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

 
І. Глобална цел на учебно-възпитателния процес 
 

“ВЪЗПИТАНИЕ НА ТРАНСПОРТНА КУЛТУРА И ФОРМИРАНЕ НА 
УМЕНИЯ ДА СЕ ОПАЗЯТ ЖИВИ НА ПЪТЯ” 

 
В шести клас постигането на целта е планирано да продължи да се формира чрез 

Глобалната тема “Етични взаимоотношения”. 
Тази тема отново не съответства на статус на децата и учениците в пътната среда. 

Предвидена е за продължаване възпитаването на транспортна култура, но за разлика от трети 
клас гледната точка е взаимопомощ и толерантност на улицата. 

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 шести 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. Габрово 
Училище: I ОУ “Ран Босилек” 
Автори: Стефана Алексиева Брънекова, Светлана Павлова Божилова-Антова 
Училище: ОУ “Найден Геров”, с. Яворец 
Автори: Надежда Иванова Иванова, Мариелка Цонева Цонева 
Училище: III ОУ “Ц. Дюстабанов” 
Автори: Елена Василева Назърова 

 
Проблеми за самостоятелна работа извън училище за всеки статус 

 
1. Статус: “Аз отивам на училище”: 

- преброй колко кръстовища със светофар пресичаш от “Дома на книгата” до 
училище; 

- наблюдавай и преброй колко пешеходци пресичат при червен светофар на 
кръстовището пред хотел “Балкан”; 

- проучи улицата с най-интензивно движение около площад “1-ви май”. 
 
2. Статус: “Пътник в личното превозно средство на семейството”: 

- наблюдавай родителите си дали поставят предпазни колани, когато се возите 
с вашата кола; 

- попитай майка си кои пешеходци пресичат неправилно улицата и защо?; 
- наблюдавай татко си дали изхвърля фаса от цигарата си през прозореца на 
автомобила. 

 
3. Статус: “Пътник в обществен транспорт”: 

- проучи кои места са безопасни за децата в обществения транспорт; 
- наблюдавай колко ученици отстъпват места на възрастни, инвалиди, 
бременни жени и майки с деца; 

- наблюдавай и опиши в клас как слизат и се качват пътниците в автобус №1. 
 
4. Статус: “Велосипедист”: 

- проучи и степенувай по важност частите на велосипеда, които имат 
отношение към безопасното му управление; 

- наблюдавай кои от приятелите ти управляват прави или без да държат 
кормилото на велосипеда; 

- проучи безопасна ли е рампата пред “Спортна зала” за управлението на 
велосипеди. 

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

- наблюдавай има ли пешеходци от вашия квартал, които се движат с 
подходящо облекло или светлоотразителни знаци; 

- проучи кой е най-безопасният маршрут до училище при поледица; 
- попитай какво трябва да е облеклото ти при нощно движение по страничната 
улица, на която живееш. 

 
6. Статус: “Пешеходец извън населено място”: 

- наблюдавай елементите на пътя извън Габрово; 
- проучи къде трябва да се движиш по пътя Габрово-Севлиево; 
- преброй колко превозни средства с животинска тяга правилно се движат със 
съответните знаци и отражатели. 



 
ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

В ШЕСТИ 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. Сливен 
Училище: IX ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"  
Автори: Галина Ангелова, Ваня Славова, Ивелин Желязков, Стефан Стефанов 

 
1. ЦЕЛИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП 

 
№ ПОЗНАВАТЕЛНИ СТРУКТУРИ 
 ПЪРВИ СРОК 
1 Да изброява основни видове конфликти на пътя. 
2 Да разпознават местата и изброяват причини за възникване на конфликти на пътя. 
3 Да обясняват последици от конфликтни ситуации на пътя. 
4 Да определят самостоятелно конфликтните участъци по своите маршрути за 

движение. 
5 Да изброяват нормите на етични взаимоотношения между пешеходци и водачи на 

МПС, между велосипедисти и водачи на МПС, между пешеходци и велосипедисти, 
между пешеходци. 

6 Да анализират и оценяват различни форми на поведение на участниците в 
движението в дадена пътна ситуация.

7 Да обобщават информация за конфликти и пътно транспортни произшествия от 
печатните и електронни медии.

 ВТОРИ СРОК 
8 Да обясняват и прилагат законовите /юридически/ и нравствените норми на 

поведение на пътя. 
9 Да обясняват последиците от неспазването на законовите/юридически/ и 

нравствени норми. 
10 Да изброяват причинно-следствени връзки между явленията на пътя. 
11 Да анализират и оценяват собственото поведение в дадена пътна ситуация. 
12 Да демонстрират проява на самоконтрол и отговорност на пътя. 
13 Да изброяват правилата за избягване на конфликтни ситуации. 
14 Да анализират и оценяват личностните качества и отговорности на другите 

участници в движението. 
 
