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Ние сме малки „слънчица“–

В трета група сме сега.

Ще се забавляваме, играем,

ще се учим – за да знаем.

В най – прекрасната градина на света, 

ще растем умни, здрави и щастливи деца!

Това сме ние 



Добре дошли при нас

Групата се състои от 27 деца родени 
през 2016 г. 

От тях 12 са момичета и 15 момчета.

Работим по Програмна система "Чуден 
свят" на издателство "Просвета".



Добре дошли при нас

Започна учебната година 2021/2022 за 
нашите възпитаници.                      

Нашата цел е създаването на един 
пълноценен детски свят, удовлетворяващ 

максимално социалните потребности на детето 
от общуване, позволявайки му да намери своето 

място в обществото, съдействие за оптимално 
развитие на неговите познавателни интереси, на 
неговата самостоятелност и творческа активност. 
За успешното реализиране на така поставената 
цел, разчитаме на родителите, наши партньори 

във възпитанието на децата.                                                 



Дневен режим
ВРЕМЕ: ДЕЙНОСТ:

6.30 ч.-8.15 ч. Прием на децата.

Осигуряване на дейност по избор

8.15 ч. - 8.30 ч. Сутрешно раздвижване

8.30 ч. - 9.00 ч. Закуска

9.00 ч. - 9.25 ч. Педагогическа ситуация

9.25 ч. - 9.50 ч. Допълнителна  форма

9.50 ч. - 10.15 ч. Педагогическа ситуация

10.15 ч. - 10.45 ч. Подкрепителна закуска

10.45 ч. - 11.10 ч. Педагогическа ситуация

11.05 ч. – 12.30 ч. Допълнителна  форма

12.30 ч. - 13.00 ч. Обяд

13.00 ч. - 15.00 ч. Следобеден сън

15.00ч. - 15.15 ч. Допълнителна  форма

15.15 ч. – 15.35 ч. Следобедна закуска

15.35 ч. - 16.00 ч. Педагогическа ситуация

16.00ч. – 16.30 ч. Допълнителни форми
и допълнителни дейности извън ДОС

16.30ч. – 18.30 ч. Дейности по избор на децата
Дейности организирани от детския учител
Изпращане на децата



Седмична програма

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК

1. Околен свят

2.Изобразително 

изкуство

3.Физическа 

култура

1. Математика

2.Конструиране 

и технологии

3.Музика

1. Български

език и 

литература

2.Околен свят

3. Конструиране

и технологии

1. Математика

2. Музика

3. Физическа

култура

1. Български

език  и 

литература

2.Изобразително 

изкуство

3.Физическа 

култура



Ето и нашата Facebook 
страничка













Откриване на новата учебна година 2021/2022г.








