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ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО БДП КЪМ ДГ №48 "РАН БОСИЛЕК", ПРЕЗ
УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА
1. Комисията по БДП е избрана на Педагогически съвет и е в състав :

Председател – Донка Димитрова Тодорова
Членове – Иванка Стоянова Илиева
- Иванка Георгиева Ангелова
Цел:
Формиране на общи представи и понятия за уличното движение, за разширяване
знанията на децата и придобиване опит за спазване правилата за безопасност на
движението по улиците . Приложение на нови иновативни стратегии за поставяне основите
на възпитаване на съвременна транспортна култура.
2. Задачи:
- Детето да осъзнае елементите на пътно - транспортната обстановка: пешеходци,

превозни средства, пътни знаци, маркировка, възможни ситуации.
- Формиране на правилна реакция за справяне с възникнали ситуации, съобразно

получените знания и опит.
3. Мероприятия и дейности:

Месец септември
1. Изготвяне на план за работа по БДП по възрастови групи.

2. Провеждане на консултации на учителките за провеждане на различни форми на

обучение по БДП във всички възрастови групи по План за изучаване на правилата за
движение по пътищата за 2021/2022година.
3. Покана към Куклени театри за гостуване с постановки, посветени на БДП.
4. Покана към КАТ - Варна за включване на ДГ №48 "Ран Босилек" в графика за

съвместна работа през предстоящата учебна година и посещение на техен служител.

Месец октомври
1. Обогатяване на електронната папка с тематични и подходящи за възрастта

материали за провеждане на обучаващи ситуации с мултимедия, с цел повишаване
качеството на обучение .
2. Квалификация с педагогическия персонал - запознаване с новите материали по

БДП .
Месец ноември
1. Посещение на учебна ситуация по БДП в Трета и Четвърта група
2. 0формяне и актуализация на кътовете по БДП по групи.
3. Изграждане на подходяща среда във вътрешното пространство на сградата на ДГ

№48'Ран Босилек" за разполагане на тематичните табла и пътни знаци и провеждане
на ситуации по БДП
Месец януари
1. Провеждане на дейности по обезопасяване района около ДГ № 48 "Ран Босилек"

при зимни условия: почистване и опесъчаване при необходимост.
2. Представяне на подходяща постановка от гостуващ куклен театър.
3. Наблюдение на ситуация по БДП в първа група.

Месец февруари
3. 1. Тренинг на децата от Трета и Четвърта група с представител на КАТ на

тема: "Улицата не е място за игра"
2. 0богатяване на учебно-материалната база по БДП.

Месец март
1. Организиране изложба на детски рисунки "Улично движение".
2. Посещение на тематични ситуации в трета и четвърта група групи.

Месец април
1. Освежаване БДП площадката за провеждане на ПИ и ситуации за затвърдяване на

знанията и уменията, придобити в обучението по БДП.

2. Провеждане на "Седмица на безопасно движение"- организиране на състезания

по възрастови групи, свързани с основните правила по БДП.
Месец май
1 .Провеждане на анкета с родителите „Познава ли Вашето дете правилата за
движението по улицата“
2.Провеждане на консултации на учителките при извършване на диагностиката за
представите и уменията на децата по БДП и обобщаване на резултатите.

Месец юни
1.Отчитане резултатите от изминалата учебна година по БДП пред Педагогическия
съвет.
2.Предлагане на обсъждане и приемане план за следващата учебна година.

