
ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 
ПО ПЪТИЩАТА В ПЕТИ КЛАС 

 
І. Глобална цел на учебно-възпитателния процес 

 
“ВЪЗПИТАНИЕ НА ТРАНСПОРТНА КУЛТУРА И ФОРМИРАНЕ НА 

УМЕНИЯ ДА СЕ ОПАЗЯТ ЖИВИ НА ПЪТЯ” 
 

В пети клас постигането на целта е планирано да продължи да се формира чрез 
Глобалната тема “Велосипедист”. 

Тази тема е свързана със статус на някой от децата и учениците. Предвидена е за 
изучаване историята, устройството и управлението на велосипеда. Постигането на всички 
цели за тази глобална тема не е задължително за деца и ученици, които нямат желание да 
управляват велосипед. 

В тази връзка глобалната тема е само средство да се планира и организира учебно-
възпитателния процес в рамките на 16 часа. 

 
ІІ. Съдържание и организация на учебно-възпитателния процес 
 
Съдържанието на обучението в пети клас е представено в учебните програми. В 

колони 2 и 3 с точки в началото на реда са маркирани познавателните структури, които 
трябва да се планират и формират у учениците, а в края на срока и годината и да се измерят. 
Това фактически са и конкретните цели на възпитанието и обучението през годината. 

Тези познавателни структури трябва да се формират у учениците в рамките на 
определените часове чрез съответни дейности. 

В часовете по БДП учениците трябва да обсъждат, дискутират, играят, наблюдават 
поведението на участниците в движението, откриват грешки в това поведение, решават 
тестове и т.н. 

Часовете по БДП могат да протичат по следния сценарий: 
- подготвителна работа; 
- същинска дейност;  
- поставяне задачи за самостоятелна работа. 

За реализацията на този сценарий предлагаме да се използват проблеми за 
самостоятелна работа по БДП, план за дейностите на обучаемите и дидактически тестове. 

 
ПРОБЛЕМИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ СТАТУС (ИЗВЪН 

УЧИЛИЩЕ) 
 

Чрез поставянето на проблеми за самостоятелна работа извън училище на всеки 
ученик в зависимост от неговия статус целим: 

- да се опитваме да правим активни децата и учениците на улицата; 
- да се опитваме да разширяваме целенасочено жизнения им опит; 
- да провокираме семейството (не е възможно възпитание на транспортна 

култура без участието на семейството). 
 
Структурата на един проблем трябва да съдържа: 
 
Активен глагол (каращ ги да действат) + познавателна структура (улица, автобусна 
спирка и т.н.) + средата, в която децата и учениците живеят, играя и се учат. 

 
 
 



ПРИМЕРНИ РАЗРАБОТКИ 
 

Населено място: гр. Главиница обл. Силистра 
Училище: СОУ „Васил Левски” 
Автори: Еленка Йорданова Борисова, Гюлсевин Али Хамди, Недрет Алиева Акифова, 

Мюмюне Мехмед Хаккъ, Венелина Иванова Денева, Нурджихан Хайрула Шевкъ 
 

Проблеми за самостоятелна работа извън училище за всеки статус 
 
1. Статус “ Аз отивам на училище сам” 

− по пътя от дома до училище преброй колко кръстовища пресичаш; 
− наблюдавай и преброй колко пешеходци пресичат кръстовището до 

училището, без да се оглеждат; 
− проучи кои са улиците с интензивно движение около училището. 

 
2. Статус “ Пътник в личното превозно средство на семейството” 

− наблюдавай сестра си при движение в превозно средство дали изнася ръката си 
навън; 

− наблюдавай родителите си дали поставят предпазните колани, когато се возите 
с вашата кола; 

− наблюдавай, возят ли се деца на твоята възраст на предната седалка в 
автомобилите на родителите си. 

 
3. Статус “ Пътник в обществения транспорт” 

− наблюдавай и преброй колко от твоите съученици се качват правилно в 
училищния автобус; 

− наблюдавай в автобуса колко деца отстъпват мястото си на възрастните; 
− проучи кои са опасните и кои безопасни места в обществения транспорт. 

 
4. Статус “ Велосипедист” 

− опиши кои са частите на велосипеда, имащи отношение към безопасното му 
управление; 

− наблюдавай кой от твоите приятели кара велосипед без ръце; 
− наблюдавай твоите приятели  спазват ли правилата за безопасно управление на 

велосипед. 
 
