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с.Бистрица, Район „Панчарево”, Столична община, ул. „Тинтява” №6 
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ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БДП 

2022/2023г 

 

 

 

 



 

I.Цел  

Да се прилагат нови стратегии за изграждане на представи и понятия за 

уличното движение,за разширяване знанията на децата в контекста на 

придобиване на опит за спазване на правилата за безопастност за движение 

по улиците. 

II.Основни задачи 

Създаване на условия детето да осъзнае естествените елементи на 

пътнотранспортната обстановка-пешеходци,превозни средства,пътни 

знаци,маркировка,средства за регулиране на движението. 

1.Възприемане същността на обектите-характеристика,понятия. 

2.Формиране на правилни реакции за справяне в конкретна ситуация 

съобразно получените знания и опит 

III.Дейности 

1.Общи – Изготвяне на план за работа през учебната година 

 Прием на плана на БДП на заседание на Педагогическия съвет 

 Запознаване на педагогическия колектив с дейността на комисията по 

БДП,нейната роля и място в обучението на децата 

 Приемане и съгласуване на плановете на отделните екипи от учители 

 Извършване на оглед и изготвяне на предложение за обезопасяване 

района на детската градина 

 

 

 

 

 

 



 

График  

За провеждане на педагогическите ситуации по 

тематична област 

„Безопастност на движението по 

пътищата“2022/2023г 

 

Теми за ситуации 

Група ОН Тема Период за 

планирано 

провеждане на 

пед.ситуация 

Брой 

ситуации 

Общ годишен 

брой 

Първа 

група 

КиТ „С мама и татко на 

разходка“ 

5седмица 1 5 

ОС „Любима играчка“ 6 седмица 1 

ОС „Светофар“ 12 седмица 2 

ОС „Пеша и с кола“ 3 седмица 1 

    

Втора 

група 

КиТ „Цветни автомобили“ 3 седмица 1 5 

КиТ „Пресичам безопасно“ 15 седмица 1 

КиТ „Кой помага при беда“ 21 седмица 1 

ОС „Превозни средства“ 26 седмица 1 



ОС „Нашата улица“ 29 седмица 1 

Трета 

група 

КиТ „Сухопътни превозни 

средства“ 

4 седмица 1 6 

КиТ „Нашият квартал“ 9 седмица 1 

ОС „Моята улица-има 

правила“ 

9 седмица 1 

ОС „Безопасен път“ 22 седмица 1 

КиТ “Водни превозни 

средства“ 

22 седмица 1 

 ОС „Умея ли да се пазя“ 28 седмица 1  

Четвърта 

група 

ОС „Моят път до ДГ“ 7 седмица 1 7 

КиТ „Пътни знаци-

кръстовище“ 

8 седмица 1 

ОС „Улично движение“ 14 седмица 1 

ОС „Телефон 112“ 17 седмица 1 

ОС „Пътници и пешеходци“ 22 седмица 1 

КиТ „Автобус ,Автогара“ 22седмица 1 

 ОС „В училище“ 35 седмица 1  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Теми за допълнителни форми на педагогическо взаимодействиепо 

БДП 

 

Група 

 

Тема Период на 

планирано 

провеждане 

 

 

брой 

Общ 

годишен 

брой 

 

Първа група „Моят дом“ 26-30 септември 1 5 

„Пътувам с мама и татко“ 17-21 октомври 1  

„Моите играчки“ 24-28 октомври 1 

„Разпознавам звук и цвят“ 05-09 декември 1 

„У дома“ 03-07 октомври 1 

   

Втора група „Цветни автомобили“ 03-07 октомври 1 5 

„Светофар другар“ 03-06 януари 1 

„Къде могат да играят децата“ 03 - 07 април 1 

„Пресичам безопасно“ 26-30 декември 1 

„Моят велосипед“ 13-17 март 1 

   

 



 

 

Трета група 

 

 

 

„Кварталът в който живея“ 14-18 ноември 1 6 

„Познавам ли пътните знаци“ 14-18 ноември 1 

„Могат ли хората без превозни 

средства“ 

10-14 октомври 1 

„Какво трябва да знае малкият 

пешеходец“ 

27-31 март 1 

Какво трябва да знае малкия 

велосипедист“ 

27-31 март 1 

„На площадката по БДП“ 13-17 февруари 1 

     

 

 

Четвърта 

група 

 

 

 

 

Градът,в който живея“ 01-04 ноември 1 7 

„На улицата“ 09-13 януари 1 

„Игри безкрай“ 13-17 февруари 1 

„Улицата има свойте правила“ 19-23 декември 1 

„Изправност на велосипеда“ 13-17 февруари 1 

„Кои знаци познава 

велосипедистът“ 

07-11 ноември 1 

„На площадката за велосипедисти“ 15-19 май 1 

 

 

IV.Съвместна дейност с родителската и друга заинтересована общественост 

1.Ангажиране на родителите в оказване на помощ при провеждане на учебни 

ситуации,състезания,открити моменти по БДП 

2.провеждане на родителски срещи по групи и с училищното настоятелство 

за обсъждане проблемите на БДП и набелязване на конкретни мерки. 

