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I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

План - програмата за дейностите по безопасност на движението по пътищата - на 93 
Детска градина „Чуден свят” е разработен на основание Закон за движение по 
пътищата, Правилник за прилагане закона за движението по пътищата, 
НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 
ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 –2030 г., ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 2021-
2023 КЪМ НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 
ПЪТИЩАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021-2030 Г.,СЕКТОРНА СТРАТЕГИЯ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (2021-2030), Наредба №13 от 
21.09.2016г.за гражданското, екологичното и интеркултурното образование, Програма 
за обучение по БДП за първа, втора, трета и четвърта възрастова група.

Възпитанието и обучението по БДП са целенасочен, системен и непрекъснат процес за 
формиране на граждански компетентности и качества на детето и са неделима част от 
цялостното образование и възпитание на личността. Социализирането на личността е 
процес на адаптация, индивидуализация и усвояване на социо-културните роли, чрез 
които детето намира мястото си в обществото. Формирането на защитни механизми 
при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е актуална тема в 
гражданското общество и важна задача на държавата, образователните институции и 
семейството.Безопасността на децата – участници в пътното движение е един от най-
сложните проблеми на обществото в областта на здравеопазването днес. Той е особено 
актуален, тъй като е пряко свързан с опазване живота и здравето на децата днес и с 
подготвянето на знаещи,отговорни, културни и дисциплинирани участници в 
движението утре. Предучилищният период е известен със своята сензитивност към 
външните изменения на обектите, процесите и явленията в околния свят. Децата 
овладяват знания за елементите и опасностите на пътя още в ранното детство, 
следвайки примера на по- възрастните от семейството и детската градина. Формира се 
способност за ориентиране и критично мислене, което е в основата на правилното 
оценяване на пътните ситуации. Промените, които настъпват в когнитивната, 
емоционалната и волевата сфера, са благоприятна основа за поставяне началото на 
обучението по безопасност на движението. Въпреки това, поради възрастови, 
психологични особености и липсата на опит, децата невинаги постъпват правилно, 
когато са на улицата. Това налага целенасочено, системно обучение и възпитание за 
формиране на поведенческа култура и качества на подрастващите - съобразителност, 
наблюдателност, отговорност, самостоятелност и др. В предучилищна възраст се 
поставят основите на гражданските компетентности на детето като пълноправен 
участник в пътното движение, притежаващ конкретни знания, умения и отношение към
спазването на обществените правила и за лична и колективна безопасност.

II.ЦЕЛИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП В ДЕТСКАТА 
ГРАДИНА

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.

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

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.

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. Повишаване на транспортната култура 
на родителите - пешеходци и водачи на превозни средства и основен модел за 
подражание на децата. 

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. Проиграване на реални пътни ситуации на интерактивна 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.

10. Повишаване нивото на професионалната компетентност на учителите по БДП. 



IV. ЦЕЛИ И ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 1:УПРАВЛЕНИЕ, ОСНОВАНО НА ИНТЕГРИТЕТ

1

No

2

Наименование 
на мярката

3

Ефект на 
мярката

4

Отговорн
ик по 
мярката

5

Индикатор и 
срок по 
мярката, 
докладвани 
на заседания
на 
ДОККПБДП и
в годишния 
доклад за 
изпълнение 
на 
политиката 
по БДП 

6

Източник на 
информацияза 
докладване на 
изпълнението на
мярката

1.1 Цел: 

Прилагане на интегрирана система за планиране, изпълнение, отчитане, 
контрол и оценка на политика по БДП в единна стратегическа рамка

1.1.1 Отчитане 
изпълнението 
на Плана за 
действие за 
БДП за 2020 г. 
пред ДАБДП.

Годишна 
отчетност 
на 
цялостната 
политика по
БДП за 
2020г.

Председател 
на комисията
по БДП 

Годишен 
доклад по 
Плана за 
действие за
БДП за 
2020 г. за 
изпълнени 
мерки за 
БДП.

