
ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 
ПО ПЪТИЩАТА В ТРЕТА (ЧЕТВЪРТА) ГРУПА 

 
І. Глобална цел на учебно-възпитателния процес 

 
“ВЪЗПИТАНИЕ НА ТРАНСПОРТНА КУЛТУРА И ФОРМИРАНЕ НА 

УМЕНИЯ ДА СЕ ОПАЗЯТ ЖИВИ НА ПЪТЯ” 
 

В трета (четвърта) група постигането на целта е планирано да продължи да се 
формира чрез Глобалната тема “Уча се сам да се движа безопасно”. 

Темата е предназначена за формиране на умения за разпознаване и назоваване на 
опасните и безопасни места в средата, в която детето се движи с придружител. 

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 в трета (четвърта) 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. 

 
 
 
 
 



ПРИМЕРНИ РАЗРАБОТКИ 
 
Населено място: с. Динката, с. Лесичово 
Детска градина: ПДГ с. Динката 
Автори: Петрунка Давидова Стайкова, Атанаска Любенова Дачинова 
Детска градина: ЦДГ с. Лесичово 
Автори: Василка Иванова Гавазова 

 
Проблеми за самостоятелна работа за всеки статус 

 
1. Статус „Аз отивам на ДГ с придружител". Когато отиваш в ДГ с мама: 

- запомни по кои улици се движиш; 
- запомни и опиши покрай кои сгради минаваш; 
- преброй колко пъти пресичаш улици и кръстовища. 

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

- наблюдавай родителите си дали поставят предпазните колани; 
- наблюдавай пешеходците, които пресичат и попитай баща си кой пресича 
неправилно и защо; 

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

 
3. Статус „Пътник в обществения транспорт с придружител" 

- наблюдавай как се качват и слизат пътниците в обществения транспорт; 
- проучи кои са опасните места в обществения транспорт; 
- наблюдавай кои от твоите другарчета спазват култура на поведение в 
обществения транспорт. 

 
4. Статус „Пешеходец при лоши атмосферни условия с придружител" 

- попитай майка си кой е най-безопасният маршрут до детската градина, 
когато има поледица и мъгла; 

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

- опиши какво трябва да бъде облеклото ти през тъмната част на денонощието. 
 
5. Статус „Пешеходец извън населеното място с придружител" 

- проучи къде трябва да се движиш извън населеното място; 
- наблюдавай елементите на пътя извън населеното място; 
- преброй колко каруци се движат по пътя извън селото със съответните знаци 
и отражатели. 

 
 

ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО 
ПЪТИЩАТА В ТРЕТА (ЧЕТВЪРТА) 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. 



ПРИМЕРНИ РАЗРАБОТКИ 
 
Автори: Иванка Петрова Димитрова 
 

1. ЦЕЛИ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП 
 

№ ПОЗНАВАТЕЛНИ СТРУКТУРИ 
1. Да разпознава и изброява участниците в движението. 
2. Да изброява опасните и безопасните места на улицата. 
3. Да изброява какво и защо не трябва да върши сам на улицата. 
4. Да обяснява защо и на кои улици е опасно, когато е само. 
5. Да разпознава зрително и слухово превозните средства и да ги наименува. 
6. Да прави вербален разказ на пътната ситуация по картина или серия от картини. 
7. Да демонстрира основните правила за безопасно поведение като пешеходец. 
8. Да описва със свои думи що е пешеходец. 
9. Да изброява правилата, които трябва да спазва пешеходецът. 

 
2. СЪДЪРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО 

ПО БДП 
 

ЧАС ДЕЙНОСТ НА ОБУЧАВАНИТЕ МЯСТО МЕТОДИ СРЕДСТВА
1 Подготвителна част. Упражнения за 

различаване на основните елементи на 
пътната среда. 
Поставяне на задачи за следващия час. 

Занималня Упражнения Табла, 
Дидактични 
игри, 
Моливи 

2 Подготвителна част. Формиране на ПС 
"опасните места на улицата ". 
Поставяне на задачи за следващия час. 

Занималня, 
На тротоара,
На улицата 

Наблюдение, 
Ролеви игри 

Табла 

3 Подготвителна част. Упражнение за 
различаване на опасните места на улицата.
Поставяне на задачи за следващия час. 

Занималня 
На тротоара 
На улицата 

Демонстрация, 
Ролеви игри 

Картина или 
серия от 
картини 

4 Подготвителна част. Формиране на ПС " 
основни правила за безопасно 
поведение като пешеходец ". 
Поставяне на задачи за следващия час. 

Занималня, 
На улицата 

Наблюдение, 
Упражнение 

Табла, 
Моливи за 
оцветяване 

5 Подготвителна част. Упражнения на 
децата за безопасно поведение като 
пешеходец в реална среда. 

На улицата Ролеви игри, 
Демонстрация 

 
 


