери, 
със стикери ,,Frozen” 
Цена: 2,79 лв.
9782835924171

4. Комплект ,,Мечо Пух,, 
- мек  пъзел с  12 части  за 
най-малките и компактдиск 
с драматизация на романа . 
Цена - 4,99 лв.
9782835923167
 

5. Комплект   книжка за четене и оцветяване 
,,Маша и Мечокът” с цветни примери, игра и 
кукли за изработка, с ТРи ПЪЗЕЛА. 
Цена: 3,99 лв.
978 954 375 214 0

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.

1. “Красавицата и Звярът “
9782835924546

2.“Маша и Мечокът“
9782835924553                                                                                                   

 Съдържание: Азбуката на Български  
език с 10 игри, 30 дървени плочки /в 
една кутия/ 
ЦЕНА - 24,99 лв.
3800215663505

Книжка за четене и оцветяване, с цветни примери,  настолна 
игра, приложение за изработване на кукли и комплект стикери 
“ЛЮБиМи ПРиКАЗКи”  Цена: 3,50 лв.



Поредица “уЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РиСуВАНЕ”

 Книжка за оцветяване и ДЪРВЕНА  3 D  
фигурка за оцветяване, с цветни примери и 
уПЪТВАНЕ за комбиниране на цветовете.

Блок за рисуване №4

1. Комлект: Блок за рисуване №4 
“Маша и Мечока”
Комплектът съдържа компактдиск 
с песни и стихчета за основните, 
неутралните, допълнителните и 
производните цветове, 8 цвята медов 
акварел, четка и 10 бр. листа за 
рисуване.
Препоръчителен родителски контрол 
-  СЛЕД РиСуВАНЕ РЪЦЕТЕ ДА 
СЕ иЗМиВАТ! Съдържа дребни 
елементи.
Цена: 4. 99 лв.
9782835923426  

2. Комлект: Блок за рисуване №4 
“Красавицата и Звяра” Комплектът 
съдържа компактдиск с песни и 
стихчета за основните, неутралните, 
допълнителните и производните 
цветове, 8 цвята медов акварел, 
четка и 10 бр. листа за рисуване.
Препоръчителен родителски контрол 
-  СЛЕД РиСуВАНЕ РЪЦЕТЕ ДА 
СЕ иЗМиВАТ! Съдържа дребни 
елементи.
Цена: 4.99 лв.
9782835923501

   На гърба на всяко блокче е 
отпечатана ПАЛиТРА, с която 
можете да работите по лесна 
графична система. 
ВОДЕЩиТЕ  цветове са 
показани в лявата вертикална 
колона, а СМЕСВАЩиТЕ - в 
хоризонталната редица в основата. 
Когато два цвята се пресекат  в 
палитрата, получавате желания 
цвят. Всеки желан цвят съдържа 
1 водещ и 1 смесващ цвят, като се 

добавя малко бяла боя. Получава се лесно.
1. изберете цвета, който искате да получите  в 
МАГиЧЕСКАТА ПАЛиТРА. 
2. От  избрания в таблицата цвят проследете вляво към 
колоната и намерете  ВОДЕЩиЯ  цвят. След това проследете 
надолу към редицата и намерете СМЕСВАЩиЯ цвят.
 3. избраните цветове смесвате внимателно, с не много мокра  
четка, като при необходимост прибавяте белия цвят и малко 
вода.
Приятно забавление!
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 Помагало за подходящо комбиниране на цветовете. 
С това колело по много лесен и забавен начин ще 
се запознаете с основните и неутралните цветове, 
как се получават допълнителните и производните краски. То ще ви 
помогне да узнаете всичко за тоновете, сенките и нюансите. Колелото 
представлява три картонени кръга, монтирани един върху друг. При 
завъртане в изрязаните прозорчета се получават цветовете и техните нюанси.

Колело на цветовете Съдържание: Колело на цветовете
Размер - 13см. в диаметър 
ISBAN 3800215661020  
цена - 2 лв.

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.

Образователна книжка “Цветовете” със 
стихчета за  цветовете и учебно помагало 
- ”Колело на цветовете”. Цена 3,99 лв.
9782835923150

  

Книжка с героите от световната 
приказна съкровищница 
и  дървена 3 D  фигурка за 
оцветяване. Цена:5,99лв.
9782835923419 

Книжка -“Животните 
на село“ и  дървена 3 D  
фигурка за оцветяване. 
Цена: 5,99лв.
9782835923419 

Книжка - “Животните на моретата и океаните” 
и  дървена 3 D  фигурка за оцветяване. 
Цена: 5,99лв.
9782835923419

Книжка -“Приказни герои“ 
и  дървена 3 D  фигурка за 
оцветяване.  Цена: 5,99лв.
9782835923419

Книжка - “Принцеси“ и  дървена 
3 D  фигурка за оцветяване. 
Цена: 5,99лв.
9782835923419



1.Комплект   книжка   
,,ХуБАВА Си ТАТКОВиНО” 
за оцветяване, с цветни 
примери и шаблон “КАРТА 
на БЪЛГАРиЯ“.
Цена: 2,99 лв.
9782835923433

3.Комплект   книжка  
,,БЪЛГАРСКи НАРОДНи 
ПРиКАЗКи” за оцветяване с 
цветни примери, с шаблон
,,КАРТА на БЪЛГАРиЯ”
Цена: 2,99 лв.
9782835923440

2.Комплект   книжка  ,,ХуБАВА 
Си ТАТКОВиНО,,  за оцветяване, 
с цветни примери със СД 
,,ХуБАВА Си ТАТКОВиНО,,
 с песни за БЪЛГАРиЯ. 
Цена: 4,99 лв.
3800215661327

4.Комплект   книжка   
,,БЪЛГАРСКи НАРОДНи 
ПРиКАЗКи,, за оцветяване, 
с цветни примери, със 
СД  с приказки за слушане 
,,БЪЛГАРСКи НАРОДНи 
ПРиКАЗКи” Цена: 4,99 лв.
3800215661648

ОБРАЗОВАТЕЛНи КОМПЛЕКТи 

5.Комплект книжка ,,БуКВиТЕ,, 
за четене и оцветяване, с редове 
за писане и МАГНиТНи 
БуКВи за игра. 
Цена: 4,99 лв.
9782835923457

6.Комплект ДВЕ  книжки 
,,БуКВиТЕ,, и ,,ЦиФРиТЕ,,  за 
четене и  оцветяване, с редове за 
писане, МАГНиТНи БуКВи  и 
ЦиФРи за игра. Цена: 8,80 лв.
9782835923464

8.Комплект книжка 
,,ЦиФРиТЕ,, за четене 
и  оцветяване, с редове за 
писане и  СМЕТАЛО за игра. 
Цена:5,90 лв.
9782835923488

7.Комплект книжка 
,,ЦиФРиТЕ,, за четене и  
оцветяване, с редове за писане 
и  МАГНиТНи ЦиФРи за 
игра. Цена: 4,99 лв.
9782835923471

9. Комплект книжка ,,ФиГуРиТЕ,, за 
четене и  оцветяване, с редове за писане и 
МОЗАЙКА  с два вида  елементи  за игра. 
Цена: 6,90 лв.
9782835923495

11.Комплект книжка ,,ДНЕВЕН РЕЖиМ,, 
за четене и  оцветяване, с редове за писане, 
МАГНиТНА дъска, МАГНиТНи пъзели, 
флумастер и тебешир за игра. Цена: 9,99 лв.
9782835923518

12.Книжка за оцветяване със стихчета, 
игри, ЗНАЦи и ФиГуРКи ЗА 
БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВиЖЕНиЕТО. 
ЦЕНА: 5,99 лв.
3800215663536  
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10. Комплект “Книжка с картонени букви”
Книжка “Буквите”за четене и оцветяване, 
с редове за писане и картонени  БуКВи за 
обучение. Цена - 2,99лв       
3800215660234

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



Съдържание:
Речник на български, английски и руски език СЪС 
СТиКЕРи и СД. С  него децата ще могат да усвоят азбуката, 
произношение на думи по темата и песни на трите езика.

1. “В зоопарка “   
9782835923525

8. “у дома“      
9782835923594

7. “Сезоните и дрехите“                        
9782835923587

6. “В супермаркета “            
9782835923570

5. “В училище “    
9782835923563

4. “Във фермата “   
9782835923556

3. “В града “   
9782835923549

2. “Професиите “   
9782835923532

Съдържание:
Речник на три езика за най-
малките.
СЪС СТиКЕРи
С  него децата ще могат 
да усвоят азбуката и най-
популярните думи на 
български, английски и 
руски език по лесен и 
забавен начин, както и да се 
научат да ги пишат. 
Формат: 17/24 см. 
Страници:10

1. “В зоопарка “                                                                                                         
978-954-375-191-4

8. “у дома “                                                                                                         
978-954-375-198-3

7. “Сезоните и дрехите “                                                                                                         
978-954-375-197-6

6. “В супермаркета “                                                                                                         
978-954-375-196-9

5. “В училище “                                                                                                         
978-954-375-195-2

4. “Във фермата “                                                                                                         
978-954-375-194-5

3. “В града “                                                                                                         
978-954-375-193-8

2. “Професиите “                                                                                                         
978-954-375-192-1

Цена за 1 брой: 1,99 лв
За продажби на едро-
специални търговски 

отстъпки.

