
                                               План за безопасност на движението по пътищата  

                                       На ЧДГ  „Смехорания“ за учебната 2020-2021 година 

 Организация на възпитателно-образователният процес: Възпитателнообразователният процес 
по БДП ще се провежда съгласно:  

1. Концепцията на възпитанието и обучението по БДП в детската градина и българското 
училище.  

2. Учебните програми по БДП за всяка група. 

 3. Възпитанието и обучението по БДП се планира и провежда във времето за ситуации и във 
времето за игрова дейност. 

 ЦЕЛ: Формиране у децата на съзнателно и отговорно отношение към въпросите свързани с 
БДП, придобиване на основни компетентности за разпознаване и преценка на основни 
ситуации и фактори при тяхното участие в движението по пътя. 

 ЗАДАЧИ:  

1. Изграждане на компетентности за поведение на пътя, основани на знания, умения и 
отношения. 

 2. Запознаване на децата с опасностите по пътя, начините за тяхното предотвратяване и 
защита на човека от въздействия с опасен характер предизвикани от уличното движение. 

 3. Създаване на условия за безопасно придвижване на децата от детската градина до дома им. 
4. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за 
повишаване качеството на възпитателно-образователния процес.  

5. Постоянен контакт между детската градина и семейството за успешно овладяване на 
правилата по БДП. 

2 ДЕЙНОСТИ: 

 Общи: 1. Изготвяне на план за работа през учебната 2020-2021 година  

отг. Статева                                                                                               срок: м.септември 

 2. Приемане на плана  на заседание на Педагогическия съвет . 

                                                                                                                     срок м.септември  

 

 Дейности с децата:  

1. Провеждане на обучаващи, игрово-познавателни и практически ситуации по БДП 
 отг. учителките по групи                                                                           срок: постоянен  

2. „Пешеходци и автомобили” – изработване на колективни изделия – рисунки, макети по 
БДП, организиране ежеседмично на игри по темата. 
 отг. учители по групи                                                                               срок: постоянен 

3. Състезание „Движи се безопасно“.  
отг. Йорданова                                                                                           срок: май 2021 г. 



4. „Движението по улицата има свои правила” – игрово-познавателни и практически 
упражнения по БДП, решаване на казуси. 
 отг. учителки по групите                                                                         срок: м.април 2021 г.  

5. Изработване на нагледни материали за движението по пътищата, светофар и учебни 
помагала по БДП;  

отг.Директора и учителките 
 
 Глобалната цел на възпитателно–образователния процес по БДП изисква у децата 
до I – IV група да се изградят елементарни представи и понятия за пътното 
движение и начални умения за безопасно придвижване като пешеходци. Тази 
глобална цел се конкретизира, както следва:  
 Развиване сензориката на децата (възприемане и различаване цветове и форми, 
движение, анализиране на информация от светлинни и звукови сигнали);  
 Да различават улично платно, тротоар;  
 Да знаят кой къде се движи; 
  Да знаят, че не трябва да се движат сами; 
  Да знаят къде е опасно да се движат и защо;  
 Да умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация; 
  Да се спазват определени правила при движение;  
 Да знаят къде е опасно и безопасно да се играе; 
  Да умеят да се придвижват самостоятелно на къси разстояния; 
  Да правят елементарни констатации на наблюдавана пътна ситуация; 
  Да търсят и откриват пътни знаци и сигнали за пешеходците Съгласно Наредба 
№5 да ПВ от 2016 г. , обучението по БДП в съдържателен план присъства в 
образователното направление Околен свят. Възможно е развиване на интегративни 
връзки с направленията: Български език, Математика, Изобразително изкуство, 
Конструиране и технологии и Физическа култура. 
 ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕМИТЕ ПО БДП: 
 Първа група  

Месец               Направление         Области на компетентност                  Тематично направление 
 Ноември            ОС Пътна среда    Елементи, обхват вид на пътя                      Моят дом 
 Януари               ОС Пътна среда  Обезопасителни и защитни средства Пътувам с мама и татко     
Февруари           ОС Пътна среда      Пътни превозни средства                   Моите играчки  
Март                    ОС Пътна среда      Пътна сигнализация                          Разпознавам звук и цвят  
Април                  ОС Пътна среда     Участници в движението             С мама и татко на разходка  
               Втора група  
Месец              Направление            Области на компетентност              Тематично направление  
Ноември           ОС Пътна среда       Елементи, обхват вид на Нашата улица       пътя 
 Януари             ОС Пътна среда        Пътна сигнализация                        Светофар-другар  
Февруари ОС Правила и култура на поведение на пътя Опасни и безопасни места за игра                 
Къде играят децата 
 Март ОС Правила и култура на поведение на пътя Правила за движение в жилищна зона 
Пресичам безопасно  
Април ОС Правила и култура на поведение на пътя Основни правила за движение на 
велосипед Моят велосипед  
                Трета група  
Месец    Направление    Области на компетентност   Тематично направление    Тема  



Октомври ОС Пътна среда Елементи, обхват вид на пътя Кварталът, в който живея 
 Ноември ОС Пътна среда Пътни знаци Познавам ли пътните знаци  
Януари ОС Пътна среда Пътни превозни средства Могат ли хората без пътни превозни 
средства  
Февруари ОС Правила и култура на поведение на пътя Правила за движение на пешеходец 
Какво трябва да знае младият пешеходец 
 Март ОС Правила и култура на поведение на пътя Правила за движение с велосипед Какво 
трябва да знае младият велосипедист 
 Април ОС Правила и култура на поведение на пътя Опасни и безопасни места за игра На 
площадката  
            Четвърта група  
Месец       Направление           Области на компетентност   Тематично направление   Тема 
 Октомври ОС Пътна среда     Елементи, обхват вид на пътя    Градът, в който живея  
Ноември ОС Правила и култура на поведение на пътя Правила за движение на пешеходец 
На улицата  
Декември ОС Правила и култура на поведение на пътя Правила на поведение на автобусна 
спирка Пътувам с автобус 
 Януари ОС Правила и култура на поведение на пътя Правила за движение в жилищна зона 
Моят път до детската градина Моят път до детската градина  
Февруари  ОС                   Пътна среда   Пътни превозни средства   Изправност на велосипеда 
 Март          ОС         Пътна среда             Пътни знаци           Кои знаци познава велосипедистът 
 Април ОС Правила и култура на поведение на пътя Основни правила за движение на 
велосипед На площадката за велосипедист 


