
ДЕТСКА ГРАДИНА “МИР” - С. АЙДЕМИР, ОБЩ . СИЛИСТРА 

Ул.”Сокол” №10, тел: 086 75 20 79, odz_aidemir@abv.bg , www.dgmir-aydemir.com 
 

 

УТВЪРДИЛ: 

ВЕСЕЛИНА НИКОВА 

Директор на ДГ „Мир“, с. Айдемир 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДНЕВНИЯ РЕЖИМ 
 

Часови 

интервал: 
Основни и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие 

  ПЪРВА  ГРУПА: 

06.30 - 07.00 ч. Прием и дейности организирани от дежурния учител. 

07.00 - 08.10 ч. Прием на децата по групи, дейности по интереси, индивидуална работа. 

08.10 - 08.30 ч. Утринна гимнастика. 

08.30 - 09.00 ч. Закуска и подготовка за педагогическа ситуация. 

09.10 - 09.25 ч. Педагогическа ситуация. 

09.25 - 09.35 ч. Игри. 

09.35 - 09.50 ч. Педагогическа ситуация. 

09.50 - 10.00 ч. Междинна закуска. 

10.00 - 11.45 ч. Дейност по избор на децата; развлечения, игри, разходки, спорт и др. 

11.45 - 13.00 ч. Обяд и подготовка за сън 

13.00 - 15.15 ч. Следобеден сън. 

15.35 - 16.00 ч.  Подвижни игри. Подкрепителна закуска. 

16.00 - 16.15 ч. Педагогическа ситуация/ допълнителни форми. 

16.20 - 18.30 ч. Дейности по избор на децата по центрове по интереси, разходки, развлечения, 

свободни игри, изпращане  на децата. 

 ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ: ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА  

06.30 - 07.00 ч. Прием на децата от дежурен учител. Дейности организирани от дежурния 

учител. 

07.00 - 08.00 ч. Прием на децата по групи. Дейност по избор на децата в центрове по интереси, 

индивидуална работа. 

08.00 - 08.30 ч. Утринна гимнастика. 

08.30 - 08.50 ч. Закуска.  

08.50 - 09.10 ч. Педагогическа ситуация. 

09.10 - 09.20 ч. Игри. 

09.20 - 09.40 ч. Педагогическа ситуация. 

09.50 - 10.10 ч. Педагогическа ситуация/ допълнителни форми 

mailto:odz_aidemir@#abv.bg
http://www.dgmir-aydemir.com/


ДЕТСКА ГРАДИНА “МИР” - С. АЙДЕМИР, ОБЩ . СИЛИСТРА 

Ул.”Сокол” №10, тел: 086 75 20 79, odz_aidemir@abv.bg , www.dgmir-aydemir.com 
 

10.10 - 10.20 ч. Междинна подкрепителна закуска. 

10.20 - 12.00 ч. Дейност по изборна децата, развлечения, разходки, игри, спорт и др. 

12.00 - 13.00 ч. Обяд. 

13.00 - 15.00 ч.  Следобеден сън. 

15.00 - 15.15 ч. Подвижни игри. 

15.30 - 15.50 ч. Следобедна подкрепителна закуска. 

15.50 - 16.10 ч. Педагогическа ситуация. 

16.10 - 17.00 ч. Педагогическа ситуация/ допълнителни форми. 

17.00 - 18.30 ч. Дейности по избор на децата по центрове по интереси, разходки, развлечения, 

свободни игри, изпращане на децата. 
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