Цена за 1 брой: 
4,99 лв

Поредица “РЕЧНиК НА ТРи ЕЗиКА”

Поредица “РЕЧНиК НА ТРи ЕЗиКА” с компактдиск
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1.КНиЖКА СЪС СТиХЧЕТА  с цветни 
илюстрации.
Размер 20/24 см. ; 10 стр. Цена: 2,00 лв. 
ISBN 978-954-375-215-7      

ДЕТСКи СТиХЧЕТА, ПРЕВЪРНАЛи 
СЕ В ПЕСНи от популярното 

телевизионно предаване 
,,БЪРКОЛиНО,,на БНТ

2. СД с песни, стихчета и 
инструментални варианти 
за разучаване. Цена 6,00 лв. 
9782835923501 

3. Книжка със СД 
Цена: 4,99 лв. 
ISBN 978-954-375-216-4   

Поредица ,,КНиЖКи ЗА ГРиМиРАНЕ“ 
SUPER  HIT MODEL - гримирай, изтрий и пак гримирай”

Съдържание:
Книжка с комлект гримове за първите стъпки в изкуството на гримиране, 
което ще бъде лесно с дадените примери и стъпките за изпълнението на 
всеки от тях. С гримовете ще може да гримирате себе си или други деца. 
Специалната хартия позволява да нарисуват грим, да изтрият и отново да 
гримират. Формат:22см/24см  Страници:10

Пастелите за лице са изработени от 
висококачествени материали и се използват 
за директно рисуване по кожата. Лесни са за 
почистване.Осигурено забавление за вашето 
парти, рожден ден, детски фестивал, коледа, 
маскарад и др.

издателство „Театър Пан” предлага на своите читатели 
нови четири книжки – малки сборници с по трийсетина 
гатанки („Цар и магаре”, „Нови гатанки” и „Ваканция 
на море”) или весели стихотворения („Малката Мима, 
хитра за трима”). В тях са събрани забавни и интересни 
за читатели и слушатели стихотворения и гатанки от 
известния детски писател Дядо Пънч. Ненадминат по 
своето сладкодумство и познаване на детската душа, 
авторът предлага на малките читатели и слушатели 
четиво, което поглъща цялото им внимание. Книжките 
са богато илюстрирани от художници като Дара Янкова, 
Венелин Вълканов и други майстори на рисуването. Всяка 
книжка струва само едно левче и половина и е чудесен 
подарък за големи всенародни празници или рождени и 
именни дни.

уважаеми и драги родители, роднини и приятели на родителите -- майки и бащи, баби и дядовци, лели, чичовци и вуйчовци, 
каки и батковци, трудно ще намерите подарък като четирите книжки на Дядо Пънч само за шест лева или една от книжките за 
левче и петдесет! Не се колебайте, а побързайте! Тиражът е ограничен!...

Размер 25 /11 см, 
обем 16 стр. 
цена за 1 бр.- 1,50 лв.

Поредица книжки с “Гатанки от Дядо Пънч”

1. “Гримове за принцеси“         
9782835923648

3. “Гримове за хелоуин“ 
9782835923662

4. “Гримове за животни“                   
9782835923679                                                                                      

2. “Гримове за карнавал“                                                                                 
9782835923655

Комплект “Книжка с 
гримове” 

Цена 5,99 лв.
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1. Картинен речник за най-
малките с 225 думи на английски 
език, с  компакт диск и 
магнитните букви от английската 
азбука. Цена: 6,99 лв.
9782835923686

2. Картинен речник за 
най-малките с 225 думи на 
английски език и магнитните 
букви от английската азбука. 
Цена: 4,99 лв.
9782835923693

3. Картинен речник със стикери 
за най-малките, 100 думи на 
английски език, с  компактдиск и 
магнитните букви от английската 
азбука. Цена: 6,99 лв.
9782835923709

4. Картинен речник със стикери 
за най-малките, 100 думи на 
английски език  и магнитните 
букви от английската азбука. 
Цена: 4,99 лв.
9782835923716

5. Картинен речник със 
стикери за най-малките,100 
думи на руски език, с  
компактдиск и магнитните 
букви от руската азбука. 
Цена: 6,99 лв.
9782835923723

6.Картинен речник със 
стикери за най-малките, 
100 думи на руски език  и 
магнитните букви от руската 
азбука. Цена: 4,99 лв.
9782835923730

1. “Буквите “                                                                                                         
ISBN 978 954 375 200 3

3. “Професии “                                                                                                         
ISBN 978 954 375 201 0

3. “Професии “                                                                                                         
9782835923747

4. “Спортове “                                                                                                         
ISBN 978 954 375 202 7

4. “Спортове “                                                                                                         
9782835923754

2. “Цифрите“                                                                                                         
ISBN 978 954 375 199 0

Поредица книжки “МОГА ДА ЧЕТА и ПиША”

Съдържание:
Книжка за оцветяване, 
писане на букви и 
думи на български и 
английски, с изучаване 
на цветовете. С бонус 
плакат и страница със 
стикери.
Формат:23 см/ 30,5 см 
Страници: 16                 

Цена: 2,49 лв.

Цена: 4.99 лв.
1. “Буквите “                                                                                                         
9789543752072

2. “Цифрите“                                                                                                         
9789543752089

Поредица книжки “ МОГА ДА ЧЕТА и ПиША ” с компактдиск

Съдържание:
Книжка за оцветяване, 
с писане на букви и 
думи на български и 
английски, с изучаване 
на цветовете. С бонус 
плакат и страница 
със стикери.
Компактдиск с песни 
по темата.
 Формат:23 см/ 30,5 см 
Страници: 16                 

22

Поредица “ОБРАЗОВАТЕЛНи КОМЛЕКТи НА ЧуЖДи ЕЗиЦи”
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Поредица книжки “ОБРАЗОВАТЕЛНи ПРиКАЗКи “

Поредица книжки “НАБЛЮДАВАМ и ЗАПОМНЯМ  “

Съдържание:
Книжка за четене, 
прекопиране и 
оцветяване, с 
цветни  примери,  
редове за писане,  
стикери, маска и 
образователна игра.  
Формат: 22см/ 32см 
Страници: 14                

1. “Маша и мечока”
ISBN 978 - 954 - 375 -169- 3
Цена: 2,89 лв

2. “Снежанка и седемте джуджета”
ISBN 978 - 954 - 375 -167 -9
Цена: 2,89 лв

Съдържание:
Книжка за четене и 
оцветяване, със стикери 
и 2 игри, за развиване 
на наблюдателност и 
трениране на памет, бонус 
етикети за тетрадка. 
Формат:22см/ 32см 
Страници: 14                

1. Български народни приказки
ISBN 978- 954 - 375 - 251 - 5
Цена: 2,79 лв

2. Световна приказна класика
ISBN 978- 954 - 375 - 249 -2
Цена: 2,79 лв
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Съдържание: 
  Образователни 
книжки за четене, 
с редове за писане, 
ребуси и задачи по 
темата. ЗА оцветяване, 
с цветни контури, игра 
и 3 пъзела. 
Формат: 23см/34 см.  
Страници: 16   

Съдържание: 
  Образователни 
книжки за четене, 
с редове за писане, 
ребуси и задачи по 
темата. За оцветяване, 
с цветни контури, 
игра и 3 пъзела,  
компактдиск с 
приказката. 
Формат: 23см/34 см.  
Страници: 16   

Поредица книжки “ПРиКАЗКи С 3 ПЪЗЕЛА “

1.“Котаракът в чизми”и 
буквите.

2.“Трите прасенца”и 
цифрите.

3. “Малката Русалка” и 
фигурите.

4.“Червената Шапчица” и 
цветовете.

Цена: 2,79 лв.

Цена: 4,99 лв.
1.“Котаракът в чизми”и 
буквите.

2.“Трите прасенца”и 
цифрите.

3. “Малката Русалка” и 
фигурите.

4.“Червената Шапчица” и 
цветовете.

ISBN 9789543750573ISBN 9789543750580

3800215660832

ISBN 9789543750597 ISBN 9789543751136

9789543750535 97895437505043800215660863

1. Български народни приказки
978- 954 - 375 - 250- 8
CD с приказки по книжката 
Цена: 4,99 лв.

2. Световна приказна класика
978- 954 - 375 - 248-5
CD с приказки по книжката 
Цена: 4,99 лв.  

1. “Маша и мечока”
CD с приказки по книжката 
9789543751709
Цена: 4,99 лв. 

2. “Снежанка и седемте джуджета”
CD с приказки по книжката 
9789543751686
Цена: 4,99 лв. 

www.theatrepan.com
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1. “Забавно домино” – азбука на английски език                                    
3800215661938

ЗАБАВНО ДОМиНО  АЗБуКА

Цена за 1 брой: 6,90 лв.
За продажби на едро-
специални търговски
отстъпки.

Съдържание:
Азбуката на английски език с 10 игри, 45 дървени 
плочки  /в една кутия/ изработени от екологично чист 
материал, с цветни картинки на животни и букви.               

ПОМАГАЛА ЗА иЗуЧАВАНЕ НА АНГЛиЙСКи ЕЗиК

Поредица ,,ЧЕТиРи ПРиКАЗКи НА АНГЛиЙСКи ЕЗиК,,

Съдържание:
СД с “ЧЕТиРи 
ПРиКАЗКи НА 
АНГЛиЙСКи ЕЗиК”
 - класически приказки 
изпълнени на 
литературен английски 
език от преподаватели от 
London, UK.

1.”Червената шапчица”,
“Рибарят и златната рибка”,
“Златното момиче”
“Тримата умници”
978 954 375 247 8

2.”Снежанка и седемте джуджета”
“Спящата красавица”
“Аладин и вълшебната лампа”
“Трите прасенца”
978954 375 246 1

3.Пепеляшка,
“Котаракът в чизми”
“Пинокио”
“Хлебното човече”
978954 375 247 8

Поредица ,,ПЕСНи НА АНГЛиЙСКи ЕЗиК,,

1.”The Alphabet Song”
Най-популярните английски
песни за деца.
3800215661716

3.”Marry has a little lamb”
16 популярни песнички 
на английски език.
3800215663062

4.”Ten little indians”
20 любими песнички 
на английски език.
3800215663048

2.”Old McDonald has a farm”
Песни за животните и цифрите 
от 1 до 10 на английски език.
3800215663079 
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Цена за 1 брой: 6,00 лв.
За продажби на едро-
специални търговски
отстъпки.