3.Провеждане на открити моменти по БДП пред родителите 

 



V. Контрол на възпитанието и обучението по БДП 

1. Спазване на учебната програма 

2.Редовно провеждане на задължителните учебни ситуации по БДП 

3.Съвместни посешения с директора на учебни ситуации по БДП в отделните 

възрастови групи. 

4.Провеждане на разговори с децата за припомняне правилата за безопасност 

на движението и удостоверяването за провеждането да става с протокол и 

подпис на учителя преди всяко организирано напускане на сградата на ДГ 

/разходки,екскурзии,наблюдения и др/.Попълване на уведомително писмо от 

учителя-водещ групата до директора на ДГ и наличие на поставена от него 

резолюция за даденото разрешение относно излизането на групата извън ДГ 

                                                                                                     Отг: Директор 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БДП ЗА 

УЧЕБНАТА 2022/2023г 

Да се запознае педагогическият колектив с дейността на комисията по БДП,с 

нейната роля в живота на ДГ и мястото и в обучението на децата. 

 

Срок: м.септември2022г 

1. Да се проведат консултации с ново постъпили учители относно 

методиката на обучение по БДП на МОН 

                                                                                                     Отг: А.Младенова 

2. Да се подреди и поднови къта по БДП с  нови нагледни материали и 

учебни средстава                                    

                                                                                                Отг:К.Петрова 

Срок :м.октомври 2022г  

1. Беседа с нагледни материали на тема „Правила за поведение на автобусна 

спирка“ в 4-та гр  

                                                                                                 Отг:А.Младенова 

2.“Участници в движението“ проиграване на различни ситуации с децата от 

3-та група                                                                                      Отг: К.Петрова  



Срок : м.ноември2022г  

1. „Пътувам безопасно- беседа“ в 3-та група                     

                                                                                       Отг: Биляна Иванова 

     2.“Изработване на плакат и картички с пътните знаци“ -4-та гр 

                                                                                                  Отг : К.Петрова 

 

Срок:м.декември2022г  

1. „Светофар другар „ игри викторини,гатанки,стихотворения -2 -ра гр 

                                                                                       

                                                                                     Отг: Габриела Лухова 

2. „Моят дом“-дискусия за безопастността на движение и опастностите 

около домовете 2-ра група                                       

                                                                                     Отг: Габриела Лухова 

     Срок :м.януари 2023г  

     

1. „Телефон“112- дискусия в 4-та група  

                                                                                      Отг: К.Петрова 

     2.“Да се проведе беседа с примерни важни ситуации на тема „Пътувам с 

мама и татко“ 2-ра гр.       

                                                                                                Отг: Г.Лухова 

  Срок: м.февруари 2023г  

   1.Да се проведе дискусия с децата от 3-та гр на тема „Опасни и безопасни 

места за игра „                         

                                                                                               Отг:Б.Иванова 

Срок :м.март 2023г  

 1.Да се прожектират кратки филмчета или презентации на децата от 4-та 

група на тема“Какво трябва да знае малкият велосипедист“ 

                                                                                               Отг : К.Петрова 

Срок:м.април 2023г 



1.Да се прожектират кратки филмчета или презентации на децата от 3-та гр 

на тема “ Какви опастности грозят малкият пешеходец “ 

                                                                                               Отг: Б.Иванова 

Срок: м.май2023г 

1. Отчет на педагогически съвет за работата на комисията по БДП 

                                                                                           Отг : К.Петрова 

 

Цели на контрол: 

 

 Повишаване качеството на обучение на децата от детската градина 

 Насочване вниманието на учителите към проблемите на обучението 

по БДП в ДГ№143“Щурче“ 

 

Комисия по БДП :  

1.Председател:  /Красимира Петрова/ 

 

2.Членове:    Биляна Иванова,Габриела Лухова  

  

 

 

                                                                                                       


