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І.УВОД:

Настоящата план –програмата за подобряване обучението по БДП в детската
градина е разработен в съответствие с Програмата на МОН за изпълнение на
Националната стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното
движение за периода 2006-2007г.
Дейностите в програмата са в съответствие с:
-Национална стратегия за опазване на живота и здравето на децата в пътното
движение 2006-2007г.;
-Програма на МОН за изпълнение на Националната стратегия за опазване на
живота и здравето на децата в пътното движение;
-Закон за движение по пътищата;
-Концепция на МОН от 2003г. за възпитанието и обучението по безопасност на
движението по пътищата в детската градина.;
-Учебни програми за възпитанието и обучението на децата.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

Възпитателно-образователния процес по БДП се провежда съгласно:
1. Концепцията за 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 трябва да има игрови характер.

ІІ. ОСНОВА ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА

Настоящата програма има следните основни приоритети:
1.Възпитание и обучение на децата по безопасност на движението по
пътищата за формиране на знания и умения и превръщането им в поведение за
съхранение, отговорност и дисциплина;
2.Подобряване на учебната материално- техническа база за привеждането й
към съвременните изисквания за качествен образователно-възпитателен процес;
дидактическо осигуряване на възпитанието и обучението на децата ,
за
осъществяване на резултатно обучение за опазване живота и здравето им като
участници в пътното движение.
3.Иницииране на активното съпричастие на родителите, семейството чрез
търсене на
нови форми за работа, в процеса за намаляване на причините и
предпоставките за възникване на пътнотранспортни произшествия с участието на
деца.
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4.. Разширяване на формите на взаимодействие и партньорство с публичната
администрация и другите общински и районни структури. Иницииране на съвместни
действия за привличане на общественото внимание с представители от
неправителствени организации и граждански сдружения, и др., за решаване на
конкретни проблеми, свързани с опазването живота и здравето на децата в пътното
движение и осигуряване финансиране на инициативите.
 Осигуряване в просветните звена на превантивна медицинска, психологическа
и законодателна информация, свързана с последиците от ПТП и
разнообразяване, активизиране и масовизиране на формите по въпроси,
свързани с БДП;
 Осъществяване на системни и постоянни действия, целящи нарастването
нивото на безопасността в района на детското заведение, чрез подходящи
регулиращи и ефективни организационно- технически защитни мерки;
5. Първоначално и продължаващо обучение на:
 Учителите по групи, преподаващи безопасност на движението по пътищата в
детската градина ;
6. Провеждане на общински кампании и инициативи, свързани с опазване на
живота и здравето на децата и учениците в пътното движение.
ІІІ. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Работа за възпитание и обучение на децата по безопасност на
движението по пътищата, за формиране на знания и умения и превръщането
им в поведение за съхранение, отговорност и дисциплина
Основни дейности :
1.Спазване изискванията на програмите за възпитателната работа в ДГ по
БДП, Концепцията за възпитанието и обучението по БДП в ДГ и Заповед №РД 773/19.09.2003г. на министъра за всяка учебна година.
Срок : текущ

отг. Учителите по групи

1.1.Прилагане на нови методи и подходи при провеждане на обучението по
Безопасност на движението, съгласно изискванията на учебната програма и
съобразно възрастовите особености на децата и поставянето им в центъра на
образователно-възпитателния процес.
Срок:текущ

отг.Учители по групи

1.2.Подобряване на качеството на обучение и повишаване контрола по
проверката на знанията и уменията на децата за придобиване на умения за безопасно
предвижване като пешеходци.
Срок:текущ