Цена за 1 брой: 6,00 лв.
За продажби на едро-
специални търговски
отстъпки.

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



Съдържание: 
Картинен речник със стикери за най-
малките.
С  него децата ще могат да усвоят най-
важните думи на дадения език по лесен 
и забавен начин. Върху специалната 
хартия могат да изписват, изтриват и 
отново да напишат наименованието на 
всяка картинка и на двата езика.
Формат: 24/34 см. Страници:4
Цена: 1,99 лв.

1. “Първите 100 най-
важни думи на български и 
английски език”
ISBN:978-954-375-231-7

1. “Първите 100 
най-важни думи 
на български и английски език”
978-954-375-232-4

2. “Първите 100 най-важни 
думи на български и немски 
език”
ISBN:978-954-375-233-1

2. “Първите 100 
най-важни думи 
на български и немски език”
978-954-375-234-8

3. “Първите 100 най-важни 
думи на български и руски 
език”
ISBN: 978-954-375-235-5

3. “Първите 100 
най-важни думи 
на български и руски език”
978-954-375-236-2

4. “Първите 100 най-важни думи 
на български и френски език”
ISBN: 978 954 375 238 6

4. “Първите 100 
най-важни думи 
на български и френски език”
978 954 375 237 9

5. “Първите 100 най-важни думи 
на български и италиански език”
ISBN: 978 954 375 244 7

5. “Първите 100 
най-важни думи 
на български и италиански език”
978 954 375 243 0

6. “Първите 100 най-важни думи 
на български и испански език”
ISBN:978 954 375 242 3

6. “Първите 100 
най-важни думи 
на български и испански език”
978 954 375 241 6

7. “Първите 100 най-важни думи 
на български и турски език”
ISBN:978 954 375 240 9

7. “Първите 100 
най-важни думи 
на български и турски език”
 978 954 375 239 3

ПЕЙ и иЗГОВОРи!
          Съдържание: 
Картинен речник със стикери за най-
малките.
С  него децата ще могат да усвоят най-
важните думи на дадения език по лесен и 
забавен начин. Върху специалната хартия 
могат да изписват, изтриват и отново 
да напишат наименованието на всяка 
картинка и на двата езика.
Компактдиск с най-важните песни на 
дадения език
Формат: 24/34 см. Страници:4
Цена за 1 брой: 4,99 лв.

25

Поредица “РЕЧНиК СЪС СТиКЕРи-НАПиШи, иЗТРиЙ и ПАК НАПиШи”

Поредица “Речник със стикери с компактдиск”

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



Съдържание: 
Картинен речник за най-малките.
С  него децата ще могат да усвоят 
най-популярните думи на дадения 
език по лесен и забавен начин. 
Формат: 17/22 см. Страници:8

Цена: 
1,50 лв

Цена: 
4,99 лв

Съдържание:
-Картинен речник за най-малките.
-СД с популярни детски песни и 
произношение на думите.
С  него децата ще могат да усвоят най-
популярните думи на дадения език по 
лесен и забавен начин.
Формат: 17/22 см. Страници:8

1. “Картинен речник”
на български и английски.
ISBN: 9789543751631 

2. “Картинен речник”
на български и немски.
ISBN: 9789543751648

3. “Картинен речник”
на български и френски.
ISBN: 9789543751655

4. “Картинен речник”
на български и руски.
ISBN: 978 954 375 166 2

5. “Картинен речник”
на български и турски.
ISBN 978 954 3752256

6. “Картинен речник”
на български и испански.
ISBN 978 954 3752263

7. “Картинен речник”
на български и италиански.
ISBN 978 954 375 2270 

7. “Картинен речник”
на български и испански.
9789543752300

6. “Картинен речник”
на български и испански.
9789543752294

5. “Картинен речник”
на български и турски.
978954375228 7

4. “Картинен речник”
на български и руски.
3800215663048

3. “Картинен речник”
на български и френски.
3800215663062

2. “Картинен речник”
на български и немски.
3800215663055

1. “Картинен речник”
на български и английски.
3800215663000
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Поредица “КАРТиНЕН РЕЧНиК ЗА НАЙ-МАЛКиТЕ”

Поредица “КАРТиНЕН РЕЧНиК ЗА НАЙ-МАЛКиТЕ” с компактдиск

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



Съдържание:
Занимателни книжки с 
най-известните басни. 
Книжки за оцветяване, 
четене, броене и писане, с 
игри и логически задачи. 
Специално приложение с 
диаграма за изработване 
на оригами и страница 
със стикери.
Формат: 21,5 см/ 28 см. 
Страници: 12                 

Съдържание:
Занимателни книжки с най-
известните басни. Книжки за 
оцветяване, четене, броене 
и писане,с игри и логически 
задачи. Специално 
приложение с диаграма за 
изработване на оригами 
и страница със стикери. 
Компакт диск с приказки 
по темата.
Формат: 21,5см/ 28 см. 
Страници: 12                 

Цена: 1,99 лв.

Цена: 4,99 лв.

Цена: 2.59 лв.

Цена: 4.99 лв.

1. “Лисицата и гроздето “
Езоп                                                                                                   
ISBN 978-954-375- 205- 8

2. “Заекът и костенурката“
Жан дьо Лафонтен                                                                                             
ISBN 978-954-375- 206-5

2. “Заекът и костенурката“
Жан дьо Лафонтен                                                                                             
978-954-375-212-6

1. “Лисицата и гроздето “
Езоп                                                                                                   
978-954-375-211-9

3. “Лисица и врана”
иван Крилов                                                         
ISBN 978-954-375- 204-1

4. “Орел, рак и щука”
Стоян Михайловски                                                         
ISBN 978-954-375- 203 -4

4. “Орел, рак и щука”
Стоян Михайловски                                                         
978-954-375-209-6

3. “Лисица и врана”
иван Крилов                                                         
978-954-375-210-2

Поредица книжки “ 2  ПРиКАЗКи ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ СЪС СТиКЕРи ” с компактдиск

Съдържание:
Книжки за развиване  на 
внимание и въображение, 
със специална страница за 
оцветяване и изтриване.
Формат: 21см/28см 
Страници: 12                 

Съдържание:
Книжки за развиване  
на внимание и 
въображение, със 
специална страница 
за оцветяване и 
изтриване.
CD с приказки по 
книжката
Формат: 21см/28см 
Страници: 12                 

1. “Красавицата и Звяра “  
“Червената шапчица”                                                                                                      
ISBN 9789543751754

1. “Красавицата и Звяра “  
“Червената шапчица”                                                                                                      
9789543751792

2. “Пепеляшка “  
“Аладин и вълшебната лампа”                                                                                                      
ISBN 9789543751761

2. “Пепеляшка “  
“Аладин и вълшебната лампа”                                                                                                      
9789543751802

3. “Малката русалка “  
“Трите прасенца”                                                                                                      
ISBN 9789543751778

3. “Малката русалка “  
“Трите прасенца”                                                                                                      
9789543751815

4. “Снежанка “  
“Котаракът в чизми”                                                                                                      
ISBN 9789543751785

4. “Снежанка “  
“Котаракът в чизми”                                                                                                      
9789543751822

Поредица книжки “ 2  ПРиКАЗКи ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ СЪС СТиКЕРи ”
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Поредица книжки “ БАСНи ”

Поредица книжки с компактдискове “ БАСНи ”

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



Поредица книжки “ ПРиКАЗКи ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ С АПЛиКАЦии ”

Съдържание:
Книжки за развиване 
на сръчност, памет 
и въображение, 
с образователна 
страница. Специално 
приложение за 
рисуване на животни, 
приказни герои и други 
с ръчичка. Оцветявки 
с цветни контури и 
апликации.
Формат: 22см/ 30см 
Страници: 14                 

Цена: 2,89лв.

Цена: 4,99 лв.

1. “Красавицата и Звярът “                                                                                                         
ISBN 9789543751747

2. “Пепеляшка“                                                                                                         
ISBN 9789543751716

6. “Малката русалка“                                                                                                         
ISBN 9789543751693

7. “Трите прасенца“                                                                                                         
ISBN 9789543751723

8. “Червената шапчица“                                                                                                         
ISBN 9789543751730

5. “Котаракът в чизми“                                                                                                         
ISBN 9789543751709

4.“Снежанка и 
седемте джуджета“                                                                                                         
ISBN 9789543751679

3.“Аладин и 
вълшебната лампа“                                                                                                         
ISBN 9789543751686

Поредица книжки “ ПРиКАЗКи ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ С АПЛиКАЦии ” с компактдиск

Съдържание:
Книжки за развиване 
на сръчност, памет 
и въображение, с 
образователна страница. 
Специално приложение 
за рисуване на животни, 
приказни герои и други 
с ръчичка. Оцветявки 
с цветни контури и 
апликации.
CD с приказки по 
книжката.
Формат: 22см/ 30см 
Страници: 14                 1. “Красавицата и Звярът “                                                                                                         

978 - 954- 375- 187 - 7
2. “Пепеляшка“                                                                                                         
978 - 954- 375- 189 - 1

6. “Малката русалка“                                                                                                         
978 - 954- 375- 183 - 9

5. “Котаракът в чизми“                                                                                                         
978 - 954- 375- 190 - 7

4.“Снежанка и 
седемте джуджета“                                                                                                         
978 - 954- 375-186- 0

3.“Аладин и вълшебната лампа“                                                                                                          
978 - 954- 375-184 - 6

7. “Трите прасенца“                                                                                                         
978 - 954- 375-185- 3

8. “Червената шапчица“                                                                                                          
978 - 954- 375-188 - 4
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Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



6.  “Аз пея с нотите”   
-Песни и стихчета за
нотите и музикалните 
инструменти.
3800215664229

7. “Празнична палитра” 
-Песни, стихове, 
предания и легенди за 
българските празници и 
обичаи.
3800215664236

8. “При животните
на село”
-Песни, звуци, музикални 
гатанки и стихчета за
животните на село.
3800215664243

10. “ Животните в 
Европа” -Песни,
стихчета и гатанки 
за животните в Европа. 
3800215663956

12. “Животните в моретата и 
океаните”               
-Песни и стихчета за морските 
обитатели.  
3800215662195

5. “Музикална геометрия”  
-Песни, стихчета и 
гатанки за фигурите
и формите.
3800215664212

1, “Аз пея с буквите”
-Песни и стихчета за
буквите от А до Я.

