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П Р Е Д С ТА В Я Н Е

Äà ñå äâèæèì áåçîïàñíî

Öåëè íà óðîêà
География/дейности на открито. Да 
се научат да намират посоки и да 
планират маршрут.

Физическо възпитание. Да осъзнаят 

опасността от импулсивно поведение.

Гражданско учение. Да се научат да 

тръгват  навреме, за да избягват 

излагането на риск.

Какво трябва да знаят децата

Улицата може да бъде опасно място. Децата трябва да 
разпознават рисковете, свързани с ниския им ръст, за да могат да 
реагират правилно. Те трябва също да се научат да контролират 
импулсите си.

1

Êàê äà ñå íàó÷àò 
äà áúäàò  
ñàìîñòîÿòåëíè

Äà ñè äàâàò ñìåòêà çà ðúñòà 
ñè ïðè âñÿêàêúâ âèä äâèæåíèå

l Полето на зрение на децата е близко 
до това на възрастните, но обхватът е 
ограничен от ниския им ръст. Те трябва 
да са наясно с това, за да реагират 
адекватно. 

l Когато се движат пеша, децата 
трябва да направят така че да ги 
виждат, особено около паркирани коли, 
които им пречат да виждат и да бъдат 
видяни от другите участници в 
движението. Когато светофарът 
светне зелено, те трябва да пристъпят 
няколко крачки напред, преди да 
пресекат, за да се изравнят с 
паркираните коли и да могат да бъдат 
видяни. 

l Когато са с колело, е по-добре да 
карат по колоездачната алея, особено 
ако движението е натоварено.

l Когато са в колата, децата от 3 до 10 
години трябва да са в специална детска 
седалка, която приспособява предпазния 
колан към ръста им и предотвратява 
риска от наранявания на корема в случай 
на сблъсък (виж „Децата в колата”).

Äà áúäàò âíèìàòåëíè è äà ñå 
ãðèæàò çà ñåáå ñè    

l Дори и по път, който познаваш 
наизуст, е важно да се концентрираш 
върху случващото се около теб и да 
спазваш правилата за движение (виж 
„Децата пешеходци и на ролери” и 
„Децата на колела”).

l Да бъдат внимателни значи също и да 
знаят какво да направят, в случай че се 
загубят. Да се научат да се ориентират, 
да разучат картата на близкия квартал с 
възрастен. Да преминат през всеки нов 
маршрут с възрастен преди да тръгнат 
сами.

l Децата трябва да са внимателни дори 
и когато са с възрастен човек.

l Улицата не е място за игра. Децата 
трябва да играят на подходящо място:
игрище, парк, детска площадка, а не на 
тротоара или платното, за да не 
притесняват останалите участници в 
движението и да не се излагат на 
опасност.

Äà ñå íàó÷àò äà òðúãâàò 
íàâðåìå

l Бързащото дете е дете в опасност. 
Децата не трябва да тичат, когато 
отиват някъде и затова трябва да 
тръгват достатъчно рано, за да не 
закъснеят. Най-краткият път не е 
винаги най-сигурният и затова е важно 
децата да изберат маршрут с най-малко 
рискове, дори и това да ги забави.

Çíàåòå ëè?
l 36 % от жертвите на възраст между 0 и 14 години са пешеходци или 
колоездачи.

l 65% от произшествията, в които има деца сред жертвите, се случват 
близо до дома им. Ето защо е важно да накараме децата да си дадат сметка 
колко е важно да имат достатъчно време за предвижване и да бъдат нащрек, 
дори и в случаите, когато познават пътя много добре.

l Децата бъркат размер и разстояние. Когато една кола и един камион са на 
еднакво разстояние, те мислят, че колата е по-далече, защото камионът е по-
голям.

. . .
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П Р Е Д С ТА В Я Н Е

Ïðàâèëíèêúò çà äâèæåíèå

Öåë íà óðîêà
Гражданско обучение. 
Да разбират причините за 
необходимостта от правилник за 
движение; да разпознават знаците за 
движение; да открият значението на 
графичните кодове (цветове и форми), 
използвани в пътните знаци и 
маркировки.

Какво е нужно да знаят децата

Защо е трябвало да бъде въведен Правилник за движение.

Основните видове пътни знаци и пътни маркировки.

