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ПЛАН

За дейностите по БДП
на ДГ №170 „ПЧЕЛИЦА”
за учебната 2020-2021 година

София
2020г.

Цел на
БДП в ДГ:

възпитателно-образователния процес по

Организиране и осигуряване на необходимите условия за
осъществяване на възпитателно-образователния процес по БДП в
детската градина. Приложение на нови стратегии за изграждане на
елементарни общи представи и понятия за уличното движение,
начални умения за безопасно придвижване на децата като пешеходци и
за разширяване знанията на децата в контекста на придобиване на
опит за спазване на правилата за безопасност за движение по
улиците.

Основни задачи:
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици,
необходими за успешна адаптация към условията на движението по
пътя.
2. Създаване на условия детето да осъзнае естествените
елементи на пътнотранспортната обстановка – пешеходци, превозни
средства, пътни знаци, маркировка, средства за регулиране на
движението.
3. Възприемане същността на обектите – характеристика,
понятия.
3. Формиране на правилни реакции за справяне в конкретна
ситуация съобразно получените знания и опит.
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 възпитателнообразователния процес, въвеждане на иновационните образователни
технологии и методи, обогатяване на учебното съдържание.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Начално ориентиране в пътната среда (I група)
2. Формиране на знания и умения за безопасно поведение.
3. Възпитаване на съвременна транспортна култура.
4. Начално ориентиране за правилата за безопасно движение.
Развитие и усъвършенстване на сензориката и моториката на
децата.

ДЕЙНОСТИ:
1.
Запознаване с плана за дейността на комисията по БДП за
учебната 2020-2021г.
Срок: 30.09.2020г.
Отг.: Комисия по БДП
/Пл. Петрова, В. Тодорова, М.
Сергиева/
2.
Извършване оглед и изготвяне предложения за
обезопасяване района на ДГ.
Срок: 25.09.2020г.
Отг.: Директор
3.
Включване
на
педагозите
без
сертификат
в
квалификационна дейност:
 „Методика на преподаване на БДП”;
 „Интерактивни методи при възпитанието и обучението на
децата по БДП”.
Срок: учебна 2020 - 2021г.
Отг.: Директор
Съвместна дейност с децата, родителите и обществени
организации:
 Координиране на съвместната дейност по БДП с Отдел
„Образование” – Община Надежда
Срок: 15.09.2020г.
Отг.: учителите по групи;
 Провеждане на родителски срещи и запознаване на родителите с
ролята на семейството при възпитание на децата по БДП.
Срок: месец октомври 2020г.
Отг.: учителите по групи;
 Включване в инициатива, посветена на Европейския ден без
загинали пешеходци – 16. 11. с провеждане на ситуации, ,,С татко
учим правилата” - Европейски ден без загинали пешеходци – 16. 11.
Срок 16.11. 2020г.
Отг.: учители по групи

Ангажиране на родители при провеждане на учебни ситуации,
състезания, открити моменти и др.
Срок: постоянен;
Отг.: учителите по групи;

Провеждане на педагогически ситуации по БДП: разширяване
представите на децата за безопасно движение чрез графично-

илюстративни методи и посредством прожекции на тематични
филми във всяка група
Срок: постоянен
Отг. Учителите по групи

Провеждане на открити моменти по БДП
Срок: месец април 2021г.
Отг.: учителите по групи;

Провеждане на анкети, диалози, беседи с родителите по
проблеми свързани с БДП
Срок: текущ,
Отг.: комисия по БДП;
учителите по групи;
 Организиране на състезание „На улицата всеки знае – не бива да се
тича и играе“, на което децата да демонстрират практически
умения и елементарни общи представи за пътното движение и
начални умения за безопасно придвижване като пешеходци и
велосипедисти
Срок: месец март 2021г.
Отг.: комисия по БДП

Организиране на изложба
с
колективни експонати на
изобразителното и приложното изкуство – рисунки, апликации,
макети по БДП на тема: „Пешеходци и автомобили”
Срок: месец април 2021г.
Отг.: учителите по групи;
Организационни дейности:
1. Обогатяване на кабинета по БДП с подходящи теоретични
материали – педагогическа и методическа литература по темата.
Срок: 15.10.2020г.
Отг.: Комисия по БДП
2. Изготвяне каталог с материалната база по БДП, налична в ДГ 170
Обособяване на кабинет по БДП в ДГ №170 „Пчелица“.
Срок: 30.10.2020г.
Отг.: Директор,
Домакин, общ работник,
Илиева
3. Закупуване на демонстрационни табла за онагледяване; пътни
знаци; пъзели и др.
Срок: 10.11.2020г.

