План –конспект на проведена ситуация по БДП в ДГ“Детелина
за 3-та група в детската градина
Глобална тема: Улично движение
Под тема: Аз съм малък пешеходец
Ядро: Здравословна и социална среда
Задачи:
1. Разширяване представите и затвърдяване на понятията пешеходец, пешеходна
пътека, улично платно, кръстовище, светофар, пътни знаци.
2. Уточняване правилата и местата за безопасно пресичане на улицата и осъзнаване
необходимостта от тяхното спазване.

Въвеждане в темата- Две майки с колички пресичат на червена светлина на светофара и
в края на пешеходната пътека спират да си говорят./В занималнята е пресъздадена
пътна обстановка със следните елементи – кръстовище, светофари – пешеходен и
автомобилен, пътни знаци, тротоар, улично платно, пешеходец. В ролята на майките
влизат две момичета от четрърта група./
Задача 1:
Информация
Провеждаме разговор с децата, свързан с разигралата се пред тях ситуация. Насочваме
децата към елементите на улицата, правилата за безопасно движение и участниците в
движението. Стимулират се деца,които изказват предложения и правят изводи при
провокация от страна на учителя-Правилно ли пресичат двете майки? Позволено ли им
е да пресичат на червена светлина? Какво може да им се случи? Само майките ли ще
пострадат, ако не спазват правилата на движение или и техните деца?
Операция
Децата наблюдават ситуацията , която се разиграва пред тях. Отбелязват каква е
разликата между двата светофара. Обясняват кой къде стои и какво означава. Посочват
и назовават специфични термини-улично платно, тротоар, светофар, пешеходец,
превозни средства, пешеходна пътека. Коментират правилата за безопасно улично
движение. Изказват мнения,които се обсъждат. Изисква се отговорите им да са
построени с пълни изречения. Добре е зададените от учителя въпроси да не
предполагат отговори с „Да” и „Не” от децата. Въпросите да звучат проблемно, за да
може у детето да се провокира мислене.
Контрол
Учителката насочва,стимулира,поощрява,коригира отговорите.При необходимост

допълва и разширява знанията на децата.
Задача 2:
Информация
Пешеходците се движат по тротоара и то по тази част, която е далече от уличното
платно. Ако им се наложи да пресекат на отсрещния тротоар пешеходците трябва да
потърсят безопасните за това места – пешеходна пътека, пешеходен светофар, подлез,
надлез. Преди да пресекат уличното платно пешеходците задължително да се огледат
първо наляво, после надясно и едва когато се убедят, че няма движещо се превозно
средство да пресекат.
Операция
На всяко дете се раздава индивидуален картон за работа. Там има изобразени
пешеходци, които пресичат правилно и неправилно. Всяко дете трябва да постави зелен
жетон върху пешеходците, които пресичат правилно и червен – върху тези, които
пресичат неправилно.
Контрол
Учителката наблюдава изпълнението на задачата и след нейното приключване изисква
вербални уточнения.

