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

 
І. Глобална цел на учебно-възпитателния процес 
 

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

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

Глобалната тема “Движение извън населено място и ЖП-прелез”. 
Темата е свързана със статус на децата и учениците (пешеходец извън населено 

място). Предназначена е за формиране на умения за безопасно поведение извън населеното 
място и в района на ЖП-прелез. 

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 осми 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. София 
Училище: 69 СОУ “Д. Маринов” 
Автори: Анета Колева, Людмила Неева, Диана Енева, Петър Петров 

1. Статус "Аз отивам на училище сам": 
- преброй колко лежащи полицая има от училището до първия светофар по твоя 
маршрут към дома; 

- преброй колко пешеходци пресичат неправилно на първата пешеходна пътека 
към дома ти; 

- преброй колко коли минават с несъобразено висока скорост по улицата пред 
училище. 

 
2. Статус "Пътник в личното превозно средство на семейството": 

- преброй колко деца се возят на предната седалка на автомобила на родителите 
си, идвайки на училище; 

- преброй колко ученици идват на училище с автомобил; 
- наблюдавай колко водачи на превозни средства спазват предимството на 
пешеходците. 

 
3. Статус "Пътник в обществен транспорт" 

- наблюдавай колко пътници нарушават равновесното си положение при внезапно 
спиране между две последователни спирки; 

- наблюдавай  и  научи кои са най-опасните места в обществения транспорт, 
- наблюдавай какво е отношението към инвалидите . 

 
4. Статус "Велосипедист" 

- застани до пазарчето. Преброй колко деца карат велосипед без ръце в 
продължение на 10 минути; 

- проучи къде в квартала можеш да караш безопасно велосипед; 
- преброй колко велосипеда се движат близо до езерото на задна гума за един час. 

 
5. Статус "Пешеходец при лоши атмосферни условия": 

- наблюдавай колко автомобила минават през локвите и пръскат пешеходците на 
автобусната спирка, за 15 минути; 

- прецени и преброй колко ученици нямат добра видимост при употреба на 
качулките на якетата; 

- проучи най - удобните улици за движение при силен дъжд по твоя път до 
училище. 

 
6. Статус "Пешеходец извън населено място": 

- преброй колко комбайна минават през главния път във вашето село от 19 до 20 
часа; 

- преброй колко летуващи се движат неправилно извън населеното място където 
почиват за 30 минути; 

- наблюдавай има ли хоризонтална маркировка по този път. 
 

 
 
 
 



ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 
В ОСМИ 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. София 
Училище: 69 СОУ “ Д. Маринов” 
Автори: Анета Колева, Людмила Неева, Диана Енева, Петър Петров 
 

I.ЦЕЛИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП 
 

№ ПОЗНАВАТЕЛНИ СТРУКТУРИ 
ПЪРВИ СРОК 

1 Да разпознава и именова видовете извънградски пътища. 
2 Да описва платно и банкет. 
3 Да обяснява разлика между движение извън населено място през деня, през нощта и 

при намалена видимост. 
4 Да обяснява правилата за движение. 
5 Да демонстрира безопасно движение при намалена видимост. 
6 Да коментира причините за отделните видове конфликти на пътя и да предлага 

решения за предотвратяването им. 
7 Да демонстрира безопасно движение като пешеходец и велосипедист през деня. 
8 Да описва понятията автомобилен път и автомагистрала. 
9 Да разпознава и изброява пътни знаци характерни за тях 
 ВТОРИ СРОК 

10 Да изброява правилата за движение по автомобилен път и автомагистрала. 
11 Да разпознава и именова отделните видове жп. прелези. 
12 Да разпознава основните средства за обезопасяване и сигнализиране на жп. прелез-

бализи, пътни знаци, бариери, светлинни сигнали. 
13 Да обяснява значението на основните средства за обезопасяване и сигнализация на жп. 

прелез. 
14 Да коментира опасностите за участниците в движението при преминаване през жп. 

прелез. 
15 Да описва алгоритми за безопасно движение като пешеходец и велосипедист в района 

на жп. прелез. 
16 Да демонстрира безопасно движение като пешеходец в района на жп. прелез. 
17 Да демонстрира безопасно движение като велосипедист в района на жп. прелез. 

 
 
 
 
 



2.СЪДЪРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО 
БДП 
 
№ ДЕЙНОСТ НА ОБУЧАВАНИТЕ МЯСТО МЕТОДИ СРЕДСТВА
 ПЪРВИ СРОК 

1. Дискутиране на целите за първия срок. 
Изготвяне на таблица с писмена атестация за 
всеки ученик. Разделяне на класа на два отбора. 
Избор на капитани на отборите. Формиране на 
познавателна структура "извънградски пътища, 
платно и банкет". 
Поставяне задачи за следващия час. 