5. Статус “ Пешеходец при лоши атмосферни условия” 

− при обилен снеговалеж проучи кой е най-безопасният път до училището; 
− наблюдавай при мъгла колко от автомобилите се движат с включени фарове; 
− при мъгла наблюдавай и преброй колко от пешеходците са с подходящо 

облекло или светлоотразителни знаци. 
 
6. Статус “Пешеходец извън населено място” 

− наблюдавай и преброй колко превозни средства те изпреварват неправилно по  
посока Главиница – Черногор; 

− наблюдавай елементите на пътя извън населеното място; 
− преброй колко превозни средства с животинска тяга се движат със съответните 

знаци и отражатели. 
 

 



ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 
В ПЕТИ КЛАС 

 
Планът се състои от два раздела. Първият, цели на обучението, представлява таблица, 

с две колони, съдържаща познавателните структури, които трябва да формират обучаемите 
през първия срок и през втория срок. Вторият, съдържание и организация на обучението, 
представлява таблица от пет колони съдържащи: час; дейности на обучаемите; място за 
провеждането им; методи за обучение и средства за обучение. 

Целта на този план е да се създадат предпоставки за промяна статуса на учителя в 
тези часове. От основен източник на информация (изнасящ уроци) той да се превърне в 
организатор познавателната дейност на децата. 

 
ПРИМЕРНИ РАЗРАБОТКИ 

 
Населено място:гр. Стара Загора 
Училище: XIII ОУ “Паисий Хилендарски”, ЧОУ “Елин Пелин” 
Автори: Радостина Петрова Бояджиева, Мариана Стоянова Тодорова 
 

1. ЦЕЛИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП 
 

№ ПОЗНАВАТЕЛНА СТРУКТУРА 
 ПЪРВИ СРОК 
1 Да разпознава и именова отделните елементи на велосипеда. 
2 Да разпознава и именова пътните знаци, регулиращи движението на велосипедиста.
3 Да обяснява правилното извършване на всички маневри с велосипеда. 
4 Да демонстрира всички сигнали подавани от велосипедиста. 
5 Да разказва историята на изобретяване и усъвършенстване на велосипеда. 
6 Да обяснява общото устройство на велосипеда. 
7 Да изобразява основните изисквания за техническата изправност на велосипеда. 
8 Да разпознава основните детайли и механизми на велосипеда. 
 ВТОРИ СРОК 
9 Да именова и извършва всичките видове, проверки и регулировки, осигуряващи 

безопасно управление на велосипеда. 
10 Да разпознава, именова и използва правилно съответните инструменти. 
11 Да потегля и управлява велосипеда по права линия. 
12 Да извършва всички видове маневри. 
13 Да анализира факторите скорост, дистанция, интензивност на движението, 

препятствия по пътя, спирачен път и др. 
14 Да извършва подготовка на велосипеда за управление. 
15 Да изброява и обяснява елементите на пътната среда. 
16 Да управлява устойчиво и безопасно, като спазва правилата за движение. 

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО 

БДП 
 

ЧАС ДЕЙНОСТИ НА ОБУЧАВАНИТЕ МЯСТО МЕТОДИ СРЕДСТВА
 ПЪРВИ СРОК 
 В ЧАСА НА КЛАСА 
1 Дискутиране на целите за първия срок. 

Изготвяне на таблица с писмена 
Класната 
стая 

Дискусии, 
наблюдения 

Учебни 
тетрадки, 



атестация за всеки ученик. Разделяне 
класа на три отбора. Избор на капитани 
на отборите. 
Задача за следващия час: Проучи 
историята на изобретяването на 
велосипеда. 

табла, фолиа 

2 Подготвителна част. 
Учениците да се запознаят с велосипеда 
като превозно средство. 
Задача за следващия час: Припомни си 
основните части на велосипеда. Назови ги 
поименно. 

Класната 
стая, 
спортната 
площадка 

Дискусии, 
наблюдения 

Табла, фолиа,
велосипед 

3 Подготвителна част. 
Аз познавам устройството на велосипеда 
и видовете велосипеди. 
Задача за следващия час: Разучи основните 
части на предно и задно колело. 

Класната 
стая, 
спортната 
площадка 

Наблюдение, 
демонстрация, 
дискусии 

Табла, учебни
тетрадки, 
велосипед 

 В СИП, ЗИП ИЛИ ИЗВЪН КЛАСНИ ФОРМИ 
 4 Подготвителна част. 

