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БЕЗОПАСНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА
ЦЕЛ:
Възпитаване на транспортна култура и обучаване на децата по БДП
ЗАДАЧИ:
1. Целенасочено обучение и възпитание на децата и възрастни /семействата/ по
БДП;
2. Формиране на умения у децата да се опазят живи на пътя – решаване на
рискови ситуации, с които ще се сблъскат в уличната среда;
3. Изграждане на материална, учебна и игрова база за обучение и възпитание по
БДП;
4. Съвместна дейност с правителствени и неправителствени организации –
участия в организирани форуми, състезания и игри посветени на БДП.

ДЕЙНОСТИ:
1. Повишаване информацията на децата за БДП.
1.1. Организиране на семинари, анкети, състезания, игри, конкурси за рисунка;
Срок: 2020/2021 г.
Отг.: пед.eкипи
1.2. Родителски срещи и тематични разговори по БДП – с цел подобряване
информираността на децата в семейната среда;
Срок: м. X.- II. 2020/2021 г.
Отг.: пед. екипи

2.Повишаване квалификацията на учителите за обучение по БДП.
2.1. Квалификация на ниво ДГ;
Срок: 2020/2021 г.
Отг.: Председател и комисия по БДП
2.2. Комисия по БДП – учители с професионална квалификация по БДП.
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Срок: м. X.2020 г.
Отг.: Директор
2.3. Обогатяване на библиографията по темата БДП – книжен и мултимедиен
пазар;
Срок: м.XI.2020 г.
Отг.: Комисия по БДП
2.4. Придобиване на професионална квалификация по БДП от учителите, които
не притежават такава.
Срок: 2020/2021 г.
Отг.: Директор

Приоритетни

направления

по

превенцията

на

детския

пътен

травматизъм
1.

Обучаване и възпитаване правила за движение и изграждане на навици за

предпазно поведение на пътя;
2.

Приобщаване на Родителската общност за информираност на детското

поведение;
3.

Ангажиране на творческите способности на децата за създаване на

рисунки по темата;
4.

Предотвратяване на произшествия чрез познания за: степен на риска,

внимание, предпазливост, предотвратяване на опасностите.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
1. Концепция за възпитание и обечение по БДП в ДГ и БУ
2. ДОС за БДП обучение и възпитание
3. Учебни програми утвърдени от МОН
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ГРАФИК
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО ТЕМАТИЧНА
ОБЛАСТ„БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“ ЗА
УЧ.2020/2021 г.

Група

Образователно
направление

Първа

Околен свят
Околен свят
Български език
и литература
Конструиране и
технологии
Конструиране и
технологии
Изобразително
изкуство
Физическа
култура
Български език
и литература
Околен свят
Околен свят
Изобразително
изкуство
Конструиране и
технологии
Физическа
култура
Физическа
култура
Български език
и литература
Математика
Околен свят
Околен свят
Изобразително
изкуство
Конструиране и
технологии

Втора

Тема

Период за планираното
провеждане на
съответната
педагогическа ситуация

„В автомобила“
„Детски автомобил“

м. Януари
м. Януари

„Пътуване с кола“

м. Януари

„Автобус“

м. Януари

„Товарен камион“

м. Януари

„Кола“

м. Януари

„Светофар“

м. Януари

„Пресичам улицата“

м. Ноември

„Светофар“
„Пешеходна пътека”

м. Ноември
м. Ноември

„Светофар“

м. Ноември

„Пътни знаци“

м. Ноември

„Светофар“

м. Ноември

„Цветни автомобили“

м. Ноември

„По бялата зебра“

м. февруари

„Нагоре-надолу“
„Спазвам правилата“
Моята безопасност“

м. Февруари
м. Февруари
м. Февруари

„Нашата кола“

м. Февруари

„Товарен камион“

м. Февруари
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Физическа
култура
Физическа
култура
Околен свят
Конструиране
и технологии
Изобразително
изкуство
Конструиране и
технологии
Конструиране и
технологии
Околен свят
Четвърта Конструиране и
технологии
Трета

„На улицата“

м. Февруари

„Пресичам безопасно“

м. Февруари

„Безопасен път“

м. Ноември

„Помощници на полицая“
„Весел автобус“

м. Декември

„Катастрофа“

м. Януари

„Самолет“

м. Март

„Безопасен път“

м. Април

„Кръстовище“

м. Ноември

Конструиране и
„Правила за безопасност“
технологии
Околен свят
„Пътувам с автобус“
Околен свят
Околен свят

м. Декември

„Как се движа по улицата“
„Познавам пътните знаци“

м. Януари
м. Януари
м. Февруари
м. Март

Изобразително
изкуство

„Улично движение“

м. Април

Околен свят

„Пътят до училището“

м. Май

Красимира Кузманова………………
Председател на комисията по БДП

Превенцията на риска от пътно – транспортни произшествия при обучението на
децата е да се усвояват не само знания и умения, но и развитие на интелектуални
умения за опериране с тези знания в практически ситуации.
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