1

Êðàòêà èñòîðèÿ íà 
äâèæåíèåòî 
ïî ïúòèùàòà

� Първите правила за движение по 
пътищата в България се въвеждат през 
1896 г. Те са едва 9 на брой в рамките на 
Наказателния кодекс. През 1902 
Министерството на войната поръчва 
първия у нас бензинов автомобил, 
сна-бден с едноцилиндров двигател от 8 
к. с. Пътните правила са обособени като 
самостоятелен правилник за движението 
на автомобилите в столицата едва през 
1912 г. Пътните знаци се появяват по 
улиците през 1925 г. и в началото са само 
5 на брой. През 1955 г. в София и региона 
са регистрирани 1000 автомобила.

> Задължителните са кръгли на 
син фон. Ако има червена линия 
през знака, това означава, че той 
вече не важи.

> Информиращите, в частност 
указващите посока на движение, 
са квадратни или правоъгълни, на 
бял или син фон.

� Временни пътни знаци
Те са триъгълни, на жълт фон, 
с червена рамка

� Знаци, отнасящи се до кръстовища 
и предимството на пътя
Символът в центъра на знака дава 
информация за вида опасност, 
катего-рията участници в движението, 
които трябва да спазват знака, посока на 
дви-жение, числа (скорост, разстояние) и 
т.н.

� Светофар

Çíàåòå ëè?
� През 2010 г. електрическият светофар става на 96 
години. През 1914 в американския щат Охайо за пръв път е монтиран 

електрическият прибор за регулиране на пътното движение.

� Най - честите причини за катастрофите са превишена скорост, неправомерно 
изпреварване, отнемане на предимство, неправоспособност и употреба на 
алкохол.

Öåëòà íà 
Ïðàâèëíèêà çà 
äâèæåíèå

� Правилникът за движение съдържа 
информация за правилата за движение по 
пътищата, инструкции за поведението 
на участниците в движението, 
наказанията, които се налагат при 
нарушаване на правилника и правила, 
отнасящи се за оборудването на колата. 
Правилникът за движение постановява, 
че трябва да се шофира от дясната 
страна на пътя, че пътищата са само за 
коли, мотоциклети и камиони, а 
тротоарите – за пешеходци, за каране на 
ролери и колоездачи под 8 години.

Ïúòíè çíàöè è ñèãíàëè

� Пътни знаци съобщаващи...

> Предупреждаващите за 
опасност са триъгълни с 
червена рамка  

> Забраняващите са кръгли с 
червена рамка

. . .
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К А К  Д А  С Е  Д В И Ж И М  

Äåöàòà ïåøåõîäöè è íà ðîëåðè 

Öåëè íà óðîêà 
Гражданско обучение/ работа на 
открито. Да познават правилата, така че 
да могат да се движат безопасно пеша или  
на ролери; да разпознават пътните знаци, 
предвидени за пешеходци. 

Физическо обучение. Децата да осъзнаят 

необходимостта от носенето на  защитни 

средства, когато карат ролери.  

Какво трябва да знаят децата 
 
Има определени правила за движение на пешеходците, точно както и за 
водачите на автомобили. Тези правила трябва да бъдат спазвани.      

Децата на ролери се подчиняват на правилата за пешеходци. 
  

2 

Ïúòíè çíàöè

Пешеходна пътека

Пешеходна пътека  
(предупредителен знак за шофьори, 
разположен  на 150 м. преди 
пътеката извън населено място 
и на 50м. - в населени места).

Не е разрешено за 
пешеходци

Пешеходците са длъжни да 
се движат по пешеходната 
алея

Край на пешеходната алея

Ïîçíàâàíå íà
ïðàâèëàòà

Äâèæåíèå ïåøà

� Движи се по тротоара колкото е 
възможно по-далеч от пътя. Ако се 
движиш до бордюра, може да се спънеш 
и да паднеш на пътя. Може също да 
бъдеш ударен от внезапно отваряща се 
врата на паркирана кола.

� Ако някой или група от хора ти пречи 
да минеш по тротоара, заобиколи ги от 
вътрешната страна, за да избегнеш 
слизане  на пътя.

Ïðåñè÷àíå íà äâóïîñî÷íà óëèöà 

� Преди да пресечеш (дори и на 
пешеходна пътека), огледай се наляво, 
надясно и отново наляво преди да 
стъпиш на платното, защото колите 
идват първо отляво. На средата на 
пътя погледни надясно отново. 
 
