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

 
І. Глобална цел на учебно-възпитателния процес 
 

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

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

Глобалната тема “Движение при ограничена и намалена видимост”. 
Тази тема е свързана със статус на децата и учениците (пешеходец при лоши 

атмосферни условия). Предназначена е за формиране на умения за движение при мъгла, сняг, 
дъжд, през нощта и т.н. 

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 седми 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. Варна 
Училище: VIII СОУПЧЕ „Александър Сергеевич Пушкин”  
Автори: Татяна Николова Гълъбова, Невяна Кънчева Минчева, Елина Апостолова 

Панайотова 
 
 
1. Статус „Аз отивам на училище сам”: 

- по пътя от дома да училище наблюдавай и преброй колко пешеходци 
пресичат улицата на пешеходна пътека; 

- наблюдавай и преброй колко пешеходци пресичат улица без да се оглеждат; 
- проучи кои са улиците с интензивно движение около училище. 

 
2. Статус „Пътник в личното превозно средство на семейството”: 

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

- попитай татко си кои пешеходци пресичат неправилно пред Окръжна 
болница и защо; 

- наблюдавай кой от родителите ти изхвърля отпадъци през прозореца на 
автомобила. 

 
3. Статус „Пътник в обществен транспорт”: 

- проучи кои са опасните и кои безопасни места в обществения транспорт; 
- наблюдавай кои от твоите съученици отстъпват места на възрастните; 
- наблюдавай за да опишеш в клас как слизат пътниците от автобуса 

(тролейбуса). 
 
4. Статус „Велосипедист”: 

- проучи и опиши, кои са частите на велосипеда, имащи отношение към 
безопасното му управление; 

- наблюдавай кои от приятелите ти се возят прави на багажника на велосипеда; 
- проучи има ли места за управление на велосипеди в Морската градина. 

 
5. Статус „Пешеходец при лоши атмосферни условия”: 

- когато има мъгла наблюдавай и преброй колко от пешеходците са с 
подходящо облекло или светлоотразителни знаци; 

- при поледица проучи кой е най – безопасният маршрут до училище; 
- какво трябва да е облеклото ти през нощта. 

 
6. Статус „Пешеходец извън населено място”: 

- наблюдавай елементите на пътя извън населеното място; 
- проучи къде трябва да се движиш 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 СЕДМИ 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: Барбара Георгиева Дошева, Живка Андонова Стоянова, Величка Атанасова 

Крайчева 
 

1.ЦЕЛИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП 
 

№ ПОЗНАВАТЕЛНИ СТРУКТУРИ 
 ПЪРВИ СРОК 
1 Да изброяват средствата и начините за регулиране на движението при намалена и 

ограничена видимост. 
2 Да изброяват обективните и субективни фактори, влияещи на безопасността на 

движението по пътищата при намалена и ограничена видимост. 
3 Да вземат правилни решения за действие при пътно транспортна ситуация в 

условията на намалена и ограничена видимост. 
4 Да описват особеностите на движението през нощта. 
5 Да коментират опасностите за пешеходци и велосипедисти при движение през нощта.
6 Да дискутират последиците от неспазване на правилата за безопасно движение през 

нощта. 
7 Да реагират адекватно на типични опасни ситуации при движение през нощта. 
 ВТОРИ СРОК 
8 Да изброяват опасностите за пешеходците, велосипедистите и ППС при движение по 

хлъзгав път. 
9 Да разпознават основните пътни знаци за регулиране на движението по пътищата при 

хлъзгав път. 
10 Да формират умения за безопасно движение при хлъзгав път. 
11 Да определят безопасната дистанция при хлъзгав път. 
12 Да изчисляват спирачния път върху суха и мокра настилка при определена скорост на 

движение на велосипед. 
12 Да формират умения за преминаване през кръстовища при хлъзгав, кален и заледен 

път. 
14 Да предвиждат реакциите на водачите на пътни превозни средства и другите 

участници в движението при хлъзгав път. 
 
 



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 I срок. 

Изготвяне на таблица с писмена 
атестация на всеки ученик. Разделяне 
класа на отбори. Избор на капитани на 
отборите. Формиране на познавателна 
структура “Движение при намалена и 
ограничена видимост”. 
Задача за следващия час: Да наблюдават 
с каква скорост и какви светлини се 
движат автомобилите в мъгла или дъжд. 

Класна стая Дискусия Табла, 
учебни 
тетрадки, 
атестации 

2 Подготвителна част. 
Формиране на ПС “ намалена и 
ограничена видимост”. Да изброява и 
описва средства и начини за регулиране 
на движението при намалена и 
ограничена видимост. 
Задача за следващия час: Наблюдавай 
какви опасности могат да възникнат при 
намалена и ограничена видимост за 
пешеходците и велосипедистите. 

