
 

 

 

 



‘‘Околен свят‘‘-

4-5г 

 Къде играят децата м.ноември 2021г . Знае къде е 

опасно да играе на 

улицата и защо. 
*Опасност, 

безопасност, 

придвижване 

между паркирали 
коли, ролер, 

тротинетка, 

триколка 

‘‘Околен свят‘‘-

3-4г 

Пътувам с мама и татко м.декември 2021г Спазва норми на 

безопасно 

поведение, 

когато пътува в 

автомобил.  

*Дете-пътник, 

детско столче, 
седалка, колан, 

правила 

‘‘Околен свят‘‘-

4-5г 

Пресичам безопасно м.декември 2021г Спазва правила 

при пресичане на 

улица със и без 

светофарна 

уредба.  

* Пресичане на 
улично платно без 

светофарна 

уредба, сблъсък 

‘‘Конструиране 
и технологиии‘‘-

3-4г 

Разпознавам звук и цвят м.януари 2022г Разпознава 

цветовете на 

светофара - 

червен, жълт и 

зелен цвят.  

*Силен и слаб 

звук, звук на кола, 
цветове - червено, 

жълто и зелено. 

‘‘Конструиране 

и технологиии‘‘-
4-5г 

Свeтофар- другар м.януари 2022г Разпознава 

сигналите на 

светофара и 

спазва правилата 

за пресичане.   

* Светофар, 
пресичане на 

улично платно със 

светофарна 
уредба. 

‘‘Конструиране 

и технологиии‘‘-

3-4г 

 Моите играчки  м. февруари 2022г Разпознава 

игрови средства 

и ги използва по 

предназначение.  



*Камионче, 

моторче, влакче, 

количка 

‘‘Конструиране 

и технологиии‘‘-

4-5г 

Моят велосипед м. февруари 2022г Знае защитните, 

обезопасителни 

средства за 

велосипед. Кара 

с умерено темпо 

и пази 

равновесие при 

потегляне, 

движение напред 

и спиране с 

велосипед.   

*Велосипед с 

помощни колела, 
звънец, детска 

каска, спирачки, 

потегляне, 
спиране, 

движение напред, 

каране в права 

посока. 

     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



‘‘Околен 

свят‘‘-ПГ  

Градът , в който живея м.октомври-

2021г 

Знае начини на 

придвижване по 

булевард, 

пресичане, 

преминаване под 

подлез или 

надлез.   

*Булевард, 

кръстовище, 

пътен знак Е 21-

“Подлез“ 
‘‘Околен свят‘‘-

3-та група 

Познавам ли пътните 

знаци  

м.ноември 2021г Предупредителни 

и указателни 

пътни знаци А18-  

„Пешеходна 

пътека“, А 19 – 

“Деца“ 

‘‘Околен свят‘‘-

ПГ 

 На улицата м.ноември 2021г Съобразява 

поведението си 

спрямо указанията 

на регулировчика.  

*Пресичане на 

кръстовище със и 

без светофарна 

уредба, пресичане 
на кръстовище при 

наличие на 

регулировчик. 

‘‘Конструиране 

и 

технологиит‘‘-

3-та група 

Могат ли хората без 

превозни средства  

м.декември 2021г . Може най-общо 

да определи 

причините за удар 

между тях.   

*Превозни 

средства по суша, 

въздух и вода – 

каруца, 

автомобил, 

камион, автобус, 

влак, кораб, 

самолет. 

*Превозни 

средства със 

специален режим 

на работа –  

пожарна, 

полицейска кола.  

 

‘‘Конструиране 
и 

Пътувам с автобус м.декември 2021г Притежава 

културни и 



технологиит‘‘-

ПГ-та група 

социални навици 

за лична и 

колективна 

безопасност, 

когато пътува в 

автобус.   

*Правила на 

поведение като 
чакащ автобус и 

като пътник в 

превозното 

средство. 

‘‘Околен свят‘‘-

3-та група 

Какво трябва да знае 

малкият пешеходец 

м.януари 2022г Наблюдава и 

съобразява 

светлинни 

сигнали.   

*Пресичане на 
двупосочно пътно 

платно с 

възрастен, 
светлинни сигнали 

‘‘Околен свят‘‘-

ПГ-та група 

Моят път до детската 

градина 

м.януари 2022г Познава 

безопасния 

маршрут до 

детската градина.   

*Придвижване с 

възрастен, 

безопасен път. 

‘‘Конструиране 

и 

технологиии‘‘-

3-та група 

 ‘‘ Какво трябва да знае 

малкият велосипедист 

м. февруари 2022г Регулира 

поведението си 

при  сигнал.  

* Пешеходец с 

велосипед, 
светлоотразителна 

жилетка, каране в 

права посока, 
каране с умерено 

темпо, паркиране. 

‘‘Конструиране 

и 
технологиии‘‘-

ПГ 

Изправност на 

велосипеда  

м. февруари 2022г . Разбира личната 

безопасност във 

връзка с 

изправността на 

велосипеда.  

*Велосипед без 

помощни колела,  

дете-велосипедист, 
устройство за 

излъчване на бала 

или жълта 
светлина отпред и 

светлоотразител 

отзад 



‘‘Околен свят‘‘-

3-та група 

На площадката по БДП м.март 2022г Познава правилата 

за пресичане на 

двупосочно 

движение. 

Пресича 

двупосочно 

улично платно с 

помощ.  

*Двупосочно 

движение. 

‘‘Околен свят‘‘-

ПГ 

Кои знаци познава 

велосипедиста 

м.март 2022г Познава пътни 

знаци за 
велосипедисти. 

*Предупредителни 

знаци за опасност – 
А20, забранителни 

знаци – Б9 

‘‘Околен свят‘‘-

ПГ 

На площадката на 

велосипедисти 

м.април 2022г Спазва пътните 

знаци и правила 
при игра с 

велосипед. 

*Велопътека, завой 
наляво, завой на 

дясно, змейка. 

 

 

 


