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ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.
Планът е разработен съгласно Секторна стратегия за безопасност на
движението по пътищата (2021 – 2030) на МОН, Система за организация и
управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по
безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на
предучилищното и училищното образование Утвърдена със Заповед №
РД09-1289/31.08.2016 г., З А П О В Е Д № РД09-660/15.03.2021 г. На МОН
и Програма за обучение по БДП.
Цел: Приложение на нови стратегии за изграждане на представи и понятия
за уличното движение, за разширяване знанията на децата в контекста на
придобиване на опит за спазване на правилата за безопасност на движение
по улиците.
Задчи:
1.Създаване на условия детето да осъзнае естествените елементи на пътнотранспортната обстановка – пешеходци, превозни средства, пътни знаци,
маркировка, средства за регулиране на движението.
2.Възприемане същността на обектите – характеристика, понятия.
3.Формиране на правилни реакции за справяне в конкретна ситуация,
съобразно получените знания и опит.
СЪДЪРЖАНИЕ:
I.РАБОТА С ДЕЦА
1. Планиране на задължителен хорариум часове за годината на теми:
II група – Глобална тема – „Улично движение“
Подтеми: 1.Улицата – срок м.ноември
2.Чичо светофар – наш добър приятел – срок м.декември
3.Пешеходци и автомобили – срок м.февруари

4.Хайде на разходка – срок м.март
5.Какво може да ни се случи на улицата – срок м.април
III, IV групи – Глобална тема – „Уча се да се движа сам безопасно“
Подтеми: 1.Улицата – внимание – срок м.ноември
2.Светофар – срок м.декември
3.Пътни знаци – срок м.януари
4.Кой пресича правилно?- срок м.февруари
5.Познавам пътните знаци – срок м.април/практическо
приложение на правилата за движение/
2.Форми на работа:
- игрово упражнение, подвижни игри, видеофилми, художествена
литература, музикален материал – срок постоянен;
- театрална постановка
3.Квалификация на учителите:
- обучителни курсове;
- семинари;
- открита практика;
-кръгли маси;
- проследяване на новоизлязла литература по БДП
4.Работа с родителите:
- уеднаквяване изискванията на ДГИ и семейството при възпитаване у
децата на безопасно движение по улицата – срок постоянен;
- изнасяне информация на родителските табла по БДП срок – м.септември и
м.май
-провеждане на анкета с родителите на новопостъпили деца „Познава ли
Вашето дете правилата за движение по улицата?“ – срок м.януари
5.Интеграция по всички направления.
6.Контрол: „Използване на нови стратегии за обогатяване и разширяване
знанията на децата за уличното движение“ – практически ситуации
7.Обогатяване МТБ с материали за работа по БДП.