� И при светофар и при пешеходна 
пътека направи крачка напред  и спри 
преди да стъпиш на платното. Това дава 
възможност на децата да виждат и да 
бъдат видени, независимо от ниския им 
ръст. Децата трябва да се опитат да 
осъществят визуален контакт с водача 
на приближаващия се автомобил. 
 
� При светофара изчакай човечето да 
стане зелено, след това виж дали всички 
коли са спрели.  

� Внимавай за коли, които могат да 
влизат или излизат от паркинги или 
гаражи без предупреждение.

� През нощта носи светли дрехи и 
светлоотразителни ленти на ръката, за 
да бъдеш забелязан по-лесно (виж „В 
тъмното”).

� Ако си на улица или път без тротоар, 
движи се от страната на идващите към 
теб коли (виж „Извън града”)

� Ако в извънредна ситуация ти се 
налага да се движиш по шосето, движи 
се близо до предпазните огради.

� Винаги, когато е възможно, използвай 
пешеходна пътека, за да пресечеш 
улицата. Ако няма пешеходна пътека, 
потърси най-безопасното място да 
пресечеш (никога близо до възвишение 
или до завой, където видимостта е 
слаба).

Çíàåòå ëè?
� В много от случаите, инцидентите с деца до 14 годишна възраст са станали в 
присъствието на родителите или придружаващи деца възрастни.

� Почти всички инциденти са свързани с пресичане на улицата (35% на пешеходна 
пътека, 12% в непосредствена близост до пешеходна пътека, 58% в ситуация на 
намалена видимост поради паркирани коли).

� В 68% от инцидентите с ролери нараняванията са  на горните крайници, 
особено на китките.
� Човек на ролери се движи с 15 км/ч, а пешеходец – с 5 км/ч.

. . .  
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К А К  Д А  С Е  Д В И Ж И М2

l Никога не тичай през улицата, защото 
можеш да изненадаш шофьора на идваща 
към теб кола.
l Внимавай за колела и мотоциклети, 
изпреварващи коли от вътрешната 
страна, защото може да не ги чуеш или 
видиш.
l Използвай подлези и надлези за 
пресичане на улици, където колите се 
движат бързо.
l Когато пресичаш кръстовище, 
внимавай за коли, които завиват от 
странична улица и пресичат пътя ти.

Êàðàíå�íà�ðîëåðè

l За разлика от скейтборда, който е 
забранен, освен на определените за това 
места, за каращите ролери важат същите 
правила, както за пешеходците. Карай по 
тротоара, пресичай на пешеходна пътека и 
спазвай светлините на светофара.
l Децата трябва да се учат да карат 
ролери на безопасни места.
l Жизнено важно е да носят необходимите 
предпазни средства (каска, налакътници, 
наколенки и накитници).
l На тротоара, изпреварвай пешеходците 
отляво и заобикаляй идващите насреща 
пешеходци от дясно. Когато сте група, 
карайте по един.
l Не превръщай тротоара в площадка за 
игра.
l Намали скоростта, когато наближиш 
кръстовище. Спри преди да пресечеш пътя.

Ïðåñè÷àíå�íà�åäíîïîñî÷íà�
óëèöà.

l Колите винаги идват от една и съща 
посока. Внимателно провери посоката на 
движение преди да започнеш да 
пресичаш.

. . .

Äåéíîñò�1
Ãðàæäàíñêî�îáó÷åíèå
l Накарайте всеки ученик да направи 
рисунка, включваща следните неща: 
светофар, пешеходна пътека, тротоар, 
улица, пешеходец и момче, каращо ролери 
на тротоара и пешеходец, пресичащ 
улицата. Съберете рисунките и 
изберете две или три, на които всички 
тези неща са разположени правилно 
(светофарът спрямо тротоара и 
пешеходната пътека, човекът спрямо 
пешеходната пътека и светофара и т. н.). 
След това изберете две-три, на които 
нещата не са на правилното място или 
не са добре нарисувани. Сравнете 
рисунките и посочете кои неща са 
правилни и кои не.

Äåéíîñò�2
Ãðàæäàíñêî�îáó÷åíèå,�
ðàáîòà�íà�îòêðèòî
l По време на разходка извън училище, 
разгледайте местата, които са опасни 
за пешеходци (място без светофар, 
главен път, път без пешеходна пътека)  
и тези, които не са. Накарайте децата 
да пресекат улицата и обяснете как и 
защо трябва да пресекат точно на това 
място. Попитайте децата за техните 
реакции.

