
 

       Детска градина “Арабела” 
3700 Видин, ул.”Любен Порчелов” № 2 тел/факс: 094 601 746 e-mail: dgarabella.vd@gmail.com 

  http://arabella-kindergarten.com 

 

УТВЪРДИЛ: 
Данка Стаменова /директор/ 

 ПЛАН - П Р О Г Р А М А    
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 2021/2022 ГОДИНА 

Настоящата програма е разработена в изпълнение на Национална стратегия за БДП в РБългария 2021-2030 

г., План за действие 2021-2023г. към Национална стратегия за БДП, Стратегия за БДП (2021-2030) на МОН. 

 

В предучилищна възраст се поставят основи на гражданските компетентности на детето като 
пълноправен участник в пътното движение, притежаващ знания, умения и отношение към спазване на 

обществени правила и норми за лична и колективна безопасност. Дейностите за формиране на начални 

представи за пътната среда, правила и култура на поведение на пътя се осъществяват във всички възрастови 
групи. Организацията на дейностите се реабзира чрез основни и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие. Обучението по БДП може да се осъществява интегрирано в различние образователни 

направления. Педагогическата ситуация е основна форма на взаимодействие, играта -  основна дейност в 

предучилищна възраст. 
Цел: ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА.  

         ОСЪЗНАВАНЕ НА ЗДРАВЕТО КАТО ЦЕННОСТ. 

Основни задачи 
Реализиране на образователни цели – формиране на система от знания, умения и навици за безопасно 

движение по пътищата. 

Запознаване на децата с опасностите по пътя, начините за тяхното предотвратяване и защита на човека от 

въздействия с опасен характер, предизвикани от уличното движение. 
Взаимодействие със семейството за успешно овладяване на правилата по БДП. 

Организация 
Обучението по БДП се осъществява от учителите по групи, съгласно предварителен план във времето, 
предвидено за ситуации, игри, наблюдения и разходки. Обучението има игрови и симулативен характер, 

приоритет се поставя на практическото обучение в учебно-тренировъчния център по БДП в ДГ, при 

пресичане на светофар, при движение в парка.   
Основни форми на взаимодействие са педагогическите ситуации. Учителите могат да използват 

разнообразни методи: информационно-познавателни (наблюдение, разговор, разказ, беседа, пътни казуси), 

игрово-познавателни (сюжетно-ролеви игри, дидактични игри, игров тренинг, ТРИЗ - игри, компютърни 

игри, подвижни и др.) и практико-изпробващи (експеримент, практически упражнения, макетиране в 
различен план на измерване), да организират обучение чрез мини-проекти с участие на родители. В 

съвместни празници, игри и развлечения, екскурзии, седмици на безопасното движение се повишават 

компетенциите на всички участници в обучителния процес по БДП. 

Приоритети:  

- Възпитание и обучение по БДП, насочени към формиране на знания, умения и поведение за 

самосъхранение, отговорност и дисциплина.  
- Първоначално и продължаващо обучение на учителите, преподаващи БДП. 

- Подобряване на учебната база и обзавеждане със съвременни средства за ефективно обучение. 

- Дидактично осигуряване на възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата. 

-  Иницииране съпричастност на родителите, Обществения съвет за намаляване на ПТП с участието на деца. 
- Разширяване формите на взаимодействие и партньорство с общественост, държавни, общински и районни 

структури, със социални представители и граждански обединения, с бизнес компании и др. за решаване на 

проблеми по безопасност на движението. 
- Привличане на медиите при провеждане на дейности по БДП с децата 

- Популяризиране на добри практики и опит. 

- Включване в Национална кампания „Да запазим децата на пътя” 

Реализиране на целта и задачите. Дейности. 
1. Изграждане на Комисия по БДП.  

2. Разработване на план по БДП, годишно разпределение на учебното съдържание по БДП.  
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Провеждане на обучителни, игрови, практически, симулативни ситуации по групи.  

Глобални теми и подтеми 

ГРУПА ГЛОБАЛНА ТЕМА ПОДТЕМИ СРОК 

І. група “Нашата улица” 
 

1. Моят дом      
2. Пътувам с мама и татко 

3. Моите играчки  

4. Разпознавам звук и цвят  
5. С мама и татко на разходка 

м.октомври 
м. ноември 

м.януари 

м.февруари 
м.март 

ІІ. група „Улично движение“ 

 

1. Нашата улица 

2. Къде играят децата? 

3. Пресичам безопасно 
4. Светофар-другар 

5. Моят велосипед 

м. октомври 

м. ноември 

м.януари 
м. февруари 

м. март 

ІІI. група „Улично движение“ 

 

1. Кварталът, в който живея                      

2. Познавам ли пътните знаци 
3. Могат ли хората  без превозни средства                                                           

4. т път до детската градина 

5. Велосипеди и ролери - състезание 
6.Улично движение , учебно-тренировъчен център 

м.октомври 

м.ноември  
м.януари 

м.февруари 

м.март 
м.април 

ІV. група „Мога сам да се 

движа безопасно” 

1. Градът в който живея 

2. На улицата 

3. Пътувам с автобус 
4. Моят път до детската градина 

5. Какво трябва да знае малкият пешеходец 

6.Светофар 
7.Улично движение, учебно-тренировъчен център 

м.октомври 

м.ноември 

м.януари 
м. февруари 

м. март 

м.април 
м.май 

Смесена 

група 

филиал 
Буковец 

„Улично движение” 1. Селото, в което живея     

2. На улицата 

3. Пътувам с автобус 
4.. Моят път до детската градина   

5. Какво трябва да знае малкият пешеходец? 

