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ВДГ „Пролет, град Сандански се изнасят

и

ще продължи изнасянето на беседи.

за децата от служители на „Пътна полиция” при РПУ град Сандански през учебната
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В план - програмата,

националната политика по БДП.

Цегия

ен гр...

ата и Секторната стратегия,

а

ли

за безопасност на движението по

023 към Националната стратегия за

на пътищата (2021ура движението

Йени

по области на въздействие от
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ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ? ре.
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ПЛАН - ПРОГРАМА

ПЪТИЩАТА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО
- 2021
НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ” - САНДАНСКИ

политиката по БДП в ДГ „Пролет”
и оценка
отчитане,
контрол
изпълнен!
ис,
Планиране,
Цел:
Комисия по БДП в Разработени мерки по БДП.
Разработени мерки по
Подготовка на мерки по
Срок: началото на учебната година
ДГ „Пролет”.
БДП.

Г12

гуа

БДП за целите на.
разработване на годишна.
програма по БДП.
Поместване на годишната
план - програма по БДП на
интернет страницата на ДГ.

„Пролет”
аабитане изпелнениетона”

план - програмата по БДП в

ДГ „Пролет”.

та

ГЕодишна актувлизация на“
план - програмата по ДП.
2021 г.

Осигуряване
публичност на политиката
по БДП в ДГ „Пролет”
на.

Директор на ДГ.
„Пролет”

Годишна отчетност на“
цялостната политика по
БДП вДГ „Пролет“

Директор на ДГо

Гънкавост и адаптивност
на годишното изпълнение
на политиката по БДП в
ДГ „Пролет”

Комисията по БДП
в ДГ „Пролет”

„Пролет

Осигуряване на публичност на
политиката по БДП в ДГ „Пролет”.
Срок: 31.03.2021 г.

ато.

Годишен доклад но план с пратен
действие за БДП за изпълнени мерки по
БДП в ДГ.„Пролет”
Срок: 30 май 2021

г.

Актузлизирана планг третина. заБдП. |
Предложения на компетентните.
институции.
актуализацията - ежегодно Срок:
постоянен.

за

Разработени мерки за.
годишна план - програма.
поБДП в ДГ „Пролет”

Интерист страницата на ДГ

„Пролет

пир /двргойен:
запдапе.соти

Годишен доклад

програмата.
Информация

на
мерките.

по план -

за изпълнение

Актуализирана план БДП в ДГ
програма

за

„Пролет”
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ПО ПЪТИЩАТА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
САНДАНСКИ - 2021
НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ? -

15

на

годишна
разработване
БДП на
по
план програма
ДГ „Пролет”.

76

717

а

Наблюдение и оценка
изпълнението на мерките
поБДП в ДГ „Пролет”.

Планиране и финансово“
осигуряване на мерки по
БДП в рамките на бюджета
на ДГ „Пролет”

Изпълнение на.
методически указания на
ДАБДП в изпълнение на.

СРДП

и произтичащите.

от нея документи.

Годишна плановост
мерки по БДП в ДГ
„Пролет”

на.

Подготвена информация“
за целите на годишен
доклад на програмата по.
БдП.
Предприемане на
корективни действия за
подобряване
изпълнението на.
политиката.
Планово и финансово
обезпечаване на мерките
по БДП в ДГ „Пролет

Стандартизиране на
планирането,
изпълнението, оценката и
отчитането на държавната
политика по БДП.

Комисията по БДП
в ДГ „Пролет”
Директор на Дг
„Продет”

|

Изпълнение на план:
всички
Годишни план - програми
програмата за Бдп.
ДГ „Пролет”
градински групи по БДП в
Срок: ежегодно
15 септември 2020-2029 г.
Годишен доклада
Анализ, управленски контрол и вземане
изпълнение на план“
ча решения по време на изпълнението“
програмата по БДП в
на мерките по БДП.
и ДГ„Продет”
Прилаганс на методология за набиране
съотоянието ва.
Данни
на.
обработване на лаини за състоянието
възпитанисто и обучението
възпитанието и обучението по БДП.
на.
на децата по ДП в ДГ
Преценка на мерките от гледна точка
„Пролет
както
техните резултати и въздействие,
ина потребностите, чието
удовлетворяване се цели с тях.
Срок: постоянен.
Бюджетни разчети на ДГ.
Предвиждане на устойчиво
„Пролет“
БДП в
финансиране на мерките по
Годишен доклад за.
ДГ
годишните бюджетни разчети на
изпълнение на мерките по
„Пролет”
БДП.
Срок: постоянен.

