
Безопасността на децата, независимо дали у дома или на улица-
та, е една от основните грижи на всеки родител. Усвояването на 
правилата за безопасно движение означава не просто децата да ги 
знаят, но и да придобият навици да ги спазват и да се ориентират 
бързо и лесно в различни ситуации на пътя. 

Тази книга показва на децата реални, познати и близки ситуации, 
така че докато играят и се забавляват, да научат как да пресичат 
безопасно, как да се движат по улиците, какво означават основните 
пътни знаци, да разбират маркировките и да правят разлика 
между правилно и неправилно поведение на пътя. Игровите задачи 
ще им помогнат да разберат колко важно е да познават и спазват 
правилата за безопасно движение и ще ги подготвят как да реагират 
и към кого да се обърнат при нужда от помощ. 

Може да им помогнете, като:
• им задавате насочващи въпроси;
•  обсъждате заедно опасното и безопасното поведение на пътя 

на героите от книгата;
•  обръщате внимание на знаците и маркировката, докато се 

разхождате по улицата,
но най-вече, като самите вие спазвате правилата за безопасно 
движение. Защото децата учат най-добре от примера на своите 
родители. 

Предговор за родители
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ВЯРНО ИЛИ ГРЕШНО? 
Ако твърдението е вярно, оцветете в зелено пътния знак в края на реда. 
Ако е грешно – оцветете пътния знак в червено. 

1.  Велосипедистите задължително трябва да се движат 
по велосипедни алеи там, където ги има. 

2.  На пешеходците е разрешено да пресичат пътното 
платно, когато решат. 

3.  Полицаите се грижат за спазването на реда и закона. 

4.  Когато светофарът е червен, нямаме право 
да пресичаме улицата. 

5.  Когато се возим в кола или автобус, закопчаваме 
предпазните колани само ако искаме. 

6. Опасно е да се играе с топка близо до улица. 

7.  Когато пресичаме улица, не е нужно да се оглеждаме 
наляво и надясно.  

8.  Пешеходците трябва да пресичат само на пешеходни 
пътеки. 
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На съседната страница е нарисувано кръстовище, на което цари 
хаос. Довършете изреченията, като изпишете името на героя, 
който ги изрича, в табелката със съответния номер. 

Нося къси жълти панталони и съм в средата на кръстовището. Аз съм...

Полицай съм и се грижа за спазването на правилата за движение. Аз съм...

Карам камион, с червена риза съм и не съм си сложил предпазен колан. 
Аз съм...

Ученик съм и се спънах, докато слизах от автобуса. Аз съм...

Карам велосипед в средата на улицата, въпреки че е опасно. Аз съм...

Аз съм огромен и зелен и децата много се страхуват от мен. Аз съм...
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КОЙ ПОЗНАВА И СПАЗВА ПРАВИЛАТА ЗА УЛИЧНО ДВИЖЕНИЕ? 
Оцветете в зелено дрехите на тези, които спазват правилата, 
и в червено – на тези, които ги нарушават.


