
ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗВЕЗДИЧКА”- ОБЩИНА ВАРНА 
Варна, ул. “Пр.Фр.Ж.Кюри” № 14, тел.052/460528; 460529 e-mail: dg3zvezdichka@abv.bg 

 
                                                       

                                                                             УТВЪРДИЛ:……………… 

                                                                            със Заповед №РД-08-867 от 14.09.2021 г.  

                                                                            Б. Генкова, Директор на  ДГ №3 “Звездичка“ 

                                                                                                      

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ В ДГ №3 „ЗВЕЗДИЧКА“ ЗА 2021/2022 Г. 

В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА 

ДНЕВЕН   РЕЖИМ   ПРИ   ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ   В УЧЕБНО ВРЕМЕ 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА  ГРУПA (3 г.) 

 

       Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 
              7.00 – 8.40 Прием  на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани 

от детския учител 
              8.40 – 9.10 Закуска 

9.10 – 10.00 Педагогически ситуации 
10.00 –10.20 Подкрепителна закуска 
10.20 – 11.50 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския 

учител;  
11.50 – 13.00 Подготовка за обяд ; Обяд  
13.00 – 15.15 Подготовка за сън; Следобеден сън 
15.15 – 16.00 Дейности организирани от детския учител; Подкрепителна закуска 
16.00 – 16.30 Педагогически ситуации 
16.30 – 19.00 Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския 

учител.  

 

 

ДНЕВЕН   РЕЖИМ   ПРИ   ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ   В  НЕУЧЕБНО   ВРЕМЕ 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА  ГРУПA (3 г.)   

 

Часови интервал Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие  
              7.00 – 8.40 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани 

от детски учител 
              8.40 –  9.10 Закуска 

9.10 – 10.00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския 
учител 

10.00 –10.20 Подкрепителна закуска 
10.20 – 11.50 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския 

учител.  
 

11.50 – 13.00 Подготовка за обяд; Обяд  
13.00 – 15.15 Подготовка за сън; Следобеден сън 
15.15 – 16.00 Дейности организирани от детския учител; Подкрепителна закуска 
16.00 – 19.00 Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския 

учител.  
 

 

Забележка: Определените дейности в дневния режим могат да се променят съобразно интересите и 

потребностите на децата 
                                                                                            



 

НЕВЕН   РЕЖИМ   ПРИ   ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ   В УЧЕБНО   ВРЕМЕ 

 ВТОРА  ВЪЗРАСТОВА  ГРУПA (4 г.)   

 

       Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 
             7.00 – 8.40 Прием  на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани 

от детския учител 
             8.40 – 9.10 Закуска 
             9.10 – 10.15 Педагогически ситуации 
             10.15 –10.30 Подкрепителна закуска 

10.30 – 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския 
учител. 

12.00 – 13.00 Подготовка за обяд ; Обяд  
13.00 – 15.15 Подготовка за сън; Следобеден сън 
15.15 – 16.00 Дейности организирани от детския учител; Подкрепителна закуска 
16.00 – 16.30 Педагогически ситуации 
16.30 – 19.00 Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския 

учител. 

 

 

ДНЕВЕН   РЕЖИМ   ПРИ   ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ   В  НЕУЧЕБНО   ВРЕМЕ 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА  ГРУПA (4 г.)   

 

Часови интервал Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие  
              7.00 – 8.40 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани 

от детски учител 
              8.40 –  9.10 Закуска 

9.10 – 10.00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския 
учител 

10.00 –10.20 Подкрепителна закуска 
10.20 – 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския 

учител. 
 

12.00 – 13.00 Подготовка за обяд; Обяд  
13.00 – 15.15 Подготовка за сън; Следобеден сън 
15.15 – 16.00 Дейности организирани от детския учител; Подкрепителна закуска 
16.00 – 19.00 Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския 

учител.   
 