Да разучат устройството на колелата на 
велосипеда. 
Задача за следващия час: Демонстрирай 
различните начини на спиране на 
велосипеда и сигналните знаци. 

Класната 
стая 

Демонстрация, 
дискусии 

Табла, 
велосипед, 
учебни 
тетрадки 

5 Подготвителна част. 
Да обясняват изисквания за безопасното 
управление на велосипеда според Закона 
за движение по пътищата. 
Задача за следващия час: Обясни 
техническото поддържане на велосипеда. 

Класната 
стая, 
спортната 
площадка 

Демонстрация, 
наблюдения, 
упражнения 

Велосипед, 
табла, фолиа 

6 Подготвителна част. 
Да демонстрират познания за 
техническата изправност на велосипеда. 
Задача за следващия час: Проучи 
техническите инструменти за 
поддръжка на велосипеда. 

Спортната 
площадка, 
класната 
стая 

Демонстрация, 
наблюдение, 
упражнение 

Табла, фолиа, 
велосипед 

7 Подготвителна част. 
Моите инструменти за велосипед и работа 
с тях. Да описват предназначението на 
отделните инструменти и да боравят с тях. 
Задача за следващия час: Проучи с баща си 
как се извършва регулировка на 
велосипеда. 

Спортната 
площадка, 
класна стая 

Демонстрации, 
наблюдения 

Велосипед, 
инструменти, 
фолиа 

8 Оценяването на резултати, постигнати от 
всеки ученик. Решаване на тестове.  

Класната 
стая 

Тест  

 ВТОРИ СРОК 
 В ЧАСА НА КЛАСА 

9 Дискутиране на целите за втория срок. 
Изготвяне на таблица с писмена атестация 
за всеки ученик. Знам и мога да 
управлявам велосипед.  

Класната 
стая 

Дискусии Учебни 
тетрадки, 
табла 



Задачи за следващия час: Припомни си 
разглежданите пътни знаци. 

10 Подготвителна част. 
Моите знания за пътните знаци. Да ги 
назовават, разпознават и изказват 
значението им. 
Задачи за следващия час: Информирай се 
за забрани за управление на велосипед. 

Класната 
стая 

Демонстрация, 
наблюдение 

Табла, учебни 
тетрадки 

11 Подготвителна част. 
 Изброй какви задължения има, и какви 
забрани зная за велосипедиста. 
Задачи за следващия час: Да се 
информират за различните сигнали за 
маневри. 

Класната 
стая 

Ролеви игри, 
упражнения 

Табла 

 В СИП, ЗИП ИЛИ ИЗВЪН КЛАСНИ ФОРМИ 

12 Подготвителна част. 
Учениците да демонстрират сигнали и 
маневри при управление на велосипеда. 
Задача за следващия час: Проучи какви са 
сигналите за маневри при завой. 

Спортната 
площадка, на 
улица 

Ролеви игри, 
упражнения 

Велосипед 

13 Подготвителна част. 
Моите сигнали и маневри при завой. Да ги 
разпознават и демонстрират. 
Задача за следващия час: Проучи къде в 
града има алея за велосипедисти. 

Спортна 
площадка, 
на улицата 

Упражнения, 
демонстрации, 
наблюдение 

Табла, 
велосипед 

14 Подготвителна част 
Управление на велосипед. 
I група – демонстрира устойчиво 
управление: по права линия, по окръжност, 
с препятствия. 
II група - записва допуснатите грешки. 
След това ролите се сменят. 

Спортна 
площадка 

Ролеви игри, 
упражнения 

Велосипед 

15 Подготвителна част. 
 Да описват проверката за изправността 
на велосипеда си, да демонстрират 
сигналите при спиране, потегляне, 
завой. 

Спортна 
площадка 
със специал-
на маркиров-
ка, коридор 

Упражнения, 
демонстрация, 
наблюдение 

Велосипед 

16 Оценяване на резултати постигнати от 
всеки ученик. Решаване на тестове.  

Класната 
стая  

Тест  

 
 

ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТ 
 
Дидактическият тест е предназначен за: 

- създаване на състезателна атмосфера в часовете по БДП; 
- продължение на обучението; 
- формиране и измерване на декларативните познавателни структури 

 
Методиката, по която предлагаме да се използват тестовете в часовете по БДП е 

следната: 



- преподавателят или капитаните на отборите подготвят два варианта на 
теста за съответния час; 

- учениците решават теста; 
- преподавателят събира решените тестове и ги връчва на противниковия 

отбор за проверка (с логическото описание); 
- всеки проверяващ коментира резултатите постигнати от съученика му. 

