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Скъпи ученици, 

 
Има моменти, когато природата ни 

показва своята сила и ни побеждава в 
трудни моменти. Когато тя се явява пред 
нас с най-лошия си характер, всички ние, 
хората, трябва да сме нащрек! 

 

Представяме Ви една изключително 
полезна книга, наречена „Да научим за 
природните бедствия!” 

 

Прочетете я, решете поставените задачи, поиграйте с различ-
ните закачки и игри, показани в нея. 

 

Защо Ви е необходима тази книга? От нея ще научите за при-
родните бедствия, случващи се по света и в България. Ще научите 
не само за наводненията, земетресенията, пожарите, бурите, 
екстремните температури, лавините, но и ще знаете как да 
постъпите при настъпило бедствие. Така ще бъдете подготвени за 
изненадите на природата. 

 

Ще Ви покажем как да направите семеен план за реагиране при 
бедствие и как да си приготвите раница за оцеляване.  

 

В книгата ще намерите много снимки, илюстриращи 
бедствията. Когато сте подготвени, Вие няма да се страхувате, а ще 
постъпвате по най-правилния начин. 

 

Изготвили сме много карти и графики, в които ще се 
ориентирате и знаете повече за природните бедствия, не само за 
вашето населено място, но и за другите кътчета на нашата държава. 

 
Вашите родители също ще намерят полезна информация за 

това как да се справяте заедно с природните бедствия. 
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I. ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ 

Природата е навсякъде около нас. Тя е почти всичко, което 

ни заобикаля - от малкото камъче до необятната скала, от 

дребната тревичка до гигантските дървета, от нежната мушица 

до слона в Африка, от скритото в гората езеро до необятния 

океан. 

Природата е като голям организъм, който непрекъснато се 

променя и обновява. Някои промени настъпват по нейните 

ненаписани, но познати за нас, хората, закони. Такива са 

топенето на снеговете през пролетта, топлите лъчи на слънцето 

през лятото, дебелият пухен юрган от сняг през зимата. Други 

промени в нея обаче идват рязко и без предупреждение и вредят 

на човека. Тях наричаме природни бедствия. Такива са 

продължителният проливен дъжд, който предизвиква 

наводнение или снежната виелица, затрупала градчета и села, 

земетресението, което събаря мостове или ураганният вятър, 

който отнася къщи. 

Макар ние, хората, да живеем според нейните закони, 
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Природата обича да ни изненадва и да ни напомня, че сме малка 

част от нейния свят. 

Какво представляват природните бедствия? 

Природните бедствия са опасни за хората събития, кои-

то връхлитат внезапно, не могат да бъдат контролирани и са 

резултат от процесите в природата. Те застрашават живота и 

здравето на човека и нанасят големи щети върху създадените от 

него сгради, съоръжения, земеделски посеви и др. 

Какви видове природни бедствия има? 

Видовете природни бедствия могат да бъдат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свързани със 

земната кора 

Земетресение 

Изригване на вулкан 

Свлачище/Срутище 

Цунами 

Свързани с 

метеорологичното 

време 

Буря 

- Гръмотевична 

- Снежна 

- Пустинна 

- Буря от силен вятър 

- Торнадо 

Тропическа буря 

Свързани с цикъла на 

водата в природата 

Наводнение 

Лавина 

Да запомним!  

Не всички бедствия са природни. Някои са резултат от 

действията на човека или от неговото бездействие. Такива 

например са промишлените аварии, петролните 

разливания и експлозиите. 



9 

За територията на България са характерни следните 

природни бедствия: 

- Земетресения; 

- Много високи или много ниски температури; 

- Наводнения; 

- Бури; 

- Горски пожари; 

- Свлачища и срутища; 

- Лавини.  

Подчертай ги в таблиците по-горе. 

 

 

 

 

 

Свързани с климата 

Много високи/ниски температури 

Засушаване 

Горски пожар 

Свързани с живите 

организми 

Епидемия 

Нашествие от насекоми 

Паническо бягство на 

животни 
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ИГРА 1!  

Свържи природното бедствие с картинка. Попълни 

празното място в картинката, с буквата, която съответ-

ства на бедствието. 

А) ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 

Б) ИЗРИГВАНЕ НА ВУЛКАН 

В) ГОРСКИ ПОЖАР 

Г) ЗАСУШАВАНЕ 

Д) НАВОДНЕНИЕ 

Е) ТОРНАДО
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Да бъдем подготвени за изненадите на природата! 

Както казахме, природата често устройва изненади на хо-

рата. Природните бедствия не могат да бъдат контролирани. 

За някои от тях можем да бъдем предупредени от 

метеоролозите - специалистите, които наблюдават времето, 

други обаче, като земетресението например, стават рязко и 

неочаквано. 

Какво можем да направим? 

Ние, хората, не можем да спрем природните бедствия, но 

можем да сме подготвени, