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Организация на възпитателно-образователният процес:  

 

Възпитателно-образователният процес по БДП ще се провежда съгласно:  

 

1. Концепцията на възпитанието и обучението по БДП в детската градина и българското училище и 

Системата от Мерки на МОН за безопасност на движението по пътищата. 

2. Учебните програми по БДП за всяка възрастова група.  

3. Възпитанието и обучението по БДП се планира и провежда във времето за педагогически ситуации 

и във времето за допълнителни форми и игрова дейност от учителите на групите.  

4. При подготовка на заниманията по БДП учителите използват: специализирана литература, 

помагала, учебно-методически табла, обучителни филми, презентации и други. 

 

ЦЕЛ: Формиране у децата на съзнателно и отговорно отношение към въпросите свързани с БДП, 

придобиване на основни компетентности за разпознаване и преценка на основни ситуации и фактори 

при тяхното участие в движението по пътя, опазване на живота и здравето на децата в качеството им 

на пешеходци. 

 

 ЗАДАЧИ:  
1. Изграждане на компетентности за поведение на пътя, основани на знания, умения и отношения. 

2. Запознаване на децата с опасностите по пътя, начините за тяхното предотвратяване и защита на 

човека от въздействия с опасен характер, предизвикани от уличното движение. 

3. Създаване на условия за безопасно придвижване на децата от детската градина до дома им. 

4. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване 

качеството на възпитателно-образователния процес. 

5. Постоянен контакт между детската градина и семейството за успешно овладяване на правилата по 

БДП. 

 

 

 

Дейности за изпълнение на основните цели и задачи:  

 

1.Общи/ администартивни:  

 

1.1 Изготвяне на план за работа през учебната 2021-2022 година. 

1.2 Приемане на плана по БДП за 2021-2022 уч.година на заседание на Педагогическия съвет. 

1.3. Предоставяне на информационен материал на учителите във връзка с Национална стратегия 

2021-2030 за безопасност на движението по пътищата в Република България от 26.06.2020 год. 

1.4 Изостряне на родителското внимание към опасностите на пътя, изисквайки повишена 

отговорност и грижа от тяхна страна за опазване на живота и здрaвето на децата. Публикуване на 

стратегията в различни информационни портали за комуникация с родители в ситуация на 

„извънредна епидемична обстановка “. 

1.5. Залагане на иструктаж по БДП за служителите на ДГ № 7 в Правилника за здравословни и 

безопасни условия на труд (начален и периодичен) съгласно дейността на Комисия „Условия на 

труд“. 

 

 

2. Обогатяване на образователната среда по БДП: 

 

2.1. Създаване на методичен кабинет „ Безопасна стая “ и оборудването му с различни дидактични 

материали – настолни игри, пъзели, табла, музикално оформление и др.  
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2.2. Закупуване и/или изработване на табла за онагледяване движението по пътищата, светофар, 

пътни знаци и учебни помагала като източник на материали за планиране на заниманията по БДП. 

2.3. Избор на площи от дворното пространство на ДГ (основна сграда и филиал), които да послужат 

за бъдещо изрисуване на хоризонтална маркировка за целите на обучението по БДП в детската 

градина. 

 

 

3. Координационни и консултативни дейности с учители: 

 

3.1. Планиране на образователно съдържание; 

3.2. Участие на учителите в обучителни дейности. 

 

 

4. Дейности с децата:  
 

4.1. Провеждане на обучаващи, игрово-познавателни и практически ситуации по БДП, които са 

интегративно обвързани с образователните направления. 

Срок: постоянен, съгласно годишния план по БДП. 

Осъществяват се от: учителите по групи. 

 

4.2. Преподадените знания се отразяват ежеседмично в дневниците на групите. 

Срок: постоянен. 

Осъществява се от: учителите по групи. 

 

4.3. „Пешеходци и автомобили” – изработване на колективни изделия – рисунки, макети по БДП и 

изложба на произведенията в сградите на ДГ № 7. 

 

4.4. Презентация „Внимание опасност” на тема „Безопасността на детето” – презентиране пред 

децата на образователни филми за съпътстващите опасности на пътя. Онагледяване на рисковете за 

участниците в движението по пътищата и произтичащите от това мерки за безопасност. 

 

4.5. „Движението по улицата има свои правила” - игрово-познавателни и практически упражнения 

по БДП, решаване на казуси.  