Класна стая Наблюдение, 
дискусия 

Табла, 
учебни 
тетрадки 

3 Подготвителна част. 
Да различават обективните от 
субективните фактори влияещи на 
безопасността на движението при 
намалена и ограничена видимост. 
Задача за следващия час: Попитай баща 
си с какво се съобразява, когато трябва 
да шофира при дъжд и сняг. 

Класна стая Дискусия, 
упражнение 

Табла, 
учебни 
тетрадки 

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

Да анализират вземането на правилно 
решение за действие при пътно 
транспортна ситуация в условията на 
намалена и ограничена видимост. 
Задача за следващия час: Наблюдавай 
особеностите на движение през нощта, 
заслепяване, цветове, острота и 
дълбочина на зрението, поведение на 
пешеходци, велосипедисти и МПС през 
нощта. 

На улицата Наблюдение, 
дискусия 

 

5 Подготвителна част. 
Формиране на ПС “движение през 
нощта, дневно и нощно зрение, ”. Да 
разкриват и описват особеностите и 
опасностите при движение през нощта. 
Да описват на какво се дължи 

Класна стая Наблюдение, 
анализ, 
дискусия 

Табла, 
учебни 
тетрадки 



заслепяването нощем, и как да се 
предотврати, от какво се влияе остротата 
на зрението нощем. 
Задача за следващия час: 
I отбор – Наблюдавай и преброй колко 
от пешеходците са с подходящо 
облекло, а превозните средства със 
светло отразители; 
II отбор – Проучи какви правила трябва 
да се спазват през нощта. 

6 Подготвителна част. 
Да назовават последиците от неспазване 
на правилата за БД през нощта. Да 
анализират поведението на водачите на 
МПС през нощта . 
Задача за следващия час: Изброй и 
обясни какви мерки ще предприемеш за 
предпазване при движение нощем като 
пешеходец и велосипедист. 

Класна стая Анализ, 
дискусия 

Изложба от 
рисунки, 
макет, табла 

7 Подготвителна част. 
Да формират умения за безопасно 
движение през нощта. Да демонстрират 
адекватни реакции при опасни ситуации 
нощем. Да избират правилното 
поведение към другите участници в 
движението. Да предвиждат с голяма 
точност реакциите на водачите на МПС 
и другите участници в движението през 
нощта. 
Задача за следващия час: Припомни си 
понятията, особеностите и 
последствията при движение с 
ограничена видимост и през нощта. 

На улицата Наблюдение, 
упражнение, 
дискусия, 
демонстрация 

 

8 Оценяване на резултатите постигнати от 
всеки ученик 

Класна стая Тест  

 ВТОРИ СРОК 
 В ЧАСА НА КЛАСА 
9 Дискутиране на целите за II срок. 

Изготвяне на таблица с писмена 
атестация на всеки ученик. Формиране 
на ПС “ Хлъзгав път и спирачен път”.  
Задача за следващия час:  
I отбор –Попитай родителите си дали са 
били участници в ПТП, обясни защо е 
опасно да се кара велосипед по хлъзгав 
път; 
II отбор – Наблюдавай какви опасности 
дебнат пешеходците при движение по 
мокър път. 

Класна стая Наблюдение, 
дискусия, 
моделиране 

Схеми, 
учебни 
тетрадки, 
кръстосло-
вици 

10 Подготвителна част. 
Да разпознават основните пътни знаци 
за регулиране на пътищата при хлъзгав 

Класна стая Моделиране 
на ситуации 

Пътни 
знаци, 
схеми 



път. Да обясняват последствията за 
пешеходци, велосипедисти и водачи на 
МПС от неспазване на правилата и 
знаците. 
Задача за следващия час: По отбори – 
подгответе въпроси към другия отбор на 
какво е необходимо да се обръща 
внимание при движение по хлъзгав път. 

11 Подготвителна част. 
Да демонстрират умения за безопасно 
движение по хлъзгав път. Да избират 
правилното поведение. 
Задача за следващия час: Напиши за 
твое преживяване при пътуване с 
автомобил или велосипед по хлъзгав 
път. 

Спортна 
площадка 

Игри, 
състезание, 
анализ 

 

 В СИП, ЗИП И ИЗВЪН КЛАСНИ ФОРМИ 
12 Подготвителна част. 

Да назовава що е безопасна дистанция 
при хлъзгав път, да обяснява от какво 
зависи, и колко трябва да е тя. Да 
демонстрира вземане на правилно 
решени при нестандартна ситуация. 
Задача за следващия час: Когато карате 
велосипед натиснете спирачки върху сух 
равен път, върху мокър и върху прашен 
или замърсен път. Анализирайте 
разликите. 

На улицата Наблюдение, 
демонстрация 

 

13 Подготвителна част. 
Да изчисляват спирачен път при суха и 
мокра настилка, при определена скорост 
на движение. Да обясняват 
последствията при неспазване на 
необходимата скорост при движение по 
мокра настилка. 
Задача за следващия час: Наблюдавай 
свои съученици как управляват 
велосипед през най близкото 
кръстовище, запомни какви грешки 
допускат. 

