
 

 
 
 



 
Детска градина ,,Пламъче”гр. Ямбол 

Телефон 046/66 15 67; Директор 046/66 34 87; е-mail  plama4ecdg2006@abv.bg 

                                                          

                                                               
 

                                                                          
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

І“а“ група  „МИКИ МАУС” за учебната 2018/2019г 

 

                                                                       

                                                Учители: 1.М.Облачка 

                                                                           2. Й.Константинова 

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. 

 

 

mailto:plama4ecdg2006@abv.bg


 

Детска градина ,,Пламъче”гр. Ямбол 
Телефон 046/66 15 67; Директор 046/66 34 87; е-mail  plama4ecdg2006@abv.bg 

                                                               
 

                                                                          
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН  

І“б“ група „ЛЪВЧЕТА”  за учебната 2018/2019г 

                                                                                                    

                                                                             Учители:1.М.Иванова 

                                                                                             2. Й.Янакиева 

 
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. 

 
 
 

 

mailto:plama4ecdg2006@abv.bg


 
Детска градина ,,Пламъче”гр. Ямбол 

Телефон 046/66 15 67; Директор 046/66 34 87; е-mail  plama4ecdg2006@abv.bg 

 

                                                          

                                                                                                                                      
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН  

ІІ“а“ група „ЛЮБОПИТКО”за учебната 2018/2019г 

 

                                                                         

                                                                      Учители:1.Р.Басяку 

                                                                                             2. М.Чобанова 
 
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. 

 

 

 

 

 

mailto:plama4ecdg2006@abv.bg


 

Детска градина ,,Пламъче”гр. Ямбол 
Телефон 046/66 15 67; Директор 046/66 34 87; е-mail  plama4ecdg2006@abv.bg 

                                                          

                                                               

                                                                          
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН  

ІІ“б“ група „ЗВЕЗДНИ МЕЧЕТА”за учебната 2018/2019г 

                                   

                                                                                     Учители:1.М.Тодорова 

                                                                                         2.Д.Сивкова 

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. 
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Детска градина ,,Пламъче”гр. Ямбол 
Телефон 046/66 15 67; Директор 046/66 34 87; е-mail  plama4ecdg2006@abv.bg 

 

                       
 

 
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

ПГ“а“ 5г „ДЕЛФИ” за учебната 2018/2019г 

 

                                                                    

                                                                                       Учители:1.Ст.Николова 

                                                                                     2.М.Георгиева 

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. 

 

 

mailto:plama4ecdg2006@abv.bg


 
Детска градина ,,Пламъче”гр. Ямбол 

Телефон 046/66 15 67; Директор 046/66 34 87; е-mail  plama4ecdg2006@abv.bg 

 

                                                                          
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

ПГ“Б“ 5г „РАНОБУДНО ПЕТЛЕ”за учебната 2018/2019г 

 

                                                            

                                                        Учители:1.Д.Емануилова 

                                                                   2. Ж.Иванова 

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. 
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Детска градина ,,Пламъче”гр. Ямбол 
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ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

ПГ“б“ 6г „ФЛУПИ” за учебната 2018/2019г 

                                                                                                                                                                       

                                                                                     Учители:1.К.Донева 

                                                                                             2. Д.Налбантова 
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. 
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Детска градина ,,Пламъче”гр. Ямбол 
Телефон 046/66 15 67; Директор 046/66 34 87; е-mail  plama4ecdg2006@abv.bg 

 

 

                             

 
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

ПГ“б“ 6г „МЕЧО ПУХ” за учебната 2018/2019г 

 

                                                                     

                                                                                    Учители:1.В.Атанасова 

                                                                                      2. Д.Балчева 

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. 
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