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УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР:............................... 

М. НИКОЛОВА 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ДЕН  

В ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

за учебно и неучебно време 

 

часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие 
7.30 – 8.15 

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, 

организирани от детския учител 

8.15 – 9.00 Гимнастика, закуска 

9.00 – 10.15 Педагогически ситуации – основни  и допълнителни 

форми на обучение  

За неучебно време – 01.06 – 14.09 – допълнителни форми 

на обучение, дейности по избор, престой на открито 

 

10.15 – 10.30 Подкрепителна закуска 

10.30– 12.00 
Дейности по избор на децата; дейности, организирани от 

детския учител, престой на открито 

 12.00 – 13.00 Обяд 

13.00 – 15.00 Следобеден сън 

15.00 – 15.30 Подкрепителна закуска 

15.30 – 16.00 
Педагогически ситуации – основни  и допълнителни 

форми на обучение 

За неучебно време – 01.06 – 14.09 – допълнителни форми 

на обучение, дейности по избор 

 
16.00- 18.00 

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от 

детския учител, изпращане на децата, престой на открито 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РЕЖИМА В ДЕТСКА ЯСЛА 
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ВРЕМЕ ДЕЙНОСТ  

7.30 – 8.15 ч. Прием на децата 

8.15 – 8.30 ч. Утринно раздвижване, подготовка за закуска  

8.30 – 9,30 ч. Закуска, тоалет, измиване на ръцете 

9.30 – 11.00 ч. Игри с играчки, организирани занимания, разходки, развлечения, престой 

на открито 

11.00 – 11.30 ч. Подготовка за обяд, измиване на ръцете 

11,30 – 12.30 ч. Обяд, тоалет, подготовка за сън 

12.30 – 15.30 ч. Сън, ставане от сън, тоалет, подвижни игри 

15.30– 16,00 ч. Следобедна закуска 

16.30 – 18.00 ч. Игри с играчки, престой на открито, изпращане на децата 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

В ПЪРВА И ВТОРА ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

за учебно и неучебно време 

 

часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие 
7..30 – 8.15 

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, 

организирани от детския учител 

8.15 – 9.00 Гимнастика, закуска 

9.00 – 10.15 Педагогически ситуации – основни  и допълнителни форми на 

обучение 

За неучебно време – 01.06 – 14.09 – допълнителни 

форми на обучение, дейности по избор, престой на 

открито 

 10.15 – 10.30 Подкрепителна закуска 

10.30– 12.00 
Дейности по избор на децата; дейности, организирани от 

детския учител, престой на открито 

12.00 – 13.00 Обяд 

13.00 – 15.30 Следобеден сън 

15.30 – 16.00 Подкрепителна закуска 

16.00 – 16.30 
Педагогически ситуации – основни  и допълнителни 

форми на обучение 

За неучебно време – 01.06 – 14.09 – допълнителни 

форми на обучение, дейности по избор 

 
16.30- 18.00 

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от 

детския учител, престой на открито, изпращане на 

децата 

 


