
 
 

 

 

 



ДЕТСКА ГРАДИНА „ВАЛЕНТИНА“ ЯМБОЛ  
гр.Ямбол, ул.Българка №18 

www.dgvalentina.net, е-mail:tsdg.valentina@gmail.com, GSM 0895599604 
 

 

                                                                        УТВЪРЖДАВАМ!  

 

                                                              Директор: Митка Тодорова 

 
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

за втора възрастова група  за учебната 2020/2021г 

 

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://www.dgvalentina.net/


 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „ВАЛЕНТИНА“ ЯМБОЛ  
гр.Ямбол, ул.Българка №18 

www.dgvalentina.net, е-mail:tsdg.valentina@gmail.com, GSM 0895599604 
 

 

                                                                        УТВЪРЖДАВАМ!  

 

                                                                     Директор: Митка Тодорова                                                                

 
ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

за подготвителна група  5г за учебната 2020/2021г 

                                                                                                                                                                                                                                                  

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://www.dgvalentina.net/


ДЕТСКА ГРАДИНА „ВАЛЕНТИНА“ ЯМБОЛ  
гр.Ямбол, ул.Българка №18 

www.dgvalentina.net, е-mail:tsdg.valentina@gmail.com, GSM 0895599604 
 

 

                                                                        УТВЪРЖДАВАМ!  

 

                                                              Директор: Митка Тодорова 
                                                                       

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 
за подготвителна група  6г за учебната 2020/2021г 

                                                                                                                                                                       

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. 

 

 

Провеждане на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие и изпращане на 

децата 

16.20 – 18.30ч. 

http://www.dgvalentina.net/


 

 

 

ДЕТСКА ГРАДИНА „ВАЛЕНТИНА“ ЯМБОЛ  

гр.Ямбол, ул.Българка №18 

www.dgvalentina.net, е-mail:tsdg.valentina@gmail.com, GSM 0895599604 

 

 

                                                                        УТВЪРЖДАВАМ!  

 

                                                              Директор: Митка Тодорова  
 

 

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА  НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ 

                       

                                                                                    

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 допълнителни  форми на 

педагогическо взаимодействие 

9.00ч. – 9.30ч. 

Провеждане на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие 

9.30ч.-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 допълнителни  форми на 

педагогическо взаимодействие 

15.30 – 16.00 ч. 

Подготовка за следобедна закуска  и закуска 16.00 – 16.20ч. 

Провеждане на допълнителни форми на 

педагогическо взаимодействие и изпращане на 

децата 

16.20 – 18.30ч. 

 

 

http://www.dgvalentina.net/

