


ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2021 г. 

ДО 31.05.2022 г. ПЪРВА И ВТОРА ГРУПИ

ЧАСОВИ 

ИНТЕРВАЛ

ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

7.00 – 8.30

Прием на децата;

Дейности по избор на децата;

Сутрешно раздвижване.

8.30 – 9.15 Закуска;

9.15 – 10.00 Педагогически ситуации;

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска.

10.30– 12.00

Подвижни игри; 

Дейности по избор на децата;

Игри на открито;

Сюжетни игри, организирани от учителя

12.00 – 13.00 Обяд;

Подготовка за следобедна почивка.

13.00 – 15.00 Следобеден сън

15.00 – 15.15 Следобедно раздвижване.

15.15 – 15.45 Подкрепителна закуска.

16.45 – 16.00

Педагогическа ситуация (2 пъти в седмицата – понеделник и 

сряда).

Педагогически дейности, които не се дейност на детската 

градина (2 пъти в седмицата – вторник и четвъртък).

16.00 – 19.00 Допълнителни дейности, организирани от учителя;

Дейности по избор на детето;

Изпращане на децата.

Организацията на дневния режим за различните възрастови групи и определените 
в него дейности могат да се променят в съответствие с потребностите и интересите 
на децата.



ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 

01.06.2022 г. ДО 14.09.2022 г. ПЪРВА И ВТОРА ГРУПИ

ЧАСОВИ 

ИНТЕРВАЛ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

7.00 – 8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата, сутрешно 

раздвижване, дейности организирани от учителя.

8.30 – 9.15 Закуска.

9.15 – 10.00

Подвижни игри, дейности по избор на децата, дейности

организирани от учителя.

10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска.

10.30– 12.00

Дейности по избор на децата, сюжетни игри, игри на открито, 

дейности организирани от учителя.

12.00 – 13.00 Обяд;

Подготовка за следобедна почивка.

13.00 – 15.00 Следобеден сън.

15.00 – 15.15 Следобедно раздвижване.

15.15 – 15.45 Подкрепителна закуска.

15.45 – 19.00

Дейности по избор на детето, дейности, организирани от 

детския учител;

Изпращане на децата.

Организацията на дневния режим за различните възрастови групи и определените 

в него дейности могат да се променят в съответствие с потребностите и интересите 

на децата.



ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2021 г. 

ДО 31.05.2022 г. ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

ЧАСОВИ 

ИНТЕРВАЛ

ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

7.00 – 8.30 Прием на децата;

Дейности по избор на децата; 

Дейности организирани учителя.

8.30 – 9.00 Закуска.

9.00 – 9.30 Педагогическа ситуация.

9.30 – 10.00 Подвижни игри.

10.00 –10.30 Педагогическа ситуация.

10.30 – 10.45 Подкрепителна закуска.

10.45 –11.15 Педагогическа ситуация.

11.15– 12.00 Допълнителни форми:

Игри на открито;

Сюжетни игри.

12.00 – 13.00 Обяд.

Подготовка за следобедна почивка.

13.00 – 15.00 Следобеден сън.

15.00 – 15.15 Следобедно раздвижване.

15.15 – 15.45 Подкрепителна закуска.

15.45 – 16.15 Педагогическа ситуация;

Педагогически дейности, които не се дейност на детската 

градина.

16.15 – 19.00 Дейности по избор на детето; 

Дейности, организирани от учителя;

Изпращане на децата.

Организацията на дневния режим за различните възрастови групи и определените 

в него дейности могат да се променят в съответствие с потребностите и интересите 

на децата.



ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 

ОТ 01.06.2022 г. ДО 14.09.2022 г.

ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

ЧАСОВИ 

ИНТЕРВАЛ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

7.00 – 8.30 Прием на децата;

Дейности по избор на децата;

Дейности организирани от учителя.

8.30 – 9.00 Закуска.

9.00 – 10.00 Игри;

Дейности по избор на децата;

Дейности организирани от учителя.

10.00 – 10.15 Подкрепителна закуска.

10.15– 12.00 Игри на открито;

Дейности по избор на децата;

Сюжетни игри;

Дейности организирани от учителя.

12.00 – 13.00 Обяд.

13.00 – 15.00 Следобеден сън.

15.00 –15.15 Следобедно раздвижване.

15.15 – 15.45 Подкрепителна закуска.

15.45 – 19.00 Дейности по избор на детето;

Дейности организирани от учителя;

Изпращане на децата.

Организацията на дневния режим за различните възрастови групи и определените 
в него дейности могат да се променят в съответствие с потребностите и интересите 
на децата.
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ДЕТСКА ГРАДИНА № 186 „ДЕНИЦА“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ”

1799 София ж.к.„Младост” – 2, ул. „Малкият принц“ № 4, тел.: 02 / 967 60 58

www.denica186.com ;odzdenica@abv.bg; 



                        УТВЪРЖДАВАМ!