Отг.: Директор
4. Закупуване на учебни помагала за самостоятелна работа по
БДП.
Срок: месец октомври 2020г.
Отг.: Директор и учители по групи
5. Изготвяне на портфолио на работата по обучение на децата по
БДП.
Срок: месец ноември 2020г.;
Месец май 2021г.
Отг.: Йоткова, Данаилова
6. Създаване и обогатяване на електронна папка с тематични и
подходящи за възрастта материали за провеждане на обучаващи
ситуации с мултимедия; Допълване на библиотечния фонд със
специализирана педагогическа, методическа и друга специализирана
литература по темата.
Срок: месец ноември 2020г.
Отг.: Йоткова, Данаилова
7. Оформяне на маркировка на открито за провеждане на ПИ и
ситуации за затвърдяване на знанията и уменията, придобити в
обучението по БДП.
Срок: месец април 2021г.
Отг.: Йоткова, Руева
8. Провеждане на ,, Седмица на безопасно движение“ - организиране на
състезания по възрастови групи, свързани с основните правила по
БДП. Демонстриране на практически умения и елементарни общи
представи за пътното движение и начални умения за безопасно
предвижване като пешеходци и велосипедисти „На улицата всеки
знае – не бива да се тича и играе“.
Срок: месец март 2021г.
Отг.: комисия по БДП
9. Провеждане на среща с представител на КАТ
Срок: месец март 2021г.
Отг.: Директор и Петрова

10.Запознаване на родителите чрез нагледни табла за превенция на
децата за безопасно поведение на улицата
Срок: месец април 2021г.
Отг.: учителите по групи;
Контрол на възпитанието и обучението по БДП
Спазване на учебната програма за детските градини от
„Концепция за възпитанието и обучението по БДП в детските
градини”. Преподаването на учебния материал да е съгласувано с
утвърдените учебни програми и глобални теми за всяка възрастова
група
Срок: текущ
Отг.: комисия по БДП и Директор;
Задължително отразяване на преподадения материал
дневниците на групите
Срок: текущ
Отг.: комисия по БДП и Директор;

в

- Редовно провеждане на задължителните учебни ситуации по БДП
Срок: текущ
Отг.: учители по групи,
комисия по БДП и Директор;
Съвместни посещения на директора и комисията на учебни
ситуации по БДП в отделните възрастови групи
Срок: текущ
Отг.: комисия по БДП и Директор;
Интегриране на обучението по БДП с другите образователни
направления
Срок: текущ
Отг.: комисия по БДП и Директор;
Използване на интерактивни методи във възпитателнообразователния процес
Срок: текущ
Отг.: комисия по БДП и Директор;

Излизането на възрастова група извън ДГ да става само с
уведомително писмо от учителя, водещ групата до директора на ДГ и
наличие на разрешение от него
Срок: текущ
Отг.: Директор и учители по групи;
- Провеждане на разговори с децата - 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 детската градина /Разходки, екскурзии,
наблюдения/. Попълването на уведомително писмо от учителя –
водещ на групата, до директора на детската градина и наличие на
поставена от него резолюция за даденото разрешение относно
излизането на групата извън детската градина.
Срок: текущ
Отг.: Директор и учители по групи;
- Информиране на учителите за задължението им при възникване на
пътно- транспортно произшествие /ПТП/ с деца и настъпила
смърт да се информира кметът на общината и началникът на
РУО, както и че при настъпило ПТП с дете от детската градина,
завършило с нараняване или смърт в едноседмичен срок да се
организира и проведе педагогически съвет и обща родителска
среща.
Срок: текущ
Отг.: Директор и учители по групи;
Организиране на състезание по БДП
- разработване на регламент за състезание на ниво отделна група
срок: месец февруари 2021г.,
отг.: комисия по БДП
- разработване на регламент за състезание на ниво детска градина
срок: месец март 2021г.,
отг.: комисия по БДП
- разработване на регламент за инициатива на ниво район
„Надежда”
срок: месец април 2021г.,
отг.: комисия по БДП

