
 

 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Директор: 

              Таня Христова 
 

Организация  

на дневното пребиваване на децата 

в Яслена група 

при целодневна организация на обучението 

за учебната 2022 / 2023 година 

 

 

Времево разписание Дейности 

7.00 - 8.00  Прием на децата 

 Занимания по интереси 

8.00 - 9.00  Сутрешно раздвижване  

 Подготовка за закуска 

 Сутрешна закуска 

9.00 - 10.00  Задължителни планирани занимания, сюжетни игри, 

занимания по интереси  

10.00 -10.15 

10.15 - 11.30 

 Подкрепителна закуска 

 Занимания с малки групи деца 

 Индивидуални занимания с отделни деца 

 Сюжетни игри 

 Игри на открито 

11.30 - 12.30  Обяд  

 Подготовка за сън   

12.30 - 15.30   Следобеден сън 

15.30 - 16.15  Обличане  

 Тоалет 

 Раздвижване  

 Закуска  

16.15 - 18.00  Игри  / в занималнята или на двора, в зависимост от 

сезона / 

 Свободни занимания по интереси 

 Индивидуални занимания с отделни деца 

 Изпращане на децата 

17.00 - 18.00  Взаимодействие / консултиране  на / с родителите 

   

  

Организацията е мобилна и варираща в зависимост от сезона, конкретните теми и 

необходимостта от други промени в интерес на комфортното пребиваване на децата. 

Не се допуска намаляване на времетраенето на двигателната активност и детските игри 

или заместването им с други, статични дейности. 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА  „ЗВЪНЧЕ” 
гр.Козлодуй, ЖК-3 юг, тел. и факс:0973/80069 

 e-mail: odz_zvanche88@abv.bg 

mailto:odz_zvanche88@abv.bg


                                      

 

 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Директор:  

              Таня Христова 
 

 

Организация  

на учебния ден в Първа група 

при целодневна организация на обучението 

за учебната 2022 / 2023 година 

 

 

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие 

7.00 - 8.00  Прием на децата; дейности по избор на децата; дейности 

организирани от детския учител 

8.00 - 9.00  Утринна гимнастика/сутрешно раздвижване/  

 Подготовка за закуска 

 Сутрешна закуска 

9.00 - 10.00  Основни организационни форми по образователни 

направления 

10.00 - 10.10  Подкрепителна закуска 

10.00 - 11.40  Индивидуални и групови игри; дейности по избор /на 

открито и закрито/; разходки, наблюдения, творчески 

дейности; дейности по проекти; дейности извън 

държавните образователни стандарти 

 
11.40 - 12.40  Обяд 

 
12.40 - 15.00  Подготовка за следобедна почивка  

 Сън  

15.00 - 16.00  Обличане 

 Тоалет 

 Раздвижване  

 Подкрепителна закуска 

16,00 – 18,00  Допълнителни форми, игри на открито и закрито, 

занимания по интереси, дейности по проекти, разходки, 

наблюдения, творчески дейности, разговори с родителите 

при изпращане на децата, индивидуални разговори и 

консултации с родителите. 

 

   

Организацията е мобилна и варираща в зависимост от сезона, конкретните теми и 

необходимостта от други промени в интерес на комфортното пребиваване на децата. 

Не се допуска намаляване на времетраенето на двигателната активност и детските игри 

или заместването им с други, статични дейности. 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА  „ЗВЪНЧЕ” 
гр.Козлодуй, ЖК-3 юг, тел. и факс:0973/80069 

 e-mail: odz_zvanche88@abv.bg 

mailto:odz_zvanche88@abv.bg


 

 

                                       

 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Директор: 

              Таня Христова 
 

 

Организация  

на учебния ден във Втора група 

при целодневна организация на обучението 

за учебната 2022 / 2023 година 

 

 

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие 

7.00 - 8.00  Прием на децата; дейности по избор на децата; дейности 

организирани от детския учител 

8.00 - 8.50  Утринна гимнастика/сутрешно раздвижване/  

 Подготовка за закуска 

 Сутрешна закуска 

8.50 - 10.00  Основни организационни форми по образователни 

направления 

10,00 - 10,10  Подкрепителна закуска 

10.00 - 11.50  Индивидуални и групови игри; дейности по избор /на 

открито и закрито/; разходки, наблюдения, творчески 

дейности; дейности по проекти; дейности извън 

държавните образователни стандарти 

 11.50 - 12.40  Обяд 

 
12.40 - 15.00  Подготовка за следобедна почивка и сън 

15.00 - 15.50  Обличане 

 Тоалет 

 Раздвижване  

 Подкрепителна закуска 

15.50 – 16.10  Основни организационни форми по образователни 

направления 

16.10 - 18,00  Допълнителни форми, игри на открито и закрито, 

занимания по интереси, дейности по проекти, разходки, 

наблюдения, творчески дейности, разговори с родителите 

при изпращане на децата, индивидуални разговори и 

консултации с родителите. 

