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П Л А Н  

ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО  

Б Д П  

2022 – 2023г.  
  

 

Ц Е Л  

1. Формиране на начални представи за пътната среда.  

2. Формиране на умения за безопасно поведение на пътя.  

3. Формиране на култура на поведение на пътя.  

Постигането на компетентностите за ориентиране в пътната среда се осъществява в 

следните глобални области: елементи на пътната среда, участници в движението, 

пътни превозни средства, пътна сигнализация, обезопасителни и защитни средства. 

Постигането на компетентностите за спазване на правила за безопасност и култура на 

поведение на пътя се разгръща в следните направления: правила за движение на 

пешеходец, правила за движение на велосипед, правила за движение в жилищна зона, 

правила за поведение на автобусна спирка, опасни и безопасни места за игра, понятие 

за пътнотранспортно произшествие, сензорна и моторна двигателна активност. 

 

 

О С Н О В Н И   З А Д А Ч И  

1. Подготовка на децата по БДП от всички възрастови групи, съгласно утвърдените 

от министъра на образованието и науката програми за възрастови групи. 

2. Придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отношения, 

необходими за успешна адаптация към условията и движението по пътя. 
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3. Запознаване на децата с опасностите по пътя, начините за тяхното 

предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер, 

предизвикани от уличното движение; 

4. Взаимодействие и сътрудничество с родителите за подобряване на транспортната 

култура на децата и опазване на техния живот. 

5. Трениране на практически умения за безопасно поведение на улицата и в 

превозно средство.  

6.  Изграждане на знания и умения за безопасно управление на велосипед.  

7. Осъзнаване на необходимостта от използването на предпазни средства – 

обезопасително столче, с предпазни колани, каски, наколенки, налакътници и 

светлоотразителни жилетки и аксесоари. 

8. Оформяне на интерактивната площадки в двора на детската градина. 

9. Обогатяване на педагогическото взаимодействие с децата чрез включване на 

подходящи интерактивни техники и технологии за обучение по БДП. 

 

 

Д Е Й Н О С Т И  

 Изготвяне на план за работа през учебната година.  

 Прием на плана на УКБДП 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 

детското заведение.  

 Дейности по обезопасяване района на детското заведение. 

 Актуализиране на къта по БДП и осигуряване на необходимите учебни 

помагала за обучението децата 

 Отбелязване на Световен ден за възпоменание на жертвите от ПТП. 

 Ангажиране на родители и общественост в оказване помощ при провеждане на 

мероприятия по БДП. 

 Практически упражнения и игри по БДП на открито 

 Организиране и провеждане на „Ден на БДП”- с викторини, състезания, игри, 

изложба с рисунки и др. 



 Интегриране на обучението по БДП с другите образователни направления. 

 Отчет пред педагогическия съвет за изпълнение на плана на комисията за 

учебната година 

 Информация на Педагогически съвет от комисията за резултатите от дейността 

си, включително и за предложенията до кмета за подобряване на прилежащата 

пътна инфраструктура преди началото на новата учебна година 

 

ГРАФИК за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област  

„Безопасност на движението по пътищата“ 2022/2023г.  

Теми за  ситуации по БДП   

Група  ОН  Тема  Период за 

планирано 

провеждане  

на ПС  

Бр.  

ситуа 

ции  

Общ 

годишен 

брой  

  

Първа 

група  

  

ОС  „Моят дом“  3 седмица  1    

5 

ОС  „Пътувам с мама и татко“  27 седмица  1  

КиТ  „Количка“  27 седмица  2  

ОС „Пътувам безопасно 30 седмица 1 

            

Втора 

група 

  

КиТ  „Светофар-другар“  3 седмица  1    

  

5  

КиТ  „Пресичам безопасно“  15 седмица  1  

КиТ  „Моят велосипед“  20 седмица  1  

ОС  „Къде играят децата“  26 седмица  1  

ОС  „Как се движа по улицата“  27 седмица  1  

            

