
Група „Пчелички“









ФОРМИ
Времетраене

ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК

7:00 - 8:30 ДФ Прием на децата (сутрешно раздвижване, дейност по избор, индив. работа и др.)

8:30 - 9:00 ДФ Закуска (разговори, игри, ритуали, поздрав и др.)

9:00 – 9:20 ПС Околен свят БЕЛ Математика Околен свят БЕЛ

9:20 – 10:00 
ДФ

Подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.

10:00 - 10:20 Изобразително 
изкуство

Физ.
култура

Конструиране и 
технологии

Физическа 
култура

Музика

10:20 – 11:30 
ДФ

Дейност по избор, междинна подкрепителна закуска, игри на открито, разходки, 
закалителни процедури и др.

11:30 – 12:00 Обяд

12:30 – 15:30 Следобеден сън (следобедна почивка)

15:30 – 15:45 
ДФ

Подвижни игри

15:45 – 16:00 Следобедна подкрепителна закуска

16:00 – 16:20 
ПС

Музика Околен свят БЕЛ Изобразително 
изкуство

Физическа
култура

16:20 ДФ Игри, разходки, наблюдения, творчески дейности и др.



Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък

Сутрин 1. Околен свят
2. Изобразите

лно
изкуство

1. БЕЛ
2. Физическ

а култура

1. Матема
тика

2. Музика

1. Околен 
свят

2. Физическ
а култура

1. БЕЛ
2. Конструира

не и 
технологии

Следобед Музика Околен свят Физическа 
култура

БЕЛ Изобразителн
о изкуство



ОБРАЗОВАТЕЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

I група (3-4 г.)
Времетраене на педагогическата ситуация

15-20 мин.

Минимален брой ПС Допълнителен брой ПС

1. Български език и литература 1 +2

2. Математика 1

3. Околен свят 1 +2

4. Изобразително изкуство 2

5. Музика 2

6. Конструиране и технологии 1

7. Физическа култура 3

Минимален общ брой на ПС 11

Целодневна организация 11 15



Пчеличка лекокрила лети от цвят на цвят 

в кошничка събира слънчев аромат.

Труди се до късен мрак и отново после пак.

Ний досущ като пчелички 

можем да постигнем всичко,

но ни трябва куп търпение, 

упоритост и умение.



Здравейте, мили деца и родители на група 
„Пчелички“. Започва учебната година 2016/2017 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,съдей- ствие 
за оптимално развитие на неговите поз-навателни 
интереси,на неговата самостоятелност и творческа 
активност.За успешното реализиране   на така 
поставената цел,разчитаме на родителите,наши парт-
нори във възпитанието на децата.                                                 



Нашите- ваши пчелички 
започват да летят в

необятния свят на 
мечтите,царство на игрите.

Но докато играят,трябва 
всичко да узнаят.

Обучението на децата в 
група ‘‘Пчелички‘‘ се    
извършва по програмната 
система “АБВ игри-първа 
група 3-4 годишни‘‘-
издателство Просвета 
2016г.



Ние – екипът на група‘‘Пчелички‘‘ 
вярваме,    че всяко дете може да 
успее и концентрираме внимание 
върху силните страни на детето! 

Уважаваме уникалността и 
потенциала на всяко дете и ценим 

индивидуалните му усилия.





Ние сме приятели добри и в учение и в игри. Помагаме на 
всеки,който има нужда. Не обиждаме другарче, делим болка 
чужда. Пазим и подреждаме играчките и куклите красиви, 
игрите с тях са толкова любими. 
Думички вълшебни много 
знаем и когато трябва да ги 
кажем, не се маем:
“Добро утро“ и “Довиждане“, 
“Благодаря“ и “Извинявай“ -
щом е нужно ги употребявай. 
Растем си ние здрави и 
щастливи, в този дом чудесен, 
ще станем умни, работливи. 



Презентирахме и запознахме 
родителите с правилниците в 
детската градина, програмната 
система по която ще работим, с 
държавните образователни 
стандарти за първа възрастова 
група.Представихме проект за 
съвместна работа.Предложихме 
им анкети:’’Това аз ли съм’’ и 
‘’Погледни в семейното огледало. 
Избрахме родителски актив.           
Пожелахме си една успешна и        
ползотворна учебна година.





• Откриване на учебната 2016/2017г.                          
15.09.2016г.







Нашите учителки ни 
забавляват с куклени 
представления, но 
също така се радваме 
и на гостуването на 
Куклен театър Габрово.









Написахме писмо до Дядо Коледа❖

Заедно с мама и татко направихме сурвакници са ❖

Коледния базар
Участвахме в подготовката на Коледната украса на ❖

занималнята
Изработихме за родителите коледни изненади ❖ –
картички
Научихме стихчета, песнички, приказки за зимата; ❖

Дядо Коледа; елхичката; Снежния човек; снежинките; ❖

сурвачката
Рисувахме, моделирахме, апликирахме, пяхме, ❖

танцувахме, спортувахме и много, ама много 
слушахме!
Представихме пред родителите спектакъл ❖ „В 
очакване на Коледа – добра и свята“
Посрещнахме Дядо Коледа заедно с всички деца в ❖

детската градина. Той ни раздаде куп подаръци.



Писмо до 

Писмо до Дядо Коледа

Мили Дядо Коледа,

Ние децата от група „Пчелички“ 
през цялата година бяхме послушни, 
добри, трудолюбиви, пяхме, 
танцувахме, много сме 
помагали, много сме спали 
и сме били приятели.
Молим те, Дядо Коледа, да ни
Донесеш подаръци!











• Първото ни представяне пред родителите