за

за

Директор на ДГ.

„Пролет

Директор на ДГ.
„Пролет“;
Комисията по БДП
в ДГ

„Пролет

Педагогически
специалисти.
з

Изпълнени методически указания.
Срок: постоянен.

Информация за изпълнени
мерки по БДП за целите на
заседания на Комисията по.
БДП в ДГ „Пролет”
Кореспонденция между
институциите

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ? - тр.САНДАНСКИ
сде.ргойе(Фтай.ре,
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- САНДАНСКИ - 2021
НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕ
ЗА БЕЗОПАСНОСТ

на
са Гежеардитиране
|академичните среди
о

13

по ЕДИ чрез сътрудничество гражданския
партньорство и прозрачност в политиката
К:
раси

Организиране и провеждане
обществени консултации по
теми в областта на БДП.

на“

важни

|

Установяванс
становищата на
заинтересованите.

страни в

паучните и
бизнеса,
за

сектор,

и

Проведени консултации с Обществения

Председател на“
Комисия по БДП:
Директор на ДГ.
„Продет”

Кореспонденция.

Становища.

съвет,

Срок: постоянен.

гражданското:

14.

Шопен:

отБДП

общество.

„на ефективна комуникация и създаване

Прилагане на единна.
комуникационна стратегия по.
БДИ.

Публичност и.
прозрачност на.
политиката по БДП
в ДГ

на.

ст

широкарамка на сътрудничество ис

за

различните. аспекти
:

я

Публичност

Директор на ДГ.
„Пролет”

и прозрачност на политика

в „Пролет”.
Проведени обществени консултации.

по

БДП

ДГ

“Обсъдени становища на

„Пролет

Интернет страница
ДГ

на.

„Пролет”

Нарв//двргойес.

запдапзК.сот/

заинтересованите страни извън.
изпълнителната власт и нейната.
администрация.
Срок: постоянен:

ОТГОВОРНО ПОВЕДЕНИЕ: УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ
ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ 2: "СОЦИАЛНО
пътната система като участници в движението по
на депата при ъздимодействието им с
живота
и
за
здравето
Цел: Превенция на рисковете
Г

21

211

пътищата.

Оптимизирано обучение
по БДП:

- осъвременяване

на

деца

на учебната
ДГ

документация по БДП в
„Пролет” въз основа на опита в
водещите.
Република България
страни по отношение на БДП:

и

Подобрено
управление на
дейностите

за.

възпитание
обучение

и.

на децата

по БДП в ДГ

„Пролет

Директор на ДГ
„Пролет”

Изпълнени

мерки за

обучението на децата
БДп.
Срок: постоянен.

подобряване.

в ДГ „Пролет”

Заседания на Комисията.
поБДП;
Годишен доклад за.
изпълнение на план
програмата по БДП на
ДГ „Пролет".

-

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ
ул. „Теменуга“

Хе 25

-

гр. САНДАНСКИ
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ПЛАН - ПРОГРАМА
ПО ПЪТИЩАТА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
е - САНДАНСКИ -2021
НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕ
Подготвни деца

- заделяне на финансови,

за.
технически и човешки ресурси
обезпечаване на обучението по

Бдп;
- определяне на конкретни
образователни цели като

минимални изисквания за.
обучение по БДП в ДГ „Пролет”;
- интегриране на темите по БДП в

темите от образователното
образователните
съдържание
направлсния;
- използване на учебни материали
и подходи, адаптирани както към
възрастта и зрелостта на децата,
така и към дука на времето;
- обучение с натрупване, при
което всяко ниво на обучение.
надгражда предишното с цел
приемственост ефективен
напредък;
ДГ
- подпомагане директора
и
„Пролет? от централните
Местните власти в прилагането на
националната политика по
обучение в областта на БДП;

по

и
на

- обезпечаване

на детската.

на

ДГ„Пролег” в
областта на БДП.

в

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ? - гр.САНДАНСКИ
2; е-тай: сдвъргойекатай. БЕ.
ул. „Теменуга“

2
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ПРОГРАМА

ПО ПЪТИЩАТА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
2021
САНДАНСКИ
НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ” -

-

градина с годишни образователни
планове за безопасна градска
мобилност с участието на
експерти;
- насоченост на БДП не само към
придобиване на знания и
разбиране

на

за

правилата

движение, но и към промяна на
нагласите и мотивацията;
- практическа насоченост на
ситуациите - да се провеждат не.
само в занималните,
специализираните кабинети и
площадки по БДП, но също така да.
опит на.
включват обучение
практика в реални условия,
адаптирани към ролята, която имат
в системата за движение;
- осигуряване на механизъм за
обратна връзка и оценка на
ефективността от обучението по:

и

БДП.

