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Ц Е Л 
 

Приложение на нови стратегии за изграждане на представи и понятия за уличното 

движение, за разширяване знанията на децата в контекста на придобиване на опит за 

спазване на правилата за безопасност за движение по улиците. 

 

 

О С Н О В Н И   З А Д А Ч И 

 

1. Създаване на условия детето да осъзнае естествените елементи на пътно-

транспортната обстановка – пешеходци, превозни средства, пътни знаци, маркировка, 

средства за регулиране на движението. 

2. Възприемане същността на обектите – характеристика, понятия. 

3. Формиране на правилни реакции за справяне в конкретна ситуация съобразно 

получените знания и опит. 

 

 

 

Д Е Й Н О С Т И 

ОБЩИ 
 

 Изготвяне на план за работа през учебната година. 

 Прием на плана на УКБДП на заседание на Педагогическия съвет. 

 Запознаване на педагогическия колектив с дейността на комисията по БДП, 

нейната роля и място в обучението на децата. 

  Приемане и съгласуване на плановете на отделните екипи от учители. 

 Извършване на оглед и изготвяне на предложение за обезопасяване района на 

училището. 

 Дейности по обезопасяване района на училището 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

ТЕМИ И СЪСТЕЗАНИЕ  ПО БДП 
 

Теми за  ситуации по БДП 

 

 

Група ОН Тема Период за 
планирано 
провеждане  на 
пед. ситуация 

Бр. 
ситуации 

Общ 
годишен 
брой 

 
Първа 
група 

ОС „У дома“ 3 седмица 1  

 ОС „Моят дом, моята 
детска градина“ 

27 седмица 1  

 КиТ „Количка“ 27 седмица 2  

 ОС „Пътувам 
безопасно“ 

30 седмица 1 5 

      

Втора 
група 

КиТ „Цветни 
автомобили“ 

3 седмица 1  

КиТ „Пресичам 
безопасно“ 

15 седмица 1 

 КиТ „Тръгваме на път“ 20 седмица 1  

 ОС „Как се движа по 
улицата“ 

26 седмица 1  

 ОС „Как се движа по 
улицата“ 

27 седмица 1 5 

      

 КиТ „Нашият квартал“ 3 седмица 1  

Трета 
група 

КиТ „Помощници на 
полицая“ 

14 седмица 1  

 КиТ „Внимание, деца!“ 14 седмица 1  

 ОС „Безопасен път“ 18 седмица 1 6 

 КиТ „Катастрофа“ 17 седмица 1  

 КиТ „Светофар“ 17 седмица 1 

      

Четвърта 
група 

ОС „Улицата има 
своите правила“ 

2 седмица 1  

 ОС „Чисто и 
безопасно“ 

13 седмица 1  

ОС  „Улично 
движение“ 

14 седмица 1 

 ОС „Телефон 112“ 17 седмица 1 7 

 ОС „Игри без край“ 21 седмица 1   

 КиТ „Движа се“ 26 седмица 1  
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 КиТ „Превозни 
средства“ 

26 седмица 1  

 

   

 

 

 

 

Теми  

за 

  допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по БДП 

 

 

 

Група Тема Период за 
планирано 
провеждане   

Бр.  Общ 
годишен 
брой 

 
Първа 
група 

„Моят дом“ 5 седмица 1  

 „Пътувам с мама и татко“ 10 седмица 1  

 „Моите играчки“ 15 седмица 1  

 „Разпознавам звук и цвят“ 20 седмица 1  

 „С мама и татко на 
разходка“ 

25 седмица 1 5 

     

Втора 
група 

„Нашата улица“ 5 седмица 1  

„Светофар - другар“ 10 седмица 1 

 „Къде могат да играят 
децата“ 

16 седмица 1  

 „Пресичам безопасно“ 21 седмица 1  

 „Моят велосипед“ 
 

30 седмица 1 5 

     

Трета 
група 

„Кварталът в който живея“ 5 седмица 1  

 „Познавам ли пътните 
знаци?“ 

10 седмица 1  

 „Могат ли хората без 
превозни средства?“ 

15 седмица 1  

 „Какво трябва да знае 
малкия пешеходец?“ 

20 седмица 1 6 

 „Какво трябва да знае 
малкия велосипедист?“ 

25 седмица 1  

 „На площадката по БДП“ 30 седмица 1 
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Четвърта 
група 

„Градът, в който живея“ 5 седмица 1  
 
 
 
 
7 

„На улицата“ 10 седмица 1 

 „Пътувам с автобус“ 15 седмица 1 

„Моят път до детската 
градина“ 

20 седмица 1 

„Изправност на 
велосипеда“ 

25 седмица 1 

 „Кои знаци познава 
велосипедистът?“ 

30 седмица 1  

 „На площадката за 
велосипедисти“ 

35 седмица 1  

 

 

 

Състезание по БДП 

 Разработване на регламент за състезанията на ниво отделна група 

отг.учителите по групи 

 Разработване на регламент за състезанията на ниво детска градина 

отг.КБДП 

 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ 
 

  Включване на учители в курс ,,Методика на обучение по БДП в детска 

градина“ - м. X. 2020г.  

отг.: КБДП 

 

 

 

СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С РОДИТЕЛСКАТА И ДРУГА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНА ОБЩЕСТВЕНОСТ 
(,,Пътна полиция” към МВР, община, БЧК, неправителствени организации и др.) 

 

 Ангажиране на родители в оказване на помощ при провеждане на учебни 

ситуации, състезания, открити моменти и др. по БДП.  

  Провеждане на родителски срещи по групи и с училищното настоятелство за 

обсъждане проблемите на БДП и набелязване на конкретни мерки.  

  Провеждане на открити моменти по БДП пред родителите. 

  Провеждане на анкета с родителите по проблемите на БДП 

 

 

ПРИВЛИЧАНЕ НА СПОНСОРИ 
 

  За закупуване на светлоотразителни жилетки и светлоотразителни елементи  

отг.: Старши учители по групи 

 За закупуване на демонстрационни табла за онагледяване 
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отг.:  Старши учители по групи 

 За закупуване на учебни помагала за самостоятелна работа на децата по БДП 

отг.:  ГБДП 

  Други 

 

 

КОНТРОЛ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП 
 

  Спазване на учебната програма  

  Редовно провеждане на задължителните учебни ситуации по БДП. 

  Съвместни посещения с директора на учебни ситуации по БДП в отделните 

възрастови групи. 

 Използване на интерактивни методи във възпитателно-образователния процес. 

  Провеждане на разговори с децата за 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, и други. Попълване 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. 

 Информиране на учителите за задължението им при възникване на пътно-

транспортно произшествие (ПТП) с деца и настъпила смърт да се информира кмета на 

общината и началника на РУО - София, както и че при настъпила 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. 

 

отг.: Директор 

 

 Планът е разработен от Комисия за възпитанието и обучението 

по безопасност на движението по пътищата (БДП) при ДГ № 127 „Слънце“. 

 

 

Приет на педагогически съвет Протокол №1/15.09.2020 г. и заповед 

№………/15.09.2020 г. 

 

 

 

 


