
 Детска градина „Вълшебство”, гр.Своге, ул.“Чайка“ 2, 

               cdg_drenov@abv.bg, тел. 0726/ 23195 

 

 

УТВЪРДИЛ:  

Директор: Надя Пешева  

 

Заповед № 1/ 15.09.2022г.  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ 

за целодневна организация във втора група 5 – 6 години 

за учебната 2022  / 2023 година 
 

 

Часови 

интервали 
Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

7.00 – 8.00 

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

от детския учител  /различни видове игри – с организиращ характер, с 

общо или насочено въздействие, за комплексно развитие/ 

8.05. -8.25 Утринно раздвижване 

8.30 – 8.50 

9.00 – 10.00      

Закуска 

Педагогически ситуации 

10.00 – 10.20 Подкрепителна закуска 

10.25 – 11.50 

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

/различни видове игри, състезания, спортни празници, тържества, 

развлечения, наблюдения на обекти от околната среда/ 

12.00 – 13.00 Обяд, подготовка за сън 

13.00 – 15.30 Следобедна почивка 

15.35 – 16.00 Подкрепителна закуска 

16.00 – 16.30 Педагогически ситуации 

16.30 – 18.00 

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

/различни видове игри – подвижни, народни, музикално-двигателни/; 

Изпращане на децата 

 

Организацията на деня, може да се променя  в зависимост от 

интересите на децата и от климатичните условия. 
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 Детска градина „Вълшебство”, гр.Своге, ул.“Чайка“ 2, 

               cdg_drenov@abv.bg, тел. 0726/ 23195 

 

УТВЪРДИЛ:  

Директор: Надя Пешева  

 

Заповед № 1 / 15.09.2022г. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ 

за целодневна организация в сборнагрупа 2– 4 години 

за учебната 2022 / 2023 година 

 

 

Часови 

интервали 
Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

7.00 – 8.00 

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

детския учител  /различни видове игри – с организиращ характер, с общо 

или насочено въздействие, за комплексно развитие/ 

8.05 –  8.20 

8.30 – 8.45 

8.50 – 8.55 

Утринно раздвижване 

Закуска 

Тоалет 

9.00 –10.00 Педагогически ситуации 

10.00 10.20 Подкрепителна закуска 

10.25 11.50 

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

/различни видове игри, състезания, спортни празници, тържества, 

развлечения, наблюдения на обекти от околната среда/ 

11.55 – 13.00 Обяд, подготовка за сън 

13.00 – 15.25 Следобеден сън 

15.30– 16.00 Подкрепителна закуска 

16.00 – 16.30 Педагогически ситуации 

16.20 – 18.00 

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

/различни видове игри – подвижни, народни, музикално-двигателни/; 

Изпращане на децата 

 

Организацията на деня, може да се променя  в зависимост от 

интересите на децата и от климатичните условия 
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