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ПЛАН
за дейности по Безопасност на движението на пътя

I. Организация.
1. Обучението по БДП е съобразено със Стратегията на МОН и е задължително в
образователната институция.
2. Извършва се под ръководството на директора на ДГ „Снежанка”, гр. Пловдив.
3. Подготовката и изпълнението се осъществява от учителите в ДГ „Снежанка”, гр.
Пловдив.
4. Педагогическите ситуации и допълнителните форми на обучение с децата се
провеждат от учителите. Те са предварително планирани в годишното и месечното
разпределение на учебния материал, съобразен с възрастовите групи.
5. При подготовката на учебните занимания по БДП и за реализирането на настоящия
план се използват учебно-методически помагала, дидактични игри и материали,
технически средства.

II. Цел :
Организиране и осигуряване на необходимите условия за осъществяване на
възпитателно-образователния процес по БДП в детската градина. Изграждане на
елементарни общи представи за пътното движение и начални умения за безопасно
придвижване на децата като пешеходци.

III. Задачи :
1. Развиване сензориката на децата, възприемане и различаване цветове и форми,
анализиране на информация от светлинни и звукови сигнали.
2. Запознаване на децата с опасностите по пътя, начините за тяхното
предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер,
предизвикани от уличното движение.
3. Формиране на правилни реакции за справяне в конкретна ситуация, съобразно
получените знания и опит.
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4. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за
повишаване качеството на възпитателно-образователния процес.
5. Постоянен контакт между детската градина и семейството за успешно овладяване
на правилата по БДП.

IV. Дейности и форми:
1. Изготвяне на план за работа на комисията по БДП през учебната година.
Срок: м. септември 2020 г.
2. Подобряване на материалната база в ДГ за провеждане на съвременно обучение на
децата по БДП.
3. Повишаване на професионалната компетентност на учителите по БДП.
Първи етап - Методика на обучението на децата по БДП в детската градина
(начално обучение)
- Севдалина Тодорова и Силвет Илиева
- Новоназначени учители
Втори етап - Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП
(периодично обучение)
 Милена Стоянова Коева, ст. учител
 Нина Георгиева Димова, ст. учител
 Таня Петрова Дечева, ст. учител
 Теодора Маринова Узунова, ст. учител (2021г.)
 Петя Кънева Арабаджиева , ст. учител (2021г.)
- Специфични умения за работа в Комисия по БДП в детската градина (педагогически
специалисти, преминали втори етап).
4. Участие в „Европейска седмица на мобилността“ – Изработване на групови проекти
на тема: „Чист въздух, чиста вода-Код„0“ и тема: „Безопасен маршрут за детето“.
Отг. учители на групите
Срок: 16-22 септември 2020 г.
5. Семинар на тема: „ Развитие на моториката и сензориката на децата от ПУВ.
отг. Комисия по БДП
Срок: м. февруари 2021 г.
6. Осъществяване на взаимодействие с Дирекция «Пътна полиция» за подпомагане
дейностите за обучение на децата по БДП.
Отг. Учителите на групите
Срок: м. септември 2020г.– м. май 2021 г.
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7. Лектория за родители на тема: „Ролята на семейството при възпитание на децата по
БДП.”
Отг. Учителите на групите
Срок: м. септември 2020г.– м. май 2021 г.
8. Провеждане на Ден на пътната безопасност съвместно с Пътна полиция, гр. Пловдив
отг. Комисия по БДП
Срок: м. април 2021 г.

V. Очаквани резултати от обучаващия процес с децата:
1. Придобиване на практически компетентности и пътна култура.
2. Формиране на трайни навици за безопасно движение на уличното платно.
3. Формиране у децата на съзнателно и отговорно отношение към въпросите
свързани с БДП.

