
Организация на деня и седмично разпределение на основните и

допълнителните форми за педагогическо взаимодействие в учебно време

/от 15.09 до 31.05/ на  Първа „а”, „б” възрастова група

Форми

Времетраене

Понеделник  Вторник      Сряда   Четвъртък      Петък

7.00-8.30

ДФ

Прием на децата

/ утринна гимнастика, дейност по избор, индивидуална работа и др. /

8.30-9.00

ДФ

Закуска

/ разговори, игри, ритуали, поздрав и др. /

9.00-9.20

ПС

       Околен

          свят

        БЕЛ Математика Конструиране  и

и технологии

Изобразително

      изкуство

9.20-10.00

ДФ

/ подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др. /

10.00-10.20

ПС

   Музика        Музика

10.20-12.00

ДФ

/дейност по избор, междинна подкрепителна закуска, игри на открито,

 разходки, закалителни процудури и др. /

12.00-12.30 Обяд

12.30-15.30 Следобеден сън / следобедна почивка /

15.30-15.45

ДФ

/ подвижни игри /

15.45-16.00 Следобедна подкрепителна закуска

16.00-16.20

ПС

    Физическа

       култура

Изобразително

     изкуство

 Физическа

   култура

         БЕЛ    Физическа

      култура

16.20-19.00

ДФ

/ игри, разходки, наблюдения, творчески дейности и др. /

 



Организация на деня и седмично разпределение на основните и

допълнителните форми за педагогическо взаимодействие в учебно време

/от 15.09 до 31.05/ на Втора „а”, „б”, „в”   възрастова група

Форми

Времетраене

Понеделник   Вторник        Сряда    Четвъртък        Петък

7.00-8.30

ДФ

Прием на децата

/ утринна гимнастика, дейност по избор, индивидуална работа и др. /

8.30-9.00

ДФ

Закуска

/ разговори, игри, ритуали, поздрав и др. /

9.00-9.20

ПС

        Околен

          свят

Математика         БЕЛ Конструиране  и

и технологии

Физическа

култура

9.20-10.00

ДФ

/ подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др. /

10.00-10.20

ПС

        БЕЛ    Музика        Музика Изобразително

     изкуство

10.20-12.00

ДФ

/дейност по избор, междинна подкрепителна закуска, игри на открито,

 разходки, закалителни процудури и др. /

12.00-12.30 Обяд

12.30-15.30 Следобеден сън / следобедна почивка /

15.30-15.45

ДФ

/ подвижни игри /

15.45-16.00 Следобедна подкрепителна закуска

16.00-16.20

ПС

    Физическа

      култура

Изобразително

     изкуство

    Околен

       свят

   Физическа

     култура

        БЕЛ

16.20-19.00

ДФ

/ игри, разходки, наблюдения, творчески дейности, ателиета и др. /



Организация на деня и седмично разпределение на основните и

допълнителните форми за педагогическо взаимодействие в учебно време

/от 15.09 до 31.05/ на Трета „а”, „б” подготвителна група

Форми

Времетраене

Понеделник   Вторник        Сряда    Четвъртък        Петък

7.00-8.30

ДФ

Прием на децата

/ утринна гимнастика, дейност по избор, индивидуална работа и др. /

8.30-9.00

ДФ

Закуска

/ разговори, игри, ритуали, поздрав и др. /

9.00-9.30

ПС

        Околен

          свят

        БЕЛ       Околен

        свят

  Математика          БЕЛ

9.30-9.45

ДФ

/ игри /

9.45-10.15

ПС

    Математика    Музика Изобразително

     изкуство

       Музика Конструиране

 и  технологии

10.15-10.30

ДФ

/ междинна подкрепителна закуска /

10.30-11.00

ПС

Физическа

култура

11.00-12.30

ДФ

/ игри, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета и др. /

12.30-13.00 Обяд

13.00-15.00 Следобеден сън / следобедна почивка /

15.00-15.15

ДФ

/ подвижни игри /

15.15-15.30 Следобедна подкрепителна закуска

15.30-16.00

ПС

           БЕЛ Конструиране  и

и технологии

  Физическа

    култура

Изобразително

    изкуство

   Физическа

     култура

16.00-19.00

ДФ

/творчески игри, игри с правила, дейност по ателиета, разходки и др. /

Организация на деня и седмично разпределение на основните и



допълнителните форми за педагогическо взаимодействие в учебно време

/от 15.09 до 31.05/ на Четвърта „а”, „б”, „в”   подготвителна група

Форми

Времетраене

Понеделник   Вторник        Сряда    Четвъртък        Петък

7.00-8.30

ДФ

Прием на децата

/ утринна гимнастика, дейност по избор, индивидуална работа и др. /

8.30-9.00

ДФ

Закуска

/ разговори, игри, ритуали, поздрав и др. /

9.00-9.30

ПС

        Околен

          свят

        БЕЛ   Математика     Физическа

       култура

         БЕЛ

9.30-9.45

ДФ

/ игри /

9.45-10.15

ПС

    Математика Изобразително

     изкуство

Конструиране

 и  технологии

  Математика Конструиране

 и  технологии

10.15-10.30

ДФ

/ междинна подкрепителна закуска /

10.30-11.00

ПС

     Физическа

        култура

     Музика        Музика

11.00-12.30

ДФ

/игри, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета, експерименти

и др./

12.30-13.00 Обяд

13.00-15.00 Следобеден сън / следобедна почивка /

15.00-15.15

ДФ

/ подвижни игри /

15.15-15.30 Следобедна подкрепителна закуска

15.30-16.00

ПС

           БЕЛ    Физическа

     култура

       БЕЛ Околен

            свят

Изобразително

     изкуство

16.00-19.00

ДФ

/творчески игри, игри с правила, дейност по ателиета, разходки,

проектни дейности и др. /

Организация на дневния режим в ДГ „Захарно петле”

за всички възрастови групи



в неучебно време /от 01.06 до 14.09/

Часови интервал Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
07.00 – 08.30 Прием на децата, дейности по избор; дейности организирани от 

детския учител

      08.30 – 09.00 Закуска

      09.00 – 10.00 Игри, дейност по избор на децата;  дейности организирани от 
детския учител

      10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска

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

      12.00 – 13.00 Обяд

      13.00 – 15.00 Следобеден сън

      15.00 – 15.30 Подкрепителна закуска

      15.30 – 19.00 Игри, дейности по избор  на децата; дейности организирани от 
детския учител; изпращане на децата


