
ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ



Уважаеми родители,
Насочваме вашето внимание върху темата за 
безопастността на движението, поради нарастващия брой 
пътни инциденти с деца. През 2015г. в страната ни се 
проведоха редица мероприятия и инициативи за опазване 
здравето и живота на пътя:

• Трета глобална седмица на ООН за безопастност на 
движението – 04-10.05.2015г.

• Полицейска операция
„Ваканция! Да опазим живота на
децата на път“ – 15-30.06.2015г.

• Национална кампания
„Да пазим децата на пътя“

07-13.09.2015г.



Нека заедно, учители и родители, да научим децата да се придвижват 
безопасно:

• Изберете за вашето дете най-сигурния път към детската 
градина. Не  винаги най-краткият път е най-добър.

• Придружавайте вашето дете от началото на пътя като му показвате  
как  трябва да постъпва при всяка ситуация.

• Ярките дрехи, оранжевата раница, светлоотразителите спомагат  
детето да бъде  забелязано от водачите на превозни средства.



При мероприятия в детската градина Вашето
дете, се движи в група с други деца. Така 
водачите на моторни превозни  средства ги
забелязват по-добре.



Движение по тротоара:

• По тротоара детето трябва 
да  върви, без да тича, 
защото  невниманието 
може да го  подтикне да 
изскочи на улицата.

• Нужно е детето до 10г. да
се държи за ръка, като
възрастният се движи от
външната страна.



Ако няма тротоар:

Някои улици нямат тротоари и са особено опасни. Детето трябва да се  
движи от лявата страна , за да вижда по – добре автомобилите, които  
се движат срещу него. Ако децата са повече е необходимо да вървят  
едно зад друго. Необходимо е възрастният придружител да се движи  
откъм страна на движението.



Пешеходната пътека:

Преди да пресекат улицата по  
пешеходната пътека , децата трябва 
да  спрат малко по - навътре от ръба 
на  тротоара. След това да погледнат в 
двете  посоки - първо наляво , после 
надясно и  да се ослушат внимателно.
Ако не идва  автомобил, могат да 
пресекат улицата,  без да тичат. При 
преминаването до  отсрещната страна 
на пътя , през цялото  време ,се спазва 
правилото на гледане  “ляво-дясно”.



Ако няма пешеходна пътека:

Какво трябва да правим?

Първо, от мястото където искаме да пресечем, трябва да
има достатъчно разстояние в двете посоки ,за да виждаме отдалече,  
че не идва автомобил.
Трябва и тук да спазваме правилото:

спираме, оглеждаме се , ослушваме се
и ако не идва автомобил започваме преминаването бързо, безда
тичаме, като през цялото време се оглеждаме.
Упражнявайте с детето си многократно правилното преминаване  
през пътното платно.



Между спрелите автомобили:

Приятелят на Вашето дете изпуска топката, която носи и тя се търкулва  
през улицата.
Какво трябва да се направи ?
Детето трябва да остане на тротоара. Там да изчака, да се огледа в  
двете посоки. Ако няма коли, да премине отсреща за топката.



Светофарът:

На зелено се пресича, но не 
бива да  забравяте правилото 
да се изчака на  тротоара и да 
се погледне първо  наляво, а 
после надясно. На червено се  
чака по - навътре от ръба на 
тротоара.  Ако имате 
възможност, покажете на  
Вашето дете, че понякога и 
възрастните  правят грешки.

ВНИМАНИЕ: Пресичайки улицата  
на зелено, детето трябва да гледа и  
в двете посоки, тъй като има  
разсеяни шофьори, които  
преминават на жълто и
червено.



ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН ПО ВРЕМЕ НА ДВИЖЕНИЕ:

Преминаването през улицата, докато се говори по мобилния телефон  
или се приемат съобщения, е опасно за всички възрасти, но особено за  
децата. Използването на мобилен телефон, слушането на музика по  
време на движение застрашава  сериозно  Вашето дете.



Може да говорите на детето  
много неща и да няма  
необходимия ефект, но  
когато показвате и заедно  
изпълнявате техники за  
безопасно движение на  
пешеходеца е много  
ефективен метод за  
формиране на
добри навици за  
безопасността  
на детето.

Родителите на децата – най-
добрият модел за
подражание:



Достатъчно време:

• Осигурявайте достатъчно време за
придвижване.

• Закъснението и бързането увеличават риска
от  инциденти.

• Изисквайте Вашето дете да се прибира
навреме  вкъщи.



Безопасният път от дома до
детската градина:

Определете заедно с Вашето дете  
опасностите и затрудненията по  
маршрута за придвижване от дома до
детската градина.
Често по тротоара има неравности,  
дупки, паркирани автомобили,  
храсти и дървета, които пречат на  
движението и на видимостта.
Затова е необходимо да обърнете  
внимание на детето си, относно тези  
опасности.



НА ВАС И ВАШЕТО ДЕТЕ ПОЖЕЛАВАМЕ 
БЕЗОПАСНО УЧАСТИЕ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ, 
ЗДРАВЕ И УСПЕХ В УСВОЯВАНЕТО НА 
ЗНАНИЯТА В ОДЗ №12 „ЛИЛИЯ“!