212

Повишаване квалификацията
педагогическите специалисти във
обучението по БДП.
връзка
на“

с

Подготвени
педагогически
специалисти в
областта на БДП.
Заимстване на
добри европейски

Директор на ДГ
„Пролет”

Изпълнени мерки за подобряване
квалификацията педагогическите
специалистите В ДГ „Пролет? по БДП.
Срок: постоянен.
на

Информация от.
заседания на комисията
поБДП в ДГ„Пролет”.

оо

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ? прСАНДАНСКИ
ул. „Темепуга“ Хе 2; е-тай: сдвгргойеидтай.Ь.

СПЛАН - ПРОГРАМА

ПО ПЪТИЩАТА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ”

-

САНДАНСКИ

-

2021.

практики.

23 Организиране и провеждане на
извънкласни инициативи по БДП.
задецата в ДГ „Пролет
участието на специалисти от МВР,
Сектор Пътна полиция:
Организиране и провеждане на.
общинско състезание по БДП.
безопасно”
децата от
„Движи
ДГ.
на
подготвителните групи
„Пролет” и детските градини в
Община Сандански, както и с
участието на специалисти от
МВР, Сектор Пътна полиция
движение
свързано с културата
по пътищата.
ПТП:
2.1.5 Ограничаване на рисковете от
при осъществяване на организиран
превоз на деца, свързан с учебна
и/или извънучебна дейност.

с

си

с

Подкрепа за
творческите изяви
ча децата по.
темата за БДП.

Директор на ДГ.

Подкрепа за
творческите изяви
на децата по.
темата за БДП.

Директор на ДГ.

Усъвършенстване
на контрола за
безопасен превоз
на деца в пътните
превозни средства.

Директор на.
ДГ Пролет”;
Педагогически
специалисти;

„Пролет”:;

Педагогически
специалисти;

„Пролет”:;

Педагогически
специалисти;
МВР, Сектор
Пътна полиция.

Изпълнени извънкласни инициативи 10
БДП за децата в ДГ „Пролет”.
Срок постоянен.

Информация от
заседания на комисията
по БДП в ДГ„Пролет”.

инициативи по БДП
децата в ДГ „Пролет.
Срок постоянен.

Информация от
заседания на комисията
по БДП в ДГ,„Пролет”.

Изпълнени

за.

на

Изпълнени мерки за ограничаване на.
рисковете от ПТП при осъществяване
организиран превоз на деца.
Срок: постоянен.

на.

Годишен доклад за.
изпълнение на план програмата по БДП в ДГ

„Пролег.

ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕ
ул. „Теменуга“

Хе

гр.САНДАНСКИ.

2; е-тай: сйвгргойе4д тай

в.

ПЛАН - ПРОГРАМА
ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ГРАДИНА „ПРОЛЕТ” САНДАНСКИ - 2021

-

НА ДЕТСКА
-1:6

Провеждане на спортен празникс
включени игри по БДИ.

Подкрепя
усвояването на
знания за
правилата за
движение и
формиране на.
практически
умения за
адекватно и.
безопасно
поведение

Директор на

ДГ„Пролет”:
Педагогически
специалисти;

Изпълнени инициативи по БДП
децата в ДГ „Пролет.
Срокт м. октомври 2021г.

Информация от
заседания на комисията
по БДП в ДГ,„Пролет”.

за.

в.

пътна обстановка:

2.7

2:21

Провеждане на кампании на ДГ.“
„Пролет” в областта на БДП,
Табрчени към децата -- „Премини.
правилно”, „Спазвай правилата за
улично движение”.

оваа

Отбелязване на 29 юнибезопасността на движението по
пътищата. Изработване на.
листовки за деца и родители.

Подготвени децав
областта на БДП.
Повишаване на“
информираността
за рисковите
фактори, свързани
с безопасността на
движението по:

Популяризиране”

на политиката за

БдП.

Директор на

ДГО

„Пролет;
Педагогически
специалисти;

Изпълнени кампанийни инииатат,
областта на БДП, насочени към децата.
Срок: постоянен.

И
Директор на дг „Пролет“;
Педагогически специалисти;

и

Организирани и
проведени
мероприятия.
Срок: ежегодно, 29

Годишен доклад за
изпълнение на план програмата по БДП в
ДГ„Пролет”.

