


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

       1.Комисията е избрана на заседание на Педагогическия съвет от 14.09.2022 г. в 

състав, както следва : 

Председател:  

          Старши учител: Пенка Хълчева 

Членове:  

          1. Старши учител:  Василка Раева 

          2.  Учител:  Пенка Каванозова 

       2.През учебната 2022/2023 година  Обучението по БДП  се осъществява по учебни 

програми, утвърдени от Министъра на образованието и науката. 

 

       3.Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с Държавния 

образователен стандарт. 

 

 

II. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ПО 

БДП 

 
  Основна форма на взаимодействие е педагогическата ситуация.Според етапа на 

обучение и възрастта се използват : обучаващи,, игрово-познавателни и практически. 

  Знанията и уменията се пренасят в нови житейски ситуации, където чрез ролеви игри, 

дидактични игри и практически упражнения, детето придобива практически, 

самостоателни компетентности и пътна култура. 

  Дидактичното осигуряване на материалната среда / картини, графични схеми, макети, 

познавателни книжки, технически средства и др./, както и разположението на децата, 

трябва да осигуряват нагледност и речево-двигателна активност по темата. 

  Предвид възрастовите особености на децата при провеждане на ситуациите по БДП е 

необходимо да има подходяща психо-емоционална нагласа и познавателната 

активност да се стимулира чрез гатанки, етюди, проблемни казуси, игра, експеримент, 

песен и др. 

  В ситуациите може да се използва комбинация от трите вида методи : 

1.информационно-познавателни/ наблюдение, разговор, разказ, беседа, 

    казус / 

2.игрово-познавателни /сюжетно-ролеви игри, дидактични игри, подвижни игри, 

компютърни игри / 

3.практико-изпробващи / експеримент, упражнения и др./ 

  Интересен метод на организация на обучението са проектите, които включват и 

родителите и ги правят съпричастни към проблема на детската безопасност на пътя. 

  Празници, игри, развлечения, екскурзии, седмици за безопасно движение се 

повишават компетенциите на всички участници в обучителния процес по БДП. 

  Оценяването на компетентностите по БДП може да се осъществи чрез наблюдение, 

тестове и игри. 

 



III. ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
КОМПЕТЕНТНОСТИ,свързани с обучението по БДП в ДГ :   

1.Пътна среда. 

2.Правила и култура на поведение на пътя. 

 

ЦЕЛИ на възпитанието и обучението по БДП в ДГ : 

1.Формиране на начални представи за пътната среда. 

2.Формиране на умения за безопасно поведение на пътя. 

3.Формиране на култура на поведение на пътя. 

 

ИДЕИ за реализиране на целите : 

1.Запознаване на детето със сензорните еталони за звук, цвят, форма. 

2.Познаване на наименования на превозни средства. 

3.Разпознаване хоризонтална маркировка тип „Зебра „ и спазване на правилата при 

пресичането и. 

4.Спазване на основни правила за пешеходци и развитие на навици за културно 

поведение. 

5Ориентиране в пътната среда и маркировката на квартала. 

6.Разпознаване на частите на велосипеда, пътните знаци и правилата на 

велосипедистите. 

7.Определяне на видовете превозни средства по суша, въздух и вода. 

8.Формиране и постигане на знания и умения като участник – пътник в градския 

транспорт и велосипедист. 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 

РАБОТА С ДЕЦАТА 
                                                                                                                               

Планиране на задължителен хорариум часове за учебната година на теми : 

ПЪРВА  ГРУПА 
Област на компетентност : Пътна среда 

Теми : 

1.”Моят дом” 

2.”Пътувам с мама и татко” 

3.”Моите играчки” 

4.”Разпознавам звук и цвят” 

5.”С мама и татко на разходка „ 

ВТОРА  ГРУПА 
Област на компетентност : Пътна среда 

Тема : 

1.”Нашата улица” 

Област на компетентност : Правила и култура на поведение на пътя 

Теми : 

2.”Къде играят децата?” 

3.”Пресичам безопасно” 



4.”Светофар – другар” 

5.”Моят велосипед” 

ТРЕТА  ГРУПА 
Област на компетентност : Пътна среда 

Теми : 

1.”Кварталът, в който живея” 

2.”Познавам ли пътните знаци?” 

3.”Могат ли хората без превозни средства?” 

Област на компетентност : Правила и култура на поведение на пътя 

Теми : 

4.”Какво трябва да знае малкият пешеходец?” 

5.”Какво трябва да знае малкият велосипедист?” 

6.”На площадката по БДП” 

ЧЕТВЪРТА  ГРУПА 

Област на компетентност : Пътна среда 

Теми : 

1.”Градът/ селото, в което живея” 

2.”Изправност на велосипеда” 

3.”Кои знаци познава велосипедиста?” 

Област на компетентност : Правила и култура на поведение на пътя 

Теми : 

4.”На улицата” 

5.”Пътувам с автобус” 

6.”Моят път  до детската градина” 

7.”На площадката за велосипедисти” 

 

 

м.Септември 

1.Изготвяне на план за работа на Комисията по БДП   през учебната година. Приемане  

на заседание на Педагогическия съвет. 

2.Информиране на педагогическия съвет за организацията на обучението по БДП. 

3.Запознаване на педагогическите специалисти с най-новите изисквания, свързани с 

обучението и възпитанието по БДП на децата от 3 до 7годишна възраст. 

4.Приемане и съгласуване на плановете на отделните екипи от учители по групи за 

учебната година./ или хорариум по групи /. 

5.„Седмица на мобилността”- в ДГ”Вяра“. 

