ДНЕВЕН РЕЖИМ
за целодневна организация на децата при ДГ № 120
Дейности

Времево
разписание
7.00 – 8,30






> Прием на децата
> дейности по избор
> Сутрешно раздвижване
> Подготовка за закуска

8,30 – 9,00
8.30 - 9.15
/3-5 годишни/

Сутрешна закуска

9,00 – 10,00
9.15 - 10.00
/3-5 годишни/

Педагогически ситуации

10,00 – 10,30

Подкрепителна закуска

10.30– 12.00

Дейности по избор на децата; дейности,организирани от
учителя

12.00- 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.30
15.00 - 15. 40/5

Подкрепителна закуска

15.30 - 16.30
/5-7 годишни/
15.40 – 16.00
/4-5 годишни/

Педагогически ситуации

15.45 – 19.00
/3-4 годишни/

Дейности по избор на детето, дейности, организирани от
детския учител

16.30 – 19,00

Дейности по избор на детето; дейности, организирани от
учителя;
Изпращане на децата

/3-5 годишни /

/5-7 годишни/

ДНЕВЕН РЕЖИМ

за целодневна организация на децата в яслата при ДГ № 120
Дейности

Времево
разписание
7.00 – 8,30






> Прием на децата

> Занимания по интереси
> Сутрешно раздвижване
> Подготовка за закуска, измиване на ръцете

8,30 – 9,00

Сутрешна закуска

9,00 – 9,30

Тоалет

9.30 – 10,15

Организирани занимания с децата по образователни направления

10.15 – 10,30

Междинна закуска

10.30 – 11.45







> Игри на открито
> Работа с малки групи деца
> Индивидуална работа с отделни деца
> Игри с децата
> Подготовка за обяд, измиване на ръцете

11.45 – 12,30

Обяд

12.30 – 13,00

Тоалет , подготовка за сън

13,00 – 15,30

Следобеден сън

15.30 – 16,00

Тоалет, подготовка за следобедна закуска

16,00 – 16,30

Следобедна закуска

16.30 – 17,00

Нерегламентирани ситуации и индивидуални занимания с децата

17.00 – 18,30






> Игри /в занималнята или на двора, в зависимост от сезона/
> Свободни занимания по интереси
> Занимания с отделни деца
> Изпращане на децата

Организацията е мобилна и варираща в зависимост от сезона, конкретните теми и
необходимостта от други промени в интерес на комфортното пребиваване на децата.
 Не се допуска намаляване на времетраенето на двигателната активност и детските
игри или заместването им с други, статични дейности.