3800215663598

2. “Аз пея с цифрите”
 -Песни и стихчета за 
цифрите от 1 до 10.

3800215663604

3. “Не пресичай на 
червено” -Песни за 
безопасността на 
движението.
3800215663611

4. “С огъня игра не 
бива”  - Песни за 
противопожарната      
безопасност. 
3800215663628

             Образователна поредица компактдискове „ЗАБАВЛЯВАМ СЕ, иГРАЯ и НАКРАЯ ВСиЧКО ЗНАЯ”

www.theatrepan.com
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1.Американски 
приказки  
“Том Сойер”    
“Вълшебникът от ОЗ“ 
3800215661983

2.Английски приказки    
“Мечо Пух “ 
“Пътешествието на 
Дейзи“
“Трите прасенца“ 
3800215661990

3.Арабски приказки   
“Аладин и вълшебната 
лампа“ 
 “Синбад морякът “ 
“Али Баба и четиридесетте 
разбойника “
3800215662003

4.Български народни
 приказки   
“Дядовата ръкавичка “
“Златното момиче” 
“Педя човек ,лакът брада “  
“Тримата братя и златната 
ябълка “
 3800215662010

5.Датски приказки 
“Палечка “ 
“Дивите лебеди”
“Цветята на малката 
ида “ 
“Малката русалка “
3800215662027
  

6.италиански 
приказки
“Приказки по 
телефона “
“Пинокио “
3800215662034

7.Немски приказки  
“Снежанка и седемте 
джуджета “ 
“Хензел и Гретел “
 “Вълкът и седемте 
козлета “
 “Малкият Мук “ 
3800215662041

8.Руски приказки 
“Рибарят и златната 
рибка” 
“Принцесата жаба “ 
“иванушка Глупакът “
“Маша и Мечокът “
3800215662058

9.Френски приказки  
“Червената шапчица “   
“Котаракът в чизми “   
“Пепеляшка “ 
“ Красавицата и 
звярът“ 
3800215662065

10.Шведски приказки 
“Карлсон, който 
живееше на покрива “ 
“Вълшебната цигулка” 
3800215662072

11. “Коледна 
приказка” 
„Суматоха в
 Kоледната нощ”
3800215661570  

Цена: 6,00 лв

Цена: 6,00 лв

Поредица   компактдискове ,,СВЕТОВНА ПРиКАЗНА КЛАСиКА”

9. “Природните
бедствия”
9782835923761
  

11. “Дневния режим” 
9782835923778 

13. “Животните в 
Африка”
9782835923785

14. “Екология”
9782835923792
   



ПОРЕДиЦА КОМПАКТ ДиСКОВЕ С ПЕСНи и СТиХЧЕТА ЗА НАЙ-МАЛКиТЕ :

1. ”Зайченцето 
бяло “
3800215661112   

2. “Чело коте 
книжки “
3800215664151  

3. “Тръгнал кос”

3800215664397

4. “Ранобудно 
петленце”
3800215664380

5. “у дома часовник 
трака”
3800215660924

6. “Жаба Жабурана”

3800215663208

7. “Зеленчуци, който 
не яде”
3800215662362

8. “Шаро и 
първият сняг”
3800215662768

9. “Дядо Коледа 
пристига”
3800215662775

11. “Сладкопойна 
чучулига”   
3800215661730

12. “Аз съм българче” 

3800215660962

10. “Вижте как греят
елхите” 
3800215662782

14. ”Аз кокиче 
бяло съм”
3800215662362

15. “Великденски 
звън”
3800215661266

16. “Честит 
рожден ден”
3800215662744

23. ”Празниците на 
България”
3800215661433

19. “Златна есен 
е дошла”  
3800215662751

17. “Аз съм Сънчо”  

3800215662737

20. “училище любимо”
3800215663819

18. “Мила моя мамо”  

3800215661297

21. ”Цветовете”
3800215661419

22. ”Хитрото мишле”
3800215661426

27. ”Срещи в зоопарка”
3800215661105

28. “Годишните времена”
3800215661334

Цена: 6,00 лв
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13. „ Баба Марта
 бързала”
9782835923808

24.„ Жълтоклюно
патенце” 
9782835923815

25. “Весела азбука”
9782835923822 

29.”Зъбки бели,
като гъбки”
9782835923846

30.”Хей ръчички,
хей ги две”
9782835923853

26. „Забавни  цифри”
9782835923839 

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



Цена за 1 брой: 6,00 лв
За продажби на едро-
специални търговски 

отстъпки.

10. “МАЛКиЯТ ПРиНЦ”
по книгата на Антоан дьо 
Сент-Екзюпери.
3800215661418

15. “ОСТРОВЪТ НА 
СЪКРОВиЩАТА”
по романа на Робърт Луис 
Стивънсън. 
3800215663606

16. “МАКС и МОРиЦ”
произведение от Вилхелм 
Буш.
3800215664105

17. “РОБиНЗОН КРуЗО”
по романа на Даниел 
Дефо.
3800215661009

20. “РОБиН ХуД”
по романа на уолтър Скот.
3800215664003

21. “КАРЛСОН, КОЙТО 
ЖиВЕЕШЕ НА ПОКРиВА”
по романа на Астрид 
Линдгрен.
3800215666313

22. “ТОМ СОЙЕР  ”
по романа  на МАРК ТВЕН .
3800215666421

23. “СЛАВЕЯТ и РОЗАТА”
от Оскар уайлд.
3800215665822

24. “ПЧЕЛиЧКАТА МАЯ”
по произведението 
на   Валдемар Бонзелс.
3800215661565

18. “ПЪТЕШЕСТВиЯТА 
НА ГЪЛиВЕР
по романа на Джонатан Суифт.
3800215660981

19. “ТАРЗАН ”
по Книгата „Тарзан, 
храненикът на маймуните”  
на Едгар Райс Бъроуз.
3800215662180

11. “АЛиСА В СТРАНАТА
 НА ЧуДЕСТА”
по романа на Луис Карол.
3800215662014

12. “ПРиКЛЮЧЕНиЯТА
НА ЛуКЧО”
по повеста на Джани Родари.
3800215668835

13. “ ДЖуДЖЕТО 
ДЪЛГОНОСКО”
от Вилхем Хауф.
3800215664291

14. “БАРОН МЮНХАуЗЕН”
по произведението на
Рудолф Ерих Распе.
3800215665456

1. “ПиТЪР ПАН ”
по романа  на сър Джеймс 
Матьо Бари.
3800215664156 

5. “ВЪЛШЕБНиКЪТ 
ОТ ОЗ ”по романа  на 
Лиман Франк Баум. 
3800215663157

6. “ПРиНЦЪТ и ПРОСЯКЪТ”
по романа  на МАРК ТВЕН.
3800215664539 

7. “СНЕЖНАТА КРАЛиЦА”
от Ханс Кр.Андерсен.
3800215662805

8. “ПРиКЛЮЧЕНиЯТА
НА НЕЗНАЙКО ”
по романа  на Николай Носов.
3800215661616

2. “ПиНОКиО ”
по романа ,,Приключенията 
на Пинокио”на  Карло 
Колоди.
3800215663834 

3. “МАуГЛи ”
по романа ,,Книга за 
джунглата”на Ръдиард 
Киплинг.
3800215661922

4. “МЕЧО ПуХ ”
по романа  на Алън  А. 
Милн.
3800215662846

9. “ДОКТОР ОХ БОЛи”
по произведението на 
Корней Чуковски.
3800215665543

31

Поредица   компактдискове ,, СВЕТОВНА ЛиТЕРАТуРНА КЛАСиКА ЗА ДЕЦА”

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



Цена: 6,00 лв.