  

Трета 

група  

  

  

  

КиТ  „Кварталът, в който живея“  3 седмица  1    

  

  

6  

  

КиТ  „Познавам ли пътните знаци“ 14 седмица  1  

КиТ  „Могат ли хората без превозни 

средства“ 

14 седмица  1  

ОС  „Безопасен път“  18 седмица  1  

КиТ  „Катастрофа“  17 седмица  1  



  КиТ  „На площадката по БДП“  17 седмица  1  

            

Четвърта 

група  

  

  

  

ОС  „Улицата има своите правила“  2 седмица  1    

7  

   

  

ОС  „Чисто и безопасно“  13 седмица  1  

ОС   „Улично движение“  14 седмица  1  

ОС  „Телефон 112“  17 седмица  1  

ОС  „Игри без край“  21 седмица  1  

КиТ  „Движа се“ 26 седмица 1 

  КиТ  „Превозни средства“  26 седмица  1    

  

    

 Теми за допълнителни форми на педагогическо взаимодействие по БДП 

  

Група  Тема  Период за 

планирано 

провеждане    

Бр.   Общ 

годишен 

брой  

  

Първа 

група  

 

„Моят дом“  5 седмица  1    

  

  

5  

„Пътувам с мама и татко“  10 седмица  1  

„Моите играчки“  15 седмица  1  

„Разпознавам звук и цвят“  20 седмица  1  

„С мама и татко на разходка“  25 седмица  1  

          

Втора 

група  

  

  

  

„Нашата улица“  5 седмица  1    

  

5  

„Светофар - другар“  10 седмица  1  

„Къде могат да играят децата“  16 седмица  1  

„Пресичам безопасно“  21 седмица  1  

„Моят велосипед“  30 седмица  1  

          

Трета „Кварталът, в който живея“  5 седмица  1    



група  

  

  

  

  

  

„Познавам ли пътните знаци?“  10 седмица  1    

  

6  

  

„Могат ли хората без 

превозни средства?“  

15 седмица  1  

„Какво трябва да знае малкия 

пешеходец?“  

20 седмица  1  

„Какво трябва да знае малкия 

велосипедист?“  

25 седмица  1  

„На площадката по БДП“  30 седмица  1  

          

Четвърта 

група  

  

  

„Градът, в който живея“  5 седмица  1    

  

  

  

  

7  

  

  

„На улицата“  10 седмица  1  

 „Пътувам с автобус“  15 седмица  1  

„Моят път до детската 

градина“  

20 седмица  1  

„Изправност на велосипеда“  25 седмица  1  

„Кои знаци познава 

велосипедистът?“  

30 седмица  1  

„На площадката за 

велосипедисти“  

35 седмица  1  

 

ПЛАН ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БДП ЗА УЧ. 22/ 23 г. 

Кръгла маса на педагогическия екип за запознаване с дейността на комисията по БДП, 

с нейната роля в живота на детската градина и мястото и в обучението на децата; 

консултации с новопостъпили учители относно методиката на обучение по БДП на 

МОН. 

Отг. М. Шамкалова 

    Срок: м. септември 2022 

 

Да се подреди и поднови методичният кабинет с нови нагледни материали и учебни 

средства по БДП.  

отг. М. Шамкалова               



Срок: м. септември 2022 

 

Беседа с нагледни материали или късометражна презентация на тема „Правила за 

поведение на автобусна спирка“ в IV гр                                                                            

отг. М. Шамкалова               

Срок: м. септември 2022 

  

„Участниците в движението“- СРИ с децата от III гр. на площадката по БДП 

                                                                                                        - отг. Д. Дойчинова 

                                                                                               Срок: м. октомври 2022 

 

„Пътувам безопасно“- беседа  в IV гр. – 

                                                                                                     отг. Т. Чугунова 

Срок: м. октомври 2022 

 

„Изработване на плакат и картички с пътни знаци“-  изложба на входа на Детската 

градина. Представяне пред родители. IV гр                                                                                       

.- отг. М. Шамкалова 

                                                                                      Срок: м. ноември 2022 

  

„Светофар- другар“- игри с викотрини, гатанки, стихотворения, изобразителна дейност 

II гр,III гр. 