 

4.6. Участие на децата в празници и състезания с участие на гост-полицай от РПУ, участия в 

конкурси за детски рисунки и др. 

 

Глобалната цел на възпитателно–образователния процес по БДП изисква при децата от I-ва до IV –

та възрастова група е: да се изградят базисни представи и понятия за пътното движение и начални 

умения за безопасно придвижване като пешеходци. Тази глобална цел се конкретизира, както 

следва:  

- Развиване сензориката на децата (възприемане и различаване на цветове и форми, движение, 

анализиране на информация от светлинни и звукови сигнали);  

- Различаване на улично платно и тротоар;  

- Да знаят кой къде се движи;  

- Да знаят, че не трябва да се движат сами;  

- Да знаят къде е опасно да се движат и защо;  

- Да умеят да се ориентират в елементарна пътна ситуация;  

- Да се спазват определени правила при движение;  
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- Да знаят къде е опасно и безопасно да се играе;  

- Да умеят да се предвижват самостоятелно на къси разстояния;  

- Да правят елементарни констатации на наблюдавана пътна ситуация;  

- Да търсят и откриват пътни знаци и сигнали за пешеходците . 

 

Съгласно Наредба №5 за ПВ от 2016 г. , обучението по БДП в съдържателен план присъства в 

образователното направление Околен свят.  

Осъществява се чрез развиване на интегративни връзки с направленията: Български език и 

литература, Математика, Изобразително изкуство, Конструиране и технологии,  Физическа култура 

и Музика. 

 

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТЕМИТЕ по БДП по възрастови групи 

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

Основна форма на педагогическо взаимодействие: 

 

ГРУПА 

 

ОН 

 

Тема  

 

Период на провеждане 

 

 

 

 

 

I-ва група 

‚,Златно петле‘‘ 

OС                                 

 

1.“Пътувам с мама и тати” 

 

м.  ноември 

 

КТ 2.“Влакче” м.   януари 

ИИ 

 

3.“Светофар” м.   февруари 

БЕЛ 

 

4.“Разпознавам звук и цвят” 

 

м.   март 

  

ФК 5.“Детски автомобил” м.   април 

 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: 

 месец ноември - тема: „Моята улица“ 

1-ва седмица – Наблюдение от двора на ДГ и назоваване на улица, платно, тротоар. Кой къде 

се движи? 

2-ра седмица – Куклен етюд „Кой къде се движи?“ 

3-та седмица – ДИ „Може ли това?“ (кой къде се движи) 

4-та седмица – Игрово-познавателни ситуации, ПИ 

 

 месец декември – тема: „Тротоар“ 

1-ва седмица – Куклен етюд „Зайко/мечо/друг герой в големия град“ 

2-ра седмица – Кой човек е пешеходец? (разговор по картинна опора) 

3-та и 4-та седмица – Песен „Тротоар“ 

 

 месец януари – тема „Пешеходната пътека“ 
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1-ва седмица – Наблюдение от двора на ДГ на движението по тротоара, кой къде се движи 

(затвърждаване) 

2-ра седмица – куклен етюд „Мечо по пешеходната пътека“, табло с улици (разговор) 

3-та седмица – оцветяване на тематична картинка 

4-та седмица – игрово-познавателни ситуации, ПИ 

 

 месец февруари – тема: „Спирката на автобуса“ 

1-ва седмица – песен „Чудният рейс/Колелата на автобуса“ 

2-ра седмица – куклен етюд „Спирката на Мечо“, песен „Чудният рейс/Колелата на 

автобуса“ 

3-та седмица – СРИ „Моята спирка/Чакам автобуса“ 

4-та седмица – оцветяване на тематична картинка 

 

 месец март – тема: „Светофар“ 

1-ва седмица – аз познавам цветовете – червено – жълто – зелено (ДИ за сортиране по цвят) 

2-ра седмица – куклен етюд „Мечо и светофара“ 

3-та седмица – колко очи има светофарът? – оцветяване на тематична картинка 

4-та седмица – ПИ „На червено спри, на зелено премини“ 

 

 месец април – тема: „Къде играят децата“ 

1-ва седмица – наблюдение на детската площадка; въвеждане на понятието „безопасно“ 

2-ра седмица – куклен етюд „Мечо играе безопасно“ 

3-та седмица – ДИ „Да помогнем на Мечо да пресече“ – затвърждаване на началните 

представи за пешеходна пътека/светофар 

4-та седмица – ПИ „На червено спри, на зелено премини“ 

 

 месец май – тема: „Аз се разхождам, пътувам, играя“. Затвърждаване на началните 

представи чрез познати куклени етюди, ПИ, песен „Тротоар“, СРИ. 

