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УТВЪРЖДАВАМ:
Мелихан Чолева
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕНЯ
В ДЕТСКА ГРАДИНА „АЛЕН МАК “, ХАРМАНЛИ
ЗА УЧЕБНАТА 2021 -2022 Г.

Приета на Педагогически съвет с Протокол № 1/15.09.2020 г.и Заповед № 94 на директора на ДГ Ален мак

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ ПРЕЗ УЧЕБНО ВРЕМЕ
от 15.09.2021 г.до 31.05.2022 г.
Основни и допълнителни форми на педагогическо
взаимодействие
Прием на децата (дейност по избор, разговори, игри,
индивидуална работа и др.) – ДФ
Утринна гимнастика – ДФ
Закуска - ДФ
Педагогически ситуации, съобразно седмичното
разпределение - ОФ
Подвижни игри - ДФ
Педагогически ситуации, съобразно седмичното
разпределение - ОФ
Междинна подкрепителна закуска - ДФ
Педагогически ситуации, съобразно седмичното
разпределение –ОФ или ДФ
Игри, престой на открито, разходки, наблюдения, дейности
по избор, експерименти, допълнителни дейности срещу
заплащане, проектна дейност - ДФ
Обяд - ДФ
Следобеден сън
Следобедно раздвижване - ДФ
Следобедна подкрепителна закуска- ДФ
Педагогически ситуации, съобразно седмичното
разпределение - ОФ
Допълнителни дейности срещу заплащане, творчески игри,
игри с правила, дейност по избор, индивидуална работа,
проектна дейност, игри на двора, разговори с деца и
родители, изпращане на децата - ДФ

Часови интервал
III група

I група

II група

IV група

6,00 – 8.15

6,00 – 8.15

6,00 – 8.15

6,00 – 8.15

8.15 - 8.25
8.25 – 9.00

8.15 - 8.25
8.25 – 9.00

8.15 - 8.30
8.30 – 9.00

8.15 - 8.30
8.30 – 9.00

9.00 – 9.20

9.00 – 9.20

9.00 – 9.30

9.00 – 9.30

9.20 -9.40

9.20 -9.40

9.30 – 9.45

9.30 – 9.45

9.40 -10.00

9.40 -10.00

9.45 – 10.15

9.45 – 10.15

10.00 – 10.30

10.00 – 10.30

10.15 – 10.30

10.15 – 10.30

10.30 – 10.50

10.30– 11.00

10.30– 11.00

10.30– 11.45

10.50– 12.00

11.00– 12.30

11.00– 12.30

11.45 – 13.00
13.00 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 – 16.10

12.00 – 13.00
13.00 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 – 16.10

12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.40

12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.40

16.10 – 16.30

16.10 – 16.30

15.40 – 16.10

15.40 – 16.10

16.30 – 18.00

16.30 – 18.00

16.10 – 18.00

16.10 – 18.00

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ ПРЕЗ НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ
от 01.06.2022 г. до 14.09.2022 г.
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
Прием на децата, дейности по избор на децата, игри на
открито
Утринна гимнастика
Закуска
Допълнителна форма
Подвижни игри, престой на открито, разходки, наблюдения,
дейности по избор, творчески игри, експерименти; проектна
дейност, организирана от учителя
Междинна подкрепителна закуска
Игри, престой на открито, разходки, наблюдения, дейности
по избор, експерименти, проектна дейност
Обяд
Следобеден сън
Следобедно раздвижване
Следобедна подкрепителна закуска
Допълнителна форма
Творчески игри, игри с правила и други свободно реализирани
дейности по избор (открито и на закрито)

I група
6.00 – 8.20

Часови интервал
II група
III група
6.00 – 8.20
6.00 – 8.15

IV група
6.00 – 8.15

8.20 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 10.00

8.20 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 10.00

8.15 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00

8.15 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 10.00

10.00 – 10.30
10.30– 11.45

10.00 – 10.30
10.30– 12.00

10.00 – 10.30
10.30– 12.30

10.00 – 10.30
10.30– 12.30

11.45 – 13.00
13.00 – 15.30
15.30 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 – 16.20
16.20 – 18.00

12.00 – 13.00
13.00 – 15.30
15.30 – 15.40
15.40 – 16.00
16.00 – 16.20
16.20 – 18.00

12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.15
16.15 – 18.00

12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 16.15
16.15 – 18.00

Основни моменти в
организацията на
седмичното
разпределение
6.00- 8.15
Прием на децата
8.15-8.25
Утринно раздвижване
8.25-9.00
Закуска
9.00-10.00
Задължителни основни
организационни форми по
образователни
направления

