
 Приложение №1 към ПС на ДГ    

                                                                                                      Утвърдил:/п/ 

                                                                        Директор ДГ „Дружба“                 

                

    Дневен режим на децата от 1-ва възрастова група в ДГ „Дружба“ 

                                   

                   

6.00 – 8.20 часа –  Прием на децата, дейност по избор, индивидуална работа с деца 

8.20 – 8.30 часа – Утринна гимнастика 

8.30 – 9.00 часа – Закуска 

9.00 – 10.10 часа – Основни форми на педагогическо взаимодействие, съобразно 

седмичното разпределение на групата  

10.10–10.30  часа –  Междинна закуска 

10.30–11.00 часа –  Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и ЧЕО 

11.00–11.45 часа –  Разходки, закалителни процедури, игри на открито, игри във 

физкултурния салон /според сезона/ 

11.45 – 12.30 часа –  Обяд 

12.30 – 15.00 часа –  Подготовка за сън и следобедна почивка 

15.00 – 15.30 часа – Хигиена, тоалет след сън 

15.30 – 16.00 часа –  Следобедна закуска 

16.00 – 16.30 часа – Основни форми на педагогическо взаимодействие съобразно 

седмичното разпределение на групата и/или допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие 

16.30 – 17.00 часа – Игрова дейност и самостоятелна дейност по избор на детето 

17.00 – 18.00 часа – Индивидуална работа с деца, самостоятелна дейност по избор, 

изпращане на децата 

 

 

 

Забележка: Дневния режим важи за цялата учебна година, като през неучебно време 

основните форми на педагогическо взаимодействие се заменят с допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие по преценка на учителя 

 

 

 

 

 



Приложение №1 към ПС на ДГ    
                                                    Утвърдил: /п/ 

                                                                        Директор ДГ „Дружба“                 

                    

         Дневен режим на децата от 2-ра възрастова група в ДГ „Дружба“ 

 

 

6.00 – 8.20 часа – Прием на децата, дейност по избор, индивидуална работа с деца 

8.20 – 8.30 часа – Утринна гимнастика 

8.30 – 9.00 часа – Закуска 

9.00 –10.00 часа – Основни форми и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие, съобразно седмичното разпределение на групата  

10.00–10.10 часа – Междинна закуска 

10.10–10.50 часа – Основни форми на педагогическо взаимодействие, съобразно 

седмичното разпределение на групата /във вторник, сряда и четвъртък/  и/или 

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и ЧЕО /понеделник, петък / 

10.50–11.50 часа – Разходки, закалителни процедури, игри на открито, игри във 

физкултурния салон /според сезона/ 

11.50 – 12.30 часа – Обяд 

12.30 – 13.00 часа – Подготовка за сън  

13.00 – 15.00 часа – Следобедна почивка 

15.00 – 15.30 часа – Хигиена, тоалет 

15.30 – 16.00 часа – Следобедна закуска 

16.00 – 16.30 часа – Основни форми на педагогическо взаимодействие, съобразно 

седмичното разпределение на групата и/или допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие 

16.30 – 17.00 часа – Игрова дейност и самостоятелни дейности по избор 

17.00 – 18.00 часа – Индивидуална работа с деца, самостоятелни дейности по избор, 

изпращане на децата 

 

 

Забележка: Дневния режим важи за цялата учебна година, като през неучебно време 

основните форми на педагогическо взаимодействие се заменят с допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие по преценка на учителя 

 

                                             



 Приложение №1 към ПС на ДГ    

 

                                                    Утвърдил: /п/ 

                                                                        Директор ДГ „Дружба“                 

                    

    Дневен режим на децата от 3-та подготвителна възрастова група  

в ДГ „Дружба“ 

 

6.00 – 8.20 часа – Прием на децата, дейност по избор, индивидуална работа с деца 

8.20 – 8.30 часа – Утринна гимнастика 

8.30 – 9.00 часа – Закуска 

9.00 – 10.00 часа – Основни форми на педагогическо взаимодействие, съобразно 

седмичното разпределение за групата 

10.00 –10.15 часа – Междинна закуска 

10.15 – 10.45 часа – Основни форми на педагогическо взаимодействие, съобразно 

седмичното разпределение на групата /вторник и четвъртък/ и/или допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие 