Äåéíîñò�3
Ôèçè÷åñêî�îáó÷åíèå
l Поставете дебели гумени постелки на 
пода. Децата падат на тях по различни 
начини (по лице, по гръб и т.н.) като се 
опитват да спрат падането си. 
Попитайте ги кои части на тялото си 
използват. Направете паралел с паданията 
при каране на ролери. Кои части от 
тялото е най-важно да се защитят, 
когато караме ролери? Следователно, от 
какви защитни средства се нуждаем? 

Äåéíîñòè�â�êëàñ

ОТВОРЕНИ ВЪПРОСИ В КЛАС

1 - Къде се движат пешеходците в града и извън града? 
Отговор: На тротоара, колкото е възможно по-далеч от бордюра.

2 - А когато няма тротоар?
Отговор: От страната на идващите насреща коли. Това ти позволява да 
виждаш идващите насреща коли по-добре и да бъдеш видян от шофьорите.

3 - Какво трябва да направиш преди да пресечеш?
Отговор: Да погледнеш наляво, да погледнеш надясно и отново наляво преди да 
стъпиш на платното. На средата на пътя погледни надясно отново.

4 - Какви правила трябва да спазваш, когато караш ролери?
Отговор: Същите като за пешеходци. 

ÒÅÑTÂÀÉ
знания

СВОИТЕ
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К А К  Д А  С Е  Д В И Ж И М

Äåöàòà â êîëàòà 
Öåëè íà óðîêà   
Драматизация. Да репетират и 
рази-грават сцена на семейство 
тръгващо на ваканция, да осъзнават 
собственото си поведение и да 
разпознават поведение, което може да 
бъде опасно.

Гражданско обучение, писмена форма. 
Да съставят списък от нещата, които да 
правят в колата и които няма да пречат 
на шофьора, да напишат правилник за 
поведение на пътника.

Какво трябва да знаят децата

Да познават правилата за безопасност в колата.

Да са наясно, че съществуват писани и неписани правила, на които 
пътниците трябва да се подчиняват. Първото от тях е да си слагаш 
предпазния колан. 

2 

Êà÷âàíå è 
ñëèçàíå îò 
êîëàòà

� Винаги се качвай и слизай от колата 
на тротоара, не на улицата, където 
има движение. Преди да слезеш, 
провери дали няма пешеходци близо до 
колата. 

� Преди да се качваш или слизаш, увери 
се, че колата е напълно спряла.

� Никога не стой зад кола, която прави 
маневри: децата трудно се забелязват, 
защото са по-малки от възрастните.

Êàê äà ñå ñåäè 
â êîëàòà

� В Европа е задължително децата, 
които тежат по-малко от 36 кг. и са 
високи по-малко от 1,35 м. (като общо 
правило, на възраст под 10 години) да 
бъдат притегнати с колан в седалки, 
подходящи за възрастта и теглото им. 
Децата на възраст между 3 и 10 години  
трябва да сядат на специални 
подкрепящи седалки.      
� Специалната  седалка трябва да бъде 
поставена и закрепена в задната част 
на колата, за да придържа и предпазва 
детето при евентуален удар. Напълно 
невярно е твърдението, че 
единствената цел на специалната 
седалка е да повдигне детето, за да 
може да вижда пътя по-добре. Нейната 
роля е да приспособи позицията на 
предпазния колан към ръста и теглото 
на детето. Използването на специална 
седалка  с предпазен колан намалява 
риска от наранявания на корема с 30%.

� Предпазният колан е поставен 
правилно, когато е разположен над 
раменете и е далеч от врата, и когато 
долната му част минава над бедрата 
или таза, а не през корема.

Çíàåòå ëè ?
� Използването на специална седалка и предпазен колан предотвратява 
изхвърчането на детето в  96 % от случаите.

� Челен удар при скорост 50 км/ч.се равнява на падане от третия етаж. Да не 
закопчаете колана на детето е като да го оставите да играе на балкон без первази.

� На 13-ти август 2010 се навършват 51 години от въвеждането 
на съвременния предпазен колан. На същата дата през 1959 в 

Швеция, е доставен първият автомобил, оборудван с триточков предпазен 

колан. До момента предпазният колан няма адекватен заместител и се смята, 

че е спасил над 1 000 000 човешки живота.

