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ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БДП

2020г.- 2021г

ЦЕЛ:

Формиране у децата 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.Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешна
адаптация на децата към условията на движението по пътя.
2.Запознаване на децата с основните опасности, способи за тяхното предотвратяване и
защита 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.
5.Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за
повишаване на качеството на възпитателно-образователния процес, въвеждане на
иновационни образователни технологии и методи, обогатяване на учебното съдържание по
БДП.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1.Обогатяване на личната култура на участниците в пътното движение.
2.Формиране на трайни навици за безопасно движение на уличното платно.

ДЕЙНОСТИ:

ОБЩИ

1.Изготвяне на план за работа през учебната година.
2.Прием на плана на УКБДП на заседание на Педагогическия съвет.
3.Запознаване на педагогическия колектив с дейността на комисията по БДП, нейната роля
и място в обучението на децата.
4.Приемане и съгласуване на плановете на отделните екипи от учители.
5.Извършване на оглед и изготвяне на предложение за обезопасяване района на училището.
6.Дейности по обезопасяване района на училището.



Глобалната цел на възпитателно-образователния процес по БДП изисква у децата до Г -
ГУ група 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 различаване цветове и
форми,движение, анализиране на информация от светлинни и звукови
сигнали);

- Да различават улично платно, тротоар;
- Да знаят кой къде се движи;
- Дазнаят, че не трябва да се движат сами;
- Да знаят къдееопасно да се движат и защо;
- Да умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация;
- Да се спазват определени правила при движение;
- Дазнаят къдееопасно и безопасно да се играе;
- Дарумеят да се предвижват самостоятелно на къси разстояния;
- Да правят елементарни констатации на наблюдавана пътна ситуация;
- Дачгтърсяти откриват пътни знаци и сигнали за пешеходците

Теми за допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по БДП

Група Тема

Първа група
„Моят дом“

„Пътувам с мамаи татко“

„Моите играчки“

„Разпознавам звук и цвят“

„С мама и татко на разходка“

Втора група „Нашата улица“

„Светофар - другар“

„Къде могат да играят децата“

„Пресичам безопасно“

„Моят велосипед“

Трета група „Кварталът в който живея“

„Познавам ли пътните знаци?“



„Могат ли хората без превозни средства?“

„Какво трябва да знае малкия пешеходец?“

„Какво трябва да знае малкия велосипедист?“

„На площадката по БДП“

Четвърта група „Градът, в който живея“

„На улицата“

„Пътувам с автобус“

„Моят път до детската градина“

„Изправност на велосипеда“

„Кои знаци познава велосипедистът?“

„На площадката за велосипедисти“

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕМИТЕ ПО БДП

Първа група

Месец Направление Области на Тематично Тема
компетентност направление

Ноември ОС Пътна среда Елементи, обхват Моят дом
вид на пътя

Януари ОС Пътна среда Обезопасителни и (Пътувам с
защитни средства мама и

татко

Февруари ОС Пътна среда Пътни превозни Моите
средства играчки

Март ОС Пътна среда Пътна Разпозна-
сигнализация вам звук и

цвят
Април ОС Пътна среда Участници в С мама и

движението татко на
азходка



Втора група

Месец Направление Области на Тематично Тема
кометентност направление

Ноември ОС Пътна среда Елементи, обхват, Нашата улица
вид на пътя

Януари ОС Пътна среда Пътна Светофар-
сигнализация другар

Февруари ОС Правила и Опасни и Къде играят
културана безопасни места|децата
поведение на за игра
пътя

Март ОС Правила и Правила за Пресичам
културана движение в безопасно
поведение на жилищна зона
ПЪТЯ

Април ОС Правила и Основни Моят
културана правила за велоси-
поведение на движение на пед
ПЪТЯ велосипед

Трета група

Месец Направление Области на Тематично Тема
компетентност направление

Октомври (ОС Пътна среда Елементи, Кварталът,
обхват вид на „в който
ПЪТЯ живея

Ноември ОС Пътна среда Пътни знаци Познавам
ли пътните
знаци

Януари ос Пътна среда Пътни превозни Могат ли
средства хората без

пътни
превозни
средства

Февруари ОС Правила и култура Правила за Какво
на поведение на движение на трябва да
пътя пешеходец знае

младият
пешеходец



Март ОС Правила и култура Правила за Какво
на поведение на движение с трябва да
пътя велосипед знае

младият
велоси-
педист

Април ОС Правила и култура Опасни и На
на поведение на безопасни места|площадката
пътя а игра по БДП

Четвърта група

Месец Направление Области на Тематично|Тема
компетентност направление

Октомври ОС Пътна среда Елементи, Градът, в
обхват вид на койтоживея
пътя

Ноември ОС Правила и Правила за На улицата
култура на движение на
поведение на пешеходец
пътя

Декември ОС Правила и Правила на Пътувам
култура на поведение на савтобус
поведение на автобусна
пътя спирка

Януари ОС Правила и Правила за Моят път до
култура на движение в детската
поведение на жилищна зона|градина
пътя Моят път до

детската
градина

Февруари ОС Пътна среда Пътни Изправност на
превозни велосипеда
средства

Март ОС Пътна среда Пътни знаци Кои знаци
познава
велосипедистът

Април ОС Правила и Основни На площадката
култура на правила за за
поведение на движение на велосипедисти
ПЪТЯ велосипед



ФОРМИ НА РАБОТА:

е Игрово упражнение
е Подвижни игри
е Видеофилми
е Презентации
е Художествена литература

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ:

1. Проследяване на новоизлязла литература по въпросите за БДП.

СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С РОДИТЕЛСКАТА И ДРУГА ЗАИНТЕРЕСОВАНА
ОБЩЕСТВЕНОСТ

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

1.Уеднаквяване на изискванията на детската градина и семейството при възпитаване у
децата съзнание за безопасно движение по улиците.

2.Поднасяне на родителските табла на информация за безопасно поведение на пътя.

3.Ангажиране на родители и оказване на помощ при провеждане на състезания по БДП.

4.Провеждане на родителски срещи по групи за обсъждане проблемите по БДП и
набелязване на конкретни мерки.

5.Провеждане на състезание по БДП съвместно с родители.

Състезание по БДП:

1.Разработване на регламент за състезанията на ниво отделна група

отг.учителите по групи

2.Разработване на регламент за състезанията на ниво детска градина

отг.КБДП



КОНТРОЛ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО ПО БДП

1. 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 темиза всяка отделна възрастова
група.

Срок: постоянен

Отг.:Директор

2. Интегриране на обучението по БДП с другите образователни направления.
Срок: постоянен

Отг.: учителите по групи

53. Използване на интерактивни методи във възпитателно - образователния процес

Срок: постоянен
Отг.: учителите по групи

Планът е разработен от Комисия за възпитанието и обучението по
безопасност на движението по пътищата (БДП)

при ДГ „Пролет“ гр. Оряхово

Приет на педагогически съвет Протокол Мо1/18.09.2020 г. и заповед

Мз /21.09.2020 г.

а е Че


