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УТВЪРДИЛ:
/п/
ДИРЕКТОР: /Ценка Тодорова/
ЗАПОВЕД: №0022 / 21. 09. 2020г.

ПЛАН
ПО БЕЗОПАСНО
ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
през учебната 2020/ 2021 г.

І. ЦЕЛ :
Усвояване на елементарни представи и понятия за пътно движение и
начални умения за безопасно придвижване като пешеходци. Възпитаване на
транспортна култура и формиране на умения у децата за безопасно
придвижване по пътя като пешеходци.
Усъвършенстване на знанията и уменията на децата за безопасно поведение
на улицата и изграждане на компетентности, ценностна ориентация и адекватна
оценка на опасните ситуации, като участници в движението по пътя.
ІІ. ЗАДАЧИ:
1. Формиране на система от специални знания, учения и навици, необходими
за успешна адаптация към условията на движението по пътя.
2. Запознаване на децата с основните опасности, способи за тяхното
предотвратяване и защита на човека 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 /обезопасяване около детската
градина/.
5. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови
технологии за повишаване на качеството на образователно - възпитателния
процес, въвеждане на иновационните образователни технологии и методи,
обогатяване на материалната база в ДГ за провеждане на съвременно обучение
на децата по БДП.
III. ФОРМИ НА РАБОТА:
Възпитанието и обучението на децата по БДП се осъществява в различни
режимни моменти от живота на детската градина и то под формата на игра.
Педагогиката на играта разглежда феномена игра като особен вид дейност, в
която се осъществява развитието на детето, в това число и неговото безопасно
поведение.
• педагогическа ситуация - практически упражнения по БДП, решаване на
казуси
• подвижни игри – ПИ, МПИ съобразени с възрастовата група на децата
• презентации

• художествена литература - подкрепа за творчески изяви на децата – разкази,
стихотворения и песни за безопасно участие в пътното движение.
ІV. ДЕЙНОСТИ:
• Изготвяне на план за работата през учебната 2020/2021година.
Срок: м. Септември 2020г.
Отг.: Комисията по БДП
• Приемане на плана по БДП на заседание на Педагогически съвет.
Срок: Октомври 2020г.
• Приемане и съгласуване на плановете на отделните екипи от учители.
Срок: м. Септември 2020г.
• Извършване на оглед и обезопасяване района на детската градина.
Срок: м. Септември 2020г.
Отг.: Директор
ІV. МЕРОПРИЯТИЯ:
*Отбелязване Европейската седмица на мобилността в периода 16 - 22
септември 2020 год., под мотото на кампанията за България - "Остани жив!
Пази живота!"
• Провеждане на задължителен хорариум от часове за учебната 2020/2021г. по
групи и теми.
• Отбелязване на Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия с изложба на рисунки
• Обогатяване на учебно – дидактичната и материалната база за обучение по
БДП. Актуализация на материалите, необходими за осигуряване на транспортна
култура.
Срок: постоянен
Отг.: учителите по групи
• Участия в конкурси и състезания в детското заведение, общински и други
мероприятия по правилата на безопасно движение по пътя.
Срок: постоянен
Отг.: учителите по групи
• Изготвяне на изложба от рисунки /”Знам и спазвам правилата”/
Срок: м. ноември 2020г.
Отг.: учителите на ПГ
• Обособяване на кът по БДП с дидактични материали и пособия.
Срок: постоянен

Отг.: учителите по групи

. Прожекция на филми и мултимедийна презентация по БДП
Срок: постоянен
Отг.: учителите по групи
• Осигуряване на възможност за наблюдение и практическо участие на децата в
различни ситуации. Провеждане на викторина с децата от подготвителните
групи на тема: „ Това мога сам”
Срок: м. май 2020г.
Отг.: учителите по групи
V. КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ:
• Включване на учители в квалификационен курс на тема ,,Методика на
обучение на деца и ученици по безопасност на движението по пътищата –
лектор доктор Г. Хайдар
Срок: м. ноември
Отг.:Директор
VІ. СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С РОДИТЕЛСКА ОБЩНОСТ И ДРУГИ
ИНСТИТУЦИИ
• Координиране на съвместната дейност по БДП с Отдел „Образование” – Общ.
Русе
Срок: постоянен
Отг.:Директор
• Ангажиране на родители в оказване на помощ при провеждане на учебни
ситуации, състезания, открити моменти и др. по БДП. Осигуряване на децата
сввтлоотразителни жилетки.
Срок: постоянен
Отг.: учителите по групи
• Запознаване на родителите на родителски срещи с ролята на семейството при
възпитание на децата по БДП.
Срок: м. октомври 2020г.
Отг.: учителите по групи
• Провеждане на анкета с родителите по проблемите на БДП
Срок: м. октомври 2020г.
Отг.: учителите по групи

