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ЦЕЛ: „Изграждане на елементарни представи и понятия за пътното движение и 

начални умения за безопасно предвижване като пешеходци.” 

 

ЗАДАЧИ: 

1. Формиране на когнитивните и практически умения на децата, необходими им 

за опазване на пътя. Възпитаване на съвременна транспортна култура. 

2. Децата да усвоят знания и умения в областта на пътната безопасност и 

приложното колоездене. 

3. Децата да усвоят обощени представи за достъпни знаци, за безопасно движение 

- оценка на безопасни и опасни места за игра. Да формираме знания и умения за 

безопасно поведение и ориентиране в пътната среда. 

4. Да провокираме вербална и моторно-двигателна активност у децата, развиване 

на сензориката.  

5. Да проучим възможностите на родителите за участие в съвместни дейности в 

детската градина. Работа с деца и родители за повишаване културата им на поведение за 

безопасно движение. 

6. Да оптимизираме участието на семейството във всички организирани 

дейности на детската градина.  

 

 

№ Дейности Срок Отговорник Средства Забележка 

І Администратино-стопански     

1. Изготвяне на план за работа 

 

16.09.2022г. Комисия по 

БДП 

-  

2. а/Утвържадаване на годишния 

план на комисията по БДП. 

б/Утвърждаване на годишните 

планове на учителите по групи 

за провеждане на ЗРС по БДП. 

05.10.2022г. 

 

Директор 

 

Учители по 

групи. 

 

-   

ІІ Квалификация на учителите 
 

    

3. Проследяване на новоизлязла 

литература и учебни помагала 

по въпросите за БДП. 

05.10.2022г. 

 

Деница 

Цекова 

 

  

4. Квалификация на учители чрез 

участие в курс по:  

,,Методика на  обучението по 

БДП”. 

целогодишно. Директор По 

определена 

тарифа за 

участие в 

курса 

 

5. Осигуряване на учебни 

помагала за самостоятелна 

работа на децата по БДП. 

04.11.2022г. 

 

Директор; 

Учителите 

по групи 

  

ІІІ Сътрудничество и 

взаимодействие с родителите 

    

6. Уеднаквяване изискванията на 

детската градина и семейството 

при възпитаване у децата 

съзнание за безопасно 

текущ 

 

Учителите 

по групи 

Разговори, 

беседи 

 



движение по улицата. 

7. Поставяне на родителските 

табла на информация по 

безопасно поведение на пътя. 

текущ 

 

Учителите 

по групи 

  

9. Провеждане на дискусия с 

родителите„Кой къде се 

движи ?“- разясняване на 

основни правила за движение 

по улицата от родителите  

м.02.2023 г. Учителите 

от ПГ-5год. 

групи 

Анкета  

10. Подреждане на изложба с 

рисунки, апликации и др. 

изработени от децата на тема 

БДП през годината 

30.05.2023 г. Учителите 

по групи 

Изложба  

11. Организиране и провеждане на 

състезания с децата от ПГ-5год. 

групи.   

Уч.2022/2023 

г.  

Учителите 

от ПГ-5год. 

групи 

Състезания  

12. Обмяна на опит с колегите от 

ДГ  № 33 на специализираната 

им площадка по БДП.. 

Уч.2022/2023 

г. 

Учителите 

по групи, 

родители 

  

ІV Интеграция на работата по 

темата чрез съдържанието по 

всички  направления. 

    

13. Провеждане на контролна 

дейност относно:  
1. Целенасочено планиране по 

темите от плана по БДП. 

2. „Използване на нови 

стратегии за обогатяване и 

разширяване знанията на 

децата за уличното движение“–

практически ситуации. 
3. Организация на 

образователно-възпитателния 

процес по БДП в групите- 

реализация на планираните 

обучаващи ситуации. 

  

Уч.2022/2023 

г. 

Директор  

 

Дневник; 

 

 

 

 

 

 

Констативни 

протоколи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планиране на теми и задължителен хорариум часове  

през учебната 2022/2023 година   

  

Педагогически  ситуации 

 

Първа възрастова група  
 

Глобална тема: „Нашата улица“  
 

Образователно съдържание: 

  

       Нашата улица – запознаване с улицата и нейните елементи: кой къде се движи и 

защо; пешеходци и автомобили – разширяване на представите на децата – кой къде се 

движи, как се казват тези, които управляват превозните средства, и как се казват тези, 

които ходят пеша; светофара – другар – запознаване със светофара, правила за 

движение, способност за различаването им и пространствена ориентация. 