Годишен доклад за
изпълнение на план програмата по БДП в
ДГ „Пролег”.

“
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ул. „Теменуга“ 28
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тр.САНДАНСКИ
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ПО ПЪТИЩАТА
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222

Отбелязване на Европейската
седмица на мобилността,
безопасност
Международния ден
на движението по пътищата,
Европейския ден без загинали на
пътя/ЕОЛМАКО, Световния ден за.
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортни произшествия
др.

за

Директор на ДГ „Пролет;
Педагогически специалисти;

Популяризиране”

на политиката за
БДП.

и

цел: Развитие сопиално-отговорна организаци:
на.
на

23
231

Прилагане на комплекс от мерки“
пе БД епрямо работещите в ДГ.

„Пролет.

накултура за

Предпазване
работещитев ДГ.
„Пролег” от ПТП
при служебното им
взаимодействие с
пътната система.

БДШ

Директор на ДГ„Пролет”;
Работещи

в ДГ, Пролет”;

Организирани и
проведени
мероприятия.
Срок: ежегодно.

иж

Годишен доклад за.
изпълнение на план програмата по БДП в

ДГ„Пролет”.

Пеаетниии:

Функциониращи
системи
мерки по
„Пролет”.
БДП в ДГ
Срок: постоянен.

от

тт

Системи от мерки по
БДП в ДГ„Пролет”
Годишен доклад за.
изпълнение на план програмата по БДП в
ДГ „Пролет”.

|

|
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Завдас:

чан,

-

КАТО ЧАСТ ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН КОМПЛЕКС:
НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ?
2021
САНДАНСКИ

-

УтВЪрдил:.

Подписът е заличен.
яТЛ.ЧА? от ЗЗЛД

Директор на ДГ „Пролет” - Мария Чинкова

Формиране на начални представи за пътната среда.
безопасно движение на пътя.
Формиране на учения
Формиране
пътя.
култура на поведение
Постигането на компетентностите за ориентиране в пътната среда се
осъществява в следните глобални области: слементи на пътната среда,
участници в движението, пътни превозни средства, пътна сигнализация,
обезопасителни
защитни средства.
«
Постигането на компетентностите за спазване на правила за безопасност и
култура на поведение на пътя се разгръща
следните направления: правила за.
движение на пешеходец, правила за движение на велосипед, правила за
движение в жилищна зона, правила за поведение на автобусна спирка, опасни и
безопасни места за игра, понятие
пътнотранспортно произшествие, сензорна и
двигателна
активност.
моторна
«
Обучението по БДП се осъществява по утвърден в началото на учебната година.
план в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие,
интегрирано по различните образователни направления, с основна дейност
игрова, с осъществяване на рефлексия и устойчивост в следните аспекти:
интелектуален, комуникативен, личностен и кооперанивен, с основни методи,
използвани самостоятелно, както и в комбинация: информационно познавателен, игрово - познавателси, практико - изпробващ.
Програмното съдържание с разпределено в области на компетентност,
тематични
и
и
теми
направления
конкретни
осгурява
спираловидно и
системнонадграждане на знанията и уменята през цялата учебна година за всички
възрастови групи.

за

на

на

и

в

за

я

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БРОЯ НА ОСНОВНИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ.
СИТУАЦИИЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП В ДГ „ПРОЛЕТ”, ГРАД САНДАНСКИ:

Първа
5

група

педагогиески
ситуации

Втора група
5

педагогиески
ситуации

Трета група

6 педагогиески
ситуации

|
|
|

Четвърта група
7

педагогиески
ситуации

Обучението по БДП се осъществява интегрирано по различните образователни.
направления или в допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.
В ДГ „Пролет" педагогическите ситуации сепровеждат както следва:

(|
я

;
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КАТО ЧАСТ ОТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН КОМПЛЕКС:
2021
НА ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ? - САНДАНСКИ

ПО БДП.

Педагогически ситуации
по тематична област „Безопасност на движение по пътищата“.

20ла

учебна

седмица.