6. Светофар 
7. Улично движение, практическо занимание 

м.октомври 

м. ноември 

м. януари 
м. февруари 

м. март 

м. април 
м. май 

Оптимизирано обучение по БДП: 

- Реализиране на образователни цели: Формиране на система от знания, умения и навици за БДП. 

- Запознаване с опасностите на пътя, начини за тяхното предотвратяване и защита от въздействия с опасен 
характер, предизвикани от уличното движение. 

- интегриране на темите по БДП в темите от образователните направления 

-  Организация на обучение по БДП в преднамерени сигуации, игри, наблюдения и разходки.  
- Симулативен характер, практическа насоченост, обучение в занималнята, в учебно-тренировъчен център 

по БДП в ДГ 

- обучение в реални условия - по време на учебни наблюдения и екскурзии извън ДГ 

- използване на: информационно-познавателни методи(наблюдение, разговор, разказ, беседа, пътни казуси) 
- използване на игри - познавателни, дидактични, сюжетно-ролеви, компютърни, подвижни, LEGO DUPLO  

- практико-изпробващи дейности - (експеримент, упражнения) 

- използване на иновативни методи и подходи, адаптирани към възрастта на децата; 
- осигуряване на обратна връзка и оценка на ефективността от обучението по БДП. 

Осигураване на образователна среда за обучение по БДП. 

- кътове по безопасност на движението и снабдяване с хронометър и стойки за приложно колоездене.                                                                                              

- обезопасяване зоните около ДГ 
- НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Площадка за обучение по БДП“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Взаимодействие със семействата за подобряване информираността на децата по правилата за 

безопасност на движението. 
4.1. Обратна връзка с родителите по въпроси, свързани с безопасността на децата на улицата. Разясняване 

ползите от: 

 Носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи за добра видимост на детето като участник в 

движението; 



 Употреба на предпазни колани от децата – пътници; 

 Предпазни каски и други защитни средства за деца – велосипедисти, скейбордисти, ролеристи 
Срок:05. 2022г. отг.учители трета група  

4.2. Дни на безопасността, отбелязване на 21 септември – Ден без загинали на пътя.  

Занимание по приложно колоездене, викторина в тренировъчен център по БДП ф-л „Незабравка“  
                                                                                                                Срок:21.09. 2021г.Отг. А Иванова 

4.3. Регистрация в https://www.roadpolsafetydays.eu/index.php                                                                                                                                                                                                     

Срок:21.09.2021г. Отг. С. Калинова 

4.4. Занимание „Сухопътни превозни средства“ с LEGO DUPLO  в група „Детелина“  
Срок: 10.2021 Отг: ст. учител М. Ванкова 

4.5. Играя и уча – подвижни игри в център БДП 

Срок: м. април и май 2022г. Отг. учители трета и четвърта групи  
ІІ.  Първоначално и продължаващо обучение на учителите за професионална квалификация по методика на 

преподаване на правилата за БДП.                                                        

Участие в квалификационни форми за популяризиране на добри практики за обучение по БДП.                                                                                            
Отворени дни в центъра по БДП. 

                                                                                              Срок:10.2021г.Отг.учители на трета и четвърта групи 

ІІІ. Обогатяване на МБ със съвременни средства за обучение по БДП. 

1.Изграждане на център БДП в основна сграда  
                                                                                              Срок:10.2021г. Отг:Учители и директор 

3.Модернизиране на площадката по безопасност на движението. 

      Отг. Директор, М. Ванкова – старши учител 
4. Целенасочена застрахователна политика: Застраховка”Злополука и гражданска отговорност” на деца и 

персонал                                                              отг. ЗАС, касиер-домакин срок: октомври 2021 г.                

6. Конкурс на детска рисунка на тема: ”Улицата не е място за игра”  

                                                                    Отг. ст. учител А. Иванова, ст. учител Л. Николова  Срок: май 2022г.                                                    
2.Участие в национална кампания по проблемите на безопасността на движението.  

V. Инициативи 

1. „Световен ден за възпоменание на жертвите ПТТ – 21.09.21 г. отг. Председател Комисия БДП 
2. Ден на пешеходната безопасност – „Да запазим детето на пътя”  срок: 10.2021г. отг. Ванкова 

VI. Планово и финансово обезпечаване чрез: Бюджет на ДГ; Дарители и спонсори; Проекти. 

  

Квалификация на учителите 

1. Проследяване на новоизлязла литература по въпросите за БДП. 
3. Провеждане на открита практика  от учителите на III и ІV ПГ 

Работа с родителите 

1. Уеднаквяване изискванията на детската градина и семейството при възпитаване у децата 

съзнание за безопасно движение по улицата. 

2. Включване на родителите, чрез работа по проекти и организирани дейности по БДП. 

Планът за дейностите по БДП е неделима част от годишния план на ДГ,, Арабела” и е приет с 

решение на ПС, Протокол №1/15.09.2021г. утвърден със заповед на директора № 

5/15.09.2021г.  
Комисия по БДП, назначена със Заповед на директора № 4/15.09.2021 г. 

Председател: Мариана Ванкова – старши учител 

Членове: Татяна Тодорова – старши учител 

                  Анета Иванова – старши учител 

                  Стилияна Калинова - учител 

 

         

https://www.roadpolsafetydays.eu/index.php