5 ситуации годишно разпределени веднъж месечно от месец ноември до месец 

март. 

 

„Какво има на улицата?” 

  

1. Разпознаване, назоваване, описване и разграничаване на отделните елементи на пътя 

/платно, тротоар, бордюр/. 

 

2. Определяне на опасни и безопасни места за движение по улицата. 

 

3. Развиване на детската наблюдателност - разпознаване, назоваване, описване и 

разграничаване на отделни неподвижни елементи на пътя /пътен знак, светофар, и др./ 

 

„Кое пречи и кое помага в движението ни на улицата” 

 

1. Разпознаване, назоваване, описване и разграничаване на отделните елементи на пътя 

/платно, тротоар, бордюр/ - да се повтори и допълни.  

 

2. Разпознаване, назоваване, описване и разграничаване на отделните неподвижни 

елементи на пътя /пътен знак, светофар, предпазна решетка, осветително тяло и др./. 

Описване на някои от тях. 

 

3. Обясняване на предназначението на неподвижните елементи на улицата за 

безопасността на участниците в движението. 

 

„Кой къде се движи” 

 

1. Разпознаване, назоваване и разграничаване на участниците в движението по 

пътищата / пешеходци, превозни средства и водачи/. 

 

2. Определяне кой и къде трябва да се движи.  



 

3. Обясняване защо различните участници в движението се движат по различни 

елементи на улицата във връзка с тяхната безопасност. 

 

4. Дефиниране на правило за движение по тротоар – движение в дясно. 

 

5. Възпроизвеждане на правилно движение по тротоар с цел безопасност и спазване на 

етични правила спрямо другите участници в движението. 

 

„Пътна сигнализация” 

 

1. Разпознаване и именоване на светофар с три светлинни сигнала 

 

2. Именоване, изброяване и описване на елементите му / характерни части, форма, цвят, 

пространствено разположение на светлинните сигнали/ 

 

3. Разпознаване, назоваване и обясняване предназначението за безопасността на 

участниците в движението на всеки отделен светлинен сигнал на светофара 

 

„Светофарът – мой приятел”                     

 

1. Изследване и анализиране на зададен образец на светофар за разкриване на 

характерната форма, части, цвят и пространствени отношения 

 

2. Обясняване на предназначението на всеки отделен светлинен сигнал на светофара за 

безопасността на пешеходеца 

  

3. Овладяване на умения за ползване на общоприети еталони за форма, цвят и 

пространствени отношения по посока на осигуряване на безопасността по пътищата 

 

 

Втора възрастова група  
 

Глобална тема: „Улично движение” 

 

Образователно съдържание: 

  

Къде играят децата – уточняване на представите на децата за мястото на техните игри. 

Изясняване и коментиране на опасностите при игри на улицата; 

 

Движението по улицата има своите правила – разширяване на представите и 

затвърдяване на понятията улично платно, тротоар, пешеходец, превозни средства, 

пешеходна пътека, кръстовище, светофар. Уточняване на правилата и осъзнаване на 

необходимостта от тяхното спазване. Формиране на култура на поведение в средствата 

за масов транспорт. 5 ситуации годишно разпределени веднъж месечно от месец 

ноември до месец март. 
 

„На улицата е опасно” 

 

1.Разпознаване, назоваване и разграничаване на опасни и безопасни места на улицата 



 

2.Определяне на места за игра /детска площадка, парк и др./. Обясняване избор на 

мястото за игра 

 

3.Демонстриране на правилото за движение по тротоар – движение вдясно  

 

„Опасни и безопасни места на улицата” 

 

1. Разпознаване, назоваване и разграничаване на опасни и безопасни места на улицата - 

- да се повтори и допълни 

  

2. Разпознаване, именоване и разграничаване на тротоар и бордюр  

 

3. Описване на тротоара и бордюра 

 

4. Обясняване на предназначението им за безопасността на пешеходеца 

 

5. Илюстриране чрез цветове на опасните и безопасни места на улицата 

 

„Автомобилът – приятел или враг?” 

 

1.Запознаване с многообразието на превозните средства 

  

1.Разпознаване, именоване и разграничаване на превозни средства 

 

2.Описване на превозни средства – структурни признаци, предназначение, място на 

движение и др. 

