
 
 

 
Четвърта група 

 

№ ТЕМА 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ЯДРО 
МЕСЕЦ 

ВИД НА 
СИТУАЦИЯТА 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ДОС 

1 „Аз съм пешеходец” 
Околен свят 

Самоутвърждаване и 
общуване с околните 

м. X 
Обучаваща 

ситуация 

Разпознаване, именоване и разграничаване на 
елементи на пътя. / платно за движение, тротоар, 
бордюр/. Опасни и безопасни места на улицата. 
Изброяване на основни правила за безопасно 
поведение на пешеходеца. 

2 
„Аз съм пътник в 

превозно средство” 

Околен свят 
Самоутвърждаване и 
общуване с околните 

м. XI  
 

Игрово- 
познавателна 

ситуация 

Класифициране на превозни средства. Описване 
на опасните места в превозните средства. 
Изброяване на задълженията на детето – пътник в 
превозно средство / Безопасно слизане и качване, 
етични взаимоотношения между пътници, място за 
пътуване и др. / Обясняване на необходимостта от 
спазване на правилата за безопасно пътуване с 
превозни средства. 
 

3 „Аз съм велосипедист“ 
Околен свят 

Самоутвърждаване и 
общуване с околните 

м. XII 
Игрово- 

познавателна 
ситуация 

Безопасни места за игра и управление на 
велосипед. Изброяване и назоваване частите на 
велосипеда. Средства за пасивна защита на 
велосипедиста. 
 

4 
„ Моят безопасен път 

до училище“ 

Околен свят 
Социална и 

здравословна среда 
м. II 

Практическа 
ситуация 

Разглеждане и облседване на пътно-транспортна 
обстановка. Определяне и обясняване опасните 
места по маршрута. Изработване на безопасен 
маршрут в умствен план. Ориентиране в норми на 
безопасно движение. 

5 „Първа помощ” 
Околен свят 
Социална и 

здравословна среда 

м. III  
 

Практическа 
ситуация 

Разпознаване, назоваване и разграничаване на 
автомобилите със специален режим на движение. 
Назоваване професиите на лекар, пожарникар, 
полицай. Установяват разлики и прилики в 
дейността им. Разпознаване и назоваване на 
спешен телефон. 

6 „Аз знам. Аз мога.” 
Околен свят 
Социална и 

здравословна среда 
м. IV 

Дидактически тест, 
диагностично 
наблюдение 

Установяване равнището на детските знания, 
свързани с безопасността на движение по 
пътищата. 

7 „Детско шоу” 
Конструиране и 

технологии 
Техника 

м. V 
Практическа 

ситуация 
Прилагане на знания, умения и форми на 
поведение, свързани с пътната безопасност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Трета група 

 

№ ТЕМА 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ЯДРО 
МЕСЕЦ 

ВИД НА 
СИТУАЦИЯТА 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1 
„Сам на улицата е 

опасно“ 

Околен свят 
Социална и 

здравословна среда 
м. X 

Практическа 
ситуация 

Изброяване на опасните и безопасните места на 
улицата. Показване на връзката между елементите 
на пътя за осигуряване на безопасността на 
участниците в движението. Осъзнаване на статуса 
на „Пешеходец с придружител“ 

2 „Видове светофари” 
Околен свят 
Социална и 

здравословна среда 

м. XI  
 

Игрово- 
познавателна 

ситуация 

Разграничаване светофари за пешеходци и за 
превозни средства. Разпознаване на светлинните 
сигнали на светофарите и разграничаването им по 
форма и изображение. 

3 
„Превозни средства и 

водачи” 

Околен свят 
Социална и 

здравословна среда 
м.XII 

Игрово- 
познавателна 

ситуация 

Разпознаване, именоване и разграничаване на 
превозни средства. Именоване на водачи и 
свързването им със съответните превозни 
средства. Класифициране на превозни средства. 

4 „ Пътни знаци” 
Социален свят 
Здравословна и 
социална среда 

м. II 
Практическа 

ситуация 

Разпознаване, назоваване и разграничаване на 
основни пътни знаци. Описване на 
характеристиките им и тяхното значение. 

