
ДЕТСКА ГРАДИНА„ЕЛИЦА“ ПЛОВДИВ
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ДНЕВЕН РИТЪМ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЗА ДЕТЕТО В ДЕТСКАТА ГРАДИНА



Час
7.00-8.15

8.15- 8.30
8.30- 0.00

0.00-0.10 
0.10 10.00

i 0 .00 -1 0.20

10.30- 1 1.15

11.15- 1 1.30 

1 1.30-1 1.45 

1 1.45-12.30

12.30- 1 3.00 

1 3.00-1 5.30

I 5.30-1 5.-15

15.15-16.00 
16.00-16.30

16.30- 16.45 
16.45-10.00

11ърва възрастова група

[Режимен момен I ча ле гето 
-прием
,-свободнп дейнос ги в гривна

[11асочсносч на работата па педагога

-срещи е родители - i рулони поръчения 
j-индинидуална работа е деца

--I имнасч ика

i-по и оюнка ча аптека -закуска 
1-еиободпи m рп и занимания 
-не,iai oi пчееки еи гуации е и >чивгг 
междч гях

-междинна закуска

-hi ри-на о I кри I о иди закрпч о
-дспносч и по ичбор

| "■  “  ------- "  ............
-разходка на открито в двора па Д1

i-прибиране и подготвка ча обяд 
•-обяд

i-подготонка ча евн 

i-ci.li

I

-с гавапе от е ьн

-двн1 агедпа дейност _____________________
-възпитаване на хигиенни навици -кул тура на
i
[.хранене
j-подготовка ча провеждане на 11C’_

i
-организация и ръководство па познавателна. 
прод\ кдивиа. м\'чикална дейност, рачвитие на реч та 
j-Bi.Hiiiгавапе па хигиенни навици -култура на 
[.хранене
-оргаппчация па игрова и па предметно- развиваща :
среда
1-вьчпи гавапе на навици ча взаимопомощ-рачвич ие 
па KOMiieieiiшости 
-чакан им елин процедури

-организация па дежурство -възпитаване на 
хш иепни навици
-въчшпавапе па хигиенни навици -кул тура на 
хранене и скачване па правила -здравословно 
хранене

-възпитаване на хигиенни навици -стимулира
Уменията ча самообслужване и спазване па правила).

-правила ча кудгч ра на еьня -проектиране па 
|педато1 пчееки дей ност  ча следващия ден

-подвижни игри
-по.и оговка ча закуска -следобедна

-възпитаване па хигиенни навици -стимулиране на 
у менията ча самообслужване и спазване на правила 
j-opi аничацня на игрова дейност

чак\ ска

-дот.лнигелпи стуацип 
- iciniocin по избор -свободни тр и  
-напускане па дечската 1радипа

|-вч>чпи гавапе па хигиенни навици -стимулиране 
уменияча ча самообслужване и спазване па правила
-развитие на компетентности

------------------ ----------  ---------

-организация на игрова и на предметно- развиваща 
среда
-вьчпп гавапе па навици за взаимопомощ-развитие 
|на компеченгносч н -срещи с родители



Час
7.00-8. 10

X. 10-8.25 
Х.25-Х.50

8.50-0.05 
о.о5-т.оо 
10.20

10.00-10.20 
I 0.20-10.30 
10.20 11.15

11.15-1 1.50 

1 1.50 i 1.45 

1 1,15-12.50 

12.30-15.00

15.00-15.50

1 5.30-15.45

15,15-16.00
16.00-16.50

16.50-16.45 
16.45-10.00

Втора въфастона група

I
•Режимен м ом ет ча дете го 
'-прием
!-евободни .leiiiioei п и ipxima

V

i-i импае I пка

-no.'llотонка {а закхскл -чакхска 
i-свободни ш ри и пишманим 
-не iai mi пчеекп еи туаиии е почивка 
меж. i\ I я \