 



2. СЪДЪРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО 
БДП 

 
ЧАС ДЕЙНОСТ НА ОБУЧАВАНИТЕ МЯСТО МЕТОДИ СРЕДСТВА

 ПЪРВИ СРОК 
 В ЧАСА НА КЛАСА 
1 Дискутиране на целите за първия срок. 

Изготвяне на таблица с писмена атестация 
за всеки ученик. Разделяне класа на 4 отбора. 
Избор на капитани на отборите. Формиране 
на познавателна структура(ПС) "Етични 
взаимоотношения на пътя". 
Задача за следващия час: Наблюдавай 
участниците в движението и техните 
взаимоотношения. 

Класна 
стая 

Наблюде-
ние, 
демонстра-
ция, 
дискусии 

Табла, 
учебна 
тетрадка 

2 Подготвителна част.  
Да осъзнаят основните видове конфликти на 
пътя. 
Задача: Наблюдавай на кои места и поради 
какви причини възникват конфликти на пътя! 

В училищ- 
ния двор, 
класната 
стая 

Наблюде-
ние, 
дискусии 

Табла, 
магнитни 
дъски 

3 Подготвителна част. 
Да разпознават местата и да изброяват 
причините за възникване конфликти на пътя. 
Задача: Наблюдавай какви последици от 
конфликтни ситуации на пътя може да има! 

В училищ- 
ния двор, 
класната 
стая 

Наблюде-
ние, 
дискусии 

Учебна 
тетрадка, 
табла 

4 Подготвителна част. 
Да обясняват последиците от конфликтни 
ситуации на пътя. 
Задача: Обърнете внимание на конфликтните 
места на вашия маршрут от вкъщи към 
училище! 

На 
кръстови- 
ще, 
улицата 

Демонстра- 
ция, ролеви 
игри 

 

5 Подготвителна част.  
Изготвят скица за маршрут без конфликти от 
училище до дома. 
Задача: Наблюдавай по отбори: 
I отбор: Взаимоотношенията между 
пешеходец и водач на МПС; 
II отбор: Взаимоотношенията между 
велосипедист и водач на МПС; 
III отбор: Взаимоотношенията между 
пешеходци и велосипедисти; 
IV отбор: Взаимоотношенията между 
пешеходци. 

Класната 
стая 

Дискусии Блок, моливи
за 
оцветяване 

6 Подготвителна част.  
Въвеждане на понятието „норми на етични 
взаимоотношения”. Да ги изброяват. 
Дискутиране по отбори.  
Задача: Наблюдавай различните форми на 
поведение на участниците в движението в 
пътна ситуация! 

Класната 
стая 

Наблюде-
ние, 
беседа 

Предвари-
телно 
изготвени 
скици, 
цветни 
моливи 

7 Подготвителна част. В училищ- Наблюде-  



Разиграване на ситуации, свързани с форми на 
поведение на участниците в движението и 
анализ на ситуациите. 
Задача: Потърси информации по отбори за 
конфликтни пътнотранспортни произшествия 
от печатни и електронни медии. 

ния двор, 
класната 
стая 

ние, 
демонстра- 
ция, 
дискусия 

8 Оценяване на резултатите постигнати от всеки 
ученик. 

Класната 
стая 

тест  

ВТОРИ СРОК 
В ЧАСА НА КЛАСА 

9-10 Подготвителна част. 
Обобщават информацията за 
пътнотранспортни произшествия и 
конфликти на пътя от медиите. Да се 
запознаят с играта „Уличният лабиринт" 
по отбори и обясняват и анализират 
законовите и нравствени норми на 
поведение на пътя въз основа на играта. На 
базата на получената информация от 
играта да обяснят последиците от 
неспазването на законовите и нравствени 
норми.  
Наблюдавай и анализирай до какви 
последици може да доведе неспазването на 
дадени норми. 

Класна 
стая, 
компютърен
кабинет 

Дискусия, 
демонстра- 
ция, 
наблюде-
ние, 
дискусия 

Печатни 
издания, 
снимков 
материал, 
компютърна
игра 

11 Подготвителна част. 
Да анализират и оценят причинно-
следствените връзки между явленията на 
пътя. 
Задача: Припомни си и разкажи ситуации на 
пътя, в които си участвал като пешеходец, 
като велосипедист, като пътник, в личното 
МПС, като пътник в общественото МПС! 

Класната 
стая 

Наблюде-
ние, 
дискусия 

Учебни 
тетрадки 

12 
 

Подготвителна част. 
 Да анализират и оценяват собственото 
поведение в казусна пътна ситуация. 
Задача: Наблюдавай прояви на самоконтрол и 
отговорност на пътя! 