10.00-10.30
Подкрепителна
предиобедна закуска
10.30 11.00
Задължителни основни
организационни форми по
образователни
направления/ без първа
група/
11.00-12.30
Игри и свободно
реализирани дейности по
избор (открито и на

Основни форми в игрова дейност и в други
свободно организирани дейности в учебното
време на деня

Основни игрови форми по задължителни образователни
направления в учебното време на деня

Комуникативни игри за социализиране и
сдружаване
Подвижни и спортно-подготвителни игри

По избор след приключване на закуската –
индивидуални и групови игри за функционално
делово сътрудничество
В диференцирани тематично по образователни
ядра основни форми за свободно изразяване на
компетенции по желание на децата
(приобщаване) или в смесена възрастово
организация на взаимодействието
Подвижни игри, игри с пръсти, музикални игри,
между педагогическите ситуации и други форми
на двигателна и емоционална активност
По избор след приключване на закуската –
индивидуални и групови игри за функционално
делово сътрудничество

Реализиране на динамични преходи от игрово-познавателни
форми по направленията в сутрешния режим (до две три ситуации)
чрез игри с екипен характер и с проектна ориентация комуникативни , дидактични, театрализирани, изобразителни и
обучаващи игри, фолклорни и обредни игри.

В диференцирани тематично по образователни
ядра основни форми за свободно изразяване на
компетенции по желание на децата
(приобщаване) или в смесена възрастово
организация на взаимодействието

Реализиране на динамични преходи от игрово-познавателни
форми по направленията в сутрешния режим (до две три ситуации)
чрез игри с екипен характер и с проектна ориентация комуникативни , дидактични, театрализирани, изобразителни и
обучаващи игри, фолклорни и обредни игри.

Функционални, обектно-насочени,
конструктивни, строителни игри, ролеви,
сюжетни игри, драматизации, подвижни и
спортно-подготвителни игри от конкурентен

Наблюдения, разходки, екскурзии, работа по проекти, екипна
работа, детско, фолклорни и обредни игри,

закрито), допълнителни
услуги:
работа в еко-зона,
пътека, /кът; разходки,
екскурзии, детски
ателиета, приложно
изкуство, детски
спортове

или/ и кооперативен характер

12.30-13.00
Обяд

По избор след приключване на обеда –
индивидуални и групови игри за функционално
делово сътрудничество
Подготовка за сън и релаксация при
съдействието на учителя

13.00-15.00 (15.30 -1 група)
Следобедна почивка/сън

15.00-15.20
Следобедно раздвижване

15.20-15.40
Подкрепителна
следобедна закуска
15.40-16.10
Педагогически ситуации
игри и други свободно
реализирани дейности по
избор (открито и на
закрито), педагогически
услуги, детско
презентиране, театрални
представления и детско
приложно студио, детски
фолклорни и спортни

Подвижни игри и игри за емоционалнофилтриране, комуникативни и за сдружаване и
коопериране.
По избор след приключване на закуската –
индивидуални и групови игри за функционално
делово сътрудничество
Педагогически ситуации за постигане на
Реализиране на динамични преходи от игрово-познавателни
компетентностите по ДОС. Игри за
форми по направленията в следобедния режим (до две ситуации
функционално-делово партниране,
по избор) и дидактични и обучаващи игри.
приобщаване, социално-обвързване,
емоционално-филтриране и изграждане на екип

танци
16.10-18.00
Допълнителни дейности
срещу заплащане,
творчески игри, игри с
правила, дейност по
избор, индивидуална
работа, проектна
дейност, игри на двора,
разговори с деца и
родители, изпращане на
децата

Игри и занимания при участие на родителите за
сътрудничество

Седмично разпределение на педагогическите ситуации по образователни направления при целодневна организация на
предучилищно образование, по възрастови групи:

Образователно
направление
Български език и литература
Математика
Околен свят
Изобразително изкуство
Музика
Конструиране и технологии
Физическа култура
Общо:
Надвишаване на минималният
седмичен брой на ПС
по ОН „Български език и
литература”

Първа група 3-4 г.
1
1
1
2
2
1
3
11

Втора група 4-5 г.
2
1
2
2
2
1
3
13

Трета група 5-6 г.
2
2
2
2
2
2
3
15

Четвърта група 6-7 г.
3
3
2
2
2
2
3
17

