
                          ДЕТСКА ГРАДИНА № 6 „ПАЛЕЧКО” с яслена група  

 гр. Варна, ул.”Т. Влайков” №71, тел: 052 613 130;052 613 143,  

                                       e-mail:pale4ko1947@abv.bg ;  

 
    

Утвърдил!                       

Директор:………… 

                 / Р.Велева/                             

     

     

ДЕТСКА ГРАДИНА №6 „ПАЛЕЧКО"- ВАРНА  

                                                                            ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ  

                                                                                     УЧЕБНО ВРЕМЕ /от 15 септември  до 31 май/  

   

времетраене   дейности    

7.00- 8.30  Сутрешен прием. Дейности по избор на децата; Дейности, 

организирани от детския учител.  /Утринна среща,комуникативни игри 

за социализация/  

8.30-8.40  Утринно раздвижване  /утринна гимнастика, подвижни и спортно-

подготвителни    
игри/  

8.40 - 9.10  Подготовка за закуска. Закуска.    

09.10-11.00  

10.15-10.30  

Основни форми на педагогическо взаимодействие, диференцирани 

тематично по образователни направления и ядра и съобразени с 

възрастовите особености на групата  

/педагогически ситуации/;  
  
Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие /реализиране 

на динамични преходи от игрово-познавателни форми по направления към  

игри с екипен характер, комуникативни, дидактични, театрализирани, 

изобразителни, фолклорни, игри-експерименти, игри с електронни ресурси, 

работа с книжки и др./   

  
  

Подкрепителна закуска  

11.00-12.00  Игри и свободно реализирани дейности по избор /на открито и закрито 

/разходки, наблюдения, дейност в екокът, детско експериментиране и 

лаборатории, приложно изкуство, конструктивни, строителни, 

театрализирани, сюжетно-ролеви игри, подвижни игри, детски спортове 

и др/.  

Дейности съобразно потребностите на децата. Допълнителни дейности 

извън ДОС  

/иновативни, работа по проекти, допълнителни педагогически услуги и 

др./  

12.00 -12.40  Подготовка за обяд. Обяд. По избор след приключване на обяда - 

индивидуални и групови игри.  

12,40 -15,30  
12.40-15.00  

Подготовка за сън и релаксация при съдействието на учителя — 3 и 4 

год.    

Подготовка за сън и релаксация при съдействието на учителя -ПДГ 5 и 

6 год.  

15.00-16.00  Следобеден тоалет. Раздвижване /игри - подвижни, за емоционална 

нагласа,   комуникативни/ - ПДГ 5 и 6 год. Подкрепителна следобедна 

закуска  

15,30 -16,15  Следобеден тоалет. Раздвижване /игри - подвижни и за емоционална 

нагласа/   Подкрепителна следобедна закуска - 3 и 4 год.  



16.00/16.15  

до  
17.00  

Основна и / или допълнителна форми на педагогическо 

взаимодействие,  

диференцирани тематично по образователни направления и ядра; Игри и 

други свободно реализирани дейности по избор /открито и закрито/, 

дидактични, делови игри за приобщаване и изграждане на екип, детски 

театър и развлечения, работа с книжки и др. Дейности с участие на 

родители. Допълнителни дейности извън ДОС /иновативни, работа по 

проекти, допълнителни педагогически услуги и др./  

17.00-18.30  Дейности, организирани от детския учител /на открито и 

закрито/; Дейности по  избор на децата; Издаване на децата. 

Общуване с родители за развитието на детето, съобразно силните 

му страни за деня, затруднения или др.  

  


