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План за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област 

„Безопасност на движението по пътищата“ за учебната 2021-2022 г. 

  Организация на възпитателно-образователният процес:  

Възпитателно-образователният процес по БДП ще се провежда съгласно: 

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

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 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 технологии за повишаване 

качеството на възпитателно-образователния процес. 

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

правилата по БДП. 

ДЕЙНОСТИ: 

Общи: 

1. Изготвяне на план за работа през учебната 2021-2022г. - срок: м.септември 2021г. 

2. Приемане на плана на БДП на заседание на Педагогическия съвет - срок м.октомври 

2021г. 
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3. Приемане и съгласуване на плановетена отделните екипи от учители. 

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 и изложба на произведенията отг. учители по групи - срок: ноември 2021г. 

3. Презентация „Внимание опасност” на тема„Безопасността на детето”. - отг. ПГ групи 

- срок: януари 2022г. 

4. „Движението по улицата има свои правила” – игрово-познавателни и практически 

упражнения по БДП, решаване на казуси.отг. учителки по групите  - срок: м.април 

2022г.  

 

Глобалната  цел на  възпитателно–образователния  процес  по  БДП изисква 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 различаванецветове  и  форми,  

движение,  анализиране  наинформация  от светлинни и звукови сигнали); 

 - Да различават улично платно, тротоар и да знаят кой къде трябва да 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 предвижват 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 от 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 

 

Група Образователно 

направление 

тема 
Период за планирано 

провеждане на съответната 

педагогическа ситуация 
първа ОС 

 

Пътувам безопасно м. Декември 

 

ОС 

Пътувам с мама и 

татко 

м. Януари 

 

КТ 

Камион м. Февруари 

 

ИИ 

Светофар м. Март 

ОС „Движа се 

безопасно“  -

практическа 

ситуация 

м. април 

втора КТ 

 

Цветни автомобили м. Декември 

 

ОС 

Как се движа по 

улицата 

м. Януари 

КТ 

 

Пресичам 

безопасно 

м. Февруари 

 

КТ 

Светофар м. Март 

ОС „Как се движа по 

улицата“ – 

практическа 

ситуация 

м. април 

трета  

ОС 

Безопасен път м. Ноември 

КТ 

 

Помощници на 

полицая 

м. Декември 

ИИ 

 

Весел автобус м. Януари 

КТ 

 

Катастрофа м. Февруари 

КТ Самолет м. Март 

ОС Безопасен път – на 

площадката по БДП 

м. Април 

четвърта  

КТ 

Кръстовище м. Ноември 

 

КТ 

Правила за 

безопасност 

м. Декември 

 

ОС 

Пътувам с автобус м. Януари 

 

ОС 

Как се движа по 

улицата 

м. Февруари 



 

ОС 

Познавам пътните 

знаци 

м. Март 

ИИ 

 

Улично движение м. Април 

 

ОС 

Пътят до 

училището 

м. Май 

 

 

 

 

 

Нели Николова................................. 

Директор на ДГ № 84 „Детелина“ 

 

 

Деница Цекова..................................... 

Председател на комисията по БДП 

 

 

 