Класната 
стая 

Наблюде-
ние, 
дискусия 

Учебни 
тетрадки 

13 Подготвителна част. 
 Разиграване на ситуации, изискващи прояви 
на самоконтрол и отговорност на пътя. 
Задача: Наблюдавай как може да се 
предотвратят конфликтни ситуации на пътя! 

Училищния 
двор 

Демон-
страция, 
дискусия 

 

14 Подготвителна част.  
Да обобщят правилата за предотвратяване 
на конфликтни ситуации. 
Задача: Проучете и оценете какви 
качества и отговорност трябва да имат 
други участници в движението, за да се 
избягват конфликти на пътя! 

Класната 
стая 

Дискусия, 
ролеви 
игри 

Учебни 
тетрадки 

15 Подготвителна част.  Класната Дискусия Среща с 



Да анализират и оценят личностните 
качества и отговорността на другите 
участници в движението. 

стая представител
на КАТ 

16 Оценяване на резултатите, постигнати 
от всеки ученик. Решаване на тестове.  

Класната 
стая 

  

 
 
 

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 използуват 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: Костадин Иванов Петров, Минка Гатева Костадинова, Тодор Томов Томов, 

Любимка Милчева Петрова, Лидия Костова Маркова, Елена Тодорова Маркова, Росица   
Маркова Дочева, Ширин Рюстем Расим 
 

 
Тест по БДП 

 
Учебна 2005/2006 година 

 
Ученик:......................................................................................................... 
Клас:.................    Номер:........................      Резултат:......................... точки 
 
 
1. Кои от изброените конфликти отнасяме към видовете конфликти на пътя? 
 
              1. Пешеходец- пешеходец; 
              2. Пешеходец-водач на МПС; 
   3. Пешеходец-органите на КАТ; 
   4. Между водачи на леки автомобили. 
 Отговор: 
 Отговора въведете с цифри. 
 
 
 



2. Местата, където най-често възникват конфликти в населеното място, са: 
   1. Нерегулирано кръстовище; 
   2. Улици; 
   3. Детски площадки; 
   4. Тротоари, заети от паркирали автомобили. 

Отговор: 
 Отговора въведете с цифри. 
 
3. Къде могат да възникнат конфликти от типа пешеходец-пешеходец? 
   1. В подлеза; 
   2. На тротоара; 
   3. На улицата; 
   4. В магазина. 

Отговор: 
 Отговора въведете с цифри. 
 
4. Къде могат да възникнат конфликти от типа пешеходец-велосипедист? 
   1. В библиотека; 
   2. На автобусна спирка; 
   3. В парка; 
   4. На тротоара. 

Отговор: 
 Отговора въведете с цифри. 
 
5. Къде могат да възникнат конфликти от типа велосипедист-водач на МПС? 
   1. В парка; 
   2. На кръстовище; 
   3. В училищния двор; 
   4. На пътното платно. 

Отговор: 
 Отговора въведете с цифри. 
 
6. Кои са причините за възникване на конфликти на пътя? 
   1. Взаимното уважение между участниците в движението; 
   2. Движението с висока скорост; 
   3. Лошото състояние на пътната настилка; 
   4. Липсата на пътна сигнализация. 

Отговор: 
 Отговора въведете с цифри. 
 
7. Допиши пропуснатите думи в текста. 
 Ако няма тротоар, пешеходецът трябва да се движи по ................... ................. посоката 
на движението на .....................  
 
            Речник:  срещу, ППС, банкета. 

 
Отговор: 

 Отговора въведете с думи на указаните места. 
 

8. Къде е правилно да играят децата? 
  1.На пътното платно; 
  2. На детската площадка; 
  3. В парка; 



  4. На кръстовището. 
Отговор: 

 Отговора въведете с цифри. 
 
9. Кога водач на МПС е длъжен да пропусне стъпилите на пешеходната пътека пешеходци? 
   1. Когато пешеходната пътека е очертана с маркировка; 
   2. Само когато пътеката е сигнализирана с пътен знак; 
   3. Само когато на пътеката е стъпил възрастен човек; 
   4. Винаги. 

Отговор: 
 Отговора въведете с цифри. 
 
10. Какво е забранено на пешеходците? 
   1. Да навлизат внезапно на платното за движението; 
   2. Да пресичат платното на пешеходната пътека; 
   3. Да извършват търговия и услуги на платното за движение; 
   4. Да се движат в тунели и по мостове, когато няма тротоари. 

Отговор: 
 Отговора въведете с цифри. 
 

 
ЛОГИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 

 
 
№ ВЕРЕН ОТГОВОРИ ТОЧКИ 
1 1,2,4 10 
2 1,2,4 10 
3 1,2,3 10 
4 1,3,4 10 
5 2,4 10 
6 2,3,4 10 
7 Банкета,срещу ППС 10 
8 2,3 10 
9 4 10 
10 1,3,4 10 

 
 