5 „Правила за движение” 
Околен свят 
Социална и 

здравословна среда 
м. III 

Практическа 
ситуация 

Описват алгоритъм за пресичане на улица. 
Изброяват основни правила за движения по 
пътищата на пешеходци. Прилагат основни 
правила за безопасно движение в ситуирана пътна 
среда. 

 
 
 

 
Втора група 

 

№ ТЕМА 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ЯДРО 
МЕСЕЦ 

ВИД НА 
СИТУАЦИЯТА 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1 „На улицата е опасно” 
Околен свят 
Социална и 

здравословна среда 
м. X 

Игрово- 
познавателна 

ситуация 

Разпознаване, назоваване и разграничаване на 
опасни и безопасни места на улицата. Обясняване 
избор на място за игра. 

2 
„Опасни и безопасни 

места на улицата” 

Околен свят 
Социална и 

здравословна среда 
м. XII 

Практическа 
ситуация 

Разпознаване, именоване и разграничаване на 
тротоар и бордюр. Обясняване на 
предназначението им за безопасността на 
пешеходеца. Илюстриране на опасните и 
безопасни места на улицата.  

3 
„ Автомобилът – 

приятел или враг” 

Околен свят 
Социална и 

здравословна среда 
м. II 

Игрово- 
познавателна 

ситуация 

Запознаване с многообразието на превозните 
средства. Описание на превозни средства – 
структурни признаци, предназначение, място на 
движение и др. 

4 
„Движението по 

улицата има своите 
правила” 

Конструиране и 
технологии 

Техника 
м. III 

Игрово- 
познавателна 

ситуация 

Ориентиране в пътната обстановка. Разпознаване 
и назоваване на светофар, пътен знак и пешеходна 
пътека. Обясняване на значението им за 
безопасно пресичане на улицата. 

5 
„Пресичане на улица, 

регулирана от 
светофар” 

Конструиране и 
технологии 

Техника 
м. V 

Практическа 
ситуация 

Възприемане и анализ на елементи от пътната 
сигнализация и маркировка – тротоар с бордюр, 
платно за движение, светофар, пътен знак и 
пешеходна пътека. Изброяване на основни 
правила за движение на улицата. 

 
 
 
 
 



 
 
 

Първа група 
 

№ ТЕМА 
НАПРАВЛЕНИЕ 

ЯДРО 
МЕСЕЦ 

ВИД НА 
СИТУАЦИЯТА 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1 „Какво има на улицата” 
Околен свят 
Социална и 

здравословна среда 
м. X 

Игрово- 
познавателна 

ситуация 

Разпознаване, назоваване и описване на елементи 
на пътя / платно, тротоар, бордюр /. Определяне на 
опасни и безопасни места за движение по улицата. 

2 
„Кое пречи и кое 

помага в движението 
ни на улицата” 

Околен свят 
Социална и 

здравословна среда 
м. XII 

Игрово- 
познавателна 

ситуация 
Запознаване с пътен знак, светофар.  

3 „ Кой къде се движи” 
Околен свят 
Социална и 

здравословна среда 
м. II 

Игрово- 
познавателна 

ситуация 

Участници в движението: пешеходци, превозни 
средства и водачи. Определяне кой и къде трябва 
да се движи. 

4 „Пътна сигнализация” 
Околен свят 
Социална и 

здравословна среда 
м. III 

Практическа 
ситуация 

Разпознаване и именоване на светофар с три 
светлинни сигнала. Обясняване предназначението 
за безопасността на участниците в движението на 
всеки отделен светлинен сигнал. 

5 
„Светофарът – мой 

приятел” 

Конструиране и 
технологии 

Техника 
м. V Дидактична игра 

Обясняване на предназначението на всеки 
отделен светлинен сигнал на светофара. 
Изброяване и описване на елементите / форма, 
цвят, пространствено разположение на 
светлинните сигнали. / 

 

 

 

III. Очаквани резултати 

 

Работата в рамките на формулираните теми в четирите групи трябва да доведе до 

изграждане на елементарни представи и понятия за пътното движение и начални 

умения за безопасно придвижване като пешеходци.  

 

 

 

 

 

                                                                                              Директор: 

/Д. Захариева/ 


