град Пловдив,ул.„Д-р Никола Ковачев“ № 7
и втори адрес: Пловдив, ул.„Паганини“ № 1

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:
/Дора Янева/

на провеждане на педагогическит е сит уации
т емат ична област „Безопасност на движениет о по път ищат а“

Месец /
Седмица

Образователно
Област на
направление компетентност

Тематично
направление

ТЕМА

ОКОЛЕН СВЯТ

Пътна среда

Елементи, обхват
и вид на пътя

Моят дом

м. Х.2021/5

КОНСТРУИРАНЕ
И ТЕХНОЛОГИИ

Пътна среда

Обезопасителни и
защитни средства

Пътувам с мама
и татко

м.ХI.2021/11

ОКОЛЕН СВЯТ

Пътна среда

Пътни превозни
средства

Моите играчки

Пътна среда

Пътна
сигнализация

Разпознавам
звук и цвят

Пътна среда

Участници в
движението

С мама и татко
на разходка

м. Х.2021/5

м.III.2022/28 КОНСТРУИРАНЕ
И ТЕХНОЛОГИИ

м.V.2022/33

ОКОЛЕН СВЯТ

град Пловдив,ул.„Д-р Никола Ковачев“ № 7
и втори адрес: Пловдив, ул.„Паганини“ № 1

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:
/Дора Янева/

на провеждане на педагогическит е сит уации
т емат ична област „Безопасност на движениет о по път ищат а“

Месец /
Седмица
м.ХI.2021/11

Образователно
Област на
направление компетентност
ОКОЛЕН СВЯТ

Пътна среда

Правила и култура
на поведение на
пътя
Правила и култура
ОКОЛЕН СВЯТ
м.III.2022/27
на поведение на
пътя
КОНСТРУИРАНЕ Правила и култура
м.III.2022/27 И ТЕХНОЛОГИИ на поведение на
пътя
КОНСТРУИРАНЕ
м. ХI.2021/11 И ТЕХНОЛОГИИ

м.IV.2022/30

ОКОЛЕН СВЯТ

Правила и култура
на поведение на
пътя

Тематично
направление

ТЕМА

Елементи, обхват и
вид на пътя

Нашата
улица
Опасни и безопасни Къде играят
места за игра
децата?
Правила за
движение в
жилищна зона
Пътна
сигнализация

Пресичам
безопасно

Основни правила
за движение на
велосипед

Моят
велосипед

Светофар другар

град Пловдив,ул.„Д-р Никола Ковачев“ № 7
и втори адрес: Пловдив, ул.„Паганини“ № 1

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:
/Дора Янева/

на провеждане на педагогическит е сит уации
т емат ична област „Безопасност на движениет о по път ищат а“

Месец /
Седмица

Образователно
Област на
направление компетентност

м.Х.2021/04

ОКОЛЕН СВЯТ

Пътна среда

м.ХI.2021/15

ОКОЛЕН СВЯТ

Пътна среда

м.ХII.2021/12

м. V.2022/33

ОКОЛЕН СВЯТ

ОКОЛЕН СВЯТ

м. V.2022/36 КОНСТРУИРАНЕ
И ТЕХНОЛОГИИ

ТЕМА

Елементи, обхват и Кварталът,
вид на пътя
в който живея
Пътни знаци

Познавам ли
пътните знаци

Могат ли хората
без превозни
средства?
Правила и култура Правила за
Какво трябва да
на поведение на
движение на
знае малкият
пътя
пешеходец
пешеходец?
Правила и култура Правила за
Какво трябва да
на поведение на
движение с
знае малкият
пътя
велосипед
велосипедист?
Правила и култура Опасни и
На площадката
на поведение на
безопасни места за по БДП

м. III.2022/22 КОНСТРУИРАНЕ Пътна среда
И ТЕХНОЛОГИИ

Тематично
направление

пътя

Пътни превозни
средства

игра

град Пловдив,ул.„Д-р Никола Ковачев“ № 7
и втори адрес: Пловдив, ул.„Паганини“ № 1

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:
/Дора Янева/

на провеждане на педагогическит е сит уации
т емат ична област „Безопасност на движениет о по път ищат а“

Месец /
Седмица

Образователно
Област на
направление компетентност

м. ХI.2021/ 9

ОКОЛЕН СВЯТ

м.ХII.2021/12

ОКОЛЕН СВЯТ

м. I.2022/ 19

ОКОЛЕН СВЯТ

м.ХII.2021/12

КОНСТРУИРАНЕ
И ТЕХНОЛОГИИ

м.III.2022/27

ОКОЛЕН СВЯТ

Пътна среда

м.V.2022/33

КОНСТРУИРАНЕ
И ТЕХНОЛОГИИ

Пътна среда

м.V.2022/34

КОНСТРУИРАНЕ
И ТЕХНОЛОГИИ

Пътна среда
Правила и
култура
на поведение
на пътя
Правила и
култура
на поведение на
пътя
Правила и
култура
на поведение на
пътя

Правила и
култура на
поведение на
пътя

Тематично
направление

ТЕМА

Елементи, обхват Градът, в
който живея
и вид на пътя
Правила за
движение на
пешеходец

На улицата

Правила на
поведение на
автобусна
спирка
Правила за
движение в
жилищна зона

Пътувам с
автобус

Пътни превозни
средства

Изправност на
велосипеда

Моят път до
детската
градина

Кои знаци
познава
велосипедиста
Основни правила На площадката
за
за движение на
велосипедисти
велосипед
Пътни знаци

