
ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА” с яслена група 
Варна, ул. “Дубровник” № 56; email – drujba14@abv.bg; тел. 052/303295; 052/303296 

 
 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ! 
Директор:……………………… 
                / Е. Гаданчева/ 
 
 
 

ХОРАРИУМ  
на педагогическите ситуации по тематична област 

„Безопасност на движението по пътищата“ 
 
 

Възрастова група Брой педагогически 
ситуации 

Област на компетентност 

Първа група 5 педагогически ситуации Пътна среда - 5 

Втора група 5 педагогически ситуации Пътна среда - 1 
 Правила и култура на поведение на пътя -  4 

Трета група 6 педагогически ситуации Пътна среда - 3 
Правила и култура на поведение на пътя - 3 

Четвърта група 7 мини педагогически 
ситуации 

Пътна среда - 3 
Правила и култура на поведение на пътя - 4 

 
Забележка: 
Компетентностите, свързани с обучението по БДП, са част от интердисциплинарен комплекс: 

 Гражданско образование, област на компетентност: „Социална политика, справедливост и 
солидарност“ - обяснява своите постъпки, като ги свързва с правила и ценности. 

 Здравно образование, област на компетентност: „Безопасност и първа помощ“ - назовава 
нещата (предмети, дейности, поведения), които са опасни в обкръжаващата среда. 

 Интеркултурно образование: област на компетенция: “Културна осъзнатост“ - сравнява 
норми на поведение в културно- различен битов и празничен контекст. 
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ДЕТСКА ГРАДИНА № 14 “ДРУЖБА” с яслена група 
Варна, ул. “Дубровник” № 56; email – drujba14@abv.bg; тел. 052/303295; 052/303296 

 

 

 

 

УТВЪРДИЛ! 
Директор:……………………… 
                / Е. Гаданчева/ 
 

 
ГРАФИК 

за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област 
„Безопасност на движението по пътищата“ 

 в първа възрастова група  
 

учебна 2019-2020 година 
 

I– а  група „Ян Бибиян“ 
I– б  група „Незабравка“  

 

Месец Тема Образователно направление 

X  Моят дом Околен свят, Конструиране и технологии   

XI  Моите играчки  Околен свят, Конструиране и технологии  

II  Разпознавам звук и цвят Конструиране и технологии  

IV  Пътувам с мама и татко Околен свят  

V  С мама и татко на разходка Околен свят 

 
 
 

ХОРАРИУМ  
5 педагогически ситуации 
Област на компетентност 

Пътна среда - 5 

 
 
ИЗГОТВИЛИ : 

1. Група „Ян Бибиян“  - Р. Маджарова, Е. Балинова 
2. Група „Незабравка“ – С. Рачева, К. Йовчева 
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УТВЪРДИЛ! 
Директор:……………………… 
                / Е. Гаданчева/ 
 
 

 
ГРАФИК 

за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област 
„Безопасност на движението по пътищата“ 

 във втора възрастова група  
 

учебна 2019-2020 година 
 

II– а  група „Мики Маус“ 
II– б  група „Мечо Пух“  

 
 

Месец Тема Образователно направление 

Х  Светофар-другар Околен свят 

Х  Нашата улица Околен свят , Конструиране и технологии 

I Пресичам безопасно Околен свят 

III  Моят велосипед Околен свят , Конструиране и технологии 

V  Къде играят децата? Околен свят 

 
 

ХОРАРИУМ  
5 педагогически ситуации 

Област на компетентност 
Пътна среда - 1 
Правила и култура на поведение на пътя -  4 

 
 
       ИЗГОТВИЛИ : 

1. Група „Мики Маус“  -  Д. Симеонова, П. Тодорова  
2. Група „Мечо Пух“ – М. Райкова, Й. Димитрова 
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УТВЪРДИЛ! 
Директор:……………………… 
                / Е. Гаданчева/ 
 

 
ГРАФИК 

за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област 
„Безопасност на движението по пътищата“ 

 в трета възрастова група  
 

учебна 2019-2020 година 
 
 

III – а  група „Делфинче“ 
III– б  група „Пчеличка“  

 

Месец,  Тема Образователно направление 

X  
Могат ли хората без превозни 

средства 

Околен свят; Изобразително изкуство; 
Конструиране и технологии 

XI  Кварталът, в който живея 
Околен свят ; Български език и литература; 
Изобразително изкуство 

XI  Познавам ли пътните знаци 
Околен свят; Изобразително изкуство; 
Конструиране и технологии 

III  
Какво трябва да знае малкия 

пешеходец 

Околен свят; Изобразително изкуство; 
Конструиране и технологии 

IV  
Какво трябва да знае малкият 

велосипедист 

Околен свят ;Изобразително изкуство 

V  На площадката по БДП 

Околен свят; Изобразително изкуство; 
Конструиране и технологии; Физическа 
култура  ( празник за БДП „За да сбъднем 
мечтите си“ – обобщаване на знанията ) 

 
 
 

ХОРАРИУМ  
6 педагогически ситуации 

Област на компетентност 
Пътна среда - 3 
Правила и култура на поведение на пътя -  3 

 
ИЗГОТВИЛИ : 

1. Група „Делфинче“  -  А. Дечева, Г. Димиева  
2. Група „Пчеличка“ – А. Харбалиева, С. Иванова 
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УТВЪРДИЛ! 
Директор:……………………… 
                / Е. Гаданчева/ 
 

 
ГРАФИК 

за провеждане на педагогическите ситуации по тематична област 
„Безопасност на движението по пътищата“ 

 в четвърта възрастова група  
 

учебна 2019-2020 година 
 

IV – а  група „Слънчо 
IV – б  група „Звездичка“ 
IV – в  група „Смехорани“ 

 
 
 

Месец Тема Образователно направление 

IX  Моят път до детската градина Околен свят, Конструиране и технологии 

IX  На улицата Околен свят Конструиране и технологии,  

I  Пътувам с автобус Околен свят 

I  Изправност на велосипеда Конструиране и технологии 

II  Градът в който живея Околен свят, Конструиране и технологии 

IV  Кои знаци познава велосипедиста  Конструиране и технологии 

IV  На площадката за велосипедисти Конструиране и технологии, Физическа 
култура 

 
 
 

ХОРАРИУМ  
7 педагогически ситуации 

Област на компетентност 
Пътна среда - 3 
Правила и култура на поведение на пътя -  4 

 
 
 
 
 
ИЗГОТВИЛИ : 

1. Група „Слънчо“  - Р. Иванова, М. Семова 
2. Група „Звездичка“ – А. Стоева, Р. Пелова 
3. Група „Смехорани“ – М. Маринова, И. Люцканова 
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