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УТВЪРЖДАВАМ: ............................. 

Иванка Бързакова 

Директор на ДГ №2 “Знаме на Мира” 

 

ПЛАН 

за изучаване правилата за движението по пътищата  

на IA група през учебната  

 

2021/2022г.  
 

 
Планът е разработен съгласно Заповед №: РД 09- 773/ 19.09.2003г. на МОН; Закон за 

движение по пътищата.  

 

ЦЕЛ:   

1. Формиране на елементарни представи и  понятия за пътно движение и начални 

умения за безопасно придвижване като пешеходци и превръщането им в трайни навици 

от децата. 

2. Осигуряване на готовност за ориентиране в реална пътна ситуация като пешеходци  и 

повишаване на познавателно равнище и адекватност на поведенческите им реакции. 

Очаквани резултати: Формиране на компетенции и качества за адаптация на детето 

като активен участник в пътното движение. 

Форми на работа: 

• Игрови упражнения; 

• Практически ситуации; 

• Подвижни и ролеви игри; 

• Петминутка; 

• Презентации; 

• Художествена литература; 

• Срещи- беседи с представители на КАТ; 

• Изложби; 

• Викторини; 

• Състезания. 

Работа с родители и общественост:  

1. Провеждане на родителски срещи по групи за обсъждане проблемите на БДП и 

набелязване на конкретни мерки; 

2. Поднасяне на родителските табла информация по безопасно поведение на пътя; 

3. Провеждане на анкета с родителите по проблемите на БДП; 

4. Ангажиране на родители в оказване на помощ при провеждане на учебни ситуации, 

състезания, открити моменти и др. по БДП; 

5. Беседи с децата, съчетано с представяне на учебни филми по БДП с лектори - 

началник КАТ, инспектори. 
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Тема и форма Участници 
Срокзаизпъ

лнение 
Очакванирезултати 

ОН „Конструиране 

и технологии“ –

“Пешеходна 

пътека”- ПС 

Деца и 

учители 

09.2021г. Притежават умения за работа с 

хартия, подреждат и лепят готово 

изрязани елементи 

ОН „Физическа 

култура“ -  

„Разходка “ - ПС 

Деца и 

учители 

10.2021г. Ходят по равен и пресечен терен, 

като преодоляват естествени 

препядствия чрез приложни 

движения като спазват правила за 

безопасно улично движение 

ОН „Български език 

и литература“ –“С 

мама и татко на 

разходка” 

Деца и 

родители 

12.2021г. Участват в разговор за опасните и 

безопасни места на улицата 

ОН “Изобразително 

изкуство” -  

„Превозни 

средства” 

Деца и 

учители 

02.2022г. Притежават умения да оцветяват 

форми и образи чрез защриховане 

ОН  „Околен свят“- 

„ На улицата е 

опасно “ - ПС 

 

Деца и 

учители 

04.2022г. Има конкретна представа за 

ситуации на изпаднали в беда. 

 

 

Педагогически  екип: старши учител Светлана Лазарова 

                                                                                   старши учител Вярка Рангелова       

 

 

 


