
                      ДГ“ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА” с. ЗЛАТАР, общ. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ул. “Никола Петков” №  5  тел. 05330/2388;GSM 0878110068;е-mail kalbie_dg_zlatar@abv.bg

Утвръждавам:…………………
          / К. Мехмед/
Заповед № ………………

  СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ
                                                           за първа възрастова група – при целодневна организация на обучение за учебната 2021/2022г.
                                                                                                                /възраст – 2- 3 годишни деца/ 

              понеделник               вторник                сряда                 четвъртък            петък
сутрешен
   режим

следобеден
   режим

сутрешен
   режим

следобеден
   режим

сутрешен
   режим

следобеден
   режим

сутрешен
   режим

следобеден
   режим

сутрешен
   режим

следобеден
   режим

Околен
  свят

Изобразително
  изкуство

Български 
език и 
литература

Музика Околен    свят Физическа
  култура

математика Български 
език и
литература

Физическа
  култура

 Конструиране 
и технологии

музика Физическа
  култура

Изобразително
 изкуство

                                                                              



  ДГ“ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА” с. ЗЛАТАР, общ. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ул. “Никола Петков” №  5  тел. 05330/2388;GSM 0878110068;е-mail kalbie_dg_zlatar@abv.bg

Утвръждавам:…………………
          / К. Мехмед/
Заповед № …………………

                                                                            

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ
                                                           за втора възрастова група – при целодневна организация на обучение за учебната 2021/2022г.
                                                                                                                /възраст – 4- 5 годишни деца/ 

              понеделник               вторник                сряда                 четвъртък            петък
сутрешен
   режим

следобеден
   режим

сутрешен
   режим

следобеден
   режим

сутрешен
   режим

следобеден
   режим

сутрешен
   режим

следобеден
   режим

сутрешен
   режим

следобеден
   режим

Околен
  свят

Изобразително
  изкуство

Български 
език и 
литература

Музика Околен    свят Физическа
  култура

математика Български 
език и
литература

Физическа
  култура

 Конструиране
и технологии

музика Физическа
  култура

Изобразително
 изкуство

Български 
език и
литература

математика

                                                                            



    ДГ“ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА” с. ЗЛАТАР, общ. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ул. “Никола Петков” №  5  тел. 05330/2388;GSM 0878110068;е-mail kalbie_dg_zlatar@abv.bg

Утвръждавам:…………………
          / К. Мехмед/
Заповед № …………………

                                                                            

 СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ
                                                           за трета възрастова група – при целодневна организация на обучение за учебната 2021/2022г.
                                                                                                                /възраст – 5 – 6 годишни деца/ 

              понеделник               вторник                сряда                 четвъртък            петък
сутрешен
   режим

следобеден
   режим

сутрешен
   режим

следобеден
   режим

сутрешен
   режим

следобеден
   режим

сутрешен
   режим

следобеден
   режим

сутрешен
   режим

следобеден
   режим

Околен
  свят

Изобразително
  изкуство

математика Физическа 
култура

Околен    свят математика Български 
език и 
литература

музика Изобразително
изкуство

 Конструиране 
и технологии

Български 
език и 
литература

Български 
език и 
литература

Конструиране 
и технологии

Допълнителен
модул/БЕЛ/

Физическа 
култура

Допълнителен
модул/БЕЛ/

Физическа
култура

музика

                                                                             

  



 ДГ“ЧЕРВЕНАТА ШАПЧИЦА” с. ЗЛАТАР, общ. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ул. “Никола Петков” №  5  тел. 05330/2388;GSM 0878110068;е-mail kalbie_dg_zlatar@abv.bg

Утвръждавам:…………………
          / К. Мехмед/
Заповед № …………………

                                                                             СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ
                                                           за четвърта възрастова група – при целодневна организация на обучение за учебната 2021/2022г.
                                                                                                                /възраст – 6 – 7 годишни деца/ 

              понеделник               вторник                сряда                 четвъртък            петък
сутрешен
   режим

следобеден
   режим

сутрешен
   режим

следобеден
   режим

сутрешен
   режим

следобеден
   режим

сутрешен
   режим

следобеден
   режим

сутрешен
   режим

следобеден
   режим

Околен
  свят

Изобразително
  изкуство

математика Физическа 
култура

Околен    свят математика математика музика Български език
и
литература

 Конструиране
и технологии

Български 
език и 
литература

Български 
език и 
литература

Конструиране 
и технологии

Допълнителен
модул/БЕЛ/

Физическа 
култура

Изобразително
 изкуство

Допълнителен
модул/БЕЛ/

Физическа
култура

музика Български 
език и 
литература


