
Проектът е съфинансиран от Столична
Община, в изпълнение на Общинска Програма
за опазване живота и здравето на децата
като участници в пътното движение



Основните цели на проекта са:

Формиране у децата на три основни групи умения:
-умения за защита-на сензомоторно равнище;
-интелектуални умения-познаване правилата за
движение на пешеходци и велосипедисти, откриване
на причинно следствени връзки;
-практически умения-овладяване на действия,
свързани с вземане на решения за правилно поведение
в пътна среда.
Изграждане на поведение у децата, осигуряващо
личната безопасност и безопасността на другите
участници в движението.



Целите ще бъдат реализирани със следните задачи:

1. Подновяване пътната маркировка на плаца в ДГ и обогатяване на
средата с комплект пътни знаци
2. Разработване кратки образователни филмчета и презентации, които
да са актуални, атрактивни и образователни
3. Изработване на състезателни задачи за верен отговор, които да се
изпращат по имейли или други форми за връзка със родителите и те,
заедно със своите деца, да решават и да предлагат конкретни действия
за преодоляване на негативни последствия.
4. Провеждане на практически ситуации на полигона в ДГ за
упражняване в колоездене и практическо колоездене заедно с мама и
татко.
5.Организиране на срещи на децата със служители от градския пътен
контрол към КАТ, с цел повишаване на културата им на поведение като
участници в движението, разбиране на необходимостта от спазване на
правилата за безопасно движение, зачитане правото на другия на пътя,
формиране на поведение за съхранение, отговорност, дисциплина.
6. Организиране и реализиране на образователна кампания с дипляни,
листовки, флаери на тема: „Опази детето на пътя-то няма спирачки“ с
послание към обществото и провеждане на велопоход по велоалеите на
парк „Младост“ инициатива, съвместно с родителите



НРО при ДГ №59“Елхица“ има богат опит в подкрепата на всички
инициативи на ДГ във връзка с БДП, опазване живота на децата и
усвояване на правилата за движение по пътищата.Съвременната пътна
обстановка е много тревожна и стряскаща с многото произшествия и
жертви на пътя..За нас като родители е ясно, че само образователната
програма в ДГ и добрата материална база не са достатъчни. Отчитаме и
факта, че децата престояват само 4 години в ДГ и през това време
децата ни са в защитена среда. Но детството от 3-7 години е най-
сензитивният период, в който наученото остава и можем да го
превърнем в устойчиво поведение и да подготвим децата за реалния
живот и реалната пътна обстановка. С въвеждане на онлайн връзката
между ДГ и семействата взаимодействието ДГ-семейство стана още по-
тясно свързанаи почти ежедневна. Предлагаме с помощта на педагозите
в ДГ да се разработят кратки образователни филмчета и презентации,
които да са актуални, атрактивни и образователни. Върху тези теми да
се изработят и състезателни задачи за верен отговор, които да се
изпращат по имейли или други форми за връзка със семействата.
Родителите, заедно с децата, да разсъждава за конкретни негативи в
пътната обстановка. Всяка група да проведе практическа ситуация на
обновения полигон в ДГ за упражняване в колоездене и практическо
колоездене заедно с мама и татко. Образователните филми и
презентации ще останат в полза на ДГ и ще се надграждат в бъдеще.



В края на проекта предлагаме образователна кампания с дипляни, листовки, флаери
на тема: „Опази детето на пътя-то няма спирачки“ с послание към обществото и
провеждане на велопоход по велоалеите на парк „Младост“. инициатива съвместно с
родителите. Обучението по БДП е неделима част от цялостното възпитание и
образование на децата и формира у тях умения и знания, необходими за цял живот.
Съвременната пътна среда противоречи на потребностите и естествения ход на
развитие на децата. Децата не осъзнават опасностите, които крият пътищата.
Обучението по БДП цели да развие у децата защитни механизми като участници в
движението. Целта е да се изгради поведение у децата, осигуряващо личната
безопасност и безопасността на другите участници в движението. На обучението по
БДП трябва да се гледа като на вид социално учене, където водещата роля е на
практическите умения, нравствените аспекти, формирани главно чрез подражание,
личен опит, целенасочено обучение и тренировки. В обучението по БДП трябва да се
формират три основни групи умения:-умения за защита-на сензомоторно равнище; -
интелектуални умения-познаване правилата за движение на пешеходци и
велосипедисти, откриване на причинно следствени връзки;-практически умения-
овладяване на действия, свързани с вземане на решения за правилно поведение в пътна
среда. Това са умения децата да виждат, да чуват, да възприемат и различават
сигнали от външната среда. Целта на учителите и на родителите, както и на цялото
общество, е да формира у тях способи да преодоляват психофизиологичните
ограничения на възрастта им.