Образователно
направлениеКонструиране и
технологии
Тема: „Мотор“
Образователно
ядро:Конструиран
еи моделиране

2-ра учебна седмица
Образователно
направление-Околен

свят

направление--

Тема:

„Моят път
детската градина“

Околен свят

Тема: „Къде играят
децата“

Образователно
ядро: Социална

Четвърта група
2-ра учебна седмица
Образователно
Околен
направление-

Трета група

Втора група.
учебна
П-та
седмица
Образователно

Първа група

Образователно
ядро:Социална

и

здравословна

среда;

до

свят
Тема:
„Улицата
своите правила“.

|

има

Образователно
ядро:Социална

и

|

здравословна

и

среда

Очаквани резултати.
Очаквани резултати
здравословна среда
и
Разбира
Очаквани
Разбира
Очаквани
на“
демонстрира
предназначението
„резултати:
„резултати:
в необходимото разликно
Знае къде не обществени
«
сгради
поведение и спазване
за може да се играе - близката среда.
представа
на правила, когато е на.
Показва
уличното
превозни средства на.
край познаване на правила за улицата.
и
изброява | платно,
(+
в
Прилага
паркирали коли, в) движение по улицаа
основни части.
инсценирани ситуации
до 13-та учебна седмица
Възпроизве близост
Образователно
правилата за поведение
жда по указание бордюра.
и движение по улицата.
направление-Околен
Познава
+
последователни
13-та учебна седмица
за свят
за правила
действия
на безопасна игра с Тема: „Чиста е нашата Образователно
създаване
направление-Околен.
ролери, тротинетка, улица“
модел.
свят
Образователно
учебна триколка.
23ла
Тема:
и
„Чисто
и
ядро:Социална.
седмица
безопасно“
"учебна здравословна
среда:
14-та
Образователно
Светът
на
природата и Образователно
направление:
| седмица
и
ядро:Социална
неговото опазване
Образователно
Изобразително
Очаквани резултати.
здравословна“
среда:
направлениеизкуство.
Светът
на
природата и
Тема: „Светофар“ Околен свят
представа за
Тема
„Пресичам норми и правила за неговото опазване
Образователно
опазване на чистота в) Очаквани резултати
ядро: Изобразител безопасно“
Обяснява.
«
близката среда.
Образователно
ни материали
Показва
природозащитна
ядро:Социална
техники.
Очаквани
познаване на правила за дейност на хората и|
здравословна среда
чиста
за
Очаквани
грижи
движение по улицата.
резултати.
е.
е.
Има представа от природна среда.
Запознава
резултати:
Познава и спазва
Знае
+
начините за разделно +
се със светофара
за събиране на отпадъци.
правилата за движекие.
като помощник в | правила.
по улицата.
на
14-та учебна седмица
| пресичане
движението.

-

“Добива

е

.

|

|

«Има

и

ие

|

|

|

|

|

С
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Създава
образ от различни
форма
по

4

големина

23-та

части.

учебна

Образователно
направление--

Околен свят

Тема:
„„Разпознавам звук
ощвят

улицата със или без
светофарна уредба.
Предвижда
опасностите
при
на
пресичане.
улицата.
Знас
+

използва“

свят

събиране

„Внимание!

-| столче.

«

|

в

Пресъздва

игри

Образователно
ядро:Социална и

21-ва

здравословна.

Образователно

среда.

направление--

правилата за движение и
поведение на улицата.
17-та учебна седмица

резултати:

Тема

направление-Околен

Очаквани

седмица.

Околен

.

учебна

ситуативни.

свят

Образователно:

„Нашата

+“

на

разходка“
Образователно
ядро: Социална и
здравословна
среда.

Очаквани

резултати:
«е

Разпознава

Образователно
направление-

Околен свят
Тема: „Светофар

-

другар“.

Образователно
ядро: Социална и
здравословна среда

поддържа
близката
разбира

в

и

среда
нейното

значение.

14-та учебна седмица.
Образователно
направление-Околен

свят

Тема:
движение“.

|

„Улично

Образователно
ядро:Социална

и

здравословна среда
Очаквани резултати:

Познава и спазва
правилата за движение

-

по улицата.

«Разбира.

и

демонстрира
необходимото различно:
поведение и спазване
на правила, когато е на
улицата и в превозно
средство
17-та учебна седмица
Образователно
Околен
направлениесвят
Тема: „Телефон 12“
ядро:
Образователно
и
Социална

здравословна среда.
Очаквани резултати:
и
(+
Разбира.
адекватни
демонстрира
Образователно.
норми на поведение.
направление
и
познати
и спрямо
Конструиране
лица.
непознати за него
технологии.
Познава
спазва.
Тема:
„Кос
превозно е
се правилата за движение
къде
средство

обкръжение
полицейски служител.
26-та учебна седмища

седмица.

да

чистота

е.

