Проектът е финансиран по Програма за опазване живота и здравето на
децата като участници в пътното движение на Столична община –
Съвет за безопасно движение на децата в София (СБДДС)

Проект „Приключение с автобус № 113 на градския транспорт“ по Програма за
опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение 2020
Детска градина № 188 „Вяра, Надежда, Любов“ започва осъществяването на проект
„Приключение с автобус № 113 на градския транспорт“, одобрен от Съвета за безопасно
движение на децата в София (СБДДС) при Столична община с Протокол № 2/03.07.2020 г.
Инициативата е насочена към реализиране на цели и задачи, заложени в Програмата на детската
градина за обучение на децата по безопасност на движението, съобразно с Общинската програма за
опазване живота и здравето на децата в пътното движение 2011 г. – 2020 г., която е релевантна на
Програмата на Европейския съюз – 2020 и Националната стратегия за подобряване на безопасността
на движение по пътищата на Република България /2011 г. – 2020г./.
Стремежът на нашия педагогически колектив е чрез настоящите дейности децата да
приложат овладените знания, компетентности и отношения в реални условия с активното
партньорство на своите родители. Пътуването с автобус № 113 на градския транспорт на
територията на район „Младост“ ще се осъществи със съдействието на дирекция „Транспорт“ при
Столична община, както и с участието на членовете на Обществения съвет, родителския актив и
родители на деца от трета и четвърта подготвителни групи в детското заведение.
Основната цел на проекта е децата да осъзнаят себе си като активни участници в пътната
среда. Да усвоят ефективни модели за безопасно поведение като пътници в транспортно средство,
водачи на велосипед и тротинетка, и като пешеходци. Да прилагат усвоените знания и умения при
възникване на опасности и проблеми като участници в пътното движение и да опазят здравето и
живота си.
-

Задачи на проекта:
Провеждане на практически ситуации с децата за усвояване на правила и норми за безопасно
поведение в пътна среда;
Поставяне на децата в реална пътна обстановка като пешеходци, велосипедисти, пътници;
Прилагане на добри практики и споделен опит от родителите на децата, като част от
обучението и възпитанието им;
Организиране на инициативи и дейности, съвместно с родителите, за намаляване на
рисковото поведение на пътя;
Формиране и усъвършенстване у децата на сензорните умения и рефлекси за защита при
възникнала опасност.
Възприемане и различаване на шумовете от пътните превозни средства в градска среда.
В рамките на проекта се предвижда провеждане на следните дейности:
Информационна кампания;
Изработване на макети на превозни средства от отпадъчни материали;
Практическа ситуация „Подготовка за безопасно пътуване в семейния автомобил“;
Изготвяне на презентации за всяка възрастова група на тема „Безопасност на движението“;
„Седмица на активността“, практическа ситуация: „Познавам частите на велосипеда и мога
да управлявам“;
Придвижване с обществен транспорт – „Приключение с автобус № 113“;
Среща с представители на Столична община, дирекция „Транспорт“; изложба от изработени
макети на превозни средства.

