Детска градина “Детелина”
гр. Кърджали кв.”” 0361 61545  odz_detelina@abv.bg

Утвърдил
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Заповед №16/ 16.09.2019
ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО БДП КЪМ ДГ ,, ДЕТЕЛИНА „
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
1.Комисията по БДП е избрана на Педагогически съвет и е в състав :
Председател- Петя Досева
Членове- Иванка Гетева , Нина Димитрова
2. Основна цел :
Организиране и осигуряване на необходимите условия за осъществяване
на
възпитателно-образователния процес по БДП в детската градина. Изграждане на
елементарни общи представи за пътното движение и начални умения за безопасно
придвижване на децата като пешеходци.
3. Основни задачи :
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за
успешна адаптация към условията и движението по пътя.
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.
Мероприятия и дейности :
Месец септември
1.Изготвяне на план за работа на Комисията по БДП през учебната година.
Приемане на заседание на Педагогическия съвет.
2. Покана към Куклени театри за гостуване с постановки , посветени на БДП.
Месец октомври
1.
Обогатяване на електронната папка с тематични и подходящи за възрастта
материали за провеждане на обучаващи ситуации с мултимедия.
2. Провеждане на консултации на учителките за провеждане на различни форми на
обучение по БДП във 2, 3 и ПГ по План за изучаване на правилата за движение по
пътищата за 2019/20 година . Запознаване с новите материали по БДП .
Месец ноември
1. Посещение на учебна ситуация по БДП в ПГ група
2. Оформяне и актуализация на кътовете по БДП по групи.
3. Организиране и провеждане на развлекателно-обучителен момент по БДП с децата –
„Хайде да играем, правилата повече да знаем”.
Месец януари
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1.Провеждане на дейности по обезопасяване района около ДГ ,, Детелина „ при зимни
условия : почистване и опесачаване при необходимост.
2.Представяне на постановка от гостуваш куклен театър с подходяща постановка.
Месец февруари
1. Среща на децата от третите групи и ПГ с представител на КАТ на тема : ,,Улицата не
е място за игра „
2. Обогатяване на учебно- материалната база по БДП.
Месец март
1. Организиране изложба на детски рисунки и макети на тема ,, Улицата има правила„.
2.Посещение на БДП ситуации във втора и третите групи.
Месец април
1. Провеждане на ,, Седмица на безопасно движение „- организиране на състезания по
възрастови групи, свързани с основните правила по БДП. Демонстриране на
практически умения и елементарни общи представи за пътното движение и начални
умения за безопасно предвижване като пешеходци и велосипедисти „На улицата всеки
знае – не бива да се тича и играе“.
Месец май
1. Запознаване на родителите чрез нагледни табла за превенция на децата за безопасно
поведение на улицата .
2. Провеждане на консултации на учителките при извършване на диагностиката за
представите и уменията на децата по БДП и обобщаване на резултатите.
3. Отчитане на резултатите от проведена с родителите на децата от ПГ анкета ,, Познава
ли вашето дете правилата за БДП „
Месец юни
1. Отчитане резултатите от изминалата учебна година по БДП пред Педагогическия
съвет.
2.Предлагане на обсъждане и приемане план за следващата учебна година.
Съвместна работа с родителската и друга заинтересована общественост /„Пътна
полиция” към МВР, община, неправителствени организации и др./
Ангажиране на родители и оказване на помощ при провеждане на учебни ситуации,
състезания, открити моменти и др. по БДП.
Провеждане на родителски срещи по групи за обсъждане проблемите по БДП и
набелязване на конкретни мерки.
Провеждане на открити моменти по БДП пред родителите и представители на МВР.