Годишен доклад по 
Плана за действие за
БДП за 2020 г. на 
ниво ДГ

1.1.2 Изпълнение на
НСБДП за 
периода 2021-
2030 г. и 
всички 
произтичащи 
от нея 
документи от 
компетентните 
държавни 
структури на 
централно, 
областно и 
общинско 
ниво.

Изпълнение 
на 
политиката 
по БДП в 
единна 
стратегическа
рамка 
съгласно 
формулирани
те 
дългосрочни 
управленски 
цели на 
политиката 
по БДП в 
условията на 
обединени 
виждания и 
усилия на 
заинтересова

Комисия по 
БДП

Разработен
и и 
приложени 
публични 
политики за
БДП чрез 
взаимосвър
зани 
секторни 
стратегии 
по БДП, 
планове за 
действие, 
закони, 
подзаконов
и 
нормативни
актове, 
концепции 
и др., както

Секторни стратегии 
за БДП, планове за 
действие, закони, 
подзаконови 
нормативни актове, 
концепции и др., 
както и свързаните с 
тях административни 
актове, издавани от 
органите на 
изпълнителната 
власт.

Информация, 
докладване на 
заседанията на 
ДОККПБДП.



ните страни в
съвместна 
работа за 
постигане на 
общата 
визия.

Интегриране 
на 
политиката 
по БДП в 
секторните 
политики на 
компетентнит
е държавни 
институции.

и 
свързаните 
с тях 
администра
тивни 
актове, 
издавани от
органите на
изпълнител
ната власт.

Срок: 
постоянен.

1.1.3 Годишна 
актуализация 
на Плана за 
действие за 
БДП 2021г. 

Гъвкавост и 
адаптивност 
на годишното
изпълнение 
на 
политиката 
по БДП  
съгласно 
годишните 
приоритети и
оперативни 
цели на 
националнат
а политика 
по БДП, 
разработвани
от ДАБДП.

Председател 
на комисията
по БДП

Актуализира
н План за 
действие за 
БДП.

Срок: за 
актуализация
та - 
ежегодно- 
постоянен.

Актуализиран План 
за действие за БДП.

1.1.4 Разработване 
на годишен 
план-програма
за БДП на ДГ и
на училищно 
ниво.

Годишна 
плановост на 
мерки по БДП 
на ниво ДГ и 
на училище

Комисия 
по БДП 
към ДГ

Годишни 
план-
програми за 
БДП на ДГ.

Срок: 
ежегодно

15 
септември 
2020-2029 
г.

Годишна план-
програма за 
БДП,представена от
директора на ДГ. 

1.1.8 Докладване на
годишното 
изпълнение на 
държавната 
политика по 
БДП пред 
ДАБДП.

Годишна 
отчетност на 
държавната 
политика по 
БДП - 
състояние на
БДП, 
изпълнение 
на 
поставените 

Комисия по
БДП към ДГ

Доклад за 
годишното 
изпълнение 
на 
държавната 
политика по 
БДП.

Срок:31мар
т.

институции

Доклад загодишното 
изпълнение на 
държавната политика 
по БДП на ниво ДГ



стратегическ
и цели, и 
приоритети 
от 
програмата 
на МС, 
свързани с 
БДП.

те към 
ДАБДП за 
изпълнени 
годишни 
мерки по 
БДП по 
цели.

Срок:15фев
руари.

1.2 Цел:

Подобряване на координацията и задълбочаване на взаимодействието 
между институциите при изпълнение на държавната политика в областта

1.2.2 Изпълнение на 
методически 
указания на 
ДАБДП в 
изпълнение на 
НСБДП и 
произтичащите
от нея 
документи.

Стандартизира
не на 
планирането, 
изпълнението, 
оценката и 
отчитането на 
държавната 
политика по 
БДП.

Комисия 
по БДП 
ъм ДГ

Изпълнен
и 
методичес
ки 
указания.

Срок: 
постоянен
.

Информация за 
изпълнени мерки 
по БДП за целите 
на заседания на 
ДОККПБДП/ОКБДП.

Кореспонденция 
между институциите

1.4 Цел: 

Гарантиране на партньорство и прозрачност в политиката по БДП чрез 
сътрудничество с гражданския сектор, бизнеса, научните и 
академичните среди 

1.4.2 Организиране и 
провеждане на 
обществени 
консултации по 
важни теми в 
областта на БДП.