Организация на възпитателно-образователния процес:
Възпитателно-образователният процес по БДП ще се провежда
съгласно:
1. Националната стратегия за подобряване безопасността на
движението по пътищата на Република България за периода 20112020 година.
2. Стратегията на МОН за изпълнение на
Националната
стратегия за подобряване безопасността на движението по
пътищата на Република България за периода 2011-2020г. Концепцията
на възпитанието и обучението по БДП в детската градина и
българското училище.
3. Концепцията за възпитанието и обучението по безопасност на
движението в детската градина и българското училище.
4. Учебните програми по БДП за всяка група.
5. Възпитанието и обучението по БДП се планира и провежда във
времето за педагогическите ситуации по образователно направление
„Околен свят” и във времето за игрова дейност, а елементи от
обучението по БДП могат да се включат във всеки един режимен
момент.
6. Възпитанието и обучението по БДП има игрови характер и
практическа насоченост.
КОМИСИЯ ПО БДП:
1. Пл. Петрова
2. В. Тодорова
3. М. Сергиева

ДИРЕКТОР:
ВЕНЕТА КОВАЧКА

Настоящият план е приет с решение на заседание на Педагогическия
съвет - Протокол № 1 от 15.09.2020г. и утвърден със заповед №
/15.09.2020г.

ГРАФИК
НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ ПО
ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ „БЕЗОПАСНОСТП НА ДВИЖЕНИЕТО ПО
ПЪТИЩАТА“

ГРУПА

І А гр.
„Камбанка“

ТЕМА

ОБРАЗОВАТЕЛНО ПЕРИОД НА
НАПРАВЛЕНИЕ ПРОВЕЖДАНЕ

Нашата улица

ОС

15 – 19
ОКТОМВРИ

На разходка

КТ

26 – 30
НОЕМВРИ

Ние сме
участници в
движението

ОС

15 – 19
АПРИЛ

Превозни
средства

ОС

13 – 19 МАЙ

Светофар и
пешеходна
пътека

КТ

20 – 26 МАЙ

Моите играчки

ОС

15 – 19

ОКТОМВРИ
І гр.

Моят дом

КТ

26 – 30
НОЕМВРИ

Разходка – звук и
цвят

ОС

15 – 19
АПРИЛ

С мама и татко
на разходка

ОС

13 – 19 МАЙ

Пътувам с мама
и татко

КТ

20 – 26 МАЙ

Нашата улица

ОС

08 – 12
ОКТОМВРИ

Къде играят
децата

ОС

19 – 20
НОЕМВРИ

Светофар другар

КТ

07 – 11
ЯНУАРИ

Пресичам
безопасно

ОС

11 – 15
ФЕВРУАРИ

Моят велосипед

ОС

18 – 22 МАРТ

Нашата улица

ОС

08 – 12
ОКТОМВРИ

Къде играят
децата

ОС

19 – 20
НОЕМВРИ

Светофар другар

ОС

07 – 11
ЯНУАРИ

Пресичам
безопасно

КТ

11 – 15
ФЕВРУАРИ

Моят велосипед

ОС

18 – 22 МАРТ

Кварталът, в

КТ

5–9

„Слънце“

ІІ гр.
„Гъбка“

ІІ гр.
„Ягодка“

който живея

ПГ 5 гр.
„Детелина“

ПГ 5 гр.
„Мики Маус“

НОЕМВРИ

Познавам ли
пътните знаци

КТ

3–7
ДЕКЕМВРИ

Могат ли хората
без превозни
средства

ОС

14 – 18
ЯНУАРИ

Какво трябва да
знае малкият
пешеходец

ОС

15 – 19
АПРИЛ

Какво трябва да
знае малкият
велосипедист

КТ

7 – 10 МАЙ

На площадката
по БДП

КТ

20 – 24 МАЙ

Кварталът, в
който живея

КТ

5–9
НОЕМВРИ

Познавам ли
пътните знаци

КТ

3–7
ДЕКЕМВРИ

Могат ли хората
без превозни
средства

ОС

14 – 18
ЯНУАРИ

Какво трябва да
знае малкият
пешеходец

ОС

15 – 19
АПРИЛ

Какво трябва да
знае малкият
велосипедист

КТ

7 – 10 МАЙ

На площадката
по БДП

КТ

20 – 24 МАЙ

ПГ 6 гр.
„Барбарони“

1. Градът, в
който живея

КТ

12 – 18
НОЕМВРИ

2.На улицата

КТ

3–9
НОЕМВРИ

3.Пътувам с
автобус

ОС

3–9
НОЕМВРИ

4.Моят път до
детската
градина

КТ

4 – 10
ФЕВРУАРИ

5.На площадката
за велосипеди

ОС

15 – 21
АПРИЛ

6.Изправност на
велосипеда

КТ

7 – 12 МАЙ

7.Кои знаци
познава
велосипедиста

КТ

13 – 19 МАЙ

