
БЕЗОПАСНОСТ НА 
ДВИЖЕНИЕТО ПО 

ПЪТИЩАТА

“На пътя е опасно”



гатанки
      
        Ден и нощ стърчи на едно кръстовище.
        Има три очи но не е чудовище.
                                                          Що е то? 

Четири братлета яки, от елен по-бързокраки.

Не търчат, а хвърчат.Прахоляци вдигат, 
но не се настигат. 
                                                  Що е то?

                                                



ЧЕРВЕНА СВЕТЛИНА



КАКВИ СА ЦВЕТОВЕТЕ НА 
АВТОМОБИЛНИЯ СВЕТОФАР?

• ЧЕРВЕНО, ЖЪЛТО, 
ЗЕЛЕНО



Пешеходците най-застрашени на пътя 



Възрастните хора и децата са най-рисковите 
групи сред пешеходците, 

особено в тъмната част на денонощието. 



Правилата за движение 
се учат  на пътя



СВЕТОФАР ЗА ПЕШЕХОДЦИ

        1                                    2                               3



ПРЕСИЧАТ ЛИ ПРАВИЛНО 
ДЕЦАТА?



СПРИ, ОГЛЕДАЙ СЕ И ТОГАВА 
ПРЕМИНИ!



АКО СИ ВЕЧЕ УЧЕНИК:

   За да ходиш сам на училище, трябва да опознаеш квартала, в 
който живееш.

-  Направи си рисунка! Отбележи заедно с родителите откъде 
ще минеш най-безопасно до училище. Нарича се маршрут.

-  Родител да ти помогне да изминеш маршрута, но само за 
няколко дни. Нали е все зает...



Няколко съвета

• Когато играеш на улицата не излизай 
пред автомобилите.

• Ако топката ти падне на платното за 
движение, не тичай след нея.

• Не бягай да “хванеш” спиращия автобус.



ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА ТИП “ЗЕБРА”



ОБИКНОВЕНА ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА



    Пътен знак А19 предупреждава за 
опасност от внезапна поява на деца на 

платното за движение. 



Къде се поставят тези знаци?



ЗНАЕТЕ ЛИ ЧЕ?
• Много от катастрофите с деца стават заради 

управление на мотопеди, велосипеди и 
четириколки, купени от родителите им.Те 
трябва да бъдат по-отговорни, когато ги 
пускат на пътя с тези превозни средства.



ВНИМАНИЕ ВЕЛОСИПЕДИСТИ !



ЗАПОМНЕТЕ!
    За да е управлението на велосипед безопасно е 
необходимо:

 1.  Велосипедът да е технически изправен.

  2.  Велосипедистът да познава правилата за движение и строго 
да ги спазва.

  3.  Добре да управлява велосипеда.



ВИЕ ИМАТЕ ЛИ...



Опасни превозни средства 
на пътя



СПРИ! ДЕЦА НА ПЪТЯ!



Шествие "Да запазим децата на пътя " 



ЗАЩО СТАВАТ КАТАСТРОФИ?

• неправилното поведение 
на пешеходци и водачи;

• състоянието на пътните 
знаци,маркировка, пътни 
участъци;

• техническа неизправност 
на превозните средства.



КАКВО Е ТОВА?



КОЙ ИДВА ПРЪВ ПРИ КАТАСТРОФА?



ВАЖНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

• СПЕШНА ПОМОЩ – 150

• ПОЛИЦИЯ               -  166

• ПОЖАРНА              -  160



БЪРЗАЙ БАВНО, ЗА ДА 
СТИГНЕШ НАВРЕМЕ!



Деца, ВНИМАВАЙТЕ  НА ПЪТЯ! 
НЕКА НЯМА СЪЛЗИ В ДЕТСКИТЕ ОЧИ!



За домашна работа:

• Нарисувайте автомобилният светофар;
• Нарисувайте светофар за пешеходци;
• Нарисувайте пешеходна пътека тип 

“зебра”.
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