
ПРИЯТЕЛИ С 

ВОДАТА 

ПРЕВЕНЦИЯТА НА ВОДНИЯ ТРАВМАТИЗЪМ,  
ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ, 
СЕ ПОДПОМАГА ОТ SPEEDO 



ОСНОВНИ ПРАВИЛА  
ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

1 ТЕМА 



ПРИЯТЕЛИ С ВОДАТА  
 

 Не влизай във водата сам!  



Когато плуваш,  
никога не дъвчи дъвка! 



Ако си около водата и на открито, 
предпази кожата си от изгаряне със 
слънцезащитен крем! 

 



Внимавай - при буря, придружена 
от мълнии, във водата и около 
нея е много опасно! 



 Иван и Пешо обичат да ловят риба. 

 Една слънчева сутрин те се отправиха сами към близкия 

язовир. Бяха закусили обилно с вкусна баница. С пристигането 

се съблякоха по бански и Пешо се втурна към водата. Иван го 

спря и му каза, че трябва да изчака поне час и половина, преди 

да влезе да плува. 

 Към обяд слънцето взе да препича. Иван започна да се 

присмива на Пешо, че се е зачервил като рак. Пешо се досети, 

че е забравил да се намаже със слънцезащитен крем. 

 След обяд рибата спря да кълве и Иван реши да се изкъпе. 

Наблизо имаше рибар, който го предупреди, че е много опасно 

да се влиза във водата и особено с дъвка в устата. 

 Изведнъж притъмня, започна да вали дъжд, да гърми и трещи. 
Рибарят посъветва момчетата, че е добре да се прибират вече, 

защото край водата е опасно, когато има гръмотевици. 

 





а) сме се нахранили добре 
  
б) има възрастен човек с нас  
  
в) не можем да плуваме 
  



а) като сме се наспали добре 
  

б) като сме се нахранили веднага 
  в) като сме се нахранили и са минали час и 
половина, два часа 
 
  



а) при зелен флаг 

б) при буря 

в) при слънчево време 



б) червило 

в) слънцезащитен крем 

а) боички за рисуване 

+ = 



       БЕЗОПАСНОСТ  В  
 И ОКОЛО ДОМА  

2 ТЕМА 



Не се къпи във ваната или в 
джакузито, когато си сам вкъщи! 



Внимавай с електрическите уреди, 
които работят с вода - перални, 
бойлери, миялни машини, 
бързовари и др.! 

+ = 



  Не играй около кладенци,   
         цистерни и варели, пълни с вода! 
Не се катери по тях, защото ако паднеш 
вътре, може да няма кой да те извади! 



  Ако край дома ти има рибарник, 
  вир или воден канал, никога не  
  ходи там самичък! 
Най-добре е да бъдеш с възрастен човек. 



Ако няма никой у дома, по-
добре се откажи от забавленията 
в домашния басейн! Изчакай 
родителите ти да се приберат! 



 Една вечер след като се изкъпа, Алина 
излезе от банята, но забрави ваната пълна с 
вода. Малкият ѝ брат Оги влезе след нея и видя 
любимия си хипопотам на перваза на прозо - 
реца. Той се покачи на ръба на ваната и се про -  
тегна да вземе играчката, но се подхлъзна и 
падна във водата. Удари си лошо главата. 
 Алина се развика за помощ и добре, че 
майка й си беше у дома. Тя дотича и бързо изва - 
ди Оги, преди да се е нагълтал с вода. Така го 
спаси от удавяне. 





     БЕЗОПАСНОСТ  
      НА БАСЕЙНИ И  
  ВОДНИ ПАРКОВЕ 

3 ТЕМА 



Важно е да се запознаеш с         
правилата за безопасност,      
изписани на информационните 
табели край басейна или  
водния парк. 

Работно време – 08:00 до 

19:00 часа 

t на въздуха – 26 градуса 

t на водата – 22 градуса   

Дълбочина – 2.00 m 

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
•НЕ СКАЧАЙТЕ В БАСЕЙНА 

•НЕ СЕ БЛЪСКАЙТЕ 

•............................................... 

 



Провери дали има спасител и 
спазвай неговите указания! 



Винаги бъди с възрастен, който да 
се грижи и да отговаря за теб! 



   
 
 • взимай душ преди 

влизане във водата; 
 • когато се движиш 
около басейна, обувай 
джапанки; 
 • не ползвай басейна 
за тоалетна! 

Спазвай хигиенните правила: 



   
 • блъскане; 

 • потапяне; 
•  скокове; 

 • гмуркане и др. 

Внимавай с опасните игри във 
водата: 



Плуването или стоенето под  
вода е много опасно! 



Внимавай за дълбочината и за 
състоянието на стълбите на 
басейна! 



  Вчера Христо имаше рожден ден и ни покани да го 
отпразнуваме на басейна. Когато пристигнахме, майка 
му ни предупреди да спазваме правилата за 
безопасност, изписани на информационните табели. 
 Посочи ни дежурния спасител и ни посъветва да 
слушаме напътствията му. Всички искахме първо да 
хапнем от тортата, но тя ни припомни, че тогава ще 
трябва да влезем във водата най-малко след два часа. 
Ние обаче решихме да си поиграем в басейна. 

  Изведнъж Сашо започна да пляска във водата, 
опитвайки се да си поеме въздух. Спасителят го видя и 
веднага го извади. 

  Оказа се, че Сашо е имал дъвка в устата и се е 
задавил с нея. Спасителят ни посъветва да спазваме 
правилата за водна безопасност. 





         БЕЗОПАСНОСТ  
     НА ПЛАЖА 

4 ТЕМА 



Къпи се и плувай само в  

охранявана зона! 

