


 

 

8.Попълванe на декларации, в които родителите да посочат лицата, които ще водят- прибират 

детето от детска градина. 

IV. Глобалната цел на възпитателно–образователния процес по БДП изисква у децата до I – IV 

група да се изградят елементарни представи и понятия за пътното движение и начални умения 

за безопасно придвижване като пешеходци. 

Тази глобална цел се конкретизира, както следва: 

  Развиване сензориката на децата (възприемане и различаване цветове и форми, движение, 

анализиране на информация от светлинни и звукови сигнали);  

 Да различават улично платно, тротоар; 

  Да знаят кой къде се движи;  

  Да знаят, че не трябва да се движат сами; 

  Да знаят къде е опасно да се движат и защо; 

  Да умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация; 

  Да се спазват определени правила при движение;  

 Да знаят къде е опасно и безопасно да се играе;  

 Да умеят да се предвижват самостоятелно на къси разстояния; 

  Да правят елементарни констатации на наблюдавана пътна ситуация;  

 Да търсят и откриват пътни знаци и сигнали за пешеходците. 

 Съгласно Наредба №5 да ПВ от 2016 г. , обучението по БДП в съдържателен план присъства в 

образователното направление Околен свят.  

Възможно е развиване на интегративни връзки с направленията: Български език, Математика, 

Изобразително изкуство, Конструиране и технологии и Физическа култура. 

  

V. ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕМИТЕ ПО БДП 

 ПЪРВА ГРУПА “Слънце“ 

Месец Направление Области на 

компетентност 

Тематично 

направление 

Тема 

Ноември ОС Пътна среда Елементи, обхват 

вид на пътя 

Моят дом 

Януари ОС Пътна среда Обезопасителни и 

защитни средства 

Пътувам с мама 

и татко 

Февруари ОС Пътна среда Пътни превозни 

средства 

Моите играчки 

Март ОС Пътна среда Пътна сигнализация Разпознавам 

звук и цвят 

Април   ОС Пътна среда              Участници в 

движението 

С мама и татко 

на 



разходка 

 

Гр.“Теменужка“ 

Месец Направление Области на 

компетентност 

Тематично 

направление 

Тема 

Ноември ОС Пътна среда Елементи, обхват 

вид на пътя 

Моят дом 

Януари ОС Пътна среда Обезопасителни и 

защитни средства 

Пътувам с мама 

и татко 

Февруари ОС Пътна среда Пътни превозни 

средства 

Моите играчки 

Март ОС Пътна среда Пътна сигнализация Разпознавам 

звук и цвят 

Април   ОС Пътна среда              Участници в 

движението 

С мама и татко 

на 

разходка 

 

Гр.“Лилия“ 

Месец Направление Области на 

компетентност 

Тематично 

направление 

Тема 

Септември ОС Пътна среда Обезопасителни и 

защитни средства 

Къде играят 

децата 

Ноември ОС Пътна среда Пътна сигнализация Светофар-

другар 

Януари ОС Пътна среда Участници в 

движението 

Пресичам 

безопасно 

Март ОС Пътна среда Участници в 

движението 

Нашата улица 

Април   ОС Пътна среда              Участници в 

движението 

Спазвам 

правилата 

 

Гр.“Маргаритка“ 

Месец Направление Области на 

компетентност 

Тематично 

направление 

Тема 

Септември ОС Пътна среда Обезопасителни и 

защитни средства 

Къде играят 

децата 

Ноември ОС Пътна среда Пътна сигнализация Светофар-

другар 

Януари ОС Пътна среда Участници в 

движението 

Пресичам 

безопасно 

Март ОС Пътна среда Участници в 

движението 

Нашата улица 

Април   ОС Пътна среда              Участници в 

движението 

Спазвам 

правилата 

 

Гр.“Незабеавка“ 



Месец Направление Области на 

компетентност 

Тематично 

направление 

Тема 

Септември ОС Пътна среда Участници в 

движението 

Движение по 

улицата 

Януари ОС Пътна среда Пътна сигнализация Позмавам ли 

пътните знаци 

Март ОС Пътна среда Участници в 

движението 

Какво трябва да 

знае малкият 

пешеходец 

Март ОС Пътна среда              Участници в 

движението 

Могат ли хората 

без превозни 

средства 

Април ОС Пътна среда              Участници в 

движението 

Какво трябва да 

знае малкиет 

велосипедист 

Април ОС Пътна среда              Обезопасителни и 

защитни средства 

На площадката 

 

Гр.“Слънчогледи“ 

Месец Направление Области на 

компетентност 

Тематично 

направление 

Тема 

Септември ОС Пътна среда Участници в 

движението 

Аз се движа 

безопасно в 

града, в който 

живея 

Октомври ОС Пътна среда Участници в 

движението 

Улицата има 

свои правила 

Ноември ОС Пътна среда Участници в 

движението 

На път за 

детската 

градина 

Декември ОС Пътна среда Участници в 

движението 

Пътувам с 

автобус 

Януари ОС Пътна среда Пътна сигнализация Кои знаци 

познава 

велосипедиста 

Март ОС Пътна среда Обезопасителни и 

защитни средства 

На площадката 

за 

велосипедисти 

Април ОС Пътна среда              Участници в 

движението 

Какво знае и 

може макият 

велосипедист 

 

VI. М Е Р К И ЗА НАМАЛЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПЪТНОТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ ЗА 

2020 - 2021 УЧЕБНА ГОДИНА В ДГ№16“СЛЪНЧЕВА ДЪГА“ 

 

   Една от основните цели на ДГ№16“Слънчева дъга“  заложени в годишния план по БДП  за 

учебната 2020-2021г. е намаляване и ограничаване на ПТП . 

 За постигането на тази цел детското заведение планира следните МЕРКИ: 



1. Провеждане на инструктажи на децата и служителите на детското заведение за безопасно 

движение извън детската градина; 

2. Изготвени  информационни табла и поставянето им на видно място; 

3. Провеждане на педагогически ситуации по БДП с децата в направление „Околен свят“ в 

отделните възрастови групи, съобразно заложените в плана теми, с периодично ползване на 

винилна площадка по БДП; 

4. Провеждане на практически ситуации по БДП с представител на КАТ. 

5. Провеждане на квалификация с педагогическите кадри от детското заведение на 

тема:“Добри практики в БДП“  с представител на КАТ. 

6. Провеждане на инициативи с участието на родители, посветени на актуални теми по БДП-

провеждане на спортен празник на ДЗ( съобразно епидемичната обстановка в страната); 

7. Участие на деца  в кампании по безопасността на движението по пътищата; 

8. Участие на деца  в конкурси за рисунки на теми свързани с безопасното им поведение като 

пешеходци и велосипедисти; 

9. Системно провеждане на беседи с децата относно тяхната безопасност  като пътници в 

различните видове превозните средства. 

10.  Създадена и действаща комисия по БДП  в детското заведение; 

 

 