                                                                                                       -отг. Д. Дойчинова 

Срок: м. ноември 2022 

 

„Моят дом“- дискусия и практическа задача за безопасността на движение и 

опасностите около домовете IV гр.                                                                                 

отг. Т. Чугунова 

                                                                                        Срок: м. декември 2022 

  

„Телефон 112“- дискусия и разиграване на ситуация с разговор на спешен телефон 112  

в IV гр.  

                                                                                                    –отг. М. Шамкалова 



Срок м. януари 2023 

 

Да се проведе с примерни важни ситуации, СРИ на тема „Пътувам с мама и татко“ -  

III гр. 

                                                                                                    - Д. Дойчинова 

                                                                                        Срок: м. февруари 2023 

Да се проведе дискусия и практическа задача с децата от IV гр. на тема „Опасни и 

безопасни места за игра“                                                                                             - отг. 

Т. Чугунова 

                                                                                                Срок: м. март 2023 

 

Да се представи нагледно на площадката по БДП правила и части на велосипед в III 

гр. на тема „Какво трябва да знае малкият велосипедист“ 

                                               Отг.Д.Дойчинова                                

Срок: м. април 2023 

                                                                                                        

Провеждане на открити моменти по БДП съвместно с „Пътна полиция” към МВР и 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ към Столична община. IV гр. 

отг. М. Шамкалова 

Срок: м. април 2023 

 

Да се прожектират кратки филмчета или презентации на  децата от III гр. на тема 

„Какви опасности грозят малкият пешеходец“-                               

 отг. Д.Дойчинова                                

                                                                                                    Срок: м. май2023 

 

Открита ситуация на тема „На площадката за велосипедисти“ - IV гр. 

                                                                                                 - отг. М. Шамкалова 

                                                                                                       Срок: м. май 2023 

 

„На пътят животът е с предимство“- Подготовка и изработване на картички и табла по 

случай предстоящото отбелязване на 29 юни- „НАЦИОНАЛЕН ДЕН НА 

БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА“ –  Изложба с III гр;  IV гр.  



Материалите ще бъдат представени пред Столична община - район „Студентски“ с цел 

популяризиране и информиране на обществото за важността и проблемите на пътната 

безопасност през месец юни.  

- отг. М. Шамкалова 

                                                                                                         Срок: м. май 2023 

 

Отчет пред педагогически съвет за работата на комисията по БДП за учебната 

2022/2023г.                                                                              

 - отг. М. Шамкалова 

                                                                                                         Срок: м. май 2023 

На повечето дейности е препоръчително първите и вторите групи да присъстват 

и да взимат участие с учителките си по групи. 

 

МЕТОДИ 

 В ситуациите може да се използва комбинация от трите вида методи: 

1. Информационно-познавателни (наблюдение, разговор, разказ, беседа, пътни 

казуси).  

2. Игрово-познавателни (сюжетно-ролеви игри, дидактични игри, игров тренинг, 

ТРИЗ - игри, компютърни игри, подвижни и др.) 

3.  Практико-изпробващи (експеримент, практически упражнения, макетиране в 

различен план на измерване). Проектите като метод на организация на 

обучението включват и родителите и ги правят съпричастни към проблема на 

детската безопасност на пътя. В съвместни празници, игри и развлечения, 

екскурзии, седмици на безопасното движение се повишават компетенциите на 

всички участници в обучителния процес по БДП. 

 

 

 

КОМИСИЯ ПО БДП 

Председател: Мария Шамкалова 

Член: Таня Чугунова 

       Член: Деница Дойчинова 

 