Класната стая Наблюдение, 
дискусии 

Филм, 
табла, 
учебни 
тетрадки 

2. Подготвителна част. , 
Да се упражняват върху разпознаване на 
извънградски пътища. Формиране на ПС 
"особености на движението извън населено 
място през деня и през нощта". Формиране на 
ПС "особености на движението извън населено 
място при намалена видимост. 
Поставяне задачи за следващия час. 

Класната стая Дискусии, 
наблюдение 

Филм, 
табла, 
учебни 
тетрадки 

3. Подготвителна част. 
Да се упражняват върху намиране разликите 
между причините за конфликт на пътя извън 
населено място и в него. Да се упражняват върху 
намиране разликите между причините за 
конфликт на пътя при движение през деня, през 
нощта и при намалена видимост. 
Поставяне задачи за следващия час. 

Класната 
стая, на 
улицата 

Наблюдение, 
демонстрация 

Филм, 
табла, 
учебни  
тетрадки 

4. Подготвителна част. 
Да обясняват особеностите на движение извън 
населено място. Формиране на ПС "правила за 
движение извън населено място през деня и през
нощта". Формиране на ПС "правила за движение 
извън населено място при намалена видимост". 
Поставяне задачи за следващия час. 

Класната стая Наблюдение, 
дискусии 

Филм, 
табла, 
учебни 
тетрадки 

5.   Подготвителна част. 
Демонстрация на безопасно движение при 
намалена видимост в квартала.  
Поставяне задачи за следващия час. 

На улицата Наблюдение, 
демонстрация 

 

6.    Подготвителна част. 
Формиране на ПС "автомобилен път и 
автомагистрала". 
 Поставяне задачи за следващия час. 

Класната 
стая, уч. 
двор 

Наблюдение, 
дискусии 

Табла, 
учебни 
тетрадки 

7.    Подготвителна част. 
Формиране на ПС "пътни знаци характерни за 
автомобилен път и автомагистрала". 
Поставяне задачи за следващия час. 

Класната стая Наблюдение, 
демонстрация  

Табла, 
учебни 
тетрадки  

8.    Решаване на тест. Оценяване на резултатите  
постигнати от всеки ученик. 

Класната 
стая 

Тест  

 ВТОРИ СРОК 
9. Дискутиране на целите за втория срок. Класната Наблюдение, Филм, 



Изготвяне на таблица с писмена атестация за 
всеки ученик. Формиране на ПС "правила за 
движение по автомобилен път и 
автомагистрала".  
Поставяне задачи за следващия час. 

стая дискусии табла, 
учебни 
тетрадки 

10. Подготвителна част.  
Да се упражняват върху обозначаване на 
автомобилен път и автомагистрала с пътни 
знаци. Формиране на ПС "жп.  прелез".  
Поставяне задачи за следващия час. 

Класната 
стая 

Наблюдение, 
дискусии 

Филм, 
табла, 
учебни 
тетрадки 

11. 
       

Подготвителна част. 
Формиране на ПС "средства  за обезопасяване и  
сигнализация на жп. прелез - бализи, пътни 
знаци,  бариери,светлинни  сигнали".  
Поставяне задачи за  следващия час. 

Класната 
стая 

Наблюдение, 
дискусии 

Филм, 
табла, 
учебни 
тетрадки 

12. 
       

Подготвителна част. 
 Да се упражняват върху обозначаване на жп. 
прелези. Да се упражняват върху описване на 
алгоритми за безопасно движение на пешеходци 
в района на жп. прелез. 
Поставяне задачи за следващия час. 

Класната 
стая 

Наблюдение, 
дискусии 

Филм, 
табла, 
учебни 
тетрадки   

13. 
       

Подготвителна част. 
 Жп. прелези в района, в  който живеем. Жп. 
гара "Искър". Да коментират конфликт в района 
на жп. прелеза. Да предложат решения за 
предотвратяване на конфликта. 
Поставяне задачи за следващия час. 

Класната 
стая, Жп. 
гара "Искър"  

Наблюдение,
дискусии 

Филм, 
табла, 
учебни 
тетрадки 

14.   Подготвителна част. 
 Да наблюдават опасностите за пешеходци в 
района на жп. гара "Искър".  
Поставяне задачи за  следващия час. 