Спазвай указанията на спасителите! 

охранявана зона 



Научи значението на флаговата 
сигнализация (зелен, жълт, 
червен флаг)! 



Запознай се с правилата за 
безопасност, изписани на 
информационните табели! 



Внимавай, когато влизаш във 
водата със загрято тяло! 

Внимавай със 
студената вода,  
не престоявай 
продължително в 
нея! 



Внимавай с медузите и рибите 
(например морски дракон и 
морска котка)!  

Те могат да са опасни дори и на сушата! 

МОРСКИ ДРАКОН МОРСКИ СКОРПИОН 



Използвай надуваеми играчки 
само при зелен флаг! 

Пази се от дънни ями! Много са опасни! 



Когато си в плавателен съд, 
винаги носи спасителна 
жилетка! 



  В една слънчева сутрин четвъртокласникът Ники заедно със 
своето семейство се отправиха към плажа. Докато баща му се 
зае да поставя чадъра, майка му отиде до близкото заведение за 
кафе. Ники нямаше търпение да се потопи в солената вода. 

  Единственото, което го спря, бяха думите на баща му, че 
трябва да наглежда своя по-малък брат. Както си играеха на 
мокрия пясък, една по-голяма вълна удари братчето му Жорко и 
то падна по лице във водата. Ники се уплаши и извика. 

  В този момент човек с жълта тениска и червени гащета се 
спусна и извади Жорко от морето. Майка му се разпищя, а 
бащата започна да се кара на Ники, защо не се грижи за брат си.  

  Тогава човекът, извадил детето, обясни, че задължение на 
възрастните е да наблюдават своите деца. Оказа се, че той е 
спасител и се грижи за безопасността на плажуващите. 





              БЕЗОПАСНОСТ  
           ВЪВ ВЪТРЕШНИ  
 ВОДОЕМИ 

5 ТЕМА 



 Преди да влезеш във водата, 
помоли някой възрастен да 
провери дали мястото е 
безопасно! 



Внимавай със скоковете 
във водата! 



Винаги носи спасителна 
жилетка, ако си в лодка или 
друг плавателен съд! 



Никога не влизай във водата 
със самоделно направени 
приспособления! 

!?/ 



Водните канали имат 
стръмни стени. Не влизай в 
тях - излизането може да се 
окаже невъзможно! 



Не играй непосредствено до 
ръба на речните брегове! 

Внимавай с камъните в реката! 



Не си играй върху леда на 
замръзнали водоеми! 

Зимният риболов е опасен! 



     А/  

  Христо и Светла се прибират по брега на реката. Те по- 

 знават опасностите около нея и винаги се стремят да се движат 

 внимателно. 

  Някои техни съученици обаче не са толкова разумни. Макар 
да знае, че може да падне в реката, Денис често кара скейборд 
по стръмния бряг. Вчера двама малчугани, нагазили във водата, 
се опитваха да извадят с пръчка футболната си топка. 

  По-големите момчета пък играят на моста и за да се 
разхладят, често скачат от високо. Навярно те не си дават сметка, 
че в реката има силни течения, които могат да ги завлекат. 

  Христо и Светла предпочитат да плуват в басейна, където 

 са сигурни за своята безопасност. 



 Б/  

  Един зимен ден Любчо и Габи отидоха до замръзналото 
езерце. Любчо предложи нова игра - да се пързалят, хванати един 
за друг върху леда. Габи се усъмни, че тънкият лед ще ги издър- 

 жи, но Любчо не обърна внимание на предупреждението й. 

  В разгара на играта ледът внезапно се пропука и двамата 
пропаднаха в ледените води. Габи се развика и добре, че наблизо 
беше чичо Панчо, който веднага им се притече на помощ. 

  За да не хлътне в ледената паст, той легна по корем и им 
подаде клон, за който да се хванат. За късмет непослушковците 
живееха наблизо, та успяха бързо да свалят мокрите дрехи и да 

 се сгреят. 





            ОСНОВНИ  
   ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ  
 ПРИ ВОДЕН ИНЦИДЕНТ 

6 ТЕМА 



Ако паднеш във водата: 

 

 3. привлечи внимание, 
като викаш за помощ, и 
ако можеш - махай с ръка! 

1. запази спокойствие; 

2. ако не достигаш дъното, опитай 
да се задържиш на повърхността 
по гръб; 



4. обади се на възрастен! 

Видиш ли някой в беда,  

не скачай във водата 

да му помагаш: 

Важно е да осигуриш собствената си безопасност! 

1. запази спокойствие; 
2. извикай спасител или някой възрастен; 

3. огледай се за плаващ предмет (пояс, 
топка, голяма пластмасова бутилка, 
туба за вода и др.), които можеш да 
хвърлиш към пострадалия във водата; 



  Стефка и Ваня разхождаха кучето си край реката и 
видяха малкия Иван да гони топката си по брега. След 
малко момичетата чуха вик за помощ. Те бързо се 
затичаха. Иван беше паднал в реката. 

  В училище Стефка беше учила как се оказва помощ 
при водни инциденти. Тя извика на Иван да хване 
топката и да не я изпуска. Добре, че топката беше 
голяма, а течението не беше силно. Момчето успя да я 
хване. 

  През това време Ваня се обади по телефона на чичо 
си Ангел, който живееше наблизо, и му съобщи за 
случилото се. Той дойде и извади малкия Иван от 
водата. 





Ако искаш да научиш повече за водната безопасност и да 
станеш доброволец на водноспасителната служба, може 

да се свържеш с нас: water.rescue@redcross.bg 
 
 
 

www.redcross.bg 

http://www.redcross.bg/