 
 

ПРИМЕРНИ РАЗРАБОТКИ 
 

Населено място: гр. Главиница обл. Силистра 
Училище: СОУ „Васил Левски” 
Автори: Еленка Йорданова Борисова, Гюлсевин Али Хамди, Недрет Алиева Акифова, 

Мюмюне Мехмед Хаккъ, Венелина Иванова Денева, Нурджихан Хайрула Шевкъ 
 

 
Тест по БДП 

Учебна 2005/2006 година 
 

Ученик:......................................................................................................... 
Клас:.................    Номер:........................      Резултат:......................... точки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Определете значението на 
показаните пътни знаци. 

 

1.     2.     3.  
 
а) Път с предимство; 
б) Забранено е влизането на ППС;  
в) Кръстовище на равнозначни пътища.
Отговор:.................................... 
Отговора въведете като последователност 

от цифри и букви. 
 

2. Определете значението на 
показаните пътни знаци. 
 

1.     2.    3.  
 
а) Пропусни движестите се по пътя с 
предимство; 
б )Забранено за  велосипедисти; 
в )Кръстовище с път без предимство. 
Отговор:.................................... 
Отговора въведете като последователност от 

цифри и букви.

3. Определете значението на 
показаните пътни знаци. 
 

1.   2.    3.  
 
а) Задължителен път само за 
велосипедисти; 
б) Забранено за велосипедисти;  
в) Задължителен път само за пешеходци 
и велосипедисти. 
Отговор:.................................... 
Отговора въведете като последователност от 

цифри и букви

4. Определете значението на 
показаните пътни знаци. 
 

1.    2.    3.  
 
а) Кръстовище с кръгово движение; 
б)Спри! Пропусни движещите се по 
пътя с предимство!;  
в) Край на пътя с предимство. 
 
Отговор:.................................... 
Отговора въведете като последователност от 

цифри и букви



8. Какво означава подаденият от 
велосипедиста сигнал? 
1. Спиране. 
2. Потегляне, заобикаляне, изпреварване 
наляво. 
3. Потегляне, заобикаляне, изпреварване, 
завиване надясно.  

 
Отговор:.................................... 
Отговора въведете с  цифра 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Определете значението на 
показаните пътни знаци. 

1.  2.   3.  
 
а) Кръстовище с път без предимство 
отдясно; 
б) Задължителен път само за 
пешеходци;  
в) Забранено за пешеходци. 
 
Отговор:.................................... 
Отговора въведете като последователност от 
цифри и букви 

6. Сигналът завиване наляво, завиване 
в обратна посока, спиране в крайна 
лява част на платното за движение и 
потегляне от крайна дясна част на 
платното за движение се подава от 
велосипедиста: 
1. С лява ръка, изпъната хоризонтално 
встрани. 
2. С дясна  страна, изпъната хоризонтално 
встрани. 
3. С лява или дясна ръка, изпъната нагоре.
 
Отговор:.................................... 
Отговора въведете с  цифра 

7. Кога велосипедистът трябва да 
подаде сигнал? 
 
 
1. Само при завой на ляво. 
2. Преди всяка маневра. 
3. След извършване на маневрата. 
 
 
 
 
 
 
Отговор: 
Отговора въведете с  цифра 

9. Как сигнализира велосипедистът 
при спиране? 
 
 1. С дясна ръка , изпъната хоризонтално 
встрани. 
 2. С лява ръка , изпъната хоризонтално 
встрани. 
3. С лява или дясна ръка , изпъната 
нагоре. 
 
Отговор:.................................... 
Отговора въведете с  цифра 

10. С коя ръка сигнализира 
велосипедистът при потегляне? 
 
 1. С дясната или лявата.. 
 2. Само с дясната. 
 3. Само с лявата. 
 
 
 
 
Отговор:.................................... 
Отговора въведете с  цифра 



 
ЛОГИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 

 
№ ВЕРЕН  ОТГОВОР ТОЧКИ 
1 1в/  2а/  3б 10 
2 1б/  2в/  3а 10 
3 1б/  2в/  3а   10 
4 1б/  2в/  3а 10 
5 1б/  2в/  3а 10 
6 1 10 
7 2 10 
8 1 10 
9 3 10 

10 1 10 
 
 


