
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ,, ИВАН ВАЗОВ”, ГРАД БУРГАС 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БДП  

В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА 

 

         I.Организация на възпитателно – образователния процес: 

Възпитателно – образователния процес по БДП се провежда съгласно: 

1. Концепцията на възпитанието и обучението по БДП в детската 

градина и българското училище. 

2. Учебните програми по БДП за всяка група. 

3. Възпитанието и обучението по БДП се планира и провежда във 

времето за ситуации и във времето за игрова дейност. 

4. Възпитанието и обучението да има игрови характер 

     II Цели: 

1.Глобална цел: Изграждане на елементарни общи представи за 

пътното движение и начални умения за безопасно придвижване на 

децата като пешеходци 

 Да се развие сензориката на децата за различаване цветове и 

форми, движение, анализиране на информация от светлинни 

и звукови сигнали; 

 Да различават улично платно, тротоар; 

 Да знаят кой къде се движи, къде е опасно да се движат и 

играят и защо; 

 Да умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация; 

 Да правят елементарни констатации на наблюдавана пътна 

ситуация; 

 Да търсят и откриват пътни знаци и сигнали на пешеходците; 

2. Организиране и осигуряване на необходимите условия за 

осъществяване на възпитателно – образователен процес по БДП в 

подготвителна група. 



      III. Основни задачи: 

1. Формиране на система от специални знания, умения и 

навици, необходими за успешна адаптация към условията и 

движението по пътя; 

2. Запознаване на децата с опасностите на пътя, начините за 

тяхното преодотвратяване и защита на човека от въздействия 

с опасен характер, предизвикани от уличното движение; 

3. Създаване на условия за безопасно придвижване на децата от 

училище до дома им; 

4. Ефективно използване на съвременни информационни и 

мрежови технологии за повишаване качеството на 

възпитателно – образователния процес; 

5. Постоянен контакт между училището и семейството за 

успешно овладяване на правилата по БДП  

IV. Дейности:  

     1 .Общи: 

 Изготвяне на план за работа през учебната година; 

 Приемане на плана на заседание на Педагогическия 

съвет; 

   2.Съвместна работа с родители, неправителствени 

организации, община, ,,Пътна полиция” към МВР и др.; 

 Ангажиране на родители и оказване на помощ при 

провеждане на учебни ситуации, състезания, открити 

моменти по БДП 

 Провеждане на открити моменти по БДП пред родители 

и представители на МВР 

  3. Дейности с децата: 

 Провеждане на обучаващи, игрово – познавателни и 

практически ситуации по БДП 

срок: постоянен 

 Разговор – беседа и презентация на тема                            

,, Безопасността на детето” 



срок: декември 

 Разговор – беседа на тема:,, Улицата има правила” 

срок: януари 2021 г. 

 Игрово – познавателни и прктически упражнения по 

БДП, решаване на казуси ,,Движението по пътищата 

има свои правила” 

срок: март 2021 г. 

 Изработване на колективни изделия- рисунки, макети 

по БДП и изложба на изделия ,,Пешеходци и 

автомобили” 

срок: април 2021 г. 

 Седмица по БДП със състезания по БДП, куклен театър и 

наблюдение на улично движение ,, Слушай светофара” 

срок : май 2021 г. 

 

                                                  Изготвил: Гергана Раева 

 

 

 

 