свят
улица“
Различава
Тема: „Ако се загубя“
Образователно
па
цветовете
и
Образователно
ядро:Социална
светофара
и
жълт, здравословна среда ядро:Социална
червен,
Очаквани
здравословна среда
зелен.
Очаквани резултати:
е.
Различава
резултати:
Обяснява.
е
ода
Може
звуци, характерни
на
норми“
за
Уличното изброи основните адекватни
спрямо
поведение
на
движение, и ги елементи
познати и непознати за
улицата.
определя по сила.
Знае къде се него лица.
29-та
учебна +
Показва
.
движат
седмица
и познаване на правила за
пешеходците
Образователно
къде - превозните движение по улицаа
направление-Има представа за
Околен свят
.
средства.
учебна професии от близкото
Тема: „С мама 23-та
итатко

на отпадъци.

Умее

6

и
ядро:Социална.
здравословна среда.
Очаквани резултати:
+
Показва.
познаване на правила за
движение по улицата.

детско

светофар“.

Има представа
от начините за разделно

е.

Образователно

като

2021

Образователно
Тема:
Улица“.

за
в

правилата.
пътуване
автомобил,

-

направление Околен

ие

седмица.

и

|

2; е-тай: сдръргойеФтай.рв
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в

Участници

Очаквани

движи:

ядро:

по улицата.
Умее да търся
има
когато

Образователно
движението.
резултати:
Текника
Разпознава.
»
Научава
на Очаквани резултати:
къде и как се сигналите
Разпознава
Различава
.
движи за ръка с светофара.
местните
средства
органи за ред
8
Спаза
превозните
възрастните,
на
мястото
со
сигурност и има
за спрямо
на правила
когао
представа за тяхната
на придвижване.
пресичане
разходка.
Показва
дейност, свързана със
«Определя улицата.
за.
спазването на правата
на
познаване
правила
учебна.
до 32-ра.
разстояние
на децата.
движение по улицата.
седмица
възрастния
«
Прилага знанията 21-ва учебна седмица
близо, далече.
Образователно
„Образователно
си във всекидневието.
учебна направление-32-ра
направление-Околен
Околен свят
седмица
Тема:
„Моят 26-та учебна седмица.
Образователно
Тема: „Игри без край“
велосипед“.
Образователно
направлениеОбразователно
Околен свят
Образователно
направление-ядро:Самоутвърждаван
и Конструцране.
и
Тема: „Пътувам с ядро: Социална
общуване.
технологии
здравословна среда.
мама и татко“.
околните:Социална:
Тема:
„Превозни
Очаквани
Образователно
здравословна среда
средства“
ядро:Социална и „резултати:
Очаквани резултати.
частите Образователно
здравословна.
Партнира.
на.
на
велосипеда, ядро:Обработване
среда
Очаквани
и материали, съединяване
защитните.
сътрудничи
обезопасителни
и свързване
резултати:

.

.

-

“Знае

“

Знас

в
и

си
мястото
автомобила
назовава
предпазните.

средства,

които

използват децата.
Спазва.
.
нормите.

за

безопасно
поведение когато
пътува.

автомобил.

в

Очаквани резултати:
средства.
Знае как да
с хартия и
“
и
материали
потегля, да спира, други
като ги
да паркира и да инструменти,
комбинира.
и
подбира
регулира. темпото
Закрепва
чрез
на велосипед на “

«Работи

помощни колела.

лепене

и

връстници.
Обяснява.
диференцирано-

предназначението
игрови съоръжения
за.
материали

и

получава |

Познава и спазва
Показва.
правилата за движение
познаване на правила за по улицата.
Изразява своето
движение по улицата.
Включва модела в право на избор
.
инициатива
игрови дейности.
обемен

.

образ.

26-та учебна седмица
Образователно
направление

Конструиране

|

ааа
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|

технологии

Тема: „Движа се“

|

ядро:

Образователно

Техника.
Очаквани резултати:
Посочва важни
«
за децата пътни знаци
он!
на
кръстовище
обяснява нормите за
безопасно придвижване.
по пътна маркировка.

«Прилага

оси
във
знанията
всекидневието.
26-та учебна седмица
Образователно

-

направление

и

Конструиране
технологии.
Тема:
средства“.

„Превозни

ядро:

Образователно

Техника.

Очаквани
«

|

резултати:

Умее да работи с

и
други
хартия
ги
като
материали,
комбинира.
подбира и
“+

лепене

Закрепва
и

чрез

получава

обемен образ.
Обяснява
«
нормите за безопасно
придвижване по пътна

маркировка
Включва модела
в игровите дейности.

.