 

Забележка: Определените дейности в дневния режим могат да се променят съобразно интересите и 

потребностите на децата 

 

                                                        

 

 

 

                          

 

 

 



 

 

ДНЕВЕН   РЕЖИМ   ПРИ   ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ   В УЧЕБНО   ВРЕМЕ    

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА  (5 г.)   

 

       Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 
             7.00 – 8.40 Прием  на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани 

от детския учител 
              8.40 – 9.05 Закуска 

9.05 – 10.30 Педагогически ситуации 
10.30 –10.45 Подкрепителна закуска 
10.45 – 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител.  

 
12.00 – 13.00 Подготовка за обяд ; Обяд  
13.00 – 15.00 Подготовка за сън; Следобеден сън 
15.00 – 16.00 Дейности организирани от детския учител;Подкрепителна закуска 
16.00 – 16.30 Педагогически ситуации 
16.30 – 19.00 Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител. 

 

 

ДНЕВЕН   РЕЖИМ   ПРИ   ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ   В НЕУЧЕБНО   ВРЕМЕ   

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА   (5 г.)   

 

Часови интервал Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие  
              7.00 – 8.40 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани 

от детски учител 
              8.40 –  9.05 Закуска 

9.05 – 10.00 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския 
учител 

10.00 –10.20 Подкрепителна закуска 
10.20 – 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския 

учител. 
 

12.00 – 13.00 Подготовка за обяд; Обяд  
13.00 – 15.15 Подготовка за сън; Следобеден сън 
15.15 – 16.10 Дейности организирани от детския учител; Подкрепителна закуска 
16.10 – 19.00 Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския 

учител. 
 

 

Забележка: Определените дейности в дневния режим могат да се променят съобразно интересите и 

потребностите на децата. 

 

 

 

 

            

     

                                                                              



 

ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 „ЗВЕЗДИЧКА”- ОБЩИНА ВАРНА 
Варна, ул. “Пр.Фр.Ж.Кюри” № 14, тел.052/460528; 460529 e-mail: dg3zvezdichka@abv.bg 

 
                                                       

                                                                             УТВЪРДИЛ:……………… 

                                                                            със Заповед №РД-08-867 от 14.09.2021 г.  

                                                                            Б. Генкова, Директор на  ДГ №3 “Звездичка“ 

 

 

ДНЕВЕН   РЕЖИМ   ПРИ   ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ   В УЧЕБНО   ВРЕМЕ 

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА  (6 г.) 

 

       Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие 
             7.00 – 8.40 Прием  на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани 

от детския учител 
              8.40 – 9.05 Закуска 

9.05 – 10.35 Педагогически ситуации 
10.35 –10.45 Подкрепителна закуска 
10.45 – 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител.  

 
12.00 – 13.00 Подготовка за обяд ; Обяд  
13.00 – 15.00 Подготовка за сън; Следобеден сън 
15.00 – 16.00 Дейности организирани от детския учител;Подкрепителна закуска 
16.00 – 16.30 Педагогически ситуации 
16.30 – 19.00 Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител. 

 

 

ДНЕВЕН   РЕЖИМ   ПРИ   ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ   В НЕУЧЕБНО   ВРЕМЕ 

ЧЕТВЪРТА  ВЪЗРАСТОВА  (6 г.) 

 

Часови интервал Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие  
              7.00 – 8.40 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани 

от детски учител 
              8.40 –  9.05 Закуска 

9.05 – 10.20 Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския 
учител 

             10.20 –10.35 Подкрепителна закуска 
10.35 – 12.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския 

учител. 
 

12.00 – 13.00 Подготовка за обяд; Обяд  
13.00 – 15.15 Подготовка за сън; Следобеден сън 
15.15 – 16.10 Дейности организирани от детския учител; Подкрепителна закуска 
16.10 – 19.00 Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския 

учител. 
 

 
Забележка: Определените дейности в дневния режим могат да се променят съобразно интересите и 
потребностите на децата. 
 
 


