
  

  На гости  при
 светофара

Правила 
за улично 
движение



  

Правилата за движение
са важна наука.
И ги спазват без съмнение
и баба и внучка!



  

Правилата за движение,
ако до днес не знаете,
ще се наложи, без съмнение,
с тях да се запознаете!

ти!



  

Червена светлина щом светне,
На всички мигом казва: «Стоп!. 
Щом някой иска да премине,
Ще чака мирно моя знак.»
                          
               



  

Ако пък жълто светне по 
         средата, 

«Внимание!» то казва на 
            децата.

Колите скоро тук ще спрат 
и път на тебе ще дадат.



  

След него идва цвят зелен
И казва: «Премини със мен!».
Зеленото щом заблести, 
дете, пресичай смело ти!



  

Пътните знаци, в прави редици,
край пътя стоят като войници.
Важна работа вършат сега и преди-
пешеходците пазят от всички беди.

ПРАВИЛА

ЗА 
ДВИЖЕНИЕТО

 ПО ПЪТИЩАТА



  

Пешеходец стои по средата
       на знака
и тук пешеходна пътека 

        те чака.

Пътеката «Зебра» на 
    асфалта лежи.

Готова е теб от беда да 
         спаси.



  

На този знак червен в средата
Локомотив стои.
Той казва строго на децата:
«Влак идва! Тука спри!»



  

Когато в кръг червен стоят
велосипед, автомобил,
водачите не се гневят – 
за всички пътят е закрит.



  



  

И майстор на спорта да си,
Този знак ти добре запомни!

Син кръгъл знак с велосипед
ти казва: «Карай все напред!»



  

Червен кръг виждаш, а в средата
стои зачеркнат пешеходец. 
То тук са ясни правилата – 
търси пътека пешеходна!



  

Лежат на асфалта лентички бели.
На знака, дечица, също са спрели.
Правило първо те ни показват.
Ще го научим без да ни казват.
«Само на “Зебра„,щом светне зелено, 
да минат децата е разрешено!



  

На ъгъла бял кръг е изправен.
Стои с червена лента заграден.
Тук движението на коли
този пътен знак ще забрани.

Знакът кръгъл е и е червен.
Минус бял стои в средата.
«Входът тук е строго забранен!»
Казва той на возилата.



  

Триъгълник червен е знакът.
Змийчето черно е в средата.
На всички ни показва той,
че следва опасен завой.



  

С латински букви тук на знака
написано е нещо.
На всеки казва той да чака.
Съветва ни горещо.



  

Може да преминете 
само при зелена

 светлина на светофара.



  

Ако не си успял да 
преминеш, спри по 
средата и изчакай 
да минат колите.



  

Не трябва да се 
изскача на шосето!



  

Такива игри водят
 до нещастие!



  

Пътното платно 
не е за разходки.



  

Не трябва да се 
пресича улицата, ако 

не сме сигурни, че няма 
превозно средство.



  

Покрай шосето може 
да се върви само от

 лявата страна.



  

Не трябва да се 
прескача през 

огражденията на пътя.
Това е опасно!



  

Може да чакате транспорт
 само на автобусната 

спирка.



  

Ако наблизо има път, 
по-добре да намериш 

друга пързалка.



  

Като пресичаш улицата,
 недей да броиш гаргите!



  

Спрелите коли пречат
 на добрата видимост.

Да се пресича е опасно!



  

Не трябва да се играе
 на пътното платно!



  

УРОЦИТЕ 

НА ФЛИН



  

Правилата за движение
знае Флин от «а» до «я».
И започва, без съмнение,
не урок, ами игра.
Всеки, който тук се включи,
правилата ще научи.             



  

Зад ъгъла изскочил Котаран
и сблъскал се с голям хипопотам.
Сигнала червен ако беше видял,
велосипедът щеше да е цял.



  

Палави маймунки без умора
лудуват по вратите на трамвая.
Безумна е играта, хора!
Каква беля ще стане вече зная.



  

Пресичайки през булеварда
Кокошка едва не пострада.
Не знаела, че е желателно
Да се оглежда внимателно.



  

Лисичета с топка играят,
а мама и татко нехаят.
И ето, че стана бедата-
Лисанчо е под колелата.



  

От прозорците крещят и се навеждат
към Прасчо всякакави зверчета.
Но глупав Прасчо никой не поглежда.
Следи трамвая със очета.



  

Влиза Зайко с патерица.
Плачат горко татко, мама.
Всичко ще е в ред, дечица,
игра на пътя ако няма.



  

Лиско ядосан викна на слона:
«Защо се пързаляш тука по склона?»
Пързалката на хълма е прекрасна,
но край пътя е много опасно!



  

На Вълчо ще има да пати главата,
щом нарушава той правилата.



  

На стъпалото Ежко се вози,
но веднъж се търкулна оттам.
А сега пети ден се тормози
и носа не показва от срам.



  

На машината отзад 
мишката подскочи.
Лиско разтревожен там 
към мишока сочи.
«От постъпка тъй 

глупашка
Ще останеш без 

           опашка!»



  

На Зайко доктор лапата гипсира,
а Прасчо шапката си не намира.
Нямаше да има толкова вълнение,
ако знаеха правилата за движение.



  

Пешеходната пътека 
всички виждат отдалеко.
Обръщайте внимание голямо,
край пътя щом ограда няма!



  

Умникът слон съвети дава
приятелите поучава:
«Щом правилата знаете ясно,
Ще се придвижвате по-безопасно!»



  

край



  