 

 

Организацията е мобилна и варираща в зависимост от сезона, конкретните теми и 

необходимостта от други промени в интерес на комфортното пребиваване на децата. 

ДЕТСКА ГРАДИНА  „ЗВЪНЧЕ” 
гр.Козлодуй, ЖК-3 юг, тел. и факс:0973/80069 

 e-mail: odz_zvanche88@abv.bg 

mailto:odz_zvanche88@abv.bg


Не се допуска намаляване на времетраенето на двигателната активност и детските игри 

или заместването им с други, статични дейности. 

 

 

 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Директор: 

              Таня Христова 
 

 

Организация  

на учебния ден в Трета група 

при целодневна организация на обучението 

за учебната 2022 / 2023 година 

 

 

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие 

7.00 - 8.20  Прием на децата; дейности по избор на децата; дейности 

организирани от детския учител 

8.00 - 8.10  Утринна гимнастика/сутрешно раздвижване/ 

8.20 - 9.00  Сутрешна закуска 

9.00 - 10.30  Основни организационни форми по образователни 

направления 

10.00 - 10.10  Подкрепителна закуска 

10.30 - 12.00  Индивидуални и групови игри; дейности по избор /на 

открито и закрито/; разходки, наблюдения, творчески 

дейности; дейности по проекти; дейности извън 

държавните образователни стандарти 

 
12.00 - 12.50  Обяд 

 
12.50 - 15.00  Подготовка за следобедна почивка и сън 

15.00 - 15.45  Обличане 

 Тоалет 

 Раздвижване  

 Подкрепителна закуска 

15,45 – 16,10  Основни организационни форми по образователни 

направления  

16.10 – 18.00 

 
 Допълнителни форми, игри на открито и закрито, 

занимания по интереси, дейности по проекти, разходки, 

наблюдения, творчески дейности, разговори с родителите 

при изпращане на децата, индивидуални разговори и 

консултации с родителите. 

 

 

Организацията е мобилна и варираща в зависимост от сезона, конкретните теми и 

необходимостта от други промени в интерес на комфортното пребиваване на децата. 

ДЕТСКА ГРАДИНА  „ЗВЪНЧЕ” 
гр.Козлодуй, ЖК-3 юг, тел. и факс:0973/80069 

 e-mail: odz_zvanche88@abv.bg 

mailto:odz_zvanche88@abv.bg


Не се допуска намаляване на времетраенето на двигателната активност и детските игри 

или заместването им с други, статични дейности. 

 

 

 

 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Директор: Таня Христова 
 

Организация  

на учебния ден в Четвърта група 

при целодневна организация на обучението 

за учебната 2022 / 2023 година 

 

 

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие 

7.00 - 8.00  Прием на децата; дейности по избор на децата; дейности 

организирани от детския учител 

8.20 - 8.30  Утринна гимнастика/сутрешно раздвижване/ 

8.30 - 8.50  Сутрешна закуска 

8.50 - 10.40  Основни организационни форми по образователни 

направления 

10.00 - 10.10  Подкрепителна закуска 

10.30 - 12.00  Индивидуални и групови игри; дейности по избор /на 

открито и закрито/; разходки, наблюдения, творчески 

дейности; дейности по проекти; дейности извън 

държавните образователни стандарти 

 
12.00 - 12.30  Обяд 

 
12.30 - 15.00  Подготовка за следобедна почивка и сън 

15.00 - 15.40  Обличане 

 Тоалет 

 Раздвижване  

 Подкрепителна закуска 

15,40 – 16,10  Основни организационни форми по образователни 

направления  

16.10 – 18.00  Допълнителни форми, игри на открито и закрито, 

занимания по интереси, дейности по проекти, разходки, 

наблюдения, творчески дейности, разговори с родителите 

при изпращане на децата, индивидуални разговори и 

консултации с родителите. 

 

Организацията е мобилна и варираща в зависимост от сезона, конкретните теми и 

необходимостта от други промени в интерес на комфортното пребиваване на децата. 

ДЕТСКА ГРАДИНА  „ЗВЪНЧЕ” 
гр.Козлодуй, ЖК-3 до бл.16А, тел. и факс:0973/80069 

 e-mail: odz_zvanche88@abv.bg 

mailto:odz_zvanche88@abv.bg


Не се допуска намаляване на времетраенето на двигателната активност и детските игри 

или заместването им с други, статични дейности. 

 

 


