
ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 
ПО ПЪТИЩАТА ВЪВ ВТОРА ГРУПА 

 
І. Глобална цел на учебно-възпитателния процес 

 
“ВЪЗПИТАНИЕ НА ТРАНСПОРТНА КУЛТУРА И ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ ДА 

СЕ ОПАЗЯТ ЖИВИ НА ПЪТЯ” 
 

Във втора група постигането на целта е планирано да продължи да се формира чрез 
Глобалната тема “Улично движение”. 

Темата е предназначена за формиране на умения за разпознаване и назоваване на 
участниците в уличното движение, кои къде се движи и други външни характеристики. 

В тази връзка глобалната тема е само средство да се планира и организира учебно-
възпитателния процес в рамките на 5 часа. 

 
ІІ. Съдържание и организация на учебно-възпитателния процес 
 
Съдържанието на обучението във втора група 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 децата, а в края на 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 децата в рамките на 
определените часове чрез съответни дейности.  

В часовете по БДП децата 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 и план за дейностите на обучаемите. 

 
ПРОБЛЕМИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ СТАТУС 

 
Чрез поставянето на проблеми за самостоятелна работа на всяко дете 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. 
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Проблеми за самостоятелна работа за всеки статус 
 
1. Статус “Аз отивам на детска градина с придружител” 

- попитай татко си как се казват улиците, по които минавате, когато идвате на 
детска градина; 

- наблюдавай колко улици пресичате, когато идвате на детска градина с мама; 
- попитай баба си къде трябва да пресечете улицата пред вашия блок, когато 
отивате на детска градина. 

 
2. Статус”Пътник в превозно средство на семейството” 

- наблюдавай дали майка ти си слага предпазния колан, когато те води с кола на 
детската градина; 

- попитай татко си, защо трябва да спира пред пешеходна пътека; 
- попитай татко си, защо някой коли карат на заден ход по бул. Толбухин, и това 
опасно ли е. 

 
3. Статус “Пътник в обществен транспорт с придружител” 

- попитай майка си, къде трябва да застанеш на спирката, когато чакате автобус 
№ 5; 

- наблюдавай с баба си на спирката на пазара, колко хора слизат на улицата, 
когато приближава тролейбус № 20; 

- наблюдавай дали ти отстъпват място в автобуса, когато си с дядо си пътувате с 
автобус №14. 

 
4. Статус “Пешеходец при лоши атмосферни условия с придружител” 

- наблюдавай с татко си при мъгла дали автомобилите карат със включени фарове 
по бул. Бургаско шосе; 

- попитай майка си, когато улицата пред блока ви е замръзнала кои коли се 
движат с висока скорост; 

- попитай дядо си, защо децата вечер трябва да имат светло отразители върху 
дрехите си. 

 
5. Статус “Пешеходец извън населено място с придружител” 

- попитай баба си къде трябва да пресечете пътя Бургас - София, когато отивате 
на разходка в боровата горичка; 

- попитай дядо си, когато ходите на разходка към Моллова гора, къде трябва да се 
движите по пътя; 

- наблюдавай дали каруците се движат най в дясно на пътя, когато с баба отивате 
на разходка към язовира. 

 
 

ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 
ВЪВ ВТОРА ГРУПА 

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

с две колони, съдържаща познавателните структури, които трябва да формират обучаемите 
през годината. 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. 
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1. ЦЕЛИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП 
 

№ ПОЗНАВАТЕЛНИ СТРУКТУРИ 
1. Да изброява безопасните места за игра в квартал “Младост”. 
2. Да изброява опасните места за игра в квартал “Младост”. 
3. Да обяснява, защо трябва да играе на площадката пред блок № 5 в квартал “Младост”. 
4. Да обяснява, защо не трябва да играе на улицата пред блока в който живее. 
5. Да наименува елементите на пътната среда около детската градина. 
6. Да изброява основни правила за безопасно движение по улицата. 
7. Да демонстрира безопасно движение по бул. Чавдар. 
8. Да демонстрира безопасно пресичане на бул. Чавдар. 

 
 

2. СЪДЪРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО 
ПО БДП 

 
ЧАС ДЕЙНОСТ НА ОБУЧАЕМИТЕ МЯСТО МЕТОДИ СРЕДСТВА
1 Дискутиране целите на обучението по 

БДП. Формиране на ПС “улично 
движение”. 
Задачи за следващия час: наблюдавай с 
мама къде играят децата от твоя блок. 

Занималня, 
бул. Чавдар 

Дискусия, 
демонстрация, 
игра 

Табла, 
картинки, 
блок и 
моливи 

2 Подготвителна част. Формиране на ПС 
“опасни и безопасни места за игра”. 
Задачи за следващия час: наблюдавай с 
татко си къде се движат пешеходците и 
къде автомобилите по бул. Чавдар. 

Занималня, 
детската 
площадка 
пред блок 
№ 5 

Демонстрация, 
дискусия, 
игра 

Табла, 
картинки, 

3 Подготвителна част. Да назовава 
елементите на пътната среда. Да обяснява 
кой, къде се движи по бул. Чавдар. 
Задачи за следващия час: попитай 
родителите си как трябва да пресичаш 
улицата пред вашия блок. 

Занималня, 
бул. Чавдар 

Дискусия, 
демонстрация, 
игра 

Табла, 
картинки, 
блок и 
моливи 

4 Подготвителна част. Формиране на ПС 
“правила за безопасно пресичане”. Да 
демонстрират пресичане на улицата до 
детската градина. 
Задачи за следващия час: когато с дядо си 
пресичате улицата пред вашия блок, си 

Занималня, 
улицата до 
детската 
градина 

Дискусия, 
демонстрация, 
игра 

Табла, 
картинки, 
блок и 
моливи 



сменете ролите – той ще е дете, а ти ще го 
учиш как да пресича. 

5 Подготвителна част. Разделяне на отбори: 
I отбор - пешеходци 
II отбор - автомобили 
Състезание – пешеходците демонстрират 
пресичане на улица, като спазват 
правилата и се пазят от автомобилите. 
След това I и II отбор си сменят ролите. 
Награждаване на победителите. 

Модулна 
площадка, 
двора на 
ДГ 

Игри Макет на 
светофар, 
колички, 
велосипеди 

 
 