Срок: 30.09.2022 г.                                                                                                                                                                                                                          

  Отг: КБДП 

м.Октомври 
1.Провеждане на „5- минутка “ по БДП – краткотрайно занимание, напомнящо на 

децата изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно 

поведение на улицата. 

2.„Движа се бързо, но безопасно“ – демонстрация по безопасно управление на 

тротинетки, велосипеди, ролери - IV А и IV Б  групи 



3.Покана към РУ НА МВР - Пловдив , за включване на ДГ „Вяра“  в графика за среща 

на служители на Полицията с децата от трета и четвърта подготвителни групи по 

въпроси за безопасното поведение на улицата./ неизпълнена точка от План БДП, 2021- 

2022 г.,във връзка с усложнената пандемиологична обстановка / 

4.Атуализиране на рубриката в сайта на ДГ.На нея своевременно се публикува 

актуална информация, за предстоящите дейности по БДП, за следващия месец и отчет 

за проведените вече дейности, заложени в предходния месец. 

 

                                                                                                                                                                                                  

Срок: 31.10.2022 г.                                                                                                                                                                                                               

Отг.: Учителите по групи 

м.Ноември 

1.Отбелязване Световния ден за възпоменание на жертвите при пътно-транспортни 

произшествия  - 17.11.2022 г.  

2.„ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ“- Седмица на превенция на детската пътна 

безопастност – 22.11 до 26.11.2022г. 

 Провеждане на Анкета с родителите по проблемите на 

БДП. 

 Прожекция на филми и мултимедийна презентация по 

БДП – провеждане във II-ра, III-та и IV-та групи . 

                                                                                                                                                             

Срок:30.11.2022 г. 

 Отг.: Учителите на II, III и IV група и КБДП 

м.Декември 
1.Работа по плана за квалификация на учителите . 

2.Актуализиране на информационните табла и кътовете  по БДП по  групи и фоайетата 

на входовете. 

3.Обогатяване на учебно-материалната база . 

                                                                                                                                                                                                                               

Срок:16.12.2022 г.                                                                                                                                                                                                                      

Отг: Учителите по групи 

м.Януари 
1.Провеждане на зимни игри на открито.  

2.Изложба на детски рисунки, в електронна среда  на тема: „Вече съм голям/а,  

правилата знам“ – /  IV А и IV Б групи/ 

3.Обособяване на временен кът по БДП с дидактични материали и пособия. 

                                                                                                                                                                                                          

Срок:31.01.2023 г. 

Отг:Учителите на IV групи и КБДП 

м.Февруари 
1.Доклад-анализ на Комисията по безопасност на движение по пътищата (КБДП) за 

ефективността от обучението по БДП в ДГ „Вяра“ през първото полугодие на   

учебната 2022/2023 г. по отношение на: 

 Повишаване информираността на децата и родителите за 

опасностите, които крие пътната обстановка. 



 Ефективността от провеждането на планираните ситуации по БДП в 

различните възрастови групи. 

 Ефективността от включването на интерактивни форми на обучение 

във възпитанието и обучението на децата в ДГ по БДП. 

2.„Моите приятели пътните знаци“ – състезателна игра за подреждане на пъзели-

знаци – III  група. 

                                                                                                                                                                             

Срок:28.02.2023 г. 

Отг:КБДП и учителите на III групи 

м.Март 
1.Разработване и разпространение чрез сайта на детската градина на тематични 

информационни материали, предназначени за деца и родители, относно възрастовите 

особености на децата, поведението и реакциите им като пешеходци, пътници, 

велосипедисти, скейтбордисти и др. участници в пътното движение. 

2. Куклен театър с тематика БДП, пресъздаден във всяка възрастова група от 

учителите и помощник-възпитателите на групата. 

3.Среща на децата от подготвителните групи с представители на КАТ Пътна 

полиция. Запознаване на децата с полицейския автомобил, неговото предназначение, 

сигнализация – звукова и светлинна. Запознаване на децата с професията на полицая. 

 

                                                                                                      Срок:31.03.2023 г.                                                                                                                                                                                

Отг:КБДП и Учителите на III и IV групи 

 

м.Април 
1.Посещение на  Детското влакче, Младежки хълм –Пловдив, за актуализиране на  

знанията на децата за видовете сухопътен транспорт. 

                                                                                                                                                                                 

Срок:28.04.2023 г. 

Отг:КБДП и учителите на IV-те  групи 

 

м.Май 

1.Взаимодействие с родителите  за превенция на безопасност на улицата  през летния 

сезон. 

2.Изготвяне и представяне на доклад-анализ на КБДП на заседание на Педагогическия 

съвет , относно  изпълнението на Планът по БДП. 

                                                                                                                                                                                                                       

Срок:31.05.2023 г. 

Отг:КБДП и учителите 

                                                   

 

 

                                                1.Квалификация на учителите 

 

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



2.Проследяване на новоизлязла литература по въпросите за БДП. 

3.Обогатяване на материалната база по БДП. 

                                                 

2.Работа с родителите 

 
1.Синхронизиране  изискванията на детската градина и семейството при   възпитаване 

у децата съзнание за безопасно движение по улицата. 

2.Взаимодействие и обратна връзка с родителите за безопасно поведение на пътя. 

3.Тематични родителски срещи по БДП – среща с представител на КАТ- Пловдив. 

                                             

3.Интеграция на работата по темата чрез съдържанието 

по всички направления 

 
Провеждане на контролна проверка: 

1.Използване на нови стратегии за  поставяне основите на гражданските 

компетентности на детето като пълноправен участник в пътното движение, 

притежаващ конкретни знания, умения, отношения към спазване на обществените 

правила и норми за безопасност. 

2.Организация на  обучението по БДП  в групите. 

3.Целенасочено планиране по темите от плана  по БДП. 

 
 

 
 


