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                                           ДЕТСКА ГРАДИНА “БИЛЯНА“ -  ЯМБОЛ 

                            ул.“Граф Игнатиев“№ 48, тел:66 94 75,e-mail:biliana1985@abv.bg 

 

 
Утвърдил 

 Директор /В. Станева-Райчева/ 

 
Заповед № 008 / 16.09.2019г. 

 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

в ДГ „Биляна” за учебната 2019/2020 година 

/Учебно време/ 

 
ВЪЗРАСТОВА  

ГРУПА 

№ ДЕЙНОСТИ ВРЕМЕ 

ПЪРВА ГРУПА 

 
1. Прием на децата и дейности по избор 06:30–8:15 

 2.  Утринна гимнастика 08:15–08:30 
 3. Подготовка за закуска и закуска 08:30–09:15 
 4. Провеждане на педагогическа ситуация  09:30–09:50 
 5. Провеждане на допълнителна форма на 

педагогическо взаимодействие / сюжетно – ролеви 

музикално – подвижни и игри с пръсти, заучаване 

на стихчета и римушки, разглеждане на 

илюстрации в книжки и др. / 

10:00-10:15 

 6. Провеждане на педагогическа ситуация 10:30–10:50 
 7. Дейности по избор 10:50-11:30 
 8. Подготовка за обяд и обяд 11:30–12:30 
 9. Подготовка за сън и сън 12:30–15:30 
 10.  Обличане и тоалет 15:30–15:45 
 11. Следобедно раздвижване 15:45–16:00 
 12. Подготовка за закуска и закуска 16:00–16:30 
 13. Провеждане на педагогическа ситуация 16:30–16:50 
 14. Дейности по избор, изпращане на децата 17:00-18:30 

ВТОРА ГРУПА 

 
1. Прием на децата и дейности по избор 06:30–08:15 

 2. Утринна гимнастика 08:15–08:30 
 3. Подготовка за закуска и закуска 08:30–09:00 
 4. Провеждане на педагогическа ситуация  09:00–09:20 
 5. Провеждане на допълнителна форма на 

педагогическо взаимодействие / разказване на 

приказки, театрални етюди, сюжетно-дидактични 

игри, подвижни игри и др. / 

09:30-09:50 

 6. Провеждане на педагогическа ситуация 10:00-10:20 
 7. Провеждане на допълнителна форма на 

педагогическо взаимодействие / игри с картинно 

лото, събиране на природни материали, заучаване 

на стихотворение или песен и др. / 

10:30-10:50 

 8. Дейности по избор 11:00-11:45 
 9. Подготовка за обяд и обяд 11:45–12:30 
 10. Подготовка за сън и сън 12:30–15:30 
 11. Обличане и тоалет 15:30–15:45 
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 12. Следобедно раздвижване 15:45–16:00 
 13. Подготовка за закуска и закуска 16:00–16:30 

 14. Провеждане на педагогическа ситуация 16:40–17:00 
 15. Дейности по избор, изпращане на децата 17:00-18:30 

ТРЕТА  

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 
1. Прием на децата и дейности по избор 06:30–08:15 

 2. Утринна гимнастика 08:15–08:30 
 3. Подготовка за закуска и закуска 08:30–09:00 

 4. Провеждане на педагогическа ситуация  09:00–90:30 
 5. Провеждане на допълнителна форма на 

педагогическо взаимодействие / разказване на 

приказка, тематични разговори, ситуационни игри, 

заучаване на стихотворение и др. / 

09:30-09:50 

 6. Провеждане на педагогическа ситуация 10:00-10:30 
 7. Провеждане на допълнителна форма на 

педагогическо взаимодействие / конструктивни, 

подвижни игри, игри по идеи на децата, 

разглеждане на картини и др. / 

10:30-10:50 

 8. Провеждане на педагогическа ситуация 11:00-11:30 
 9. Подготовка за обяд и обяд 11:45–12:30 

 10. Подготовка за сън и сън 12:30–15:00 
 11. Обличане и тоалет 15:00–15.15 

 12. Следобедно раздвижване 15:15–15:30 
 13. Провеждане на педагогическа ситуация 15:30–16:00 
 14. Подготовка за закуска и закуска 16:00–16:30 
 15. Провеждане на педагогическа ситуация 16:30-17:00 
 16. Дейности по избор на децата, ДПУ, изпращане на 

децата 

17:00–18:30 

ЧЕТВЪРТА 

ПОДГОТВИТЕЛНАГРУПА 
1. Прием на децата и дейности по избор 06:30– 08:15 

 2. Утринна гимнастика 08:15–08:30 
 3. Подготовка за закуска и закуска 08:30–09:00 
 4. Провеждане на педагогическа ситуация  09:00–09:30 

 5. Провеждане на допълнителна форма на 

педагогическо взаимодействие / заучаване на 

стихотворение или песен, народни игри, игри тип 

„домино” или „лото” и др. / 

09:30-09:50 

 6. Провеждане на педагогическа ситуация 10:00-10:30 
 7. Провеждане на допълнителна форма на 

педагогическо взаимодействие / дидактични, 

конструктивни, ситуационни, музикално – 

подвижни, творчески игри и др. / 

10:30-10:50 

 8. Провеждане на педагогическа ситуация 11:00-11:30 

 9. Подготовка за обяд и обяд 11:45–12:30 

 10. Подготовка за сън и сън 12:30–15:00 

 11. Обличане и тоалет 15:00–15:15 

 12. Следобедно раздвижване 15:15–15:30 

 13. Провеждане на педагогическа ситуация 15:30–16:00 

 14. Подготовка за закуска и закуска 16:00–16:30 

 15. Провеждане на педагогическа ситуация 16:30-17:00 

 16. Дейности по избор на децата, ДПУ, изпращане на 

децата 

17:00–18:30 

 
Организацията на учебния ден в ДГ „Биляна” е приета на заседание на Педагогическия съвет 

с Протокол № 7 от 13.09.2019г. 