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

                                                                                          /А. КРЪСТАНОВА/

                                                                                                        (Заповед № 020 -  020 / 15.09.2021 г.)



















ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ

В ДГ № 186 „ДЕНИЦА“
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ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2021 г. ДО 31.05.2022 г. ПЪРВА И ВТОРА ГРУПИ





		ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛ

		ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



		

7.00 – 8.30

		Прием на децата;

Дейности по избор на децата;

Сутрешно раздвижване.



		8.30 – 9.15

		Закуска;



		9.15 – 10.00

		Педагогически ситуации;



		10.00 – 10.30

		Подкрепителна закуска.



		

10.30– 12.00

		Подвижни игри; 

Дейности по избор на децата;

Игри на открито;

Сюжетни игри, организирани от учителя



		12.00 – 13.00

		Обяд;

Подготовка за следобедна почивка.



		13.00 – 15.00

		Следобеден сън



		15.00 – 15.15

		Следобедно раздвижване.



		15.15 – 15.45

		Подкрепителна закуска.



		

16.45 – 16.00 

		Педагогическа ситуация (2 пъти в седмицата – понеделник и сряда).

Педагогически дейности, които не се дейност на детската градина (2 пъти в седмицата – вторник и четвъртък).



		16.00 – 19.00

		Допълнителни дейности, организирани от учителя;

Дейности по избор на детето;

Изпращане на децата.







Организацията на дневния режим за различните възрастови групи и определените в него дейности могат да се променят в съответствие с потребностите и интересите на децата.





ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 01.06.2022 г. ДО 14.09.2022 г. ПЪРВА И ВТОРА ГРУПИ





		ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛ

		ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



		

7.00 – 8.30

		Прием на децата, дейности по избор на децата, сутрешно раздвижване, дейности организирани от учителя.



		8.30 – 9.15

		Закуска.



		

9.15 – 10.00

		Подвижни игри, дейности по избор на децата, дейности организирани от учителя.



		10.00 – 10.30

		Подкрепителна закуска.



		

10.30– 12.00



		Дейности по избор на децата, сюжетни игри, игри на открито, дейности организирани от учителя.



		12.00 – 13.00

		Обяд;

Подготовка за следобедна почивка.



		13.00 – 15.00

		Следобеден сън.



		15.00 – 15.15

		Следобедно раздвижване.



		15.15 – 15.45

		Подкрепителна закуска.



		

15.45 – 19.00

		Дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител;

Изпращане на децата.













Организацията на дневния режим за различните възрастови групи и определените в него дейности могат да се променят в съответствие с потребностите и интересите на децата.





ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2021 г. ДО 31.05.2022 г. ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ





		ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛ

		ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



		7.00 – 8.30

		Прием на децата;

Дейности по избор на децата; 

Дейности организирани учителя.



		8.30 – 9.00

		Закуска.



		9.00 – 9.30

		Педагогическа ситуация.



		9.30 – 10.00

		Подвижни игри.



		10.00 –10.30

		Педагогическа ситуация.



		10.30 – 10.45

		Подкрепителна закуска.



		10.45 –11.15

		Педагогическа ситуация.



		11.15– 12.00

		Допълнителни форми:

Игри на открито;

Сюжетни игри.



		12.00 – 13.00

		Обяд.

Подготовка за следобедна почивка.



		13.00 – 15.00

		Следобеден сън.



		15.00 – 15.15

		Следобедно раздвижване.



		15.15 – 15.45

		Подкрепителна закуска.



		15.45 – 16.15

		Педагогическа ситуация;

Педагогически дейности, които не се дейност на детската градина.



		16.15 – 19.00

		Дейности по избор на детето; 

Дейности, организирани от учителя;

Изпращане на децата.







Организацията на дневния режим за различните възрастови групи и определените в него дейности могат да се променят в съответствие с потребностите и интересите на децата.

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 

ОТ 01.06.2022 г. ДО 14.09.2022 г.

ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ



		ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛ

		ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



		7.00 – 8.30

		Прием на децата;

Дейности по избор на децата;

Дейности организирани от  учителя.



		8.30 – 9.00

		Закуска.



		9.00 – 10.00

		Игри;

Дейности по избор на децата;

Дейности организирани от учителя.



		10.00 – 10.15

		Подкрепителна закуска.



		10.15– 12.00

		Игри на открито;

Дейности по избор на децата;

Сюжетни игри;

Дейности организирани от учителя.



		12.00 – 13.00

		Обяд.



		13.00 – 15.00

		Следобеден сън.



		15.00 –15.15

		Следобедно раздвижване.



		15.15 – 15.45

		Подкрепителна закуска.



		15.45 – 19.00

		Дейности по избор на детето;

Дейности организирани от учителя;

Изпращане на децата.













Организацията на дневния режим за различните възрастови групи и определените в него дейности могат да се променят в съответствие с потребностите и интересите на децата.