Класна стая Анализ, 
дискусия 

Учебни 
тетрадки 

14 Подготвителна част. 
Да формират умения и да демонстрират 
преминаване през кръстовище при 
хлъзгав, кален и заледен път. 
Задача за следващия час: Наблюдавай 
автомобилите, които минават покрай 
теб, опиши случва ли се нещо 
необичайно, когато спират рязко, 
изпреварват или завиват по хлъзгав път. 
Анализирай на какво се дължи това. 

Кръстовище Наблюдение, 
демонстрация 

Велосипед 

15 Подготвителна част. 
Да прогнозират реакциите на водачите 

Класна стая Дискусия, 
казуси 

Учебни 
тетрадки, 



на МПС и другите участници в 
движението по хлъзгав път. 
Задача за следващия час: Да си 
припомнят правилата за движение по 
хлъзгав път. 

магнитна 
дъска 

16 Оценяване на резултатите постигнати от 
всеки ученик. 

Класна 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 използуват тестовете в часовете по БДП е 

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

- учениците решават теста; 
- преподавателя 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. Варна 
Училище: VIII СОУПЧЕ „Александър Сергеевич Пушкин”  
Автори: Татяна Николова Гълъбова, Невяна Кънчева Минчева, Елина Апостолова 

Панайотова 
ТЕСТ ПО БДП 

 
Ученици, въпросите от този тест ще покажат вашите знания и умения по БДП. 
Включени са 10 въпроса, като за всеки верен отговор получавате точки. Някои въпроси имат 
повече от един верен отговор. Верните отговори отбележете с кръстче. 
 

Учебната 200…/200… г. 

Ученик………………………………………………………………………… 

Клас: 7                                  номер: ……                                     Резултат: ………… точки. 

 
1. С каква скорост трябва да пътувате през 
нощта в мъгла? 
       Много бързо. 
       Нито бързо, нито бавно. 
       Със съобразена скорост. 
       Бързо. 
Верния/те отговори отбележете с кръстче. 

2. През зимата при минусови температури, 
при падането на мъгла, възможно ли е да се 
образува скреж или лед на платното за 
движение? 
       Да. 
       Не. 
Верния/те отговори отбележете с кръстче. 



3. С каква скорост трябва да пътувате през 
деня в мъгла? 
       Нито бързо, нито бавно. 
       Бързо. 
       Много бързо. 
       Със съобразена скорост. 
 
 
 
 
 
Верния/те отговори отбележете с кръстче. 

4. При следните пътни условия: мъгла, дъжд, 
сняг, лед, какво трябва да правят 
пешеходците? 
       Да не се съобразяват с пътните условия и 
да пресичат както им е удобно. 
       Да пресичат само на определените за 
това места. 
       Да не пресичат на близко разстояние 
пред приближаващ автомобил. 
       Да не се движат по платното за 
движение. 
Верния/те отговори отбележете с кръстче. 

5. Кое твърдение е вярно? 
       Пешеходците не могат да бъдат 
заслепени. 
       Пешеходците също могат да бъдат 
заслепени. 
Верния/те отговори отбележете с кръстче. 

6. През нощта пешеходец с тъмни дрехи 
отразява само 7% от светлината на фаровете. 
Кога ще стане видим за водача? 
       На опасно разстояние. 
       На безопасно разстояние. 
Верния/те отговори отбележете с кръстче. 

7. Движението с превишена скорост влияе 
ли на спирането на велосипеда? 
       Не. 
       Да. 
 
 
Верния/те отговори отбележете с кръстче. 

8. Как трябва да постъпи водач, който е 
заслепен? 
       Да продължи със същата скорост. 
       Да спре. 
       Да намали скоростта си с готовност да 
спре. 
Верния/те отговори отбележете с кръстче. 

9. Едни и същи разстояния се възприемат 
различно през деня и през нощта. От какво 
зависи това? 
       От дълбочинното зрение. 
       От периферното зрение. 
       От умората на очите. 
Верния/те отговори отбележете с кръстче. 

10. Пътувате с автомобил. Залязващото 
слънце е зад вас. Трябва ли водачът да 
включи къси светлини, въпреки че не е 
настъпил здрач? 
       Да. 
       Не. 
Верния/те отговори отбележете с кръстче. 

 
 

ЛОГИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 
 

№ ВЕРЕН ОТГОВОР ТОЧКИ
1 Със съобразена скорост 10 
2 Да 10 
3 Със съобразена скорост 10 
4 Да пресичат само на определените за това места./ Да не пресичат на 

близко разстояние пред приближаващ автомобил./ да не се движат по 
платното за движение 

10 

5 Пешеходците също могат да бъдат заслепени 10 
6 На опасно разстояние 10 
7 Да 10 
8 Да намали скоростта си с готовност да спре 10 
9 От дълбочинното зрение./ от умората на очите 10 
10 Да 10 

 
 