Установяване и
отчитане на 
становищата на
заинтересовани
те страни в 
гражданското 
общество.

Комисия 
по БДП

Проведени 
обществени 
консултации.

Срок: 
постоянен.

Кореспонденция.

Становища.

Съгласувателни 
таблици.

1.5 Цел:

Осъществяване на ефективна комуникация и създаване на широка рамка 
на сътрудничество и съпричастност за различните аспекти от БДП

1.5.1 Прилагане на 
единна 
комуникационна
стратегия по 
БДП.

Провеждане 
на 
целенасочена
комуникацио
нна и 
медийна 
политика.

Излъчване на
ясни и 
единни 
послания на 
ангажиранит
е по темата 
за БДП 
държавни 

Комисия
по БДП 
към ДГ

Активна 
медийна 
политика.

Срок: 
постоянен.

Официална интернет 
страница на МОН – 
www.mon.bg

Официални страници
на 93 ДГ „Чуден свят”

http://dg93.bg/

http://dg93.bg/


институции в 
общественото
пространство
.

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2:СОЦИАЛНО ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ 
ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

2.1 Цел:

Превенция на рисковете за здравето и живота на децата при 
взаимодействието им с пътната система като участници в движението по 
пътищата

2.1.1 Оптимизирано 
обучение на 
деца и ученици 
по БДП в 
системата на 
образованиетов 
единна 
концептуална 
рамка:

- осъвременя
ване на 
учебната 
документац
ия по БДП 
въз основа 
на опита в 
Република 
България и 
водещите 
страни по 
отношение 
на БДП;

- заделяне 
на 
финансови,
технически 
и човешки 
ресурси за 
обезпечава
не на 
обучението 
по БДП;

- определяне
на 
конкретни 
образовате
лни цели 
като 
минимални 
изисквания 
за обучение

Подобрено 
управление 
на 
дейностите за
възпитание и 
обучение на 
децата и 
учениците по
БДП

Подготвени 
деца и 
ученици в 
областта на 
БДП.

Комисия 
по БДП 
към ДГ

Изпълнен
и мерки 
за 
подобрява
не 
обучениет
о на деца 
и ученици
по БДП.

Срок: 
постоянен.

Годишен доклад за 
изпълнение на 
политиката по БДП.



по БДП в 
детските 
градини и 
училищата;

- интегриран
е на темите 
по БДП в 
темите от 
учебното 
съдържание
по 
общообразо
вателните 
учебни 
предмети и/
или по 
предметите 
за 
придобиван
е на 
професиона
лна 
квалификац
ия,едновре
менно с 
преподаван
ето им като 
отделен 
предмет;

- прилагане 
на единни 
образовате
лни 
стандарти 
по места;

- използване 
на учебни 
материали 
и подходи, 
адаптирани
както към 
възрастта и
зрелостта 
на 
обучаванит
е, така и 
към духа на
времето;

- обучение с 
натрупване,
при което 
всяко ниво 
на 
обучение 



надгражда 
предишното
с цел 
приемствен
ост и 
ефективен 
напредък;

- подпомаган
е на 
ръководств
ата на 
училищата 
и детските 
градини от 
централнит
е и 
местните 
власти в 
прилаганет
о на 
национална
та политика
по 
обучение в 
областта на
БДП;

- обезпечава
не на 
училищата 
и детските 
градини с 
годишни 
образовате
лни 
планове за 
безопасна 
градска 
мобилност с
участието 
на експерти
от 
общините, 
ОДМВР, 
ПБЗН,ЦСМП
, родители 
и др. при 
спазване на
държавен 
образовате
лен 
стандарт за
приобщава
що 
образовани
е;



- насоченост 
на БДП не 
само към 
придобиван
е на знания
и 
разбиране 
на 
правилата 
за 
движение, 
но и към 
промяна на 
нагласите и
мотивацият
а;

- практическ
а 
насоченост 
на уроците 
- да се 
провеждат 
не само в 
класната 
стая, но 
също така 
да 
включват 
обучение и 
опит на 
практика - 
както в 
защитена 
среда, така 
и в реални 
условия, 
адаптирани
към ролята,
която имат 
в системата
за 
движение, в
т.ч. 
обучение 
по оказване
на първа 
помощ за 
учениците в
горните 
класове;

- осигуряван



е на 
механизъм 
за обратна 
връзка и 
оценка на 
ефективнос
тта от 
обучението 
по БДП.

