ДЕТСКА ГРАДИНА № 53 „ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА”
Район „Сердика”, ул. „Иван Тургенев” 101 1233 – София
тел./факс: 028322176, е-поща: odz53@abv.bg

УТВЪРДИЛ:.......................................- Д. КЬОСЕВА
Директор на ДГ № 53“Дядовата ръкавичка“

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ
1-ва и 2-ра група
Времево разписание
7.00 до 8.30

Дейности




Прием на децата
Занимания по интереси
Утринно раздвижване

8.30 – 9.00

Подготовка за закуска и закуска

9.00 - 10.00

♦ Възпитателно-образователна работа, съобразно седмичното
разписание

10.00

Подкрепителна закуска .

След 10.30






Игри на открито
Работа с малки групи деца
Индивидуална работа с отделни деца
Допълнителни образователни дейности, извън държавните
образователни стандарти

11.30 - 12.30

Подготовка за обяд и обяд.

12.30 – 15.00

Подготовка и следобеден сън

15.00 – 16.00

Следобеден тоалет и закуска

16.00 – 16.30

Възпитателно - образователна работа, игри и дейности по избор

След 16.30

Игри /в занималнята или на двора, в зависимост от сезона/
Свободни занимания по интереси
Индивидуални занимания с отделни деца
ДОД , извън ДОС
Изпращане на децата







 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.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ
3-та и 4-та група

Времево разписание Дейности
7.00 – 8.30





Прием на децата
Занимания по интереси
Утринно раздвижване

8.30 – 9.00

Подготовка за закуска и закуска

9.00 - 10.00

♦ Възпитателно-образователна работа, съобразно седмичното
разписание

10.00 – 10.20



Подкрепителна закуска

10.20 - 12.00



Възпитателно-образователна работа, съобразно
седмичното разписание
Работа с малки групи деца
Индивидуална работа с отделни деца
Игри на открито
Допълнителни образователни дейности, извън
държавните образователни стандарти






12.00 - 13.00

Обяд. Подготовка за сън.

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 16.00




Следобеден тоалет и закуска
Подвижни игри

16.00 - 16.30

Възпитателно - образователна работа, игри и дейности по избор

След 16.30







Игри /в занималнята или на двора, в зависимост от
сезона/
Свободни занимания по интереси
Индивидуални занимания с отделни деца
Допълнителни образователни дейности, извън
държавните образователни стандарти
Изпращане на децата

 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.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ
1-ва и 2-ра група
Времево разписание
7.00 до 8.30

Дейности




Прием на децата
Занимания по интереси
Утринна раздвижване

8.30 – 9.00

Подготовка за закуска и закуска

9.00 - 10.00

 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие:
самостоятелни дейности по избор на детето – в зависимост от
условията в групата и дейности, организирани от детския
учител – различни видове игри, състезания, екскурзии,
развлечения, наблюдения на обекти от околната среда.
Подкрепителна закуска .

10.00

11.40 - 13.00

Игри /в занималнята или на двора, в зависимост от
метеорологичните условия /
Обяд. Подготовка за сън.

13.00 – 15.30

Следобеден сън

15.30 – 16.00

Следобеден тоалет и закуска

След 10.30

След 16.00





Игри /в занималнята или на двора, в зависимост от
метеорологичните условия /
Свободни занимания по интереси
Изпращане на децата

 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.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ
3-та и 4- та група

Времево разписание Дейности
7.00 – 8.30

8.30 – 9.00





Прием на децата
Занимания по интереси
Утринно раздвижване

Подготовка за закуска и закуска

9.00 - 10.10

 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие:
самостоятелни дейности по избор на детето – в
зависимост от условията в групата и дейности,
организирани от детския учител – различни видове игри,
състезания, екскурзии, развлечения, наблюдения на
обекти от околната среда.

10.10 – 10.30



10.30 - 12.00

 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие:
самостоятелни дейности по избор на детето – в
зависимост от условията в групата и дейности,
организирани от детския учител – различни видове игри,
състезания, екскурзии, развлечения, наблюдения на
обекти от околната среда.

Подкрепителна закуска

12.00 - 13.00

Обяд. Подготовка за сън.

13.00 – 15.30

Следобеден сън

15.00 – 16.00

Следобеден тоалет и закуска

След 16.00

Игри /в занималнята или на двора, в зависимост от
метеорологичните условия/
Свободни занимания по интереси
Изпращане на децата





 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.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В
1-ва и 2-ра яслена група
Времево разписание
7.00 до 8.30

Дейности




Прием на децата
Занимания по интереси
Утринно раздвижване

8.30 – 9.00

Подготовка за закуска и закуска

9.00 – 9.15

Тоалет

9.15 - 10.00

Дейности организирани от педагога и медицинските сестри, дейности по
избор

10.00 – 10.15

Подкрепителна закуска

10.15 – 11.15

Игри по избор, игри на открито, разходки

11.15 - 11.45

Тоалет; подготовка за обяд

11.45 – 12.15

Обяд

12.15 – 13.00

Тоалет, подготовка за сън

13.00 – 15.30

Следобеден сън

15.30 – 16.15

Следобеден тоалет и закуска

16.15 – 18.30

Дейности по избор, разходки, изпращане на децата

 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.