 

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

Основна форма на педагогическо взаимодействие: 

 

Група 
 

 

ОН 

 

Тема 

 

Период на провеждане 

 

 

 

II ‚,Слънчице‘‘ 

 

 

OС                                 

 

1.“Щом порасна” 

 

м.  януари 

 

КТ 2.“Нашата улица” м.   февруари 

ОС 

 

3.“На улицата” м.   март 

БЕЛ 

 

4.“Моят велосипед” 

 

м.   април 

  

ФК 5.“Превозни средства” м.   май 
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Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: 

 месец октомври - тема: „Моята улица“ 

1-ва седмица –„Измислици – премислици“ (Кой къде се движи - беседа по нагледна опора, 

споделяне на личен опит). 

2-ра седмица – ДИ или СРИ „На кого да помогнем?“ (кой къде трябва да се движи) 

3-та седмица – Песен „Тротоар“ 

4-та седмица – Игрово-познавателни ситуации, ПИ 

 

 месец ноември – тема „Пешеходец“ 

1-ва седмица – Кой човек е пешеходец и къде се движи? Беседа по картинна опора, ПИ с 

правила 

2-ра седмица – Куклен етюд „Зайко/мечо/друг герой в големия град“, бесеца, ПИ с правила 

3-та и 4-та седмица – „Тротоарът е мой приятел“: песен „Тротоар“, ПИ с правила, гатанки, 

оцветяване на тематични картини 

 

 месец декември – тема „Пешеходната пътека“ 

1-ва седмица – Наблюдение от двора на ДГ на движението по тротоара, кой къде се движи 

(затвърждаване) и разпознаване на пешеходна пътека. 

2-ра седмица – куклен етюд „Мечо по пешеходната пътека“, табло с улици (разговор) 

3-та седмица – оцветяване на тематична картинка, песен „Деца по зебрата“ 

4-та седмица – ПИ и/или състезателни игри с правила, песен „Деца по зебрата“ 

 

 месец януари – тема: „Светофар“ 

1-ва седмица – куклен етюд „Мечо и светофара“, активизиране на познанията за светофар 

2-ра седмица – ДИ „Светофари – при сигнал се вдигат зелено, жълто или червено“ 

3-та седмица – Колко очи има светофарът? – оцветяване на тематична картинка, песен 

„Светофар“, ПИ с правила 

4-та седмица – ПИ „На червено спри, на зелено премини“, други ПИ с правила, песен 

„Светофар“ 

 

 месец февруари – тема: „Зная да пресичам“ 

1-ва седмица – автобусна спирка (беседа по нагледна опора, споделяне на собствен опит), 

песен „Чудният рейс/Колелата на автобуса“, знак за автобусна спирка, как пресичам 

2-ра седмица – полез, знак за подлез (беседа по табло), СРИ „Пресичам през подлеза“ 

3-та седмица – куклен етюд „Спирката на Мечо“, песен „Чудният рейс/Колелата на 

автобуса“, ПИ 

4-та седмица – оцветяване на тематична картинка. 

 

 месец март – тема: „Превозни средства“/вкл. Превозни средства със специален режим/ 

1-ва седмица – Кой вози хората? – автомобил, автобус, влак, самолет; песен, ДИ, ПИ 

2-ра седмица – ПДИ „Всеки в своя автомобил“ 

3-та седмица – Кой има сирена? – линейка, полицейска кола, пожарна кола, ДИ „Познай 

сигнала!“ 

4-та седмица – оцветяване на тематична картинка, ДИ „Познай сигнала!“, ПИ с правила 

 

 месец април – тема: „Да се запознаем с пътните знаци“ 

1-ва седмица – знак „STOP”, беседа по табло, ПИ с правила 

2-ра седмица – знак „Пешеходна пътека”, беседа по табло, ПИ с правила 

3-та седмица – знак „Подлез”, беседа по табло, ПИ с правила 
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4-та седмица – знак „Велоалея”, беседа по табло, ПИ с правила 

 

 месец май – тема: „Аз се разхождам, пътувам, играя“. Затвърждаване на началните 

представи чрез познати куклени етюди, ДИ, ПИ с правила, песен „Тротоар“, песен 

„Светофар“,СРИ, оцветяване. 