-меж.шина чакхека

-hi ри на о I кри I о и. in чакрп ю 
дейноеi по избор

I

[-разходка па oiKpmo и дг.ора па Д1

i-прибиране и подготвка ча обяд 
-обяд

I-подготовка ча съм

|-ei»H

-ставане от е mi
I
II
J-подвпжпи III ри
j-no.U очовка ча чакуска -следобедна 
',ак\ ска

i-допьлпи le.iim еп туации 
!-дсйпосчи по ичбор -свободни игри 
-напускане на детската градина

I 1асрчеиосг на работата на педагога

'-срещи е роди годи -чрудови поръчение 
i-индмвидуадпа работа е деца 
-двш агедпа денпос1
-въчпинизане па хигиенни навици -култура па 
хранене
-подютовка ча провеждане па ИС

-органичация и ръководство па почнавачелна. 
прод\кчпвна. мхчикадпа дейност, рачвптие па речта! 
-рачвшие па умения та ча общуване и
'вчаимодейсч вие па децата _ _____
-вч.чпичаванс на хигиенни навици -кул тура на 
|\])анене

|
'-органичация па игрова и па предметно- рачвиваща 
уреда
1-вьчпичавапе па навици ча вчаимопомощ -рачвичие 1
I
на компетепчноечи -чака.чителни процедури 
-чакамиге.пми процедури

-органичация па дежурство -въчиичаване на 
|хп1 пеннп навици
|-в1>чп1ттавапе на хигиенни навици -кул тура на 
хранене и спачваме па н р а в и л а_____ ___  I

-въчпитаване па хигиенни навици -стимулира 
хменияча ча самообслхжвапе и спачвапе на правила,
f "  ‘ ..................  I
j-правила ча кудчура па еч.пя -проектиране на 
педаго! пчеекп те дейнос ти ча следващия ден

I-вч.чпичавапе на хигиенни навици -стимулира 
хменияча ча сахиннбслужване и спачвапе на нравила! 
-органичация на ш рова дейност

|
- В1.ЧПИчавапе па хигиенни навици -стимулира
[уменията ча самообслужване и спачвапе на правила:
1-рачвичие на компетентности
1-органичирапе па игрова и предметно- рачвиваща
среда
!-В1»чпичаване па навици ча вчаимопомощ -развиване 
|на различни компечетиосги -провеждане па срещи 
|с родители



Трета възрастова група

Час
7-8.!5

!

i

! 8.! 5-8.25

Режимен моме h i  за детето

-приемане в детската i раднна 
-\ час 1 ис в свободни дейнос i и в 
гр\па ia
- грениш и ча r.i"*oi яванс на i р\ па га 
-провеждане па гимнастика

Насоченост па раоотата на педагога 
-провеждане на среши с родители -изпълняване на 
1 редови порьчения -провеждане на индивидуална 
рабо I а е дс1 ia

-организиране и провеждане на двигателна дейнося 
с деца 1 а

8.25-8.50 .

!

-подготвка ча заклека -закуска
-организиране на дежурството -възпи таване на 
хи! иенни навици -формиране на умения ча кул тура 
па хранене

! 8.50-0.05 -провеждане на свободни игри и 
ганимания

-подготовка ча провеждане на педаго] ичсски 
СИ 1 унции

0.05-10.40 -\ час 11 to в 1 le iai OI пчески си г\ ацпи с
П О Ч И В К И  МС/К 1\ I я \ -организиране и ръководене па познава тел на. 

продуктивна, музикална дейност, развитие на речта
1 0.40-1 0.55I -междинна закуска -opi анизпране па дежурството -възпитаване па 

хигиенни навици -възпитаване па култура на 
хранене

10.55-11.45 -\ час 1 ис в in ри
-унася не в дейност по нчбор

-организиране на игрова и предметно- развиваща 
среда
-възпитаване на навици за взаимопомощ-развиване 
на различни компетентности

1 1.45-12.00 -разходка па открито -провеждане на заканителни процедури
12.00-12.10 -под! о 1 овка ча обяд -организиране па дежурството и възпи таване на 

хигиенни навици
12.10-12.40 -обяд -възпитаване па кул тура па хранене и спазване па 

правила
12.40-1 5.00 -под| отокка ча сьп -стимулиране на уменията за самообслужване и 

спазване на правила
I 5.00-1 5.50 -C I.H -запознаване и прилагане па правила за култура на 

