ДЕТСКА ГРАДИНА

„Светлина”

5350 Трявна, ул. „Васил Априлов”1, тел: 0897 090544
e-mail: cdg_svetlina_trqvna@abv.bg

УТВЪРДИЛ:..................
Весислава Александрова
Директор

Организация на деня в учебно време /15.09 – 31.05/
06.00-08.30 Прием на децата. Допълнителни форми – занимания по интереси,
индивидуална работа, игри по избор
08.30-08.45 Утринна гимнастика
08.45-09.00 Закуска
09.00-10.30 Основна форма -планирани учебни ситуации, за I и ІІ група 09.00-10.00 :
 БЕЛ
 Математика
 Околен свят
 Изобразително изкуство
 Музика
 Конструиране и технологии
 Физическа култура
10.00-10.30 Допълнителни форми за I и ІІ група – игри и занимания по интереси, проектни
дейности
10.30-10.45 Подкрепителна закуска
10.45-12.00 Допълнителни форми; /за I и ІІ група 10.45-11.30/ - игри и разходки навън,
допълнителни дейности, индивидуална работа с деца, проектни дейности
12.00-12.30 Подготовка за обяд и обяд; за I и ІІ група 11.30-12.30
12.30 -13.00 Подготовка за сън
13.00-15.00 Следобедна почивка и сън; за I и ІІ група до 15.30
15.00-15.15 Следобеден тоалет; за I и ІІ група 15.30-15.50
15.15-15.30 Следобедна закуска ; за I и ІІ група 15.50-16.10
15.30-16.00 Основна форма- учебна ситуация за III и IV група
16.10-16.30 Основна форма- учебна ситуация за I и ІІ група
16-00-16.30 Допълнителни дейности за III и IV група
16.30-18.00 Игри и изпращане на децата

ДЕТСКА ГРАДИНА
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Весислава Александрова
Директор

Организация на деня в неучебно време /01.06 – 14.09/
06.00-08.30 Прием на децата. Допълнителни форми – занимания по интереси,
индивидуална работа, игри по избор
08.30-08.45 Сутрешно раздвижване
08.45-09.00 Закуска
09.00-10.30 Допълнителни форми– игри и занимания на открито, разходки, сред природата
10.30-10.45 Подкрепителна закуска
10.45-12.00 Допълнителни форми - игри и разходки навън, занимания по интереси
12.00-12.30 Подготовка за обяд и обяд; за I и ІІ група 11.30-12.30
12.30 -13.00 Подготовка за сън
13.00-15.30 Следобедна почивка и сън
15.30-15.45 Следобеден тоалет
15.45-16.00 Следобедна закуска
16.00-18.00 Допълнителни форми – игри, занимания по интереси и изпращане на децата

