
                  
ДГ „СЛЪНЦЕ”  

гр. Ловеч, ж.к „Червен бряг” № 11, тел. 068 63 73 26 
         
                                                                                          
 
                                                                                                   Утвърждавам: 
                                                                                                   Директор: ............П........ 
                                                                                                   Христина Христова 
                                                                                                   Заповед № 1066-6/16.09.2019 г. 

 

ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ   ПО БЕЗОПАСНО  ДВИЖЕНИЕ  

ПО ПЪТИЩАТА в ДГ,,СЛЪНЦЕ” 

 за учебната 2019 - 2020 г 

 

Цели на възпитанието и обучението по БДП в ДГ „Слънце“: 

1. Формиране за начални представи за пътната среда 
2. Формиране за умения за безопасно поведение на пътя 
3. Формиране на култура на поведение на пътя 

ЗАДАЧИ 

1. Да се поставят основите на гражданските компетентности на детето като пълноправен 
участник в пътното движение притежаващ конкретни знания, умения и отношения към 
спазването на обществените правила и норми за лична и колективна безопасност. 

2. При планиране на образователното съдържание по БДП да се отчитат детските 
възможности и познавателен опит. 

3. Образователната подготовка по БДП да се организира и провежда  от учителите в 
групите в съответствие с Наредба № 13 от 21.09.2016 год. за гражданското, здравното, 
екологичното и интеркултурно образование, самостоятелно в образователно 
направление „Околен свят“ или интегрирано в другите образователни направления. 

        4. При организацията на обучението да се изготвят проекти които включват и родителите 
и ги правят съпричастни към проблема на детската безопасност на пътя.    

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 

№ Дейност Отговорник Срок 

1. Изпълнение на заповед РД 09-2684 от 20.09.2018 год. 
на Министъра на образованието и науката и 
утвърдената програма за обучение по безопасност на 
движение по пътищата на децата по възрастови групи.  

Директор  месец 
септември 

2. Поднасяне на информация на родителските табла за 
превенция на децата за безопасното поведение на 
улицата. 

 Учители по 
групи 

периодично 

3. Обогатяване на МТБ с нагледни дидактични средства 
по БДП за обща работа и пособия за индивидуална 
работа, които да са подходящи и одобрени от МОН.  

Учители по 
групи 

периодично 

4. Световен ден за възпоменание на жертвите от 
пътнотранспортни произшествия. 

Комисия по 
БДП 

М. ноември 

5. Беседа от униформен служител на сектор „Пътна Комисия по М.ноември 



№ Дейност Отговорник Срок 

полиция“ на тема: „Спазвай правилата“  БДП 

6. Ден на безопасността „Да пазим децата на пътя“ Комисия по 
БДП 

М.април 

7. Телефон 112, позвъни! – спектакъл за децата, който 
разглежда проблеми на екологията, здравето и 
безопасността на движението. 

директор М.април 

 

График за провеждане на педагогически ситуации по тематична област „Безопасност 
на движението по пътищата“ в ДГ „Слънце“ гр. Ловеч за учебната 2019/2020 год. 
 

ПЪРВА  ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

 
                   ОН 
 

               
                    Тема 

              
Период на             
провеждане 

Околен свят ,, Моят дом ”               октомври 

Околен свят ,, Най-обичам да играя ”               декември 

Конструиране и технологии „ Моите играчки ”                март 

Околен свят ,, Пеша и с кола ”               април               

Конструиране и технологии ,, Пътувам с мама и татко ”               април 

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

ОН Тема Период на провеждане 

Околен свят „Нашата улица се спазват правила“ ноември 

Околен свят „Светофар – другар“ ноември 

Околен свят „Къде играят децата“ март 

Околен свят „Пресичам безопасно“ април 

Околен свят „Велосипед“ април 

 

ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

ОН ТЕМА Период на провеждане 

Конструиране и технологии „Какво трябва да знае малкият 
велосипедист“ 

септември 

Околен свят „Могат ли хората без превозни 
средства“ 

септември 

Конструиране и технологии „Какво трябва да знае малкият 
пешеходец“ 

април 

Конструиране и технологии „Кварталът в който живея“ април 

Околен свят „Познавам ли пътните знаци“ април 

Околен свят „На площадката по БДП“ април 

 

ЧЕТВЪРТА ПОДГОТВИТЕЛНА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

               ОН Тема Период на провеждане 

Околен свят „Градът, в който живея“ октомври 



Околен свят „На улицата“ октомври 

Околен свят „Пътувам с автобус“ януари 

Околен свят „Моят път до ДГ“ януари 

Околен свят „Изправност на велосипеда“ април 

Околен свят „Кои знаци познава велосипедиста“ април 

Околен свят „На площадката за велосипедисти“ април 

 

ПОДГОТВИТЕЛНА РАЗНОВЪЗРАСТОВА ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ГРУПА 

                   ОН Тема Период на провеждане 

Околен свят „Кварталът, в което живея септември 

Околен свят „Познавам ли пътните знаци“ септември 

Околен свят „Могат ли хората без превозни 
средства“ 

ноември 

Околен свят „Какво трябва да знае малкия 
пешеходец“ 

ноември 

Околен свят „Изправност на велосипеда“ март 

Околен свят „Какво трябва да знае малкия 
велосипедист“ 

април 

Околен свят „На площадката по БДП“ май 

 

Квалификация на учителите: 
1. Участие в квалификационен курс на тема: “Методика за обучение на децата по 

безопасност на движението по пътищата“ 

2. Обучение на тема:“Първа долекарска помощ вследствие настъпване на ПТП“ 

Работа с родителите 

1. Съвместно с родителите да се формират у децата навици за безопасно участие в 
движението.   

2. Реализиране на политика за добър личен пример и отговорност от страна на възрастните   

участници  в пътното движение. 

3. Провеждане на съвместна дейност, свързана с обучението на децата по БДП и 
осигуряване на по-здравословна и безопасна среда на пътното движение. 

4. Поднасяне на родителските табла информация по безопасно поведение на пътя. 
 

Интеграция на работата по темата чрез съдържанието по всички направления. 

1. Целенасочено планиране по темите от плана по БДП. 

2. Организация на дейностите по БДП в групите. 

 

Настоящият план е приет на Педагогически съвет с  Протокол №  7  /13.09.2019 г.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