1. “Дванайсетте месеца”
Народни празници и обичаи 
-приказка. 
3800215660160

5. “Сърдитко Петко”
Чичо Стоян -стихчета и поеми.
3800215660207

6. “Самодивско царство”
Никола Райнов -приказка.
3800215660214

7. “Цар Шишко”
Елин Пелин -поеми и стихове.
3800215660221                                                                                              

8. “Патиланско царство”
Ран Босилек.
3800215660238       

12. “Бяла приказка”
Валери Петров.
3800215660276

11. “Янко Мързеланко”
Елисавета Багряна -стихчета.
3800215660269

10. “Сговорна дружина”
Асен Разцветников -стихове за 
професиите. 
3800215660252

9. “Житената питка”
Ангел Каралийчев -разкази.
3800215660245

13. “Хитър Петър”
Народно творчество.
3800215660283

14. “Стихчета за лека нощ”
Произведения за най-малките
от различни автори. 
3800215660290

15. “Тошко Африкански”
Ангел Каралийчев.
3800215660306

16. “Орел, рак и щука”
Стоян Михайловски -басни.
9789543752096

2. “Крали Марко”
Юнашки епос -легенди.
3800215660177

3. “Де е България”
иван Вазов  -стихове и разкази.  
3800215660184                                                                                        

4. “Щурец и мравка”
Петко Р. Славейков -стихчета и 
басни.  
3800215660191                                                                                               

Поредица компакт дискове “БЪЛГАРСКА КЛАСиКА”
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Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.
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3. ”Росица Кирилова 
и Банани в шарени 
пижами “
3800215661693

4. “The alphabet 
song”- детски песни
на английски език.
3800215661716

5. “Хубава си 
татковино“  
-песни за България.
3800215661723

6. “Сладкопойна 
чучулига “ 
- детски песни от 
български  автори.
3800215661730

10.”Жаба Жабурана “
-песни от 
композитора
Красимир Милетков.
3800215663185

14. ”Тиха нощ,свята 
нощ “
-песни за зимата,
Коледа и Нова година.
3800215661754

   Поредица компактдискове “ЛЮБиМи ДЕТСКи ПЕСНи”

8. “Дъга 
седемцветна “
детски песни от 
комп. иво Минков.
3800215661785

7.“Моята кукла 
Барби”
 - детски песни от 
комп.Георги Холянов.
3800215661792

9.”Вълшебна песен “ 
- детски песни на 
ВС “ Тип-Топ”
3800215663109

11.”Хитрото мишленце“
-песни от 
композиторката
Дора Драганова. 
3800215661747

12. “Вълкът и седемте 
козлета “ - детски 
песни в  изпълнение 
на Мими  иванова и 
Развигор Попов.
3800215663192

13. “Jungle Bells” – 
коледни песни на
английски език.
3800215661372

15.”Екокарнавал”
-детски песни за 
екологията и опазване
на околната среда.
3800215661419

1.“Зная как да 
си служа с парите”
-детски песни за парите 
със специалното участие 
на Снежина Цанева.
3800215661327

2. “Пейте със Снежи”
3800215661228

Цена: 6,00 лв

1.”Зайченцето бяло”

3800215662829

2.”Чело коте книжки”

3800215662836

3.”Как да си направим 
ЩуРО ПАРТи”
3800215660870

4.”уча танци с “ВЕСЕЛ 
КАРНАВАЛ”
3800215660887

Цена: 8,00 лв

Съдържание: Детски песни на видео клипове с караоке, с разучаване на танци, 
изработка на парти аксесоари и костюми, скечове с кукли.

Поредица  DVD ,, ДЕТСКи ПЕСНи и иНСТРуМЕНТАЛНи ВАРиАНТи ЗА КАРАОКЕ”

16. “Нашата песничка”  
- дестска песничка от 
композитора Михаил 
Шопов.
3800215661419

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



Поредица   компактдискове “БЪЛГАРСКи НАРОДНи ПРиКАЗКи”

Цена за 1 брой:6,00 лв
За продажби на едро-
специални търговски отстъпки.

2.”Златното момиче” 
“Примък-отмък”
“Ежковите хитрини”
9782835923877

3.” Дядовата ръкавичка “ 
”Жива вода”
“Лиса Лисана в капана”
9782835923884

1.”Тримата братя и златната ябълка”
“ Нероден Петко”
“Кратунчо ”
9782835923860

4.” Педя човек-лакът брада” 
“ Неволята”
“ Кон за кокошка”
9782835923891

5 .“Неродена мома”
“Сливи за смет”
“Сърдитата козица”
9782835923907

6.” Незнаен юнак “ 
”Юначното петле”
“Камъкът и змията”
9782835923914

7.”Дядо вади ряпа”          
“Момче и вятър”
“Къщовник”
9782835923921

9.”Гозба от камъчета”  
“Болен здрав носи”
“Глупавият вълк”
“Приказка за житните зърна”
9782835923945

8.”Косе Босе” 
“Безценното камъче”
“Клан-клан  недоклан”
9782835923938

10.”Момиче от вар”  
“Камъкът  и коларите”
“Как мишката си избра снаха”
9782835923952

11.”Самодивско царство”  
“Майчина сълза”
“Житената питка”
9782835923969

12.”Дванайсетте месеца”
9782835923976

13.”историите на Хитър Петър”  
9782835923983

14.”Крали Марко”
9782835923990  

16.”Дар от сърце”
“ Змейова невеста”    
“Медената пита”     
9782835924010
                                                                                       

15.”Твърдушка, Мекушка и 
Сладушка”   
“Лъжливото овчарче”
“Торабаланци”
“Царят с магарешки уши”                          
9782835924003
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Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



№2
●”Котаракът в чизми”
●”Храбрият оловен войник”
● “Шивачът на чували”
9782835924034

№1
●”Червената Шапчица”
●”Цар Дроздобрад”
● “Дивите лебеди”
9782835924027

№3
●”Снежанка и седемте 
джуджета”
●”Маша и Мечокът”
● “Али Баба и четиридесетте 
разбойника”
9782835924041

№4
●”Спящата красавица”
●”Аладин и вълшебната лампа”
● “По заповед на Щуката”
9782835924058

№5
●”Вълкът и седемте козлета”
●”Огнивото”
● “Баш Челик”
9782835924065

№6
●”Пепеляшка”
●”Новите дрехи на краля”
● “Как бе победен дяволът”
9782835924072

№7
●”Трите прасенца”
●”Белоснежка и Червенорозка”
●“иванушка глупакът”
9782835924089

№8
●”Грозното патенце”
●”Храбрият шивач”
●“Тримата умници”
9782835924096

№9
●”Малката русалка”
●”Магарешка кожа”
●“Петру Пепела”
9782835924102

№10
●”Палечка”
●”Принцесата жаба”
●“Силян Щъркелът”
9782835924119

№11
●”Бременските музиканти”
●”Рибарят и златната рибка”
●“Халифът Щърк”
9782835924126

№12
●”Красавицата и Звярът”
●”Принцесата върху граховото 
зърно”
●“Синбад Моряка”
9782835924133

№13
●”Хензел и Гретел”
●”Малката кибритопродавачка”
● “Кехлибареният чибук”
9782835924140

№14
●”Цветята на малката ида”
●”Малечко Палечко”
● “Малкият  Мук”
9782835924157

Цена за 1 брой:6,00 лв
За продажби на едро-

специални търговски отстъпки.
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Поредица   компактдискове “ЦАРСТВОТО НА ПРиКАЗКиТЕ”

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



1.“Зайченцето
 бяло “
3800215664373

2. “Чело коте
книжки”
3800215664366 

3. “Тръгнал Кос “ 

3800215664397

4. “Ранобудно 
петленце “ 
3800215664380

 5. „у дома
 часовник трака”    
 3800215662805

13. „ Баба Марта
 бързала”
3800215663918

14.„ Аз кокиче 
бяло съм” 
3800215663994

15. „ Великденски 
звън”
3800215663925

16. „ Честит рожден 
ден”
3800215663949

17. „ Аз съм Сънчо”  

3800215664151

18.” Мила моя 
мамо”
3800215661655

20.” училище 
любимо” 
3800215661662

19.” Златна есен
 е дошла” 
3800215661679

11„ Сладкопойна
 чучулига”
3800215661556

12.„ Аз съм
 българче”
3800215661563

6.„ Жаба
жабурана”  
3800215662799

7.„ Зеленчуци, 
който не яде” 
3800215661518

8. „ Шаро и
първият сняг” 
3800215661525

9.„ Дядо  Коледа 
пристига”
3800215661532

10.„ Вижте как
 греят елхите”   
3800215661549

Цена за 1 брой: 4,99 лв.
За продажби на едро-
специални търговски 

отстъпки.

Съдържание:
-Книжка със стихчета за най-малките с цветни илюстрации.
Формат: 20см/24см. Страници: 11
-CD с песни и стихчета по книжката.

36

Поредица книжки с компактдискове ”СТиХЧЕТА и ПЕСНи ЗА НАЙ-МАЛКиТЕ”

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



21.„ Цветовете” 

3800215663802

22.„ Хитрото
 мишленце”  
3800215661167

24.„ Жълтоклюно
патенце” 
3800215661235

25. „ Весела 
азбука” 
3800215660337

23.„ Празниците
на България”
3800215663796

29.”Зъбки бели,
като гъбки”
3800215661228

30.”Хей ръчички,
хей ги две”
3800215661181

1. “Буквите”

3800215664007

3. “Не пресичай 
на червено!”
3800215664021

4. “С огъня игра 
не бива!” 
3800215662195

5. “Фигурите и формите”  

800215664083

6. “Нотите и музикалните
инструменти” 
3800215664076

7. “Българските
празници и обичаи” 
3800215664090

8. “Животните 
на село” 
3800215661624

9. “Природните
бедствия”  
3800215661587

26. „Забавни 
цифри” 
3800215660528

27.„Срещи в 
зоопарка” 
3800215661105

28. „Годишните 
времена”  
3800215661334

11. “Дневния режим”  
3800215661600

12. “Животните в 
моретата и океаните”   
3800215661617

13. “Животните в 
Африка”   
3800215661259

14. “Екология”   

3800215661174

10. “Животните 
в Европа”    
3800215661594

2. “Цифрите”

3800215664014

Цена за 1 брой:4,99 лв.
За продажби на едро-

специални търговски отстъпки.

