ПОСТИЖЕНИЯТА НА ДЕЦАТА ПО БДП

СВЕТОФАР
Светофара повреден.
За поправка чака мен.
Трудна работа е тая,
но ще питам полицая!
Той ми каза – запомни!
Стигам трите светлини –
най – отгоре е червено,
най – отдолу е зелено.
Жълтата е между тях.
Кимнах му... разбрах
Най – отгоре е червено,
най – отдоло е зелено.
РЕГУЛИРОВЧИК
В сняг и вятър
в дъжд и буря
на улицата аз дежуря.
Хиляди коли летят
в шумния раздвижен град.
Камион и файтони
свирят със сирени –
искат път от мене.
ПЕШЕХОДНА ПЪТЕКА
Сякаш баба е постлала
пъстра черга пред краката:
черно – бяла, черно – бяла
чудна черга от павета.
Слънчо весело я грее
с радост всеки я посреща.
Знам, че тръгна ли по нея,
ще премина здрав отсреща.

МАЛКИЯТ ПЕШЕХОДЕЦ
Сам по улица позната
да вървя не ме е страх.
Вече зная правилата
и се движа според тях.
По платното аз не тичам,
тротоарът е за мен.
Ако трябва да пресичам,
чакам светофар зелен.
В детската градина с мама
засега отивам аз,
но съмнение да няма –
тръгна ли във първи клас,
до училището сам
ще вървя като голям.
Ангелина Жекова

ПРАВИЛА ЗА ДВИЖЕНИЕ
Правилата за движение
Важни са – тук няма спор,
спазват ги със уважение
пешеходец и шофьор.
Пешеходец съм и зная
правилата до едно –
нито тичам, ни играя
аз по пътното платно.
Движа се по тротоара
не подскачам на страна.
Чакам кротко светофара
със зелена светлина
из квартала вече мога
да се движа без тревога.
Ангелина Жекова

РЕГУЛИРОВЧИК
КОЙ СЪС ПАЛКА ВЪВ РЪКА
НА КОЛИ И НА ДЕЦА
СОЧИ КАК ДА ПРЕМИНАВАТ ,
ЗДРАВИ ВСИЧКИ ДА ОСТАНАТ ?
ТОЙ РЕГУЛИРОВЧИК СЕ НАРИЧА.
КРЪСТОВИЩАТА МНОГО ТОЙ ОБИЧА .
КАТО СЪЩИ ДИРИГЕНТ ,
ОБРЪЩА СЕ СЕГА КЪМ МЕН :
‐ ХАЙДЕ , БЪРЗО ПРЕМИНИ
И ПЛАТНОТО ТИ ОСВОБОДИ ,
ЗА ДА МИНЕ ПОСЛЕ ОТ ТАМ
КАМИОНЪТ , ДЕТО СЕГА СЪМ СПРЯЛ .
ТОЙ СЪС ПАЛКА ВЪВ РЪКА
НА КОЛИ И НА ДЕЦА
СОЧИ КАК ДА ПРЕМИНАВАТ ,
ЗДРАВИ ВСИЧКИ ДА ОСТАНАТ.
Зоя Кацарова