• Допълване на библиотечния фонд със специализирана педагогическа,
методическа и друга специализирана литература по темата.
Срок: постоянен
Отг.: учителите по групи
Планът е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол
№ 3 от 21.09.2020 год. и утвърдена със заповед № 00022/ 21. 09. 2020г. от
директора на ДГ „Пинокио“.
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ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СИТУАЦИИТЕ ПО
БДП
2020 / 2021 учебна година

ГРУПА

ТЕМА

ОБРАЗОВАТЕЛ
НО
НАПРАВЛЕНИЕ

ДАТА

1 – ва група
„Шарено петле“

1.
2.
3.
4.
5.

„Пътувам с мама и татко"
„Моят дом"
„Моите играчки"
"С мама и татко на разходка"
"Светофар/Разпознавам звук и цвят"

БЕЛ
ОС
КТ
ОС
ИИ

25. 11. 20г.
16. 12. 20г.
16. 10. 20г.
05. 05. 21г.
17. 03. 21г.

1-ва група
„Бърборино“

1.
2.
3.
4.

„Пътувам с мама и татко"
„Моят дом"
. „Моите играчки"
"С мама и татко на разходка"
5."Светофар/ Разпознавам звук и
цвят"

БЕЛ
ОС
КТ
ОС
ИИ

25. 11. 20
16. 12. 20г.
16. 10. 20г.
05. 05. 21г.
17. 03. 21г.

2 – ра група
„Слънчо“

1.
2.
3.
4.
5.

„Къде играят децата?“
„Светофар – другар“
„Пресичам безопасно“
„Нашата улица“
„Моят велосипед“

ОС
КТ
ОС
ОС
ФК

22. 03. 21г.
06. 11. 20г.
05. 04. 21г.
14. 10. 20г.
04. 05. 21г.

2 –ра група
„Мики Маус“

1.
2.
3.
4.
5.

„Къде играят децата?“
„Светофар – другар“
„Пресичам безопасно“
„Нашата улица“
„Моят велосипед“

ОС
КТ
БЕЛ
ИИ
ФК

18. 11. 20г.
30. 10. 20г.
19. 11. 20г.
18. 11. 20г.
13. 05. 21г.

3 – та група
„Мечо Пух“

1. „Кварталът, в който живея“
2. „Познавам пътните знаци“
3. „Могат ли хората без превозни
средства?“
4. „Какво трябва да знае малкият
пешеходец?“
5. „Какво трябва да знае малкият
велосипедист?“
6. „На площадката по БДП“

ОС
КТ
ОС

09. 11. 20г.
04. 12. 20г.
26. 04. 21г.

ОС

30. 11. 20г.

ОС

02. 04. 21г.

ФК

18. 05. 21г.

3 – та група
„Весели мечета“

1. Могат ли хората без превозни
средства?“
2. „Кварталът, в който живея“
3. „Какво трябва да знае малкият
пешеходец?“
4. „Какво трябва да знае малкият
велосипедист?“
5. „Познавам пътните знаци“
6. „На площадката по БДП“

ОС

23. 11. 20г.

КТ
ОС

27. 11. 20г.
11. 01. 21г.

ОС

03. 02. 21г.

КТ
ФК

05. 02. 21г.
14. 04. 21г.

4 – та група
„Сладури“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

„Градът, селото, в което живея”
„Моят път до ДГ“
На улицата”
„ Изправност на велосипеда“
Кои знаци познава велосипедиста”
„ Пътувам с автобус“
„На площадката за велосипедисти”

ОС
ОС
ОС
КТ
КТ
ОС
ФК

16. 11. 20г.
24. 03. 21г.
02. 12. 20г.
17. 05. 21г.
21. 05. 21г.
29. 03. 21г.
27. 05. 20г.

4 – та група
„Калинка“

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

„Градът, селото, в което живея”
„На улицата”
„ Моят път до детската градина”
„Изправност на велосипеда”
„Кои знаци познава велосипедиста”
„Пътувам с автобус“
„На площадката за велосипедисти”

ОС
ОС
ОС
КТ
КТ
ОС
ФК

11. 11. 20г.
30. 11. 20г.
20. 01. 21г.
17. 05. 21г.
21. 05. 21г.
24. 03. 21г.
28. 05. 21г.

Графикът е приет на заседание на Педагогическия съвет с
Протокол № 3 от 21.09.2020 год. и утвърдена със заповед № 00023/ 21. 09.
2020г. от директора на ДГ „Пинокио“.