 

 

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

Основна форма на педагогическо взаимодействие: 

 

Група 
 

 

ОН 

 

Тема 

 

Период на провеждане 

 

 

III-та група 

„Звездичка“ 

 

 

III a “Пчеличка“ 

 

ОС 

 

"Моята улица"  

"И улицата има правила" 

м. октомври 

  

КТ "Нашият квартал" м. декември 

 

КТ/ 

ИИ                   

 

"Превозни средства на пътя" м. януари 

КТ/ 

ИИ 

 

"Превозни средства във въздуха и 

водата" 

м. февруари  

 КТ Пътни знаци м. март 

 КТ/ 

ИИ 

"Кръстовище" м. април 

 ОС "Умея ли да се пазя" м. май 

 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: 

 месец октомври - тема: „Пътят до ДГ“ 

1-ва седмица –„Измислици – премислици“ (споделяне на личен опит, нагледна опора и 

насочващи въпроси в рамките на беседа). 

2-ра седмица – Как дойдох в ДГ? (тротоар, пешеходна пътека, транспортно средство, беседа), 

песен „На улицата щом си“ 

3-та седмица – Песен „На улицата щом си“, песен „Тротоар“, ПИ с правила 

4-та седмица – ПИ с правила, ДИ, беседа по нагледна опора или дидактичен макет 

 

 месец ноември – тема „При бордюра спри“ 

1-ва седмица – ДИ „По тротоара“, беседа по картинна опорта/дидактично табло/, детето се 

учи да пресича, оглеждайки се наляво, надясно и отново наляво преди това. 
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2-ра седмица – ПИ „Пресичай с мен!“ – детето усвоява начини на пресичане, при светофар, 

при пешеходна пътека, правило за пресичане: оглежда се пъво наляво, след това надясно и 

отново на ляво преди да пресече; песен „На улицата щом си“. 

3-та седмица – оцветяване на тематична картинка, песен „Деца по зебрата“, песен „На 

улицата щом си“ 

4-та седмица – ДИ „Знаеш ли как?“, моделиране/оцветяване, песен „На улицата щом си“. 

 

 месец декември – тема: „Светофар“ 

1-ва седмица – стих „Светофар – другар“, беседа с нагледна опора/дидактично табло, песен 

„Светофар“. 

2-ра седмица – видове светофари – за пешеходци и за автомобили (цветове, разпознаване, 

дидактично табло), оцветяване на тематична картинка, песен „Светофар“. 

3-та седмица – Ситуационна беседа „Какво ще се случи, ако ...?“, песен „Светофар“, ПИ с 

правила 

4-та седмица – ПИ „На червено спри, на зелено премини“, други ПИ с правила, разказ по 

темата или фантазен разказ по картинна опора. 

 

 месец януари – тема: „Превозни средства“ 

1-ва седмица – беседа „Кой вози хората?“ – автомобил, автобус, тролей, влак, самолет, песен 

„На улицата щом си“, конструиране на автомобил от подходящ конструктор или от картоф и 

морков и др. 

2-ра седмица – беседа „Кой има сирена“ – линейка, полицейска кола, пожарна кола 

(превозни средства със специален режим), ДИ „Познай сигнала!“, СРИ  

3-та седмица – беседа за товарните превозни средства; оцветяване на тематични картинки, 

конструктивни игри или апликиране.  

4-та седмица – автодидактични игри, апликиране/оцветяване на превоздни средства/макети. 

 

 месец февруари – тема: „По земя, въздух и вода“ 

1-ва седмица – видове превозни средства според мястото им на придвижване, беседа по 

дидактично табло, оцветяване/апликиране/изготвяне на плакат, автодидактична игра. 

