
 

ДЕТСКА ГРАДИНА №29 „ЗВЪНЧЕ” - ВАРНА 

гр. Варна, ж.к. „Възраждане” до бл.56; тел. 052 509 743 и тел. 052 509 744; 

e-mail: dg29varna@mail.bg 

 

Утвърдил: 

ИРЕНА ГАНЕВА 

Директор на ДГ №29 „Звънче” 

 

 

 

Примерен дневен режим през учебно време 

за трета и четвърта подготвителни групи  

за учебната 2021 - 2022 година 

 

Време Дейности 

 

          7.00 ч. – 8.30 ч. 

Прием на децата. 

Дейности по избор, индивидуална работа с децата,  

разговори. 

 

8.30 ч. – 8.45 ч. 

 

Утринно раздвижване. 

 

8.45 ч. – 9.05 ч. 

 

Закуска. 

 

9.05 ч. – 10.15 ч. 

 

Педагогически ситуации съобразно седмичното 

разпределение по групи. 

10.00 ч. – 10.15 ч. Междинна (подкрепителна) закуска. 

 

10.15 ч. – 11.00 ч. 

Педагогически ситуации съобразно седмичното 

разпределение по групи. 

Допълнителни форми. 

 

11.00 ч. – 12.00 ч. 

Дейности по избор.  

Почивка. 

Разходки, игри на двора или в занималнята. 

 

12.00 ч. – 13.00 ч. 

 

Обяд. Подготовка за следобеден сън.  

 

13.00 ч. – 15.20 ч.  

 

Следобеден сън. 

 

15.20 ч. – 16.00 ч. 

 

Подвижни игри.  

Междинна (подкрепителна) закуска. 

 

16.00 ч. – 16.30 ч. 

 

Педагогически ситуации съобразно седмичното 

разпределение по групи. 

 

16.30 ч. – 17.30 ч. 

Допълнителни форми. 

Дейности по избор. 

Допълнителни образователни дейности извън ДОС. 

    

17.30 ч. – 19.00 ч. 

Дейности по избор, игри на двора или в занималнята, 

индивидуална работа. 

Изпращане на децата. 
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Забележка: Определените в примерния дневен режим дейности могат да се променят в 

съответствие с потребностите и интересите на децата. 

Примерният дневен режим на ДГ №29 „Звънче” е приет на заседание на ПС с 

протокол №ПС02-10/13.09.2021 г. и е утвърден със заповед на директора №РД09-

02/15.09.2021 г. 


