
ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТНА ДЪГА“ 
С. МАРИНКА, УЛ. „ЛАЗАР МАДЖАРОВ“ 4Б 

 

Разпределение на темите по БДП  – III  ППГ „Моряче” 

за 2021/2022 учебна година 

Глобална цел : Изграждане на елементарни общи представи за пътното движение и начални умения за 

безопасно придвижване на децата като пешеходци. 

Основни задачи:  

1.Формиране на система от социални знания, умения и навици, необходими за успешна адаптация към условията и движението по 

пътя. 

2.Запознаване на децата с опасностите по пътя, начините на тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен 

характер, предизвикани от уличното движение. 

Седмица Тема Ядро Очаквани резултати, знания , умения, отношения 

2 

Моят път до детската 

градина 

 

ОС / Социална и здравословна 

среда 

Разбира предназначението на обществени сгради в близката среда. 

Показва познаване на правила за движение по улицата 

14 
Внимание! Улица 

 

ОС /Социална и здравословна 

среда 

Показва познаване на правила за движение по улицата.  

Пресъздава в ситуативни игри правилата за движение и поведение 

на улицата. 

20 
Безопасността на детето 

 

ОС /Социална и здравословна 

среда 

Разговор – беседа и презентация на тема „Внимание – опасност”- 

запознаване на децата с опасностите по пътя, начините на тяхното 
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предотвратяване  и защита на човека от въздействия с опасен 

характер, предизвикани от уличното движение. 

26 
Превозни средства 

Трета група 

КТ / Обработване на материали, 

съединяване и свързване 

 Работи с хартия и други материали и инструменти, като ги подбира 

и комбинира. 

Закрепва чрез лепене и получава обемен образ. 

Включва модела в игрови дейности. 

28 

Пешеходци и 

автомобили 

Трета и четвърта група 

КТ /Конструиране и моделиране 

Изработване на колективни изделия . рисунки , макети по БДП и 

изложба на произведенията. 

31 

Разпознавам пътните 

знаци 

 

ФК / Спортно-подготвителна 

двигателна 

Спортни състезателни игри.  Изпълнява комбинации от различни 

видове бягане с други естествено-приложни 

движения.Демонстриране на практически умения и елементарни 

общи представи за пътното движение и начални умения за 

безопасно придвижване като пешеходци и велосипедисти. 

 

 


