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 І. ЦЕЛ :  

           Усвояване на елементарни представи и понятия за пътно движение и начални 

умения за безопасно придвижване като пешеходци. 

            Възпитаване на транспортна култура и формиране на умения у децата за безопасно 

придвижване по пътя като пешеходци. 

 

ІІ. ЗАДАЧИ: 

1. Формиране на система от специални знания, учения и навици, необходими за 

успешна адаптация към условията на движението по пътя. 

2. Запознаване на децата с основните опасности, способи за тяхното предотвратяване 

и защита на човека от въздействия с опасен характер, предизвикани от уличното 

движение. 

3. Повишаване нивото на професионалната подготовка на учителите по БДП. 

4. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на родители и деца в 

прилежащите райони на детската градина /обезопасяване около детската градина/. 

5. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за 

повишаване на качеството на образователно - възпитателния процес, въвеждане на 

иновационните образователни технологии и методи, обогатяване на учебното 

съдържание. 

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ: 

 Изготвяне на план за работата през учебната година. 

 

Срок: м.Септември 2017г. 

Отг.: Комисията по БДП 

 Приемане на плана по БДП на заседание на Педагогически съвет.               

                                              

                                               Срок: м.Септември 2017г. 

 

 Приемане и съгласуване на плановете на отделните  екипи от учители. 

 

Срок: м.Септември 2017г. 

 

 Извършване на оглед и обезопасяване района на детската градина. 

  

 

Срок: м.Септември 2017г. 

Отг.:Директор 

 

 

ІV. МЕРОПРИЯТИЯ: 

 Обогатяване на учебно – дидактичната и материалната база за обучение по БДП. 

Актуализация на материалите, необходими за осигуряване на транспортна култура. 
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                                                                                                 Срок: постоянен 

                                                                                                  Огт.: учителите по групи 

 

 

 Участия в конкурси и състезания в детското заведение, общински и други мероприятия 

по правилата на безопасно движение по пътя. 

 

                                                                               Срок: постоянен 

                                                                                                  Огт.: учителите по групи 

 

 Изготвяне на изложба от рисунки /”Знам и спазвам правилата”/ 

 

                                                                                             Срок: м.ноември 2017г. 

                                                                                                  Огт.: учителите на ПГ 

 

 Обособяване на кът по БДП с дидактични материали и пособия. 

                                                                   

                                                                                                Срок: постоянен 

                                                                                                  Огт.: учителите по групи 

 

 Посещение на театрална постановка на тематиката БДП 

 

                                                                                               Срок: постоянен 

                                                                                                  Огт.: Директор 

 

Прожекция на филми и мултимедийна презентация по БДП 

                                                                        

                                                                                           Срок: постоянен 

                                                                                                  Огт.: учителите по групи 

 

 Осигуряване на възможност за наблюдение и практическо участие на децата в различни 

ситуации. Провеждане на състезание с децата от Подготвителна група на тема: „ Това 

мога сам” 

 

                                                                                              Срок: м. май 2018г. 

                                                                                                  Огт.: учителите по групи 

 

 

V.КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ: 

 Включване на учители на курс по БДП. 

 

Срок: постоянен 

Отг.:Директор 
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 VІ. СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С РОДИТЕЛСКА ОБЩНОСТ И ДРУГИ 

ИНСТИТУЦИИ. 

 Координиране на съвместната дейност по БДП с Отдел „Образование” – Общ. Несебър 

 

 

                                           Срок: постоянен 

                                     Отг.:Директор 

 Ангажиране на родители в оказване на помощ при провеждане на учебни ситуации, 

състезания, открити моменти и др. по БДП. 

 

                                                                                                    Срок: постоянен 

                                                                                                  Огт.: учителите по групи 

 

 Запознаване на родителите на родителски срещи с ролята на семейството при 

възпитание на децата по БДП. 

 

                                                                                                  Срок: м. октомври 2017г. 

