
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ 
ПЪРВА И ВТОРА ГРУПА 

 

Времево разписание Дейности 

7.00 - 8.30 

 

 Прием на децата 

  Занимания по интереси 

 Сутрешно раздвижване 

8.30 – 9.00 
 Сутрешна 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 дейности, извън държавните образователни 

изисквания 

 Сюжетни игри 

11.40 - 13.00 
Обяд 

13.00 – 15.00 

Следобеден сън 

15.00– 15.30  Тоалет 

 ПИ 

15.30 – 16.00 
Следобедна 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 

 ДПУ над ДОИ 

 Изпращане на децата 
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Организация на деня в подготвителни  групи 

при целодневна организация на деня в учебно време 
 

Времево разписание Дейности 

7.00 – 8.30  

 

 Прием на децата 
 Занимания по интереси 
 Сутрешно раздвижване 

8.30 – 9.00 
Сутрешна закуска 

9.00 - 9.30 

  Възпитателно-образователна работа, съобразно седмичното 

разписание 

9.30 - 9.40 

Подвижни игри 

9.40 – 10.10 

 Възпитателно-образователна работа, съобразно седмичното 

разписание  

10.10 

Подкрепителна  закуска  

10.20- 11.00 

 

  Възпитателно-образователна работа, съобразно 

седмичното разписание  
 Работа с малки групи деца 
 Индивидуална работа с отделни деца 
 Допълнителни дейности, извън държавните образователни 

изисквания 

11.00 - 12.00 

      Сюжетни игри      • Игри на открито 

12.00 - 13.00 
Обяд 

13.00 – 15.00 

Следобеден сън 



 15.00 – 16.00  

 

 Подвижни игри 

 Следобедна 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 
 Допълнителни дейности, извън държавните образователни 

изисквания 
  Изпращане на децата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация на деня в неучебно време 
 първа и втора група 

 

 

Времево разписание Дейности 

7.0 о 8.30  

 

 Прием на децата 

 Занимания по интереси 

 Утринна гимнастика 

8.30 – 9.00 
Сутрешна 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.  

10.00 

Подкрепителна  закуска . 

След 10.30 

 Игри на открито 

11.40 - 13.00 
Обяд 

13.00  

Следобеден сън 

15.00 – 15.30   тоалет 

 ПИ 

15.30 – 16.00 
 

16.00 – 16.30  Игри и дейности по избор 

След 16.30 

 

 Игри /в занималнята или на двора, в зависимост от сезона/ 

  Свободни занимания по интереси 

 Изпращане на децата 
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Организация на деня на децата в подготвителни  групи 

при целодневна организация на деня в неучебно време 
 

Времево разписание Дейности 

7.0 – 8.30 

 

  

 Прием на децата 

 Занимания по интереси 

 Сутрешно раздвижване 

8.30 – 9.00 
Сутрешна закуска 

9.00 - 9.30  Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие:  

9.30 - 9.40 

Подвижни игри 

9.40 – 10.10  Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

10.10 

Подкрепителна  закуска  

10.20 - 11.00  Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 

11.00 - 12.00 

Игри на открито 

12.00 - 13.00 
Обяд 

13.00 – 15.00 

Следобеден сън 

 15.00 – 16.00   Подвижни игри 

 Следобедна закуска 

16.00 - 16.30  Игри и дейности по избор 

 След 16.30 

 

 Игри /в занималнята или на двора, в зависимост от сезона 

 Свободни занимания по интереси 

 Изпращане на децата 
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