отг.Учители по групи

1.3. Иницииране на срещи на служителите от градския пътен контрол с
децата с цел повишаване на културата им на поведение като участници в
движението, разбиране на необходимостта от спазване на правилата за безопасно
движение, зачитане правото на другия на пътя, формиране на поведение
за
съхранение, отговорност, дисциплина.
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2.Иницииране на активно съпричастие на родителите;семейството и педагозите
чрез търсене на нови форми за работа,процеса за намаляване на причините и
предпоставките за възникване на ПТП с участието на деца.
2.1.Периодична информация на родителите по конкретни въпроси,свързани с
безопасността на децата.
2.2.Насърчаване на родителите да работят от най-ранна възраст за формиране на
транспортна култура у децата,да бъдат добър личен пример за правилно и коректно
поведение на пътя,в качеството си на пешеходци и водачи на МПС, и да упражняват
постоянен родителски контрол върху децата като участници в пътното движение.
3.Подобряване на материално-техническата база за привеждането и към съвременните
изисквания за качествен образователно-възпитателен процес; дидактическо
осигуряване на възпитанието и обучението на децата за осъществяване на резултатното
обучение за опазване живота и здравето им като участници в пътното движение.
-дидактични игри;
-тренировъчни площадки;
-пешеходни пътеки.
4.Разширяване на обхвата и подобряване качеството на квалификация на учителите.
5. Организация и провеждане на обучението по БДП в ДГ.
Основни дейности :
= присъствие на учебното съдържание по БДП като неделима част от
възпитателно-образователния процес;
= използване на играта като водеща и основна дейност в ДГ;
= включване на елементи от обучението по БДП в режимните моменти на деня.
= използване на основните методи на възпитателно-образователния процес/
игровият, ситуативно-моделният и интегративният/;
= постоянен контакт между детското заведение и семейството.
.
ІІ.ОСНОВНА ЦЕЛ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСТНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА:

„ Формиране на начални представи на децата от предучилищна възраст и
изграждане на умения за ориентиране в пътната среда.”
Тази основна цел се конкретизира, както следва:
1.Развиване сензориката на децата/ възприемане и различаване цветове и форми,
движение, анализиране на информация от светлини и звукови сигнали;
2.Да различават улично платно, тротоар;
3.Да знаят кой,къде се движи;
4.Да знаят , че не трябва да се движат сами;
5.Да знаят къде е опасно да се движат и защо;
6. Да умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация;
7.Да се спазват определени правила при движение;
8. Да знаят къде е опасно и безопасно да се играе;
9.Да умеят да се предвижват самостоятелно на къси разстояния;
10. Да правят елементарни констатации на наблюдавана пътна ситуация;
11.Да търсят и откриват пътни знаци и сигнали за пешеходците.
Целите на обучението по БДП са дефинирани в глобални теми за всяка група на
детското заведение:
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1 група-„Нашата улица”
2 група-„Улично движение”
3 и подготвителна групи-„Уча се да се движа сам безопасно”.
Този план е приет срешение № 4 на УМС от протокол от 11.09.2017г. и е утвърден със
заповед на директора № 4/15.09.2017г.
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛА ПО ГРУПИ И МЕСЕЦИ
І-ВА и ІІ –ра ГРУПА:
ОН

ТЕМА

УЧ.СЪДЪРЖАНИЕ

ОСН.ПОНЯТИЯ

СРОК

СС

НАШАТА УЛИЦА

УЛИЦА,ТРОТОАР,
ПЛАТНО.

М.10 , 11
И 12

СС

АЗ И ДРУГИТЕ НА
ПЪТЯ

РАЗПОЗНАВА И НАЗО
ВАВА ЕЛЕМЕНТИ НА ПЪТНАТА
ОБСТНОВКА.
РАЗПОЗНАВА,НАИМЕНОВА И
ИЗГОВАРЯ ДРУГИ УЧАСТНИЦИ В
ДВИЖЕНИЕТО

ПЕШЕХОДЕЦ ЛЕК АВТОМОБИЛ
АВТОБУС ШОФЬОР СВЕТОФАР

М.12,03,04

ІІІ и ІV подготвителни групи:
ОН
СС

ТЕМА
Сам на улицата е опасно

СС

Аз съм малък пешеходец

УЧ.СЪДЪРЖАНИЕ
Уча се сам да се движа
безопасно:
наименова и изброява
опасни места на
улицата,разказва защо
на улицата е
опасно,когато е само.
Прави вербален разказ
по картина за пътна
ситуация,
демонстрира оснновни
правила за безопасно
поведение като
пешеходец в ДГ

Изготвил: комисия по БДП
Председател: Стоимена Костадинова
Членове:1.Сибел Медева
2.Кристина Чанакчалиева

Осн.понятия
Изброява опасните места на
улицата,изброява какво и
защо не трябва да върши сам
на улицата и разпознава
зрително и слухово превозни
средства

СРОК
М.10,11 и 12

Шумове от улично
движение,,пешеходец,улична
ситуация,
Участници в
движението,кръстовище

М.12,03,04

УТВЪРДИЛ ДИРЕКТОР :
/ Катя Грозева /
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