                                                                                                  Огт.: учителите по групи 

 

 

  Провеждане на анкета с родителите по проблемите на БДП 

 

  

                                                                                                  Срок: м. октомври 2017г. 

                                                                                                  Огт.: учителите по групи 

 

 Допълване на библиотечния фонд със специализирана педагогическа, методическа и 

друга специализирана литература по темата. 

 

 

                                                                                 Срок: постоянен 

                                                                                                 Огт.: учителите по групи 

Закупуване на учебни помагала за работа с децата по БДП 

  

                                                                                          Срок: октомври 2017г. 

                                                                                                  Огт.: учителите по групи 

 

VІІ. КОНТРОЛ   НА  ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО ПО БДП 

 Спазване на учебната програма за детските градини от „Концепция за възпитанието и 

обучението по БДП в детските градини и българското училище” при разработването на 

учебни планове. Преподаването на учебния материал да е съгласно утвърдените учебни 

програми и глобални теми за всяка отделна възрастова група. 

 

                                      Срок: постоянен 

                                                     Отг.:Директор 
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Задължително отразяване на преподадения учебен материал в дневниците на групите. 

 

                                                                                Срок: постоянен 

                                                                                                 Отг.: учителите по групи 

 

 

       Посещение от директора в планирани ситуации по БДП в отделните възрастови групи. 

 

                                      Срок: постоянен 

                                                     Отг.:Директор 

 

      Интегриране на обучението по БДП с другите образователни направления. 

 

                                                                              Срок: постоянен 

                                                                                                 Отг.: учителите по групи 

 

  Използване на интерактивни методи във възпитателно – образователния процес 

 

                                                                              Срок: постоянен 

                                                                                                 Отг.: учителите по групи 

 

Провеждане на разговори с децата припомняне правилата за безопасност на движението и 

удостоверяването за провеждането да става с протокол и подпис на учителя преди всяко 

организирано напускане на сградата на детската градина /Разходки, екскурзии, наблюдения/. 

Попълването на уведомително писмо от учителя – водещ на групата, до директора на детската 

градина и наличие на поставена от него резолюция за даденото разрешение относно излизането на 

групата извън детската градина. 

 

                                                                                                Срок: постоянен 

                                                                                                 Отг.: учителите по групи        

 

Информиране на учителите за задължението им при възникване на пътно- транспортно 

произшествие /ПТП/ с деца и настъпила смърт да се информира кметът на общината и началникът 

на РУО, както и че при настъпило ПТП с дете от детската градина, завършило с нараняване или 

смърт в едноседмичен срок да се организира и проведе педагогически съвет и обща родителска 

среща. 

 

  

                                                                     Срок: постоянен 

                                                                   Отг.:Директор 

 

VІІІ. РАБОТА С ДЕЦАТА: 

 Провеждане на задължителен хорариум от часове за учебната 2017/2018г. по групи и 

теми. 
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Сборна група „Мики Маус” – 3 годишни: Тема: „Нашата улица” – 5 ситуации 

                                                                4 годишни: Тема: „Нашата улица” – 5 ситуации 

                 Подготвителна група „Слънчеви усмивки”- 5годишни:Тема: „Уча се да се движа сам” – 

5 ситуации 

          -6годишни:Тема: „Уча се да се движа сам” – 5 ситуации 

 

 Отг.: учителите по групи        
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ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕМИТЕ ПО НАПРАВЛЕНИЕ 

„БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА  

ЗА УЧЕБНАТА 2017-2018 ГОДИНА ПО ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

 

 

Обучението по Безопасност на движението в Сборна група „Мики Маус” – 3 

годишни 

 

             1.Цели на обучението и възпитанието по БДП 

Познавателни структури: 

- Детето да назовава и описва елементи на улицата. 

- Да описва и демонстрира пресичане на улицата пред детската градина. 

- Да назовава места за движение на пешеходци. 

- Да разпознава и назовава опасно и безопасно място за движение на улицата до детската 

градина. 

- Да изброява участниците в движението. 

- Да разпознава цветовете на светофара. 

