
                     

                   

 

                         

                    
 

ДЕТСКА ОЛИМПИАДА ПО БДП 

“УЧА ИГРАЕЙКИ-ЖИВЕЯ ЗНАЕЙКИ” 

 

град Търговище 19.04.2019 г. 
 

Детска градина №2 “Осми март” гр. Търговище , РУО - Търговище и Община 

Търговище организират Детска олимпиада по безопасност на движението “Уча 

играейки - живея знаейки”, която ще се проведе на 19.04.2019 г. в ДГ №2 “Осми 

март“ гр. Търговище. 

Отправяме покана за участие в олимпиадата по БДП към подготвителните 

групи от детските градини, учениците от начален етап на обучение в училища от 

Търговищка област и страната. 

Олимпиадата ще се проведе в детския център по безопасност , който пресъздава 

реална градска среда с пресичане на регулирано със светофари кръстовище, където 

децата ще покажат уменията си за избор на безопасен път, познаване на основните 

правила за пресичане на кръстовища от пешеходци, движение по велоалея на 

велосипедисти, каране на тротинетки и шофиране на автомобили. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Олимпиадата ще се проведе в три категории: 

 

 I категория - Изобразителна дейност: 

С рисунки на тема “Улицата и безопасността през моите очи “. Могат да 

участват: деца от подготвителни групи в детските градинии, деца от 

подготвителните групи в училище, ученици от първи до четвърти клас.  

Формат на рисунката А3 или А4. На гърба на всяка творба да се съдържа 

следната информация: 

 трите имена на участника; 

 детска градина или училище,  

 населено място; 

 име на ръководителя; 



 телефон и e-mail за връзка. 

Изпратените творби няма да се връщат на участниците, а ще бъдат  включени в 

изложба, представена на детската олимпиада. Ще бъде издаден диск с всички детски 

рисунки. 

Срок за изпращане на творбите: 30.03.2019 г. 

Творбите ще се оценяват от жури, съставено от експерти от РУО Търговище и 

художници от Търговище. 

II категория - Музикално-артистична изява 

Участниците могат да бъдат деца от детски градини  или ученици от първи до 

четвърти клас в училище. Те се представят: с песен, стихотворение, етюд или сценка 

на тема “Улицата и безопасността през моите очи”. Времетраене - до 3 мин.  

Участниците ще се оценяват от жури, съставено от деца, експерти от РУО –

Търговище и творци от града. 

 

III категория - Игри по безопасност на движението: 

Участват деца от подготвителните групи в детските градини. 

Всеки отбор участва с 6 деца- 6 годишни. 

При пристигането отборите получават отличителен знак, синя или червена 

отличителна лента. 

I игра: “Спазвай правилата” 

Участници:3деца - 1велосипедист,1дете с тротинетка и 1 водач на автомобил. 

Правила: Велосипедистът и детето с тротинетка се движат по велоалеята, като 

спазват правилата. Правят 1 обиколка, има обособена зона старт и финал. 

Автомобилистът стартира от паркинга и прави 1 обиколка по шосето, като 

преминава през кръстовище. Участниците в играта спазват хоризонталната и 

вертикална маркировка, преминавайки по трасето. 

II игра: ”Цветовете на светофар” 

Участници: 3 деца от отбор. 

Правила: 3 деца пресичат последователно по 2 пешеходни пътеки, като спазват 

сигнализацията на светофара. Достигат до пешеходна зона, където има разположени 

работилници: “Пеперуда”(червена) и “Мече” (синя). В тях има подредени цветни 

топки. Участниците в играта подбират подходящите топки, които съответстват на 

светлините и последователността на светофара. Подреждат се в колона и вдигат 

топките. Играта е за съобразителност. За повече емоции игрите се играят паралелно 

от два отбора, които имат отличителни знаци: синя и червена лента. Ще има 

обособени зони старт и финал. Технически отговорник от ДГ №2 “Осми март” ще 

насочва и подпомага ръководителите на отборите за правилата на всяка игра.  

Технически репетиции ще се провеждат на 15.04.2019 г. и 16.04.2019 г. в ДГ 

№2 “Осми март” гр. Търговище. 

Участниците ще се оценяват от професионално и детско жури. 

Телефон за контакти: 0878642875- старши учител Веселина Паскалева ДГ № 2 

“Осми март “ 



Срок за изпращане на заявките: 30.03.2019 година. 

След изготвяне на програмата участниците ще бъдат уведомени за реда на 

представянето си. 

Необходимо е отборите да носят отличителен знак - табела, знаме на детската 

градина. 

 

Награди: 

В категория “Изобразителна дейност” ще бъдат връчени първа,втора, трета и 

поощрителна награда. 

В категория “Музикално артистична изява” ще бъдат връчени първа, втора, 

трета и поощрителна награда. 

В категория “Игри по БДП” ще бъдат връчени: 

 купа на детската олимпиада по БДП; 

 награда за най-добър водач; 

 награда за най-добър велосипедист; 

 награда за най-стриктно спазващ правилата; 

 награда за най-толерантен участник; 

 награда на детското жури.  

 

Голямата награда на олимпиадата е детски велосипед, която ще бъде 

връчена  от кмета на Община Търговище. 

  

Всеки отбор получава плакет и грамота за участие. Участниците получават 

медал, индивидуална награда и талисмана на детската олимпиада “Стопи”. 
 


