
 
Гр.Раковски ,общ.Раковски,обл.Пловди,ул.”Н.Вапцаров”№1А,тел:031512103 

GSM:0884292913,e-mail:diana.stoianova@abv.bg 

 

Код по Админ:1600252 

 

ДНЕВЕН  РЕЖИМ  НА ДЕЦАТА І ГРУПА 

НА ДГ” ПЪРВИ  ЮНИ ”-гр.Раковски 

 

6.00-8.30 часа             Прием на децата, дейност по избор,  дейности ,                     

                                     организирани от детския учител. 

8.30-9.15 часа           Закуска.         

9.15-10.00 часа         Педагогически ситуации. 

10.00-10.30 часа       Подкрепителна закуска 

10.30-12.00 часа         Дейности на избор на децата, дейности, организирани 

                                  от детския учител.                   

12.00-13.00 часа       Обяд. 

13.00-15.00 часа       Следобеден сън. 

15.00-15.45 часа       Подкрепителна  закуска. 

15.45-18.00 часа         Дейности по избор на детето, дейности,организирани 

                                  от детския учител, изпращане на децата           

 

ДНЕВЕН  РЕЖИМ  НА ДЕЦАТА ІІ ГРУПА 

НА ДГ” ПЪРВИ  ЮНИ ”-гр.Раковски 

 
6.00-8.30 часа             Прием на децата, дейност по избор,  дейности ,                     

                                     организирани от детския учител. 

8.30-9.15 часа           Закуска.         

9.15-10.00 часа         Педагогически ситуации. 

10.00-10.30 часа       Подкрепителна закуска 

10.30-12.00 часа         Дейности на избор на децата, дейности, организирани 

                                  от детския учител.                   

12.00-13.00 часа       Обяд. 

13.00-15.00 часа       Следобеден сън. 

15.00-15.40 часа       Подкрепителна  закуска. 

15.40-16.00 часа       Педагогическа ситуация. 

16.30-18.00 часа         Дейности по избор на детето, дейности,организирани 

                                  от детския учител, изпращане на децата           



ДНЕВЕН  РЕЖИМ  НА ДЕЦАТА ІІI ГРУПА 

НА ДГ” ПЪРВИ  ЮНИ ”-гр.Раковски 
 
6.00-8.30 часа             Прием на децата, дейност по избор,  дейности ,                     

                                     организирани от детския учител. 

8.30-9.00 часа           Закуска.         

9.00-10.00 часа         Педагогически ситуации. 

10.00-10.30 часа       Подкрепителна закуска 

10.30-12.00 часа         Дейности по избор на децата, дейности, организирани 

                                  от детския учител.                   

12.00-13.00 часа       Обяд. 

13.00-15.00 часа       Следобеден сън. 

15.00-15.30 часа       Подкрепителна  закуска. 

15.30-16.30 часа       Педагогически ситуации. 

16.30-18.00 часа         Дейности по избор на детето, дейности,организирани 

                                  от детския учител, изпращане на децата           

 
ДНЕВЕН  РЕЖИМ  НА ДЕЦАТА ПГ(6) ГРУПА 

НА ДГ” ПЪРВИ  ЮНИ ”-гр.Раковски 

 
6.00-8.30 часа             Прием на децата, дейност по интереси. дейности ,                     

                                     организирани от детския учител. 

8.30-9.15 часа           Закуска.         

9.15-10.00 часа         Педагогически ситуации. 

10.00-10.30 часа       Подкрепителна закуска 

10.30-12.00 часа         Дейности на избор на децата, дейности, организирани 

                                  от детския учител.                   

12.00-13.00 часа       Обяд. 

13.00-15.00 часа       Следобеден сън. 

15.00-15.30 часа       Подкрепителна  закуска. 

15.30-16.30 часа       Педагогически ситуации. 

16.30-18.00 часа         Дейности по избор на детето, дейности,организирани 

                                  от детския учител, изпращане на децата           

 

 

                                                                               Директор: 

                                                                                           / Д.Стоянова / 

 

                                       


