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Планът е разработен съгласно Заповед № РД 09-1289/31.08.2016г.,  

Заповед № РД 09-773/19.09.2003 г. и учебната Програма на МОН  от 

„Концепция на МОН за обучението на децата и учениците по БДП в 

детската градина и училище”  

  

ЦЕЛ: Разширяване знанията на децата и придобиване на опит за спазване 

на правилата за безопасност на движението по пътищата.   

ЗАДАЧИ:  

1. Детето да се ориентира в елементарна пътна ситуация.  

2. Да спазва определени правила на поведение на пътя.  

3. Формиране на правилни реакции за справяне в конкретна 

ситуация съобразно получените знания и опит.      4. Развитие сензориката 

на децата.  

  

СЪДЪРЖАНИЕ  

  

І. Работа с децата 1. Планиране на задължителен хорариум часове за 

годината на теми.  

  

• 2. група – Глобална тема – „Улично движение”  

Подтеми 1. „Улицата“ – срок м. ноември;  

2. „Чичо Светофар – наш добър приятел“ – срок м. декември;  

3. „Пешеходци и автомобили“ – срок м. февруари;  

4. „Хайде на разходка“ – срок м. март;  

5. „Какво може да ни се случи на улицата?“ – срок м. април.  

  

• 3., 4. група – Глобална тема – „Уча се да се движа сам безопасно“  

Подтеми  

    1. „Улицата – внимание“ – срок м. ноември;  

2. „Светофар“ – срок м. декември;  

3. „Пътни знаци“ – срок м. януари;  

4. „Кой пресича правилно?“ – срок м. февруари;  

5. „Познавам пътните знаци“ – срок м. април (практическо 

приложение на правилата за движение).  

  

 



Форми на работа  

• игрово упражнение,  

• подвижни игри,  

• видеофилми,  

• художествена литература.  

  

Квалификация на учителите  

1. Проследяване на новоизлязла литература по въпросите за БДП.  

2. Включване на новите учители в организиран курс за обучение по БДП.  

    Работа с родителите  

1. Уеднаквяване изискванията на детската градина и семейството при 

възпитаване у децата съзнание за безопасно движение по улицата.  

2. Поднасяне на родителските табла информация по безопасно 

поведение на пътя.  

3. Провеждане на анкета с родителите „Играем и учим правилата за 

предвижване по улицата“ .  

     4.Обособяване кът на пешеходеца на площадката на децата от ІІІ-а група 

съвместно с родителите.  

  

Интеграция на работата по темата чрез съдържанието по всички  

направления.  

  

Провеждане на контролна проверка  

1. Използване на мултимедийното устройство и други 

иновационни методи за обогатяване и разширяване знанията на децата за 

уличното движение   

2. Организация на учебно- възпитателния процес по БДП в 

групите.  

3. Целенасочено планиране по темите от плана по БДП.  

  


