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С П Р А В К А  

за графика на провежданите педагогически ситуации 

по тематична област „Безопастност на движението по пътищата“ 

в първа група „Златна рибка“ на ДГ №25 „Златно зрънце“ – Варна 

№ Образователно 
направление 

Тема Период 

1. Околен свят „Моят дом“ Месец октомври 
02.10.2019г. 

2. Околен свят „Пътувам с мама и татко“ Месец ноември 
06.11.2019г. 

3. Конструиране и 
технологии 

„Моите играчки“ Месец март 
04.03.2020г. 

4. Околен свят „Разпознавам звук и цвят“ Месец април  
01.04.2020г. 

5. Околен свят „С мама и татко на разходка“ Месец май 
13.05.2020г. 

 

 

С П Р А В К А  

за графика на провежданите педагогически ситуации 

по тематична област „Безопастност на движението по пътищата“ 

във втора група „Слънчо“ на ДГ №25 „Златно зрънце“ – Варна 

№ Образователно 
направление 

Тема Период 

1. Околен свят „Нашата улица“ Месец октомври  
03.10.2019г. 

2. Околен свят „Къде играят децата“ Месец ноември  
07.11.2019г. 

3. Околен свят „Пресичам безопасно“ Месец март 
05.03.2020г. 

4. Конструиране и 
технологии 

„Светофар-другар“ Месец април  
02.04.2020г. 

5. Конструиране и 
технологии 

„Моят велосипед“ Месец май 
07.05.2020г. 
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С П Р А В К А  за графика на провежданите педагогически ситуации 

по тематична област „Безопастност на движението по пътищата“ 

в трети подготвителни групи „Детелинка“ и „Калинка“ на ДГ №25 „Златно зрънце“ 

№ Образователно 
направление 

Тема Период 

1. Конструиране и 
технологии 

„Кварталът, в който живея“ Месец октомври 
02.10.2019г.  

2. Околен свят „Познавам ли пътните знаци“ Месец ноември  
06.11.2019г. 

3. Конструиране и 
технологии 

„Могат ли хората без превозни 
средства“ 

Месец януари  
08.01.2020г. 

4. Околен свят „Какво трябва да знае малкия 
пешеходец“ 

Месец март  
04.03.2020г. 

5. Околен свят „Какво трябва да знае малкия 
велосипедист“ 

Месец април  
01.04.2020г. 

6. Околен свят „На площадката по БДП“ Месец май  
13.05.2020г. 

                                                                            С П Р А В К А  

за графика на провежданите педагогически ситуации 

по тематична област „Безопастност на движението по пътищата“ 

в четвърти подготвителни групи „Звездичка“ и „Мечо Пух“ на ДГ №25 „Златно зрънце“ 

№ Образователно 
направление 

Тема Период 

1. Околен свят „Градът, в който живея“ Месец октомври 
01.10.2019г. 

2. Околен свят „На улицата“ Месец ноември  
05.11.2019г. 

3.       Околен свят „Пътувам с автобус“ Месец януари  
07.01.2020г. 

4. Конструиране и 
технологии 

„Моят път до детската градина“ Месец февруари 
04.02.2020г. 

5. Околен свят „Изправност на велосипеда“ Месец март  
10.03.2020г. 

6. Конструиране и 
технологии 

„Кои знаци познава велосипедиста“ Месец април  
07.04.2020г. 

7. Околен свят „На прощадката за велосипеди“ Месец май 
05.05.2020г. 

 