2.1.2 Повишаване 
квалификацията
на 
педагогическите
специалисти в 
системата на 
средното 
образование във
връзка с 
обучението по 
БДП.

Подготвени 
педагогическ
и 
специалисти 
в областта на
БДП.

Заимстване 
на добри 
европейски 
практики.

Директор 
на ДГ и 
Комисия 
по БДП 
към ДГ

Изпълнен
и мерки 
за 
подобрява
не 
квалифик
ацията на 
специалис
тите по 
БДП в 
системата 
на 
образован
ието.

Срок: 
постоянен.

Годишен

доклад за

изпълнение на

политиката по

БДП

2.1.3 Организиране и 
провеждане на  
извънкласни 
инициативи по 
БДП за деца и 
ученици в 
системата на 
образованието.

Подкрепа за 
творческите 
изяви на 
децата по 
темата за 
БДП.

Комисия 
по БДП 
към ДГ

Изпълнен
и 
извънклас
ни 
инициатив
и по БДП 
за деца и 
ученици в
системата 
на 
образован
ието.

Срок: 
постоянен
.

Годишен

доклад за

изпълнение на

политиката по

БДП

2.1.4 Организиране и 
провеждане на 
национални 
състезания по 
БДП, 
национални, 
регионални и 
общински 
извънкласни 
инициативи за 
деца и ученици 
в системата на 
образованието, 

Подкрепа за 
творческите 
изяви на 
децата по 
темата за 
БДП.

МОН

МВР, 
Сектор 
Пътна 
полиция 

ДОККПБД
П

ДГ, 
училища, 
ЦПЛР, 
ДПО,  
ДСПУО, 

Изпълнен
и 
инициатив
и по БДП 
за деца и 
ученици в
системата 
на 
образован
ието.

Срок: 
постоянен
.

Годишен

доклад за

изпълнение на

политиката по

БДП



свързани с 
културата на 
движение по 
пътищата.

ДПОО

2.1.5 Ограничаване на 
рисковете от ПТП 
при 
осъществяване на
организиран 
превоз на деца, 
свързан с учебна 
и/или 
извънучебна 
дейност в 
системата на 
предучилищното 
и училищно 
образование. 

Осигуряване на
безопасен 
транспорт за 
учениците в 
средищните 
училища.

Усъвършенства
не на контрола 
за безопасен 
превоз на деца 
и ученици в 
пътните 
превозни 
средства.

Директо
р на ДГ 
и 
Комисия
по БДП 
към ДГ 

Изпълнен
и мерки 
за 
ограничав
ане на 
рисковете
от ПТП 
при 
осъществя
ване на 
организир
ан превоз 
на деца.

Срок: 
постоянен.

Годишен

доклад за

изпълнение на

политиката по

БДП.

2.1.6 Провеждане на
кампании на 
институциите в
областта на 
БДП, насочени 
към деца и 
ученици. 

Подготвени 
деца и 
ученици в 
областта на 
БДП.

Повишаване 
на 
информирано
стта за 
рисковите 
фактори, 
свързани с  
безопасностт
а на 
движението 
по пътищата.

Комисия 
по БДП 
към ДГ

Изпълнен
и 
кампаний
ни 
инициатив
и в 
областта 
на БДП, 
насочени 
към деца 
и 
ученици.  

Срок: 
постоянен.

Годишен

доклад за

изпълнение на

политиката по

БДП.