2-ра седмица – движение на превозните средства по улицата – беседа по макет или 

дидактично табло, песен „На улицата щом си“, ПИ на детската площадка 

3-та седмица – Кой има сирена? – линейка, полицейска кола, пожарна кола, ДИ „Познай 

сигнала!“ 

4-та седмица – оцветяване на тематична картинка, ДИ „Познай сигнала!“, ПИ с правила 

 

 месец март – тема: „Пътните знаци са наши помощници“ 

1-ва седмица – знак „STOP”, беседа по табло, ПИ с правила 

2-ра седмица – знак „Пешеходна пътека”, беседа по табло, ПИ с правила 

3-та седмица – знак „Подлез”, беседа по табло, ПИ с правила 

4-та седмица – знак „Велоалея”, беседа по табло, ПИ „Карам колело безопасно“, други ПИ с 

правила 

 

 месец април – тема: „Къстовище“ 

1-ва седмица – беседа „Как се пресича на кръстовище“, наблюдение, ПИ, ДИ, изобразителна 

дейност 

2-ра седмица – светофар, пешеходна пътека – затвърждаване в контекста на кръстовището, 

изобразителна дейност, макет на кръстовище, куклени етюди, песен „На улицата щом си“. 

3-та седмица – ДИ „Правилно ли е това?“, ПИ „Пресичай с мен“, ДИ „Спри, за да премина“, 

стих „Светофар – другар“, тематични разкази/приказки. 
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4-та седмица – беседа „Улицата не е за игра“ – опасности и безопасни места, безопасният път 

от дома до ДГ или детската площадка, споделяне на собствен опит, ПИ с правила. 

 

 месец май – тема: „Аз пътувам“ 

1-ва седмица – личен транспорт: автомобил – как децата пътуват в него, правило за седалка и 

колан, песен, стих, тематичен разказ. 

2-ра седмица – обществен транспорт: автобус/тролей – как се пътува безопасно в автобус, 

автобусна спирка, знак за автобусна спирка, никога не пресичаме пред или зад спрял 

автобус/тролей и т.н. Песен „Чудният автобус“, песен „Трите златни правила“.  

3-та седмица – ДИ „Правилно ли е това?“, ПИ „Пресичай с мен“, песен „Трите златни 

правила“ 

4-та седмица – ПИ с правила, конструктивни игри, изобразителна дейност, други. 

 

 

ЧЕТВЪРТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 

 

 

Група 
 

 

ОН 

 

Тема 

 

Период на провеждане 

 

 

 

 

 

IV-та група 

 

‚,Златна 

рибка‘‘ 

 

IV a „Дъга“ 

OС                                 

 

„Моят път до детската градина“ 

 

м. октомври 

 

ОС 

 

„ Пътници и пешеходци “ м. ноември 

КТ 

 

„Автобус. Автогара “ 

 

м. декември 

КТ/ 

ИИ 

„ Пътни знаци “ м. януари 

ОС „ Безопасният велосипед“ м. февруари 

КТ „ Кръстовище “ м. март 

ОС „ Градът, в който живея “ 

/ „ В училище “/  

м. април 

 

 

 

 

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие: 

 месец октомври - тема: „Пътят до ДГ“ 

1-ва седмица –„Измислици – премислици“ (споделяне на личен опит, нагледна опора и 

насочващи въпроси в рамките на беседа). 

2-ра седмица – Как дойдох в ДГ? (тротоар, пешеходна пътека, транспортно средство, беседа), 

песен „На улицата щом си“ 
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3-та седмица – Песен „На улицата щом си“, песен „Тротоар“, ПИ с правила 

4-та седмица – ПИ с правила, ДИ „Кое е правилно?“, гатанки 

 

 месец ноември – тема: „Превозни средства“ 

1-ва седмица – беседа „Кой вози хората?“ – автомобил, автобус, тролей, влак, самолет, песен 

„На улицата щом си“, конструиране на автомобил от подходящ конструктор или от картоф и 

морков и др. 

2-ра седмица – беседа „Кой има сирена“ – линейка, полицейска кола, пожарна кола 

(превозни средства със специален режим), ДИ „Познай сигнала!“, СРИ  

3-та седмица – беседа за товарните превозни средства; оцветяване на тематични картинки, 

конструктивни игри или апликиране.  

4-та седмица – автодидактични игри, апликиране/оцветяване на превоздни средства/макети. 

 

 месец декември – тема: „Аз пътувам“ 

1-ва седмица – личен транспорт: автомобил – как децата пътуват в него, правило за седалка и 

колан, песен, стих, тематичен разказ. 