Жп. гара 
"Искър" 

Наблюдение,
дискусии, 
демонстрация  

 

15.   Подготвителна част. 
 Да наблюдават поведение в района на жп. гара. 
Да коментират проведеното  наблюдение.   
Поставяне задачи за  следващия час. 

Жп. гара  
"Искър", 
Класната 
стая 

Наблюдение, 
дискусии 

Скици 

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

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 
Училище: СОУ “Васил Левски” 
Автори: Семра Вели Идриз, Милен  Георгиев Кънев, Невин Шевкет Рамадан, Огнян 

Петров Пантев, Иванка Стойчева Желязкова, Иван Красимиров Иванов, Маринка Георгиева 
Милушева, Рамадан Джезми Расим, Нели Георгиева Костадинова, Стефка Петкова Василева, 
Йордан Иванов Захариев, Петър Василев Донев 
 

Тест по БДП 
 

Учебна 2005/2006 година 
 

Ученик:..................................................................................... 
Клас:.................  Номер:...................................Резултат:............точки 
 
1. Кои от изброените пътища са извънградски пътища? 

o Улица 
o Главен път 
o Второкласен път 
o Булевард 
o Автомагистрала 

Верния/те отговори отбележете с кръстче. 
 

2. Кои от изброените пътища са градски пътища? 
o Булевард  
o Главен път 
o Второкласен път  
o Улица 
o Автомагистрала 

Верния/те отговори отбележете с кръстче. 
 

3. Какво е ,,разрешена максимална скорост”? 
o Всяка скорост, по-висока от разрешената максимална скорост 
o Най-високата скорост, с която може да се движи превозното средство, спазвайки 

общото ограничение за скоростта 
o Тази скорост, която дава възможност на водача да владее превозното средство в 

конкретната пътна и метеорологична обстановка и при възникване на опасност да 
може да намали скоростта или да спре, за да избегне пътно транспортно 
произшествие(ПТП). 

Верния/те отговори отбележете с кръстче. 
 
4. В коя част на пътя трябва да се движат пешеходците извън населено място? 

o По банкета по посока на движението на МПС 
o По банкета срещу посоката движението на МПС 
o По платно за движение 

Верния/те отговори отбележете с кръстче. 
 
5. Изпреварването е забранено: 

o На пътища с двупосочно движение 
o През нощта  



o При намалена видимост 
Верния/те отговори отбележете с кръстче. 
 
6. При мъгла автомобилите трябва да се движат с включени: 

o Габаритни светлини 
o Къси светлини 
o Дълги светлини 

Верния/те отговори отбележете с кръстче. 
 
7.С какъв вид знаци се сигнализират ЖП прелезите? 

o Предупредителни  
o Забранителни 
o Указателни 

Верния/те отговори отбележете с кръстче. 
 
8. Кое от твърденията е вярно? 

o При мъгла през нощта автомобилите трябва да се движат много бавно 
o При мъгла през нощта автомобилите трябва да се движат бързо 
o При мъгла през нощта автомобилите трябва да се движат със съобразена скорост 

Верния/те отговори отбележете с кръстче. 
 
9. Водачът може да премести превозно средство, с което е извършено транспортно 
произшествие само ако: 

o Няма пострадали хора и МПС може да се движи на свободен ход 
o С пътна маркировка е забранено спирането на това място 
o Движението на пътя е двупосочно. 

Верния/те отговори отбележете с кръстче. 
 
10. Кого наричаме участник в ПТП? 

o Всеки, който е пострадал при произшествие 
o Всеки, който се намира на пътя в този момент 
o Всеки, който с поведението си е допринесъл за настъпването на произшествието. 

Верния/те отговори отбележете с кръстче. 
 
 

ЛОГИЧЕСКО ОПИСАНИЕ 
 

№ ВЕРЕН ОТГОВОР ТОЧКИ 
1 Главен път, Второкласен път, Автомагистрала 10 
2 Улица, Булевард 10 
3 Най-високата скорост, с която може да се движи превозното 

средство, спазвайки общото ограничение за скоростта 
10 

4 По банкета срещу посоката движението на МПС 10 
5 При намалена видимост 10 
6 Къси светлини, Дълги светлини 10 
7 Предупредителни 10 
8 При мъгла през нощта автомобилите трябва да се движат със 

съобразена скорост 
10 

9 Няма пострадали хора и МПС може да се движи на свободен 
ход 

10 

10 Всеки, който с поведението си е допринесъл за настъпването на 
произшествието. 

10 

 