с ьня
-проектиране па педагогическите дейности за 
следващия ден

1 5.50-1 5.45 -ставане от с ьп

-възпитаване на хигиенни навици -стимулиране на 
умения та за самообслужване и спазване на нравила

15.45-10.00 -участие в подвижни игри -стимулиране па действията по взаимно приемане и 
партньорс тво между децата

10.00-10.50 -следобедна заку ска

-възпитаване на хигиенни навици -стимулиране на
уменията за самообслужване и спазване на правила 
-организиране на дежурството



WOO-1 7.00 j-дот.лпи гедни ci11\aiши j-развитие im умения в различни образователни
направления

0 0 -1 c>.0() 1-учаетие в дейност по изоор (-организиране на игрова и предметно- развиваща
-учаеше в свободни игри -напускане среда
;на детска га I радина j-Bi.3iniгавапе на навици за взаимопомощ

-развиване на различни компетентности 
i-провеждане на срещи е родители



Четвърта възрастова група

Час
7- 8 .1 5

8 .1 5-8.25 
8.75-8.SO

<4.50-9.00 
0.00-10.10

jPcvKiiме» 1 момен т та детето
I-и рием
I
1- свооодпи леиное i и it i р\ па та
!

i
i-i импас I икаI
i-по потика ’.а закуска -зак\ ка

il lacoMcnocT на работата на педагога

j-срещи е родители - i рулони поръчения 
-индивидуална работа е деца
лвига Iедна леиноеi

i-организация на дежурство -възпитаване на хигиенни!
, I " I

{навици -култура ма хранене _  ___
-е Boot т hi и игри и занимания -подготовка за провеждане на ИС
-цеда! о! ически ситуации е почивка|
.между тях

10.10-10.20 -междинна закуска

10.20-1 1.15

(-организация и ръководство на познавателна, 
{продуктивна, музикална дейност, развитие на речта 
{-разви тие на уменията за общуване и взаимодейс твие) 
на децата
I
j-организацня на дежурство -възпитаване на хигиенни 
навици -кул тура па хранене_

1-недагогически стлании с почивка
между I я\
i

1 11.15-12.00

2.00-12.15
2.15-12.50

hi ри на откри го иди закри го
I(-деинос'1 н по изоор

i у 1-разходка па откри то в двора

'-организация и ръководство на познавателна. 
1продук1 нвпа, музикална дейност, развитие па речта 
i-развитие па уменията за общуване и взаимодействие) 
на деца I а
[-организация на игрова и па предметно- развиваща 
{среда
1-възнитаване на паници за взаимопомощ -развитие на 
[компетеш нос i и 
[-закани тел и и I ipoi тедури
-организация на дежурство -възпитаване на хигиенни

12.50-1 5.00 

15.00-1 3.10

j-нриоирапе и подготовка за оояд навици
!-оояд
1!!-но, и озовка за сън

15.10-15.30 -сън

1 5.50-1 5.15 -с таване oi см

-  - - -г

I
j-вьзпитавапе на хигиенни навици -култура на
(хранене и спазвани на правила
| ... ~ !|
[-възпи'таване па хигиенни навици -стимулира 
уменията за самообслужване и спазване на нравила 
{-нравила за кул тура на съня
i-нроек транс па педагогически те дейнос ти заiследващия ден 1
1 - “ ‘ ' ---------  I

15,15-10.00 

10.00-16.50

10.30-17.00 I

(-ПОДВИЖНИ III ри

(-възпитаване на хигиенни навици -стимулира 
уменията за самообслужване и спазване на правила 
[-стимулиране на действията по взаимно приемане и 
[партньорство между децата 

подг отовка за закуска и закуска I
j-ньзпитаване на хигиенни навици -организация на 
[дежурство -кул тура на хранене

-основни допълващи стуации [-развитие па компетентности



.00-1 ().()() .-дейности но итбор 
-свободни in ри

-организация на игрова и на предметпо- 
ратвината среда

I

нап\сканс на , ic iска ia -вьтптаванс па навици за взаимопомощ

1радина ра зви I ис на к о м и т е т  поети 
-срещи с родители