10.45 – 11.20 часа – Допълнителни форми  на педагогическо взаимодействие и ЧЕО  

11.20 – 12.00 часа – Разходки, закалителни процедури и игри на открито, игри във 

физкултурния салон /според сезона/ 

12.00 – 12.30 часа – Обяд 

12.30 – 13.00 часа – Подготовка за сън 

13.00 – 15.00 часа – Следобедна почивка 

15.00 – 15.30 часа – Хигиена, тоалет 

15.30 – 16.00 часа – Следобедна закуска 

16.00 – 16.30 - Основни форми на педагогическо взаимодействие,съгласно 

седмичното разпределение на групата/вторник, сряда, четвъртък/ и/или допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие 

16.30 – 17.00 часа – Игрова дейност и допълнителни дейности по интереси 

17.00 – 18.00 часа – Индивидуална работа с деца, самостоятелни дейности по избор, 

изпращане на децата 

 

 

 

Забележка: Дневния режим важи за цялата учебна година, като през неучебно време 

основните форми на педагогическо взаимодействие се заменят с допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие по преценка на учителя 



Приложение №1 към ПС на ДГ    
                                                    Утвърдил: /п/ 

                                                                        Директор ДГ „Дружба“                 

                    

    Дневен режим на децата от 4-та подготвителна възрастова група 

в ДГ „Дружба“ 

 

6.00 – 8.20 часа – Прием на децата, дейност по избор, индивидуална работа с деца 

8.20 – 8.30 часа – Утринна гимнастика 

8.30 – 9.00 часа – Закуска 

9.00 – 10.00 часа – Основни форми на педагогическо взаимодействие, съобразно 

седмичното разпределение на групата 

10.00 – 10.15 часа – Междинна закуска 

10.15 – 10.45 часа – Основни форми на педагогическо взаимодействие, съобразно 

седмичното разпределение на групата и/или допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие 

10.45 – 11.20 часа – Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и ЧЕО 

11.20 – 12.00 часа – Разходки, закалителни процедури и игри на открито, игри във 

физкултурния салон /според сезона/ 

12.00 – 12.30 часа – Обяд 

12.30 – 13.00 часа – Подготовка за сън 

13.00 – 15.00 часа – Следобедна почивка 

15.00 – 15.30 часа – Хигиена, тоалет 

15.30 – 16.00 часа – Следобедна закуска 

16.00 – 16.30часа  – Основни форми на педагогическо взаимодействие, съобразно 

седмичното разпределение на групата  

16.30 – 17.00 часа – Игрова дейност и допълнителни дейности по интереси 

17.00 – 18.00 часа – Индивидуална работа с деца, самостоятелни дейности по избор, 

изпращане на децата 

 

Забележка: Дневния режим важи за цялата учебна година, като през неучебно време 

основните форми на педагогическо взаимодействие се заменят с допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие по преценка на учителя 

 

 

 
 

 



Приложение №1 към ПС на ДГ    
                                                    Утвърдил: /п/ 

                                                                        Директор ДГ „Дружба“                 

                    

    Дневен режим на децата от 4-та подготвителна смесена възрастова група 

 в ДГ „Дружба“ 

 

6.00 – 8.20 часа – Прием на децата, дейност по избор, индивидуална работа с деца 

8.20 – 8.30 часа – Утринна гимнастика 

8.30 – 9.00 часа – Закуска 

9.00 – 10.00 часа – Основни форми на педагогическо взаимодействие, съобразно 

седмичното разпределение на групата 

10.00 – 10.15 часа – Междинна закуска 

10.15 – 10.45 часа – Основни форми на педагогическо взаимодействие, съобразно 

седмичното разписание на групата и/или допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие 

10.45 – 11.20 часа – Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие и ЧЕО 

11.20 – 12.00 часа – Разходки, закалителни процедури и игри на открито /според 

сезона/ 

12.00 – 12.30 часа – Обяд 

12.30 – 13.00 часа – Подготовка за сън 

13.00 – 15.00 часа – Следобедна почивка 

15.00 – 15.30 часа – Хигиена, тоалет 

15.30 – 16.00 часа – Следобедна закуска 

16.00 – 16.30часа  – Основни форми на педагогическо взаимодействие, съобразно 

седмичното разписание на групата  

16.30 – 17.00 часа – Игрова дейност и допълнителни дейности по интереси, 

изпращане на деца от друго населено място 

17.00 – 18.00 часа – Индивидуална работа с деца, самостоятелни дейности по избор, 

изпращане на децата 

 

 

Забележка: Дневния режим важи за цялата учебна година, като през неучебно време 

основните форми на педагогическо взаимодействие се заменят с допълнителни 

форми на педагогическо взаимодействие по преценка на учителя 
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