2.1.7 Провеждане на
кампании на 
ОКБДП за 
безопасна 
градска 
мобилност, 
насочени към 
деца и 
ученици 

Подготвени 
деца и 
ученици в 
областта на 
БДП

Повишаване 
на 
информирано
стта за 
рисковите 
фактори, 
свързани с  
безопасностт
а на 
движението 
по пътищата

Комисия
п по 
БДП към
ДГ

Изпълнен
и 
кампаний
ни 
инициатив
и в 
областта 
на БДП, 
насочени 
към деца 
и ученици

Срок: 
постоянен
.

Годишен

доклад за

изпълнение на

политиката по

БДП.

2.3 Цел:



Повишаване на обществената чувствителност към темата за БДП

2.3.2 Отбелязване на 
29 юни – Деня на 
безопасността на 
движението по 
пътищата.

Популяризира
не на 
политиката за
БДП.

Комисия 
по БДП 
към ДГ

Организиран
и и 
проведени 
мероприятия.

Срок: 
ежегодно, 29
юни.

Годишен

доклад за

изпълнение на

политиката по

БДП.

2.3.3 Отбелязване на 
Европейската 
седмица на 
мобилността, 
Международния 
ден за 
безопасност на 
движението по 
пътищата,   
Европейския ден 
без загинали на 
пътя/EDWARD, 
Световния ден за 
възпоменание на 
жертвите от 
пътнотранспортни
произшествия и 
др.

Популяризиран
е на 
политиката за 
БДП.

Комисия 
по БДП 
към ДГ

Организиран
и и 
проведени 
мероприятия.

Срок: 
ежегодно.

Годишен

доклад за

изпълнение на

политиката по

БДП.

3.  Годишен план за дейности и мероприятия в 93 ДГ „Чуден 
свят”

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021г.

1. Проверка безопасността на района около детската градина – предпазни 
огради  пред централния вход на детската градина, изкуствени неравности 
по пътното платно, знаци и др.

2. Отбелязване на „Европейската седмица на мобилността” – от 16 до 22 
септември. Европейска седмица на мобилността e ежегодна инициатива на 
Европейската комисия за устойчива градска мобилност. Тазгодишната тема е 

„Придвижвайте се устойчиво. Бъдете здрави.” Предвиждат се дейности по 
информация на децата и родителите и популяризиране на кампанията. 



МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021г. 
1. Обогатяване базата на групите с необходимите помагала за обучение

по темата – нагледни и дидактични материали.
2. Интегриране на обучението по БДП с другите образователни 

направления.
3. Развиване и допълване на кът по БДП в методичния кабинет. 

Обогатяване с книги, помагала и дидактични материали в помощ на 
педагогическите специалисти.

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2020г.
1. Провеждане на работилници с ПГ 6-7г. Колективна дейност с 
участието на децата и учителите на съответната група (група 
„Усмивка”, група „Буратино”, група „Щурчета”) Изработване на 
макети на тема – „Нашият безопасен път до детската градина” 
* Забележка: Предвид извънредната епидемиологична обстановка и мерките 
срещу разпространението на COVID-19, се предвижда ПГ 6-7г. индивидуално 
да организира работилница – в групата, без да се допуска взаимодействие 
между деца от различни групи.

3. Отбелязване на 17 Ноември – „Световен ден за възпоменание на 
жертвите от ПТП” и изложение на детските макети изработени в 
тематичната работилница.

          МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020г.

1. Провеждане на консултации на учителите за провеждане на 
различни форми на обучението по БДП в групите.

2. Провеждане на обучаващи ситуации.

3. Допълване на учебно-материалната база по БДП.

 
МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2021г.
1. Провеждане на обучаващи ситуации.

2. Провеждане на дидактически и музикално-подвижни игри.

3. Квалификация на учителите – запознаване с новите материали по 
БДП.

4. Провеждане на дейности по обезопасяване на района на ДГ при 
зимни условия: почистване и опесъчаване при необходимост.



 МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2021г.
1. Провеждане на обучаващи ситуации, беседи, разговори.
2. Провеждане на вътрешно групови празненства и мероприятия под 
надслов „Спазвам правилата на улицата” – презентации, викторини,
подвижни игри, обучителни и практически ситуации и изложба на 
детски рисунки по темата.