- Да описва задължителните действия на пешеходците при всеки цвят на светофара. 

 

2. Съдържание на организацията и обучението по БДП.  

 

Глобална тема: „Нашата улица” 

 

Месец Тема Задачи Дейности 

Х „Улицата на 

детската 

градина” 

Да се запознаят децата с елементи на пътната 

среда и различните участници в движението 

/пешеходци и автомобили/ 

Да различават и назовават тротоар и улично 

платно. 

Наблюдение 

Разходки 

Игрови ситуации 

ХІ „Пешеходци 

и 

автомобили” 

Разширяване представите на децата – кой къде ще 

се движи, как се казват хората, които управляват 

превозните средства и тези, които вървят пеша. 

Запознаване с правилата за безопасно поведение 

на улицата. 

Наблюдение 

Разходки 

Упражнение 

ПИ 

І „Светофар” Възприемане на предназначението на технически 

средства за регулиране на движението. 

Възпитаване на умения за регулиране на 

поведението съобразно правила и норми за 

безопасно поведение. 

ДИ и ПИ 

Наблюдение 

ІІ „Къде се 

движи” 

Изграждане на конкретна представа за мястото на 

движение на превозни средства. 

Ориентиране в норми и правила за безопасно 

поведение при използване на превозни средства. 

Наблюдение 

Упражнение 

ІV „Нашата Да разпознават и назовават опасно и безопасно ПИ и ДИ 
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улица” място за движение на улицата. 

Възпитаване на умения за спазване правила на 

безопасно поведение на улицата. 

 

 

 

 

 

Обучението по Безопасност на движението в Сборна група „Мики Маус” – 4 

годишни 

 

             1.Цели на обучението и възпитанието по БДП 

Познавателни структури: 

 

- Да изброява безопасните места за игра в с. Тънково 

- Да изброява опасните места за игра в с. Тънково 

- Да обяснява защо не трябва да играе на улицата. 

- Да наименува елементите на пътната среда около детската градина. 

- Да изброява основни правила за безопасно движение по улицата. 

 

 

2. Съдържание на организацията и обучението по БДП.  

 

Глобална тема: „Нашата улица” 

 

 

 

Месец Тема Задачи Дейности 

Х „ Къде 

играят 

децата” 

Да се запознаят децата с опасните и безопасните 

места за игра. 

Възпитаване умения за спазване правила за 

безопасно поведение на улицата. 

Наблюдение 

ХІ „Помощ-

ници на 

пътя” 

Възприемане предназначението на светофара, 

пешеходната пътека и пътните знаци за 

придвижването на пешеходци и превозни средства. 

Осмисляне на правила и норми за безопасно и 

регулирано поведение. 

Възпитаване на умения за саморегулиране на 

поведението съобразно норми за лична 

безопасност и правила за движение. 

Наблюдение на 

светофар 

Художествена 

литература  

ДИ и ПИ 

І „Един 

зимен ден” 

Възприемане и осъзнаване особеностите на 

безопасното движение при зимни условия. 

Възпитаване на умения за регулиране на 

Наблюдение 
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поведението съобразно правила и норми за 

безопасно поведение. 

ІІІ „Какво 

може да се 

случи” 

Ориентиране в нормите на безопасно движение и 

поведение на улицата. 

Осъзнаване на здравето като ценност и адекватни 

ориентири за опазването му. 

Упражнение 

Игри 

ІV „Пътувам 

с 

автомобил/ 

Автобус/” 

Разбира необходимостта от безопасно поведение в 

автомобил /автобус/ Усвоява правила за качване, 

слизане и поведение в превозно средство. 

Художествена 

литература 

Игри 

Упражнения 

ДИ 

 

 

 

 

Обучението по Безопасност на движението в Подготвителна група „Слънчеви 

усмивки” – 4 годишни 

 

             1.Цели на обучението и възпитанието по БДП 

Познавателни структури: 

 

- Детето да разпознава и изброява участниците в движението. 