Съдържание: 
-Kнижка с игри, стихчета
и картинки за оцветяване.
Формат: 20,5см/28 см  
Страници: 16
-CD с детски песни по 
темите на книжката.
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Образователна поредица книжки с компактдискове “ЗАБАВЛЯВАМ СЕ, иГРАЯ и НАКРАЯ ВСиЧКО ЗНАЯ”

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



1.”Тримата братя
 и златната ябълка”  
“Нероден Петко”
“Кратунчо” 
3800215660184

2.”Златното момиче”  
“Примък-отмък”
“Ежковите хитрини”
3800215660191

3.”Дядовата ръкавичка” 
“Жива вода”
“Лиса Лисана в капана”
3800215660207

4.”Педя човек-лакът брада”  
“Неволята”
“Кон за кокошка”
3800215660221

5.”Неродена мома” 
“Сливи за смет”
“Сърдитата козица”
3800215660078

6.”Незнаен юнак”   
“Юначното петле”
“Камъкът и змията”
3800215660252

7.”Дядо вади ряпа”          
“Момче и вятър”
“Къщовник”
3800215660054

9.”Гозба от камъчета”  
“Болен здрав носи”
“Глупавият вълк”
“Приказка за житните зърна”
3800215660290

8.”Косе Босе” 
“Безценното камъче”
“Клан-клан  недоклан”
3800215660122

10.”Момиче от вар”  
“Камъкът  и коларите”
“Как мишката си избра снаха”
3800215660276

11.”Самодивско царство”  
“Майчина сълза”
“Житената питка”
3800215660245

12.”Дванайсетте
 месеца”
3800215660269

13.”историите на
Хитър Петър”  
3800215660283

14.”Крали Марко”  
3800215660177

Съдържание:
-Книжка с приказки с цветни илюстрации.

Формат:24см/22см. Страници:10      
-CD с приказки по книжката.

За продажби на едро-
специални търговски

отстъпки.

16.”Дар от сърце”
“ Змейова невеста”    
“Медената пита”                                                                                            
3800215664236

15.”Твърдушка, Мекушка и 
Сладушка”   
“Лъжливото овчарче”
“Торабаланци”
Царят с магарешки уши”                                                                                               
3800215664229
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Поредица  книжки с компактдискове “БЪЛГАРСКи НАРОДНи ПРиКАЗКи”

Цена: 4,99 лв.

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



№2
●”Котаракът в чизми”
●”Храбрият оловен войник”
● “Шивачът на чували”
3800215660498

№1
●”Червената Шапчица”
●”Цар Дроздобрад”
● “Дивите лебеди”
3800215660542

№3
●”Снежанка и седемте 
джуджета”
●”Маша и Мечокът”
● “Али Баба и четиридесетте разбойника”
3800215660504

№4
●”Спящата красавица”
●”Аладин и вълшебната лампа”
● “По заповед на Щуката”
3800215660467

№5
●”Вълкът и седемте козлета”
●”Огнивото”
● “Баш Челик”
3800215660382

№6
●”Пепеляшка”
●”Новите дрехи на краля”
● “Как бе победен дяволът”
3800215660412

№7
●”Трите прасенца”
●”Белоснежка и Червенорозка”
●“иванушка глупакът”
3800215660443

№8
●”Грозното патенце”
●”Храбрият шивач”
● “Тримата умници”
3800215660320

№9
●”Малката русалка”
●”Магарешка кожа”
● “Петру Пепела”
3800215660368

№10
●”Палечка”
●”Принцесата жаба”
● “Силян Щъркелът”
3800215660450

№11
●”Бременските музиканти”
●”Рибарят и златната рибка”
● “Халифът Щърк”
3800215660399

№12
●”Красавицата и Звярът”
●”Принцесата върху граховото зърно”
● “Синбад Моряка”
3800215660405

№13
●”Хензел и Гретел”
●”Малката кибритопродавачка”
● “Кехлибареният чибук”
3800215660511

№14
●”Цветята на малката ида”
●”Малечко Палечко”
● “Малкият  Мук”
3800215660429

Съдържание:
Книжка с приказки с цветни илюстрации.

Формат:24,5см/22см     Страници:10
-CD с приказки по книжката.

За продажби на едро-
специални търговски

отстъпки.
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Поредица  книжки с компактдискове ,, ЦАРСТВОТО НА ПРиКАЗКиТЕ,,

Цена: 4,99 лв.

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



1.”Тримата братя и 
златната ябълка “                                                           
“Нероден Петко”
“Кратунчо”
ISBN 9789543750610  

2.”Златното момиче”                                                                                        
“Примък-отмък”
“Ежковите хитрини”
ISBN 9789543750627

3.”Дядовата ръкавичка“                                                                                
“Жива вода”
“Лиса Лисана в капана”
ISBN 9789543750634

8.”Косе Босе“                                                                                                             
“Безценното камъче”
“Клан-клан  недоклан”
ISBN 9789543750689

9.”Гозба от камъчета “                                                                                               
“Болен здрав носи”
“Глупавият вълк”
“Приказка за житните зърна”
ISBN 9789543750696

4.”Педя човек-лакът брада”                                                                                     
“Неволята”
“Кон за кокошка”
ISBN 9789543750641

5.”Неродена мома”                                                           
“Сливи за смет”
“Сърдитата козица”
ISBN 9789543750658

6.”Незнаен юнак”                                                                                                        
“Юначното петле”
“Камъкът и змията” 
ISBN 9789543750665

7.”Дядо вади ряпа”                                                                                                     
“Момче и вятър”
“Къщовник”
ISBN 9789543750672

10.”Момиче от вар”                                                                                                     
“Камъкът  и коларите”
“Как мишката си избра 
снаха”
ISBN 9789543750702

11.”Самодивско царство”                                                                                          
“Майчина сълза”
“Житената питка”
ISBN 9789543750719

12.”Дванайсетте месеца”                                                                                      
ISBN 9789543750726

13.”историите на 
Хитър Петър “                                                                       
ISBN 9789543750955

14.”Крали Марко”                                                                                                  
ISBN 9789543750948

16.”Дар от сърце”
“ Змейова невеста”    
“Медената пита”                                                                                            
ISBN 9789543751624

15.”Твърдушка, Мекушка и 
Сладушка”   
“Лъжливото овчарче”
“Торабаланци”
Царят с магарешки уши”                                                                                               
ISBN 9789543451617

Съдържание:
Книжка с български народни приказки с цветни илюстрации.
Формат:24,5см/22см     Страници:10

Цена за 1 брой: 2,49лв.
За продажби на едро-
специални търговски
отстъпки.
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Поредица  книжки “БЪЛГАРСКи НАРОДНи ПРиКАЗКи”

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



№2
●”Котаракът в чизми”
●”Храбрият оловен войник”
● “Шивачът на чували”
ISBN 9789543750993

№1
●”Червената Шапчица”
●”Цар Дроздобрад”
● “Дивите лебеди”
ISBN 9789543750986

№3
●”Снежанка и седемте джуджета”
●”Маша и Мечокът”
● “Али Баба и четиридесетте 
разбойника”
ISBN 9789543751006

№4
●”Спящата красавица”
●”Аладин и вълшебната 
лампа”
● “По заповед на Щуката”
ISBN 9789543751013

№5
●”Вълкът и седемте козлета”
●”Огнивото”
● “Баш Челик”
ISBN 9789543751020

№6
●”Пепеляшка”
●”Новите дрехи на краля”
● “Как бе победен дяволът”
ISBN 9789543751037

№7
●”Трите прасенца”
●”Белоснежка и Червенорозка”
●“иванушка глупакът”
ISBN 9789543751044

№8
●”Грозното патенце”
●”Храбрият шивач”
● “Тримата умници”
ISBN 9789543751051

№9
●”Малката русалка”
●”Магарешка кожа”
● “Петру Пепела”
ISBN 9789543751068

№10
●”Палечка”
●”Принцесата жаба”
● “Силян Щъркелът”
ISBN 9789543751075

№11
●”Бременските музиканти”
●”Рибарят и златната рибка”
● “Халифът Щърк”
ISBN 9789543751082

№12
●”Красавицата и Звярът”
●”Принцесата върху 
граховото зърно”
● “Синбад Моряка”
ISBN 9789543751099

№13
●”Хензел и Гретел”
●”Малката кибритопродавачка”
● “Кехлибареният чибук”
ISBN 9789543751105

№14
●”Цветята на малката ида”
●”Малечко Палечко”
● “Малкият  Мук”
ISBN 9789543751112

Съдържание:
Книжка с приказки с цветни илюстрации.

Формат:24,5см/22см     Страници:10

Цена за 1 брой:2,49 лв.
За продажби на едро-
специални търговски

отстъпки.
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Поредица  книжки с  “ЦАРСТВОТО НА ПРиКАЗКиТЕ”

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



9. “Дядо  Коледa 
пристига”                                                                                         
ISBN 9789543750283

10. “ Вижте как 
греят елхите”                                                                                        
ISBN 9789543750290

6. “Жаба жабурана”                                                                                                       

ISBN 9789543750252

7. “Зеленчуци,който
 не яде”                                                                                       
ISBN 9789543750269

8. “Шаро и първият
сняг”                                                                                            
ISBN 9789543750276

11. “Сладкопойна 
чучулига”                                                                                         
ISBN 9789543750313

12. “Аз съм българче”                                                                                                    

ISBN 9789543750306

13. “Баба Марта
бързала”                                                                                              
ISBN 9789543750320

14. “Аз кокиче 
бяло съм”                                                                                                
ISBN 9789543750337

15. “Великденски
звън”                                                                                                   
ISBN 9789543750344

16. “Честит рожден
ден”                                                                                                 
ISBN 9789543750351

17. “Аз съм Сънчо”                                                                                                            

ISBN 9789543750368                                                                                              

18. “Мила моя мамо”                                                                                                       

ISBN 9789543750375                                                                                                                                

19. “Златна есен 
е дошла”                                                                                                 
ISBN9789543750382                                                                                       

20. “училище
любимо”                                                                                                   
ISBN 9789543750399

21. “Цветовете”                                                                                                              

ISBN 9789543750443                                                                                                  

23. “Националните 
празници на България”                                                                  
ISBN 9789543750467