� Дете до 13 годишна възраст не бива да се поставя срещу седалка с въздушна 
възглавница, за да не пострада от силата на отварянето й в случай на инцидент.

. . .  

� Забранено е деца под 10 години да се 
вoзят на предната седалка.   
� Не трябва да има никакви предмети 
на задното стъкло. Те могат да 
нару-шат видимостта на шофьора и в 
случай на удар, да се превърнат в опасен 
обект.     
� Същото се отнася и за животни. 
Дръжте по-малките животни в клетка 
на пода и завързвайте по-големите, 
защото те могат да затруднят 
шофьора и/или да изхвърчат силно в 
случай на сблъсък.       
� Закопчаване на предпазния колан. 
Изключително важно е да закопчавате 
предпазния си колан дори и на кратък 
път, и дори когато колата е снабдена с 
предпазни възглавници. Всеки, който е 
без колан, може да бъде силно избутан 
при сблъсък: без колан ударът може да е 
смъртоносен при скорост дори само от 
20 км/ч. Малко дете в ръцете на 
възрастен не е изобщо защитено при 
произшествие. При челен удар при 
скорост 50 км/ч. кинетичната енергия 
превръща детето в снаряд 20 пъти 
по-тежък от собственото му тегло.

12



13



14



15



16



17



18



19



Â òúìíîòî
3

Öåëè íà óðîêà
Гражданско обучение/ природознание. 
. Да се адаптира поведението към 
условията на ограничена видимост. 
Изучаване на видимостта през деня и 
нощта . Да бъдеш видим през нощта.

Природознание. Да виждаш в тъмното, 

да направиш отражател.

О К О Л Н АТА  С Р Е Д А

Какво трябва да знаят децата

През нощта виждаме по-неясно и нас ни виждат по-трудно. Това 
предвещава опасност.  

Погрешно е да се мисли, че уличното осветление и фаровете на 
колите са равностойни на дневната светлина.

Äà ñå íàó÷èì äà 
èçïîëçâàìå 
ïúòèùàòà 
ïðåç íîùòà

l Независимо дали се движиш пеша или с 
колело рисковете са по-големи през 
нощта, защото преценката за 
разстоянието е изкривена и 
видимостта е намалена.     

l Трябва особено много да се внимава по 
здрач, когато отличителните линии са 
по-трудно различими и пътните знаци не 
се виждат ясно. Шофьорите понякога са 
изморени. Все още не всички от тях са 
включили светлините си.Те виждат 
препятствията по-трудно и са по-
трудно видими за пешеходците. Често 
пешеходецът вижда фаровете на колата, 
но шофьорът не вижда него.

Çíàåòå ëè?
l Далеч по-малко инциденти стават през нощта, защото има по-малко движение 

отколкото през деня. Нощният трафик представлява 10% от цялото 
движение, тогава се случват 35 % от сериозните 
наранявания и 45% от смъртните случаи. 

l При здрач видимостта намалява с 2-3 десети.

Õîäåíå ïåøà 
ïðåç íîùòà

l Носи светли дрехи, за да те 
забележат по-лесно.    

l Прикрепи светлоотразителни ленти 
към чантата и дрехите си. Тези 
сребристо-сиви ленти греят ярко на 
светлината на фаровете и дават 
възможност на шофьора да забележи 
хора от 150 м. разстояние, докато 
пешеходци без такива ленти могат да 
бъдат видени едва на разстояние от 
20 м.               

l Избери добре осветено място 
(пешеходна пътека), за да пресечеш пътя 
и се огледай и в двете посоки преди да 
стъпиш на платното (виж ”Деца 
пешеходци и на ролери”).

Ïðåïîðú÷èòåëíî 
ïîâåäåíèå

l Обръщай повече внимание от 
обикновено и бъди извънредно бдителен.      

l За да те виждат по-ясно, обличай 
светли дрехи и носи отразяващи 
светлината предмети.

