ДЕТСКА ГРАДИНА №10 “СЛЪНЧИЦЕ
9300 гр. Добрич, ул.„Даскал Димитър Попов“ № 1, тел.: 058/593 030; 0884 311 403,
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УТВЪРЖДАВАМ:
/ Пенка Миланова/

ГОДИШЕН ПЛАН
по БДП на
ДГ №10 „Слънчице” гр. Добрич
за учебната 2020/2021 г.

ЦЕЛИ, ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ
Цел и задачи:
Цел: Овладяване от децата на знания и умения за безопасно поведение на улицата.
Основни задачи:
1. Подготовка на децата по БДП от всяка възрастова група, съгласно
утвърдената от министъра на образованието и науката концепция за
обучението на деца и ученици по БДП, чрез основни и допълнителни форми
на педагогическо взаимодействие.
2. Ефективно обучение по безопасност на движението по пътищата

и

адекватно поведение на улицата по групи. Онлайн / презентации, видеоклип,
снимки/ включване на родителите в организирани дейности на детската
градина за възпитаване на транспортна култура и изграждане на адекватно
поведение у децата, като участници в пътното движение.
3. Да се направи опис на наличната дидакична база по БДП и определяне на
отговорно лице за опазването и съхранението и.

Приоритети:
1. Развиване и усъвършенстване на защитните механизми на децата , като
участници в съвременното интензивно, пътно движение.
2. Пълноценно взаимодействие между родители и учители.

ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНАТА ЦЕЛ И ЗАДАЧИ.
1.
Подготовка на децата по БДП от всяка възрастова група, съгласно
утвърдената от министъра на образованието и науката концепция за
обучението на деца и ученици по БДП, чрез основни и допълнителни
форми на педагогическо взаимодействие.
Тема и форма

Участници Срок за
изпълнение

1.Включване на Учителите
образователното по групи
съдържание по
БДП по групи в
годишните
разпределения.

Месец
септември

Очаквани
резултати
Покриване на
ДОС

Начин за
отчитане на
резултатите
диагностика

2.
Ефективно обучение по безопасност на движението по пътищата и
адекватно поведение на улицата по групи. Онлайн / презентации,
видеоклип, снимки/ включване на родителите в организирани дейности
на детската градина за възпитаване на транспортна култура и изграждане
на адекватно поведение у децата, като участници в пътното движение.
Тема и форма

Участници

Срок
за Очаквани
изпълнение резултати

1.''Цар
Светофар''Изработване на
светофар – с
родителите у
дома
2. Пътни знаци подреждане на
пъзел

Деца,
Месец
учители
и април
родители на 2021 г.
група
''Усмивка''

3.''Пръв на
финалабезопасно''състезателни
игри

Деца
и Месец
учители на Ноември
група
2020 г.
''Калинка''

Деца
и Месец
учители на октомври
група
2020 г.
''Звездичка''

Начин
за
отчитане на
резултатите
Разпознава
Социални
основните
мрежи.
цветове
на Медии
светофара и
предназначен
ието му.
Спазване на Социални
правила
за мрежи.
правилно
и Медии
точно
пореждане на
пъзел
Спазване на Социални
правилата за мрежи.
безопасно
Медии
движение.

4.''Улично
движение'' –
изложба на
рисунки
5.''Малък
велосипедист'на площадката по
БДП
6.''Уча се сам да
се движа
безопасно''викторина

Деца
и
учители на
група ''Мечо
Пух''
Деца
и
учители на
група ''Мики
Маус''
Деца
и
учители на
група
''Пчелица''

Месец
март
2021 г.

Пресъздаване Социални
на характерни мрежи.
особености.
Медии

Месец
Април
2021 г.

Познаване на
правилата за
движение на
велосипедиста
Познаване на
правилата за
безопасно
пресичане.

Месец
Февруари
2020 г.

Социални
мрежи.
Медии
Социални
мрежи.
Медии

3.
Да се направи опис на наличната дидакична база по БДП и
определяне на отговорно лице за опазването и съхранението и.
Тема и форма

Участници Срок за
изпълнение

1.Опис на
Комисията
по БДП
наличните
дидактични
материали по
БДП и
определяне
мястото на
съхранението им
- практикум

Месец
октомври
2020 г.

Очаквани
резултати
Отговорно
ползване

Начин за
отчитане на
резултатите
Опис