3 

 

 

 

                                          ДЕТСКА ГРАДИНА “БИЛЯНА“ -  ЯМБОЛ 

                            ул.“Граф Игнатиев“№ 48, тел: 66 94 75,e-mail:biliana1985@abv.bg 

 

 
Утвърждавам: 

       Директор /В. Станева-Райчева/ 

 
Заповед № 008 / 16.09.2019г. 

 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

в ДГ „Биляна” за учебната 2019/2020 година 

/Неучебно време/ 

 
ВЪЗРАСТОВА ГРУПА № ДЕЙНОСТИ ВРЕМЕ 

ПЪРВА ГРУПА 1. Прием на децата и дейности по избор 6:30–8:15 
 2.  Утринна гимнастика 8:15–8:30 
 3. Подготовка за закуска и закуска 8:30–9:15 
 4. Провеждане на допълнителни форми 

на педагогическо взаимодействие / 

сюжетно – ролеви,  музикално – подвижни 

и игри с пръсти, заучаване на стихчета и 

римушки, разглеждане на илюстрации в 

книжки и др. / 

  9:30–10:00 

 5. Игри на открито 10:00-11:00 
 6. Дейности по избор на децата 11:00–11:30 
 7. Подготовка за обяд и обяд 11:30–12:30 
 8. Подготовка за сън и сън 12:30–15:30 
 9.  Обличане и тоалет 15:30–15:45 
 10. Следобедно раздвижване 15:45–16:00 
 11. Подготовка за закуска и закуска 16:00–16:30 
 12. Игри на открито, изпращане на децата 16:30–18:30 

ВТОРА ГРУПА 1. Прием на децата и дейности по избор 6:30–8:15 
 2. Утринна гимнастика 8:15–8:30 
 3. Подготовка за закуска и закуска 8:30–9:00 
 4. Провеждане на допълнителни форми 

на педагогическо взаимодействие / 

разказване на приказки, театрални етюди, 

сюжетно-дидактични игри, подвижни 

игри, игри с картинно лото, събиране на 

природни материали, заучаване на 

стихотворение или песен и др. / 

9:00–9:45 

 5. Игри на открито 9:45-11:00 
 6. Дейности по избор на децата 11:00–11:45 
 7. Подготовка за обяд и обяд 11:45–12:30 
 8. Подготовка за сън и сън 12:30–15:30 
 9. Обличане и тоалет 15:30–15:45 
 10. Следобедно раздвижване 15:45–16:00 
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 11. Подготовка за закуска и закуска 16:00–16:30 
 12. Игри на открито, изпращане на децата 16:30–18:30 

ТРЕТА  

ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА 
1. Прием на децата и дейности по избор 6:30–8:15 

 2. Утринна гимнастика 8:15–8:30 
 3. Подготовка за закуска и закуска 8:30–9:00 
 4. Провеждане на допълнителни форми 

на педагогическо взаимодействие  
/разказване на приказка, тематични 

разговори, ситуационни игри, заучаване 

на стихотворение, конструктивни, 

подвижни игри, игри по идеи на децата, 

разглеждане на картини и др. / 

9:00–9:45 

 5. Игри на открито 9:45-11:00 
 6. Дейности по избор на децата 11:00–11:45 
 7. Подготовка за обяд и обяд 11:45–12:30 
 8. Подготовка за сън и сън 12:30–15:30 
 9. Обличане и тоалет 15:30–15.45 
 10. Следобедно раздвижване 15:45–16:00 
 11. Подготовка за закуска и закуска 16:00–16:30 
 12. Игри на открито, изпращане на децата 16:30–18:30 

ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА 

ГРУПА 
1. Прием на децата и дейности по избор 6:30– 8:15 

 2. Утринна гимнастика 8:15–8:30 

 3. Подготовка за закуска и закуска 8:30–9:00 

 4. Провеждане на допълнителни форми 

на педагогическо взаимодействие 

9:00–9:45 

 5. Игри на открито 9:45-11:00 

 6. Дейности по избор на децата /заучаване 

на стихотворение или песен, народни 

игри, игри тип „домино” или „лото”, 

дидактични, конструктивни, ситуационни, 

музикално – подвижни, творчески игри / 

11:00–11:45 

 7. Подготовка за обяд и обяд 11:45–12:30 

 8. Подготовка за сън и сън 12:30–15:30 

 9. Обличане и тоалет 15:30–15:45 

 10. Следобедно раздвижване 15:45–16:00 

 11. Подготовка за закуска и закуска 16:00–16:30 

 12. Игри на открито, изпращане на децата 16:30–18:30 

 
Организацията на дейностите в ДГ „Биляна” за неучебното време е приета на заседание на 

Педагогическия съвет с Протокол № 7 от 13.09.2019г. 
 

 