Êàðàíå íà êîëåëî
ïðåç íîùòà

l Никога не тръгвай с колело, което няма 
сигурни фарове. Предният фар ти дава 
възможност да видиш и да бъдеш видян 
от шофьора, идващ насреща. Задният фар 
показва присъствието на колоездача на 
пътя на шофьорите, идващи отзад. Преди 
да се качиш на колелото провери дали и 
двата фара работят добре и дали са 
чисти.    

l Когато се разминаваш с кола, идваща 
срещу теб, внимавай да не бъдеш заслепен 
от фаровете й. За да избегнеш това, 
гледай далеч пред себе си, над дясната 
страна на пътя.  

l Ако трябва да спреш никога не го прави 
на пътя. Качи колелото си на тротоара 
или на бордюра – стъпил с крак на земята 
ти отново си пешеходец и шофьорите 
може да не те видят веднага и да те 
изненадат.   

l На пътя извън града, през нощта 
често се появяват животни. Трябва да 
бъдеш особено наблюдателен.
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Êëèìàòè÷íè óñëîâèÿ
3

Öåëè íà óðîêà
Гражданско обучение. Да се научат как 
да се движат при различни климатични 
условия (слънчево време, дъжд, мъгла, сняг, 
лед и т.н.).

Природознание. Да направят 
метеорологична станция. Да разбират 
метеорологични данни.

Драматизация. Да изиграят скеч.

О К О Л Н АТА  С Р Е Д А

Какво трябва да знаят децата

Климатичните условия променят поведението на хората 

Да се съобразяваме с времето е важно, за да се движим безопасно

Äà ñå ñúîáðàçÿâàìå  
ñ âðåìåòî

Ñëúí÷åâî âðåìå

l Пеша или с колело, можеш да бъдеш 
заслепен от слънцето. По-безопасно е да 
носиш шапка и слънчеви очила, за да 
виждаш препятствията по-добре. Ако 
шофьорите са заслепени, те не виждат 
добре през предното стъкло.  

l Когато караш ролери, може да се 
изкушиш да не носиш защитните 
средства, за да не ти е  много топло. Но 
това не е разумно, защото може да се 
нараниш ако паднеш.  По същия начин е 
опасно да караш колелото си гол, без 
тениска или без каска.

Äúæä è ãðúìîòåâè÷íè áóðè

l Когато вали, си склонен да навеждаш 
главата си, за да защитиш лицето си и 
това намалява полето на зрението ти. 
Препоръчително е да носиш подходящи 
дрехи (шапка и яке).
ВАЖНО: Ако си сложиш качулката на 
якето това ще намали възможността 
ти да чуваш и виждаш. Затова е по-
добре да носиш шапка. 

l По-добре е да не караш колелото си, 
защото пътят е хлъзгав. В случай че го 
правиш, карай бавно, спирай постепенно 
и поддържай добра дистанция, защото 
спирачният път е два  пъти по-голям при 
тези условия. 

l Бъди внимателен на пешеходната 
пътека, защото белите линии стават 
хлъзгави в дъжда.

l Ако започне буря, слез от колелото, 
защото видимостта намалява и пътят 
става наистина хлъзгав и опасен да се 
кара по него. Има риск колите да се 
плъзгат (аквапланинг).

l Светлината намалява значително по 
време на буря и дъжд, затова носи 
светлоотразяващи дрехи, когато си 
пеша и пусни фаровете ако си с колело.     

l Спирачният път зависи от скоростта 
на колелото (виж графиката): когато 
скоростта се увеличава, нараства и 
разстоянието, необходимо за спиране. 
По време на дъжд спирачният път може 
да се удвои.

Âÿòúð

l Силният вятър може да повали 
предмети на  пътя (клони, различни 
отломки и др.). Затова пешеходците 
трябва да бъдат особено наблюдателни, 
когато пресичат улицата: ако водачите 
са изненадани от препятствие, те 
могат изведнъж да се отклонят от 
пътя.   

l Когато си на колелото, вятърът може 
внезапно да те връхлети като излезеш 
от закътан на открит участък. Ако 
вятърът е много силен, слез от 
колелото и върви пеша като буташ 
колелото си по тротоара или бордюра.  

Ñíÿã è çàëåäÿâàíèÿ

l Тези условия могат да направят 
хлъзгави и пътя, и тротоара: внимавай, 
когато пресичаш (виж „Децата пеша и на 
ролери”)

Çíàåòå ëè?
l Ако ви застигне гръмотевична буря, когато сте извън града, пеша или на 

колело, не се опирайте на метални предмети в контакт със 

земята. Оставете чантите си и се свийте на кълбо на земята 

като оставите разстояние от 5 метра помежду си. И, разбира се, не се 
крийте под дърво.
l 1,700 гръмотевични бури се разразяват по света всяка секунда.

l Зимата е особено опасен сезон за пешеходците (дори повече отколкото за 
шофьорите), основно заради лошата видимост на пътя.

. . .
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