24. “Жълтоклюно 
патенце”                                                                                            
ISBN 9789543750474

25. “Весела азбука”                                                                                                   

ISBN 9789543750900

22. “Хитрото
мишленце”                                                                                                 
ISBN9789543750450

26. “Забавни цифри”                                                                                                         

ISBN 9789543750917

27. “Срещи в зоопарка”                                                                                                    

ISBN 9798543750962

28. “Годишните 
времена”                                                                                                 
ISBN 9789543750979

29. “Зъбки бели,
като гъбки”
ISBN 9789543751266

30. “Хей ръчички,
хей ги две”
ISBN 9789543751273 

Съдържание:
Красиво илюстрована книжка със стихчета за най-малките.
Формат:20см/24см Страници:11

1.“Зайченцето 
бяло“                                                                                                     
ISBN 9789543750207

2. “Чело коте
 книжки“                                                                                                  
ISBN 9789543750214

3.“Тръгнал Кос“                                                                                                            

ISBN 9789543750221

4. “Ранобудно 
петленце“  
ISBN 9789543750238

5. “у дома часовник
трака”                                                                                           
ISBN 9789543750245

Цена: 2,00 лв.
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Поредица книжки  “СТиХЧЕТА ЗА НАЙ-МАЛКиТЕ”
Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



1.“Буквите”
- книжка за оцветяване
с игри и стихчета от 
Десислава Стоянова и 
Димитър иванов за
буквите от А до Я. 
ISBN9789543750146

2.“Цифрите”
- книжка за
оцветяване с игри 
и стихчета от Нина 
Колева 
за цифрите от 1 до 10 
ISBN9789543750115

3. “Не пресичай 
на червено!”                                                                                                                                        
- книжка за оцветяване 
с игри и стихчета 
от Нина Колева и 
Матей Стоянов за 
безопасността на 
движение.
ISBN9789543750139

4. “С огъня игра не 
бива!”
- книжка за 
оцветяване с 
игри и стихчета  от 
иван Ангелов за 
пожарната
безопасност. 
ISBN9789543750122

 5. “Фигурите и 
формите “
- книжка за 
оцветяване с игри, 
стихчета и гатанки 
от Панчо Панчев 
за геометричните 
фигури и форми. 
ISBN9789543750047

6. “Нотите и 
музикалните
инструменти “
- книжка за оцветяване
с игри и стихчета от 
Мая Дълъгчиева за 
нотите 
и музикалните 
инструменти.
ISBN9789543750030

7. “Българските 
празници
 и обичаи“
- книжка за 
оцветяване
с игри и  стихчета от 
български автори 
за празниците и 
обичаите.
ISBN9789543750153  

8. “Животните на 
село “                              
- книжка за 
оцветяване с
игри и гатанки от 
Панчо Панчев за 
животните 
на село.
ISBN9789543750016

 9. “Природните 
бедствия”                  
Книжка за 
оцветяване
с игри и стихчета от 
иван Ангелов за 
земетресенията и 
наводненията.
ISBN9789543750160

10. “Животните в 
Европа”                                                                                         
Книжка за 
оцветяване 
с гатанки и стихчета 
от Панчо Панчев 
за животните в 
Европа.
ISBN9789543750177

11. “Дневния  режим”                                                                                               
Книжка за оцветяване 
с игри и стихчета от 
Мария Андреева за 
полезните навици и 
правилното 
разпределение
на времето.
ISBN9789543750184

12. “Животните на
 моретата и океани-
те”                                                           
Книжка за оцветяване
 с гатанки и стихчета
от Панчо Панчев и 
иван Ангелов за 
животните 
в моретата и океаните.
ISBN9789543750191

13. “Животните на 
Африка” 

Книжка за 
оцветяване
с гатанки от Панчо
Панчев
за животните 
в Африка.
ISBN9789543750405

14. “Екологията“                                                                           

Книжка за 
оцветяване
със стихчета от 
Влади Априлов
за разделното съ-
биране и опазване
на околната
среда.
ISBN9789543750412

Съдържание:
Образователна книжка
за оцветяване с игри, 
стихчета и гатанки.
Формат:20,5см/28см
Страници:16

Цена за 1 брой: 1,99  лв.
За продажби на едро-
специални търговски
отстъпки.
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Образователна поредица книжки „ЗАБАВЛЯВАМ СЕ, иГРАЯ и НАКРАЯ ВСиЧКО ЗНАЯ”

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



3.”Плодове и зеленчуци “                                                                                                
ISBN 9789543750504            

4. “Кукерски маски “                                                                                                         
ISBN 9789543750535

1. “Карнавални маски“                                                                                           
ISBN 3800215660832

2. “Животни “                                                                                                                   
ISBN 3800215660863

5. “Забавна кухня “                                                                                                           
ISBN 9789543751136

1. ”Буквите 
и цветовете“                                                                                               
ISBN 
3800215661037

2. “Цифрите
и цветовете“                                                                                            
ISBN 
3800215661044

3. “Формите 
и цветовете“                                                                                             
ISBN 
3800215661051

4. ”Плодовете 
и цветовете”                                                                                            
ISBN 
3800215661327

5. “Зеленчуците 
и цветовете“                                                                                        
ISBN 
3800215663161

6. “Английските
букви и цветовете“                                                                                        
ISBN 
9789543751518

7. “Животните и
цветовете“                                                                                        
ISBN 
9789543751587

Книжки за оцветяване със стихчета и стикери за лепене,
кукли за домашен театър,цветни примери за оцветяване  
и специален подарък -маска.
Формат: 22см/20см   Страници:14  

1. “Зайченцето бяло“                                                                                                     
ISBN 3800215662713

2. ”Чело коте книжки“                                                                                                
ISBN 3800215662720

1.”Гатанки за животни” 
ISBN 9789543750306

2.”Гатанки за плодове”                                                                   
ISBN 9789543750733

3.”Гатанки за цветя “                 
ISBN 9789543750795

4. “Гатанки за зеленчуци”
ISBN 978954370788

Съдържание:
Книжка с гатанки по темата
с цветни илюстрации.
Формат: 12см/15см 
Страници: 12 

Съдържание:
Книжка за очертаване по шаблон, комбиниране на фигури,
запознаване с цветовете.
Формат: 9,5см/14см. Страници:12

Книжка със стикери за направа на смешни лица по образец,
развиване на наблюдателност и съобразителност, възможност
за нови варианти на смешни лица, гатанки от Дядо Пънч.
Формат: 24см/22см.  Страници:10

Цена за 1 брой: 0,99 лв.
За продажби на едро-
специални търговски
отстъпки.

Цена за 1 брой:1,50 лв.
За продажби на едро-
специални търговски
отстъпки.

Цена за 1 брой:1,95 лв.
За продажби на едро-
специални търговски

отстъпки.

Цена за 1 брой: 2,50 лв.
За продажби на едро-
специални търговски

отстъпки.

44

Поредица книжки “ГАТАНКи ЗА НАЙ-МАЛКиТЕ”от Панчо Панчев

Поредица щанцовани книжки “ОЧЕРТАЙ и ОЦВЕТи”

Поредица книжки със стикери “СМЕШНи ФиЗиОНОМии”

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



Поредица “ ШЕСТ иГРи В ЕДНА КНиЖКА”

Съдържание:
Книжки за оцветяване на картинки 
по даден цветен контур и 
илюстрация. Спомагат за развиване 
на фината моторика и краснопис.
Формат: 25см/28см.   Страници:12  

Съдържание:
Книжки за първите стъпки  
в  изкуството  на  гримиране,  
което ще бъде лесно с
дадените примерите и 
стъпките за изпълнението на 
всеки един от тях.
Специалната хартия 
позволява да нарисуват 
грим, да изтрият и отново да 
гримират. 
Формат:22см/24см  
Страници:10  

Съдържание:
Книжки с 
образователно-
развлекатни игри, 
за първите стъпки в 
изучаването на букви, 
цифри и фигури. 
Всяка книжка съдържа 
приложение от елементи 
за игра и шаблони. 
Формат:22см/32см  
Страници:16  

Цена за 1 брой:1,99 лв.
За продажби на едро-
специални търговски

отстъпки.

Цена за 1 брой:2,90 лв.
За продажби на едро-
специални търговски

отстъпки.

Цена за 1 
брой:2,70 лв.
За продажби 

на едро-
специални 
търговски
отстъпки.

1. “Воини “                                                                                                         
ISBN 9789543751563

1. “Гримове за принцеси “                                                                                                         
ISBN  9789543750498

1. “Буквите“                                                                                                         
ISBN 9789543751426  2. “Цифрите“                                                                                                         

ISBN 9789543751433  
3. “Фигурите“                                                                                                         
ISBN 9789543751440  

3. “Гримове за хелоуин“                                                                                                         
ISBN9789543751464

4. “Гримове за животни“                                                                                                         
ISBN 978954375147 1

2. “Гримове за карнавал “                                                                                                         
ISBN 9789543751488

2. “Принцеси“                                                                                                         
ISBN 9789543751556

3. “Цирк“                                                                                                         
ISBN 9789543751570

4. “Приказни герои“                                                                                                         
ISBN 9789543751525

Поредица „РиСуВАТЕЛНА КНиЖКА”

2.”В зоопарка”                                                                                                   
ISBN 9789543751532

1.”Във фермата”                                                                                                   
ISBN 9789543750887

Съдържание:
Книжка за 
прекопиране и
оцветяване с цветни 
контури и примери, с 
изписване на букви и 
цифри на специални 
редове.
Формат: 20см/28см. 
Страници: 12
                 

Цена: 2,29 лв.
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Поредица книжки “ОЦВЕТЯВАЙ С ЦВЕТНи КОНТуРи”

Поредица книжки за гримиране “SUPER HIT MODEL - гримирай, изтрий и пак гримирай”

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



№1●”Български народни 
приказки”
ISBN 9789543750801

№2 ●”Датски приказки”
ISBN 9789543750825

№3 ●”Немски приказки”
ISBN 9789543750818

№4 ●”Френски приказки”
ISBN 9789543750832

Съдържание:
Образователна 
книжка за оцветяване 
и прекопиране 
с игри и 3D пъзел за 
сглобяване.
Формат: 
20,5см/28,5см.     
Страници:12

Поредица книжки „ЗНАЯ КАК ДА ...”

1.”Азбуката “                                                                  
ISBN 9789543751228

2.” Цифрите”                                                                                                      
ISBN 9789543751235

4.”Цветовете”                                                                                                   
ISBN 9789543751259

5.”Часовника”                                                                                                   
ISBN 9789543751501

6.”Фигурите”                                                                                                   
ISBN9789543751594

7.”Размерите”                                                                                                   
ISBN 9789543751600

3.” Парите”                                                                                                         
ISBN 9789543751242

Съдържание: Книжка за писане 
и изтриване със стикери и 
плакат. Лесен и забавен начин за 
изучаване на буквите, цифрите, 
паричните знаци,  цветовете, 
часовника, формите и размерите.
Формат:24см/22см. Страници: 10
                 

Поредица книжки “ПРЕКОПиРАЙ и СГЛОБЯВАЙ”

Цена за 1 брой: 1,70 лв.
За продажби на едро-
специални търговски
отстъпки.

Поредица “КНиЖКи ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ С ГАТАНКи” и картинки

1.”Животните в гората”                                                                                                
ISBN 9789543750559

2.”Животните на двора”     
ISBN 9789543750542

3.”Животните в моретата”   
ISBN 9789543750603

4.”Пернати и хвъркати”   
ISBN  9789543750566

Съдържание:
Книжка с гатанки
по темата,
за оцветяване 
с цветни примери.
Формат:24см/14см 
Страници:16 
Цена: 1,20 лв.

1.”Плодовете”                                                                                                                
ISBN 9789543750580

2.”Превозните средства “                                                                                       
ISBN 9789543750573

3.”Музикалните инструменти “                                                         
ISBN 9789543750597          

Съдържание:
Книжки с гатанки 
скрити умело 
в картинки за 
оцветяване.
Отговорите ще се 
покажат след като ги 
оцветите.
Формат: 20см/19 см.
Страници:16

Цена: 3,90 лв.

Цена: 3,99 лв.
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Поредица книжки “ГАТАНКи  ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ”

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



Поредица “КНиЖКи ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ”

Поредица “КНиЖКи ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ” с компактдиск

1. “Дядо Коледа
пристига”                                                                                               
ISBN 
3800215662607

1. ”Дядо Коледа пристига”                         
3800215661624                                                                   

2. ”За зимата 
и Нова година”                                                                                             
ISBN 
3800215662614

2. ”За зимата и Нова година”    
3800215663817                                                                                       

3. ”Хубава си
татковино“                                                                                               
ISBN 
3800215663970

3. ”Хубава си татковино“ 
3800215661327                                                                                              

4. “Зайченцето 
бяло”                                                                                                        
ISBN
3800215664144 

5. ”Български 
народни приказки“                                                                                   
ISBN 
9789543751129          

Съдържание:
Книжка за оцветяване с цветни примери по темата.
Формат: 20,5см/28см.  Страници:16  

Цена за 1 брой: 1,99 лв.
За продажби на едро-
специални търговски
отстъпки.

6. Книжка за оцветяване с
героите от световната 
приказна съкровищница.
Формат: 20,5/28см.
Страници:16
Цена: 1,99 лв.
ISBN 9789543751372    

Книжки за оцветяване с цветни примери, 
за Коледа и Нова Година. 
Формат: 20,5см/28см.  Страници:16   
СД с приказката “СМАТОХА В КОЛЕДНАТА 
НОЩ”.  Цена за 1 бр: 4,99 лв.

Книжки за оцветяване с 
цветни примери 
Формат: 20,5см/28см.  
Страници:16   
СД с най-популярните песни 
за България.
Цена за 1 бр: 4,99 лв.

1. ”Български 
народни приказки”                                                                   
ISBN 9789543750757

2. ”Приказки от 
цял свят”                                                                                 
ISBN 9789543750740

3. ”Кой с какво 
се храни”                                                                                   
ISBN 9789543750771

4. ”Кой къде живее“                                                                                       

ISBN 9789543750764

Съдържание:
Книжка с магически 
страници.
Щриховането върху 
белите листи с цветни
моливи или пастели ще 
покаже скрити картинки 
от известни приказки.
Формат: 16,5 см/23,5 см.
Страници:12
Цена: 1,99 лв.
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Поредица книжки  “МАГиЧЕСКи СТРАНиЦи”

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



Съдържание:
Книжка с любими 
приказни герои,
за писане и 
оцветяване с 
цветни примери.
Формат:17см/23 см  
Страници:16 

Цена:2,40 лв.

1. ”Български приказки”                                                                                                
ISBN 3800215662621

1. ”Български приказки”                                                                                                
СД  с приказки:
“Дядовата ръкавичка“
“Златното момиче” 
“Педя човек ,лакът брада“  
“Тримата братя и златната ябълка“
9782835923778

2. ”Руски приказки”                                                                                                       
ISBN 3800215662638

2. ”Руски приказки”                                                                                                       
СД  с приказки:
“Рибарят и златната рибка” 
“Принцесата жаба“ 
“иванушка Глупакът“
“Маша и Мечокът“
9782835923785

3. ”Френски приказки“                                                                                            
ISBN 3800215662645

3. ”Френски приказки“                                                                                            
СД  с приказки:
“Червената шапчица“   
“Котаракът в чизми“   
“Пепеляшка“ 
“ Красавицата и звярът“ 
9782835923754 

4. “Немски приказки“                                                                                                    
ISBN 3800215662652

4. “Немски приказки “                                                                                                    
СД  с приказки:
“Снежанка и седемте джуджета“ 
“Хензел и Гретел“
 “Вълкът и седемте козлета“
 “Малкият Мук“ 
9782835923716 

5. ”Английски приказки“                                                                                             
ISBN 3800215662669

5. ”Английски приказки“                                                                                             
СД  с приказки:
“Мечо Пух“ 
“Пътешествието на Дейзи“
“Трите прасенца“ 
9782835923723 

6. ”Датски приказки”                                                                                                      
ISBN 3800215662683

6. ”Датски приказки”                                                                                                      
СД  с приказки:
“Палечка“ 
“Дивите лебеди”
“Цветята на малката ида“ 
“Малката русалка“
9782835923747

7. ”Световна приказна 
класика 1”                                                                                 
ISBN 3800215662690

7. ”Световна приказна класика 1”                                                                                 
СД  с приказки:
“Аладин и вълшебната лампа“ 
 “Синбад морякът“ 
“Али Баба и четиридесетте 
разбойника“
9782835923730 

8. ”Световна приказна 
класика  2”                                          
ISBN 3800215662706

8. ”Световна приказна класика  2”                                          
СД  с приказки:
“Приказки по телефона“
“Пинокио“
9782835923761
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Поредица  книжки “ОЦВЕТЯВАЙ  С ШАБЛОНи ЗА РиСуВАНЕ”

Поредица книжки с компактдискове  “ОЦВЕТЯВАЙ  С ШАБЛОНи ЗА РиСуВАНЕ”
Съдържание: Книжка с любими приказни герои, за писане и оцветяване с цветни примери. 

КОМПАКТДиСК С ПРиКАЗКи ПО ТЕМАТА. Формат: 17см/23 см.  Страници:16
Цена:4,99 лв.

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.



Покани за парти и рожден ден. 
20 броя. Цена: 1.00 лв. Комплект нослета -

6 броя. Цена: 1.20 лв.

Гирлянди от знаменца с 
надписи: “Весел празник”, 
“Честита Нова Година”, 
“Весела Коледа”  
Цена: 1.20 лв.

КАРНАВАЛНи ПРиНАДЛЕЖНОСТи

Поздравителни картички- 30 вида     Цена за 1 бр: 0,80 лв.
За продажби на едро-
специални търговски
отстъпки.

Двойни картички (размер 9,2 см/15,5 см.) с пощенски плик.

Поздравителни мини картички 15 видаЦена на 1 пакет: 0,50 лв
За продажби на едро-
специални търговски
отстъпки. Двойни картички (размер 9см/6,2см.) в пакет по 10.

  НОМЕР - Обикаляне по сцената, помещението в което правите шоу и фокуси с децата. 
”Случайно”се спъвате или намирате шише с кетчуп. 
Може и да го извадите отнякъде - чанта, джоб и стреснато да реагирате, че се е разлял и е 
направил всичко МАЗАЛО. Взимате шишето, разклащате го силно, насочвате го бързо към 
публиката и РЯЗКО натискате бутилката. За да има ефект номера, трябва така да отиграете, че 
публиката наистина да повярва, че вътре има кетчуп.
СЕКРЕТ- Вместо кетчуп в шишето има червена връв, която при рязкото натискане изскача навън и 
имитира струя от течността. Публиката винаги се стряска, особено ако го насочите към някой със 
светли дрехи . 
ПРиЯТНО ЗАБАВЛЕНиЕ!ЦЕНА - 5,00 лв.

МАГиЧЕСКи ВЪЛШЕБЕН КЕТЧуП- 3800215660771
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9782835924164

Посетете youtube канала на Театър ПАН:  https://www.youtube.com/channel/UCTvvXUG24IlcqejuO6-tBMQ

Посетете  www.theatrepan.com  на Театър ПАН.


