
Детска градина ,,Пламъче”гр. Ямбол 
е-mail :plama4e_cdg2006@abv.bg; http:odzplamache.net 

 

Утвърждавам!                                                                                                                                                                                                                             

                                                                      Директор: …………………. 

                                                                        /К.Върбанова/  

 

 
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

за подготвителна група  6г за учебната 2019/2020г 

                                                                                                                                                                       

                                                                                      

 

І.Сутрешен режим 

 
Прием на децата и провеждане на допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие 

6.30ч. – 8.30ч. 

Подготовка за закуска и закуска  8.30ч. – 8.45ч. 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

8.45ч. – 10.00ч. 

Подготовка за междинна закуска  и закуска 10.00ч. - 10.30ч 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

10.30ч.-11.00ч. 

Провеждане на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие 

11.00 – 12.00ч. 

Подготовка за обяд и обяд 12.00 – 12.45ч. 

 

ІІ. Следобеден режим 
Подготовка за сън и сън 12.45 – 15.00ч. 

Обслужваща битова дейност 15.00 – 15.30ч. 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

15.30 – 16.00 ч. 

Подготовка за следобедна закуска  и закуска 16.00 – 16.30ч. 

Провеждане на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие и изпращане на 

децата 

16.30 – 18.30ч. 

 

http://odzplamache.net/


 

Детска градина ,,Пламъче”гр. Ямбол 
е-mail :plama4e_cdg2006@abv.bg; http:odzplamache.net 

 
Утвърждавам! 

                                                                    Директор: …………………. 

                                                                        /К.Върбанова/  

 

 
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

за подготвителна група 5 г за учебната 2019/2020г 

                                                                            

І.Сутрешен режим 

 
Прием на децата и провеждане на допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие 

6.30ч. – 8.30ч. 

Подготовка за закуска и закуска  8.30ч. – 8.45ч. 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

8.45ч. – 10.00ч. 

Подготовка за междинна закуска  и закуска 10.00ч. - 10.30ч 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

10.30ч.-11.00ч. 

Провеждане на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие 

11.00 – 12.00ч. 

Подготовка за обяд и обяд 12.00 – 12.45ч. 

 

ІІ. Следобеден режим 
Подготовка за сън и сън 12.45 – 15.00ч. 

Обслужваща битова дейност 15.00 – 15.30ч. 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

15.30 – 16.00 ч. 

Подготовка за следобедна закуска  и закуска 16.00 – 16.30ч. 

Провеждане на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие и изпращане на 

децата 

16.30 – 18.30ч. 

 

 

http://odzplamache.net/


Детска градина ,,Пламъче”гр. Ямбол 
е-mail :plama4e_cdg2006@abv.bg; http:odzplamache.net 

 
Утвърждавам!                                                                                                                                                                                                                             

                                                               Директор: …………………. 

                                                                        /К.Върбанова/  

 

                                                                          
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

за първа възрастова група  за учебната 2019/2020г 

 

                                                                                                                                

І.Сутрешен режим 

 
Прием на децата и провеждане на допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие 

6.30ч. – 8.30ч. 

Подготовка за закуска и закуска  8.30ч. – 9.00ч. 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

9.00ч. – 9.45ч. 

Провеждане на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие 

9.45ч.-10.00ч. 

Подготовка за междинна закуска  и закуска 10.00ч. - 10.30ч 

Провеждане на допълнителни  форми на 

педагогическо взаимодействие 

10.30ч.-11.45ч. 

Подготовка за обяд и обяд 11.45ч. – 12.45ч. 

 

ІІ. Следобеден режим 
Подготовка за сън и сън 12.45 – 15.00ч. 

Обслужваща битова дейност 15.00 – 15.30ч. 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

15.30 – 15.50 ч. 

Подготовка за следобедна закуска  и закуска 15.50 – 16.20ч. 

Провеждане на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие и изпращане на 

децата 

16.20 – 18.30ч. 

 

 

http://odzplamache.net/


 

 

Детска градина ,,Пламъче”гр. Ямбол 
е-mail :plama4e_cdg2006@abv.bg; http:odzplamache.net 

 
Утвърждавам!                                                                                                                                                                                                                             

                                                                 Директор: …………………. 

                                                                        /К.Върбанова/  

                                                                          
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН  

за втора възрастова група за учебната 2019/2020г 

 

І.Сутрешен режим 

 
Прием на децата и провеждане на допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие 

6.30ч. – 8.30ч. 

Подготовка за закуска и закуска  8.30ч. – 9.00ч. 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

9.00ч. – 9.45ч. 

Провеждане на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие 

9.45ч.-10.00ч. 

Подготовка за междинна закуска  и закуска 10.00ч. - 10.30ч 

Провеждане на допълнителни  форми на 

педагогическо взаимодействие 

10.30ч.-11.45ч. 

Подготовка за обяд и обяд 11.45ч. – 12.45ч. 

 

ІІ. Следобеден режим 
Подготовка за сън и сън 12.45 – 15.00ч. 

Обслужваща битова дейност 15.00 – 15.30ч. 

Провеждане на основни форми на педагогическо 

взаимодействие 

15.30 – 15.50 ч. 

Подготовка за следобедна закуска  и закуска 15.50 – 16.20ч. 

Провеждане на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие и изпращане на 

децата 

16.20 – 18.30ч. 

 

 

http://odzplamache.net/