2-ра седмица – обществен транспорт: автобус/тролей – как се пътува безопасно в автобус, 

автобусна спирка, знак за автобусна спирка, никога не пресичаме пред или зад спрял 

автобус/тролей и т.н. Песен „Чудният автобус“, песен „Трите златни правила“.  

3-та седмица – ДИ „Правилно ли е това?“, ПИ „Пресичай с мен“, песен „Трите златни 

правила“ 

4-та седмица – ПИ с правила, конструктивни игри, изобразителна дейност, други. 

 

 месец януари – тема: „Пресичам безопасно“ 

1-ва седмица – песен „Трите златни правила“, беседа с нагледна опора/дидактично табло, 

песен „Светофар“, видове светофари – за пешеходци и за автомобили, оцветяване на 

тематична картинка. 

2-ра седмица – художествена литература („Синият светофар“ от Джани Родари, 

„Автомобилно състезание в гората“ на изд.Фют и др.) 

3-та седмица – Пътни знаци „STOP”, „Пешеходна пътека“, „Подлез“, „Велоалея“ – беседа по 

табло, ПИ с правила, СРИ 

4-та седмица – други пътни знаци, които познаваме (предупредителни, забранителни и т.н.), 

песен „Пътни знаци“, беседа по дидактично табло/презентация. 

 

 

 месец февруари – тема: „Пътното движение“ 

1-ва седмица – ДИ „Познай по звука“ – различаване и назоваване на различни 

шумове/звукове от пътното движение 

2-ра седмица – разказ по картинна опора „Приключения с поука“, песен „Пътни знаци“, др. 

3-та седмица – рисуване, изложба. 

4-та седмица – велосипед: знак за велоалея, приказка „Франклин и каската за велосипед“ 

(възприемане и преразказ), др. 

 

 

 месец март – тема: „Къстовище“ 

1-ва седмица – беседа „Как се пресича на кръстовище“, наблюдение, ПИ, ДИ, изобразителна 

дейност. 

2-ра седмица –макет на кръстовище или построяване на кръстовище в двора. 

3-та седмица – ДИ „Правилно ли е това?“, ПИ „Пресичай с мен“, ДИ „Спри, за да премина“, 

тематични разкази/приказки. 
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4-та седмица – беседа „Улицата не е за игра“ – опасности и безопасни места, споделяне на 

собствен опит, ПИ с правила. 

 

 месец април и месец май  – тема: „На път към училище“ 

Затвърждаване на познанията, беседи за пътя към училище, наблюдения, изобразителна 

дейност. 

 

 

 

 

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

 на 

 комисията по БДП и педагозите през учебната година: 

 

 

Заснемане на видео-материал с децата от всички групи на 

ДГ№7, включващ различни  видове дейности по БДП във 

връзка с 21 септември 2021 год.  – обявен за „ Ден без загинали 

на пътя “. 

  

 

м. септември –  

16.09 - 22.09. 2021г. 

 

Провеждане на дейности в ДГ№7, съвместно с областна 

дирекция на МВР – Варна с цел затвърждаване и обогатяване 

на знанията на децата за безопасно поведение на пътя – при 

всички възрастови групи 

 

  

м. октомври –  

04.10 - 08.10. 2021г. 

 

Закупуване на материали за дидактичен кът по БДП и 

обогатяване на образователната среда по БДП в ДГ№7 

 

 

м. ноември - декември –

януари 2021 г. 

 

 

Избор на място и създаване на методичен кът в ДГ№7 

 

м. януари - февруари 

2022г. 

 

 

Изработване на колективни изделия –  рисунки, макети по БДП 

и изложба на произведенията 

 

 

м.март 2022 
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Презентация „Внимание опасност!” на тема: 

„Безопасността на детето” – при всички възрастови групи 

 

 

м. април 2022 

 

 

Провеждане на дейности, съвместно с Регионална дирекция 

"Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна с цел 

затвърждаване и обогатяване на знанията на децата за 

безопасно поведение  – при всички възрастови групи 

 

 

 

м. април –  

25.04 – 29.04. 2022 г. 

 

Провеждане на дейности - разходка/практическо упражнение в 

Морската градина – гр. Варна - включваща наблюдение на 

демонстрации с полицейски кучета - за затвърждаване на 

знанията и компетентностите по БДП на всички  възрастови 

групи. 

 

 

 

м. май 2022 год. 

 

 

 При  необходимост годишният план може да бъде актуализиран и променян в хода на 

учебната година. 