 

„Движението по улицата има своите правила” 

 

1. Ориентиране в пътната обстановка - възприемане и анализ 

 

2. Разпознаване и назоваване на елементите от пътната сигнализация и маркировка – 

светофар, пътен знак и пешеходна пътека  

 

3.Обясняване на значението им за безопасното пресичане на улицата 

 

4.Разпознаване, назоваване и описване на безопасно място за пресичане / пешеходна 

пътека /– повторение и допълнение 

 

„Пресичане на улица, регулирана от светофар” 

 

1. Ориентиране в ситуирана пътна среда - възприемане и анализ /разпознаване, 

назоваване и разграничаване на елементите от пътната сигнализация и маркировка – 

тротоар с бордюр, платно за движение, светофар, пътен знак и пешеходна пътека/ 

 

2. Изброяване на основни правила за движение на улицата 

 

3. Определяне на безопасно място за пресичане на улица. Изразяване със собствени 

думи за правилността на избора на мястото за пресичане 



 

4. Възпроизвеждане след учителката на правилото за безопасно пресичане на улицата 

 

Трета възрастова група 

 

 Глобална тема: „Уча се да се движа безопасно” 

 

Образователно съдържание:  

 

 Внимание улица – активизиране на речника на децата и използване на съответната 

терминология. Да наблюдават и коментират различни пътни ситуации, свързани с 

личния им опит. Различаване на шумове от уличното движение. 

 Какво знае и може малкият пешеходец – затвърдяване на уменията за анализ на 

пътна ситуация. Вербална активност в предметната област но глобалната тема. 

5 ситуации годишно разпределени веднъж месечно от месец ноември до месец 

март 
 

„Сам на улицата е опасно” 

 

1.Разпознаване, назоваване и разграничаване на елементите / подвижни и неподвижни/ 

на пътната среда. Изброяване на опасните и безопасни места на улицата. 

 

2. Показване на връзката между елементите на пътя за осигуряване на безопасността на 

участниците в движението. 

 

3. Дискутиране предназначението на елементите на пътната среда /пречи или помага на 

участниците в движението/. 

 

4. Описване със свои думи що е ‘‘пешеходец‘‘. 

 

5. Осъзнаване статуса на “Пешеходец с придружител” 

 

„Видове светофари” 

 

1. Разпознаване, именоване и разграничаване на два вида светофари - за пешеходци и за 

превозни средства 

 

2. Разпознаване на светлинните сигнали на светофарите и разграничаването им по 

форма и изображения 

 

3. Намиране на принципите за организация в уредба на двата вида светофара и 

обясняване на значението им за регулиране на движението на пешеходци и превозни 

средства 

 

„Превозни средства и водачи” 

 

1. Ориентиране в многообразието в света на превозните средства 

 

2. Разпознаване, именоване и разграничаване на превозни средства 



  

3. Именоване на водачи и свързването им със съответните превозни средства 

  

4. Класифициране на превозни средства 

 

5. Опериране с обобщени представи и понятия 

„Пътни знаци” 

 

1. Разпознаване, назоваване и разграничаване на основни пътни знаци за безопасността 

на детето-пешеходец, детето – пътник. 

 

2. Описване на характеристиките им / изброяване на елементите, определяне на форма, 

цвят и изображение/ 

 

3. Обясняване на значението и функциите на пътните знаци 

  

„Правила за движение” 

  

1. Възприемане и анализиране на двигателна информация в пътни ситуации. Описване 

на алгоритъма за пресичане на улица. 

 

2. Обясняване на значението на точното спазване на правилното пресичане на улицата 

за запазване здравето и живота на пешеходеца. 

 

3. Изброяване на основни правила за движение по пътищата на пешеходци / движение 

по тротоар, пресичане на улица и др./. 

 

4. Прилагане на основни правила за безопасно движение в ситуирана пътна среда. 

 

 

Подготвителна група 

 

Глобална тема: : „Уча се да се движа безопасно” 

  

Образователно съдържание:  

 

 Внимание улица – активизиране на речника на децата и използване на съответната 

терминология. Да наблюдават и коментират различни пътни ситуации, свързани с 

личния им опит. Различаване на шумове от уличното движение 

 Какво знае и може малкият пешеходец – затвърдяване на уменията за анализ на 

пътна ситуация. Вербална активност в предметната област но глобалната тема 

5 ситуации годишно разпределени веднъж месечно от месец ноември до месец 

март 

 

„Аз съм пешеходец” 

 

1. Разпознаване, именоване и разграничаване на елементи на пътя / платно за движение, 

тротоар, бордюр, банкет/. 

 

2. Именоване и изброяване на опасните и безопасни места на улицата. 