3. Провеждане на дейности по обезопасяване на района на ДГ при 
зимни условия: почистване и опесъчаване при необходимост.

 МЕСЕЦ МАРТ 2021г.
1. Провеждане на обучаващи ситуации за затвърдяване на знанията и
уменията, придобити до този период.
2. Повишаване на квалификация на педагогическите специалисти.

3. Изграждане и обогатяване на учебно-материалната база по БДП.

МЕСЕЦ АПРИЛ 2021г.
1. Провеждане на обучаващи ситуации по групите.

2. Организиране на подвижни игри за усъвършенстване на 
практически умения – на открито/по групи.

МЕСЕЦ МАЙ 2021г.
1. Провеждане на обучаващи ситуации на открито.

2. Провеждане на консултации и контрол на учителите при 
извършване на диагностиката на представите и уменията на децата 

по БДП и обобщаване на резултатите.
3. Изготвяне на справка за работата на 93 ДГ „Чуден свят”  по БДП 
за РУО.

 МЕСЕЦ ЮНИ 2021г.
1. Отбелязване на 29 юни – Деня на безопасността на движението по 
пътищата. Организиране и провеждане на мероприятия за 



отбелязване на Деня на безопасността на движението по пътищата – 
по групите.

2. Отчитане на комисията по БДП пред педагогическия съвет за 
изпълнение на плана на комисията за учебната 2021/2022 година.

3. Предлагане и обсъждане за приемане на план за следващата 
учебна година.
4. Стандартизирана информация след края на учебната година за 
резултатите от обучението по БДП и 
извънкласните дейности, състезания, кампании, участие в проекти, 
свързани с БДП до РУО.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 
СИТУАЦИИ ПО „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 
ПЪТИЩАТА“

ГРУПА ОБРАЗОВАТЕЛНО
НАПРАВЛЕНИЕ

ТЕМА ПЕРИОД ЗА
ПЛАНИРАНОТ

О
ПРОВЕЖДАНЕ

НА
ПЕДАГОГИЧЕС

КАТА
СИТУАЦИЯ

ВРЕМЕ НА
СИТУАЦИЯТ

А

ПЪРВА ОС Моят дом М. 11.2021г 10-15мин

ОС Пътувам с мама и 
татко

М.01.2022г 10-15мин

КТ Моите играчки М.02.2022г
10-15мин

КТ Разпознавам звук и 
цвят

М.03.2022г 10-15мин

ОС
Пътувам с мама и 
татко на разходка

М.05.2022г 10-15мин

ВТОРА ОС Нашата улица М. 11.2021г 10-15 мин

КТ Къде играят децата ? М.01.2022г 10-15мин

ОС Пресичам безопасно М.02.2022г 10-15мин

КТ Светофар- другар М.03.2022г 10-15мин



ОС Моят велосипед М.05.2022г 10-15мин

ТРЕТА
ОС

Кварталът, в който 
живея

М. 11.2021г 20-30мин.

КТ Познавам ли пътните 
знаци

М.01.2022г 20-30мин.

КТ Могат ли хората без 
превозни средства

М.02.2022г 20-30мин.

ОС Какво трябва да знае 
малкия пешеходец

М.03.2022г 20-30мин.

ОС Какво трябва да знае 
малкият велосипедист

М.04.2022г 20-30мин.

КТ На площадката по 
БДП

М.05.2022г 20-30мин.

ЧЕТВЪРТА ОС Градът , в който живея М. 10.2021г 20-30мин.

ОС На улицата М.11.2021г 20-30мин.

КТ Пътувам с автобус М.01.2022г 20-30мин.

ОС Моят път до детската 
градина

М.02.2022г 20-30мин.

КТ Изправност на 
велосипеда

М.03.2022г 20-30мин.

КТ Кои знаци познава 
велосипедиста

М.04.2022г 20-30мин.

КТ На площадката за 
велосипедисти

М.05.2022г 20-30мин.

Изготвил: Комисия по БДП                             УТВЪРДИЛ ДИРЕКТОР:

Председател: Симона Асенова                                           Мая Николова

Членове: 1. Мариета Милачкова

                 2. Красимира Мишкова     


