
 

 

                    
 

 

 

 

 

ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ №3 „ЗВЕЗДИЧКА“ 

ГР. ВАРНА 

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

              Започна новата учебна година и всеки ден Вие и вашето дете ще изминавате пътя до детската 
градина и обратно до дома. За да бъде този път безопасен, детето трябва да познава особеностите и 
опасностите на уличното движение. 

              Изберете за Вашето дете най-сигурния път до детската градина. Не винаги най-краткият път е 
най-безопасен. Дръжте детето за ръка през целия път и му показвайте как трябва да се държи при всяка 
ситуация. Ярките дрехи и раница, светлоотразителните елементи спомагат то да бъде забелязвано от 
другите хора на улицата, в това число и от водачите на превозни средства. 

              Обсъждайте с него ситуациите, които ще бъдат споделени по-долу ако са приложими за пътя Ви 
до детската градина и обратно: 

 Движение по тротоара 

Когато се движи по тротоара, детето винаги държи за ръка възрастен без да тича и да играе, защото 
може да се увлече и да изскочи на улицата. Игрите е добре да бъдат на специално организирани за целта 
безопасни места. Възрастният се движи от външната страна на тротоара, така че да е между детето и 
превозните средства. Някои улици нямат тротоари. Те са особено опасни. В този случай пешеходците се 
движат от лявата страна на улицата, за да виждат идващите насреща автомобили, колкото е възможно 
встрани от платното за движение. Възрастният се движи така, че да е между детето и превозните 
средства. 

 Пешеходна пътека 

Преди пресичане, пешеходците трябва да се спрат малко по-навътре от бордюра на тротоара. След това 
трябва да погледнат и в двете посоки - първо наляво, после надясно. Ако няма движещи се автомобили, 
пресичащите пешеходци преминават до отсрещната страна без да тичат, като през цялото време  се 
използва правилото на гледане „ляво-дясно“. През цялото време възрастния придружител държи за ръка 
детето. Ако няма пешеходна пътека е необходимо да се потърси място с достатъчна видимост за да се 
забележи приближаващ автомобил. И в този случай правилата за пресичане са същите. 



 Светофарът 

На зелено се пресича, но не бива да се забравя правилото да се изчака на тротоара и първо да се 
погледне наляво, а после надясно. На червено се изчаква навътре от бордюра на тротоара. При 
възможност, покажете на Вашето дете, че и възрастните също правят грешки. 

ВНИМАНИЕ: Пресичайки улицата на зелено, детето трябва да гледа и в двете посоки, тък като има 
безотговорни водачи, които преминават на жълто и червено! 

 Използване на мобилен телефон по време на пресичане 

Говоренето по мобилен телефон от страна на възрастния, приемането на съобщения, слушането на 
музика по време на движение разсейва и застрашава неговата безопасност и тази на детето. 

                Разговорите с детето ще имат необходимия ефект, когато показвате и заедно изпълнявате 
техниките за безопасно движение на пешеходеца. Те ще  формират добри навици за участие в пътното 
движение. 

                Осигурявайте достатъчно време за придвижване. Закъсняването и бързането увеличават риска 
от инциденти. 

                Определете заедно с Вашето дете опасностите и затрудненията по маршрута за придвижване 
пеша от дома до детската градина: 

- неравности по тротоара; 

- паркирани неправилно автомобили; 

- храсти и дървета, които пречат на движението;  

- недобре видима пешеходна пътека; 

- много широка улица, която се пресича трудно; 

- светофар с недостатъчно продължителен за безопасно пресичане зелен сигнал и др. 

 Шофиране с дете в автомобил 

Правилно е детето да бъде поставено в специализирано столче на задната седалка на автомобила и да се 
провери дали е добре обезопасено с колан. Ползва се предпазен колан. Вратите на колата се заключват. 
Шофира се със съобразена скорост и се спазва дистанция. Не се говори по мобилен телефон по време на 
движение.  

                       На Вас и на Вашето дете пожелаваме безопасно участие в пътното движение, здрава и 
успешна учебна година! 

 

 

 