- Да изброява опасните и безопасни места на улицата. 

- Да обяснява защо и на кои улици е опасно, когато е само. 

- Да разпознава зрително и слухово превозни средства и да ги наименува. 

- Да прави вербален разказ на пътната ситуация по картина или серия от картини. 

- Да демонстрира основните правила за безопасно поведение на пешеходеца. 

- Да изброява правила, които трябва да спазва пешеходеца. 

 

 

2. Съдържание на организацията и обучението по БДП.  

 

Глобална тема: „Уча се да се движа сам” 

 

 

 

Месец Тема Задачи Дейности 

Х „Довижда-

не!”и „До- 

бър ден” 

Да проявяват осмислено отношение към 

обкръжаващата среда и инициативно поведение. 

Наблюдение на кръстовище и откриване на пътни 

знаци. 

Наблюдение на 

пътни знаци 

ХІ „Светофар 

и пътека” 

Да осмислят спецификата на човешката дейност в 

различни рискови ситуации. Децата да анализират 

Игри  

Упражнение 
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ситуации и събития. 

Запознаване със превозни средства със специфичен 

режим на работа. 

ПИ 

І „Нуждаем 

се от вас” 

Пресъздаване в рисунки движението по улицата. 

Обсъждане на атмосферните особености и 

запознаване с трудностите при предвижване по 

пътищата. 

Изложба на рисунки 

и апликации 

ІІІ „Кой ни 

пази” 

Изграждане на самооценка, свързана с умението за 

свободно регулиране на поведението при 

предвижване по улицата. 

Запознаване с участниците в уличното движение и 

проиграване на правилата на безопасно 

предвижване. 

Упражнение 

Игри 

ІV „На път за 

детската 

градина” 

Изработване на маршрутни карти съвместно с 

родителите. 

Формиране на ориентирани способности у децата. 

Наблюдение 

Игри 

 

 

 

Обучението по Безопасност на движението в Подготвителна група „Слънчеви 

усмивки” – 4 годишни 

 

             1.Цели на обучението и възпитанието по БДП 

Познавателни структури: 

 

- Детето да разпознава и изброява участниците в движението. 

- Да изброява опасните и безопасните места на улицата. 

- Да обяснява защо и на кои улици е опасно, когато е само. 

- Да разпознава зрително и слухово превозни средства и да ги наименува. 

- Да прави вербален разказ на пътната ситуация по картина или серия от картини. 

- Да демонстрира основните правила за безопасно поведение на пешеходеца. 

- Да изброява правилата, които трябва да спазва пешеходеца. 

 

 

 

2. Съдържание на организацията и обучението по БДП.  

 

Глобална тема: „Уча се да се движа сам” 

 

 

Месец Тема Задачи Дейности 

Х „Движение 

по улицата” 

Да проявяват осмислено отношение към 

обкръжаващата среда и инициативно поведение. 

Наблюдение на кръстовище и откриване на пътни 

Наблюдение на 

пътни знаци 
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знаци. 

ХІ „Хората 

около мен” 

Да осмислят спецификата на човешката дейност в 

различни рискови ситуации. Децата да анализират 

ситуации и събития. 

Запознаване със превозни средства със специфичен 

режим на работа. 

Игри  

Упражнение 

ПИ 

І „Пешеходци 

през 

зимата” 

Пресъздаване в рисунки движението по улицата. 

Обсъждане на атмосферните особености и 

запознаване с трудностите при предвижване по 

пътищата. 

Изложба на рисунки 

и апликации 

ІІІ „Карам 

колело” 

Изграждане на самооценка, свързана с умението за 

свободно регулиране на поведението при 

предвижване по улицата. 

Запознаване с участниците в уличното движение и 

проиграване на правилата на безопасно 

предвижване. 

Упражнение 

Игри 

ІV „На път за 

Детската 

градина” 

Изработване на маршрутни карти съвместно с 

родителите. 

Формиране на ориентирани способности у децата. 

Наблюдение 

Игри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