 

3. Изследване и анализиране на пространственото разположение на подвижни и 

неподвижни елементи в пътна среда. 

  

4. Описване що е пешеходец. 

5. Изброяване на основни правила за безопасно поведение на пешеходеца на улица: с 

тротоар, с банкет, без тротоар и банкет. 

 

Създаване на вербален разказ по серия от картини – изброяване на етапите на 

алгоритъма за правилната последователност при пресичане на улица. 

 

„Аз съм пътник в превозно средство” 

  

1. Разпознаване и именоване на видовете превозни средства за обществен превоз. 

 

2. Класифициране на превозни средства. 

 

3. Описване на опасните места вътре в превозните средства. 

 

4. Разпознаване и именоване на видовете спирки за обществения превоз. 

 

5. Разпознаване и именоване на пътни знаци, предназначени за указване местата на 

спирките на обществения превоз. 

 

6. Разпознаване и именоване на средства за пасивна защита на пътник в превозно 

средство /личен автомобил и др. транспорт/. 

 

7. Изброяване на задълженията на детето – пътник в превозно средство / безопасно 

слизане и качване, етични взаимоотношения между пътници, ползване на средства за 

пасивна защита, място на пътуване и др./. 

 

8. Обясняване на необходимостта от спазване на правила за безопасно пътуване с 

превозни средства. 

 

„Аз съм велосипедист” 

 

1. Именоване и изброяване на безопасните места за игра и управление на велосипед. 

 

2. Изброяване и назоваване на части на велосипеда. 

 

3. Изброяване и назоваване на средства за пасивна защита на велосипедиста . 

Разпознаване и обясняване на сигнали, подавани от велосипедиста за извършване на 

маневра. 

 

„Моят безопасен път до детската градина” 

 

1. Разглеждане и обследване на пътно-транспортна обстановка. 

 

2. Определяне и обясняване опасните места по маршрута. 



 

3. Преброяване на пресечени улици. 

 

4. Определяне, описване и разграничаване на безопасните места за пресичане на улица 

и техните характеристики. 

 

5. Разпознаване и именоване на елементи от пътната сигнализация и инфраструктура / 

светофар, пътен знак, пешеходен надлез и/или подлез, пешеходна пътека/ . Обясняване 

на предназначението им за безопасността на движението на пешеходците. 

Установяване на пространственото им положение в пътната среда. 

 

6. Анализиране на пътни ситуации с опасност за пешеходците. Изразяване на собствена 

преценка за пътна ситуация. 

 

7. Изработване на безопасен маршрут в умствен план. 

 

8. Обосноваване и защита за безопасността на избрания маршрут. 

 

9. Ориентиране в норми на безопасно движение и регулирано поведение чрез 

социалната роля на “бъдещ ученик”. 

 

„Първа помощ” 

 

1. Осъзнаване на взаимоотношенията между хората и нормите, произтичащи от 

характера на труда на определени професии и от моралните изисквания на обществото. 

  

2. Разпознаване, назоваване и разграничаване на автомобилите със специален режим на 

движение Групиране на предмети и средства на труда в тяхното оборудване по 

съществени признаци. Оценяване на значимостта им за осигуряване на безопасност и 

първа помощ на участниците в движението. 

 

3. Назовава професиите на лекар, пожарникар, полицай. Установява разлики и прилики 

в дейността им. 

 

4. Предвиждане на критични ситуации и предпазване чрез търсене на помощ. 

Разпознаване и назоваване на телефонните номера на отделните служби за първа 

помощ. Водене на адекватен разговор в случай на необходимост. 

 

5.Възпитаване на уважение и признателност към хората, които се грижат за 

сигурността и спасяването на човешкото здраве и живот. 

 

„Аз знам. Аз мога”/ дидактически тест / 

 

1. Установяване равнището на интелектуални знания у детето, свързани с 

безопасността му на движение по пътищата. 

 

2. Установяване равнището на умения и форми на поведение у детето, адекватни на 

пътната безопасност. 

 

Диагностично наблюдение в реална пътна среда. 



  

„Детско шоу/състезания”  Прилагане на знания, умения и форми на поведение, 

свързани с пътната безопасност 

 
 

 

Форми на работа с децата: 

• игрово упражнение, 

• подвижни игри, 

• видеофилми, 

• театрални представления, 

• състезания, 

• дидактически тест, 

• художествена литература 
 

 

 
 

 
Председател на комисията по БДП: …….....…… 
                                                (Деница Цекова) 

 
 

 

                          


