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УТВЪРДИЛ 

Мелихан  Чолева   

Директор на ДГ“Ален мак“ 

 

График на педагогическите ситуации по БДП 

в ДГ“Ален мак“за учебната 2022/2023 г 

 

Група Образователн
о направление 

Тема Период на планираното 
провеждане на 

съответната ситуация 

месец седмица 

Първа 
група 

  

Конструиране 
и технологии 

Моят дом октомври 5 

Околен свят Пътувам с мама ноември 9 

Околен свят Моите играчки януари 15 

Околен свят Разпознавам звук и цвят февруари 19 

Околен свят Пътувам с мама и татко 
на разходка 

април 28 

общо 5 ситуации 

Втора 
група 

Околен свят Къде играят децата 
 

октомври 5 

 Околен свят Пресичам безопасно октомври 11 

Околен свят Нашата улица март 27 

Конструиране 
и технологии 

Светофар - другар октомври 11 

Околен свят Моят велосипед април 30 

общо 5 ситуации 

Трета 
група 

Конструиране 
и технологии 

Кварталът, в който 
живея 

октомври 8 

 Околен свят Познавам ли пътните 
знаци 

октомври 9 

Конструиране 
и технологии 

Могат ли хората без 
превозни средства 

януари 16 

Околен свят Какво трябва да знае 
малкият пешеходец 

март 25 

Околен свят Какво трябва да знае април 29 
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малкият велосипедист 

Околен свят На площадката по БДП май 35 

общо 6 ситуации 

Четвърта 
група 

Околен свят Градът,в който живея октомври 6 

 

Околен свят На улицата декември 12 

Околен свят Пътъвам с автобус октомври 11 

Околен свят Моят път до ДГ януари 15 

Околен свят Изправност на велосипеда февруари 22 

Околен свят Кои знаци познава 
велосипедиста 

май 34 

Конструиране 
и технологии 

На площадката на 
велосипедиста 

май 35 

общо 7 ситуации 
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 Детска градина „Ален мак“ 

град Харманли ул.“Александър Стамболийски“№81тел.0373/82806 

odzalenmak1@abv.bg 

ЗАПОВЕД  

№ 29  /15.09 2022 г. 

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, чл. 11, ал. 1, т. 5 и ал. 3 от Наредба № 13/21.09.2016 г. за 
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование и във 
връзка със Заповед №РД-09-2684/20.09.2018г. за утвърждаване Програма по БДП на 
министъра на образованието и науката. 

УТВЪРЖДАВАМ 

1. График за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област 

„Безопасностна движението по пътищата” в ДГ „Ален мак”, гр.Харманли за учебната 

2022/2023 година 

№ Група Образователно направление Брой часове 

 Първа група „Околен свят“  
„Конструиране и технологии” 

 
5 

 Втора група  „Околен свят“  
„Конструиране и технологии” 

 
5 

 Трета група 
 

„Околен свят“  
„Конструиране и технологии” 

 
6 

 Четвърта  група 
 

„Околен свят“  
„Конструиране и технологии” 

 
7 

2. Графикът за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област 

„Безопасност на движението по пътищата” да бъде поставен на видно място на 

информационното табло. 

3. Препис от Заповедта да се сведе до знанието на учителите на групи за сведение 

и изпълнение.  

4. Контролът по изпълнение на Заповедта възлагам на Председателя на 

Комисията по Безопасност на движение по пътищата в ДГ „Ален мак”, гр.Харманли 

 

МЕЛИХАН ЧОЛЕВА 

Директор на ДГ „Ален мак“ 
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ГРАФИК 

на провеждане на педагогическите ситуации по тематична област 

„Безопасност на движението по пътищата“ 

за учебната 2022/2023 година 

    ПЪРВА ГРУПА    

 

ВТОРА ГРУПА 

Образователно 
направление 

 Тема Период на 
провеждане 

Околен свят Нашата улица 
 

месец октомври 

Околен свят Къде играят децата 
 

месец ноември 

Конструиране и 
технологии 

Пресичам безопасно 
 

месец януари 

Конструиране и Светофар- другар месец март 

Образователно 

направление 

Тема Период на провеждане 

Околен свят Моят дом месец  октомври 

Околен свят Пътувам с мама и татко месец  януари 

Конструиране и 

технологии 

Моите играчки месец  февруари 

Околен свят Разпознавам звук и цвят месец  март 

Околен свят С мама и татко на разходка месец май 
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технологии 

Околен свят Моят велосипед месец май 

 

 

ТРЕТА ГРУПА 

Образователно 
направление 

 Тема Период на 
провеждане 

Околен свят Какво трябва да знае малкият 
пешеходец“ - входяща диагностика 

месец октомври 

Конструиране и 
технологии 

Познавам ли пътните знаци месец ноември 

Конструиране и 
технологии 

Кварталът, в който живея месец януари 

Конструиране и 
технологии 

На площадката по БДП месец февруари 

Околен свят Какво трябва да знае малкият 
велосипедист 

месец март 

Конструиране и 
технологии 

Могат ли хората без превозни средства“ - 
изходяща диагностика 

месец май 

 

 

ЧЕТВЪРТА ГРУПА 

Образователно 

направление 

               Тема Период на 

провеждане 

Околен свят Моят път до детската градина месец октомври 

Околен свят На улицата месец ноември 

Околен свят Градът,в който живея месец януари 

Конструиране и 

технологии 

На площадката за велосипедисти месец февруари 
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Конструиране и 

технологии 

Изправност на велосипеда месец март 

Околен свят Пътувам с автобус месец април 

Конструиране и 

технологии 

Кои знаци познава велосипедистът 

 

месец май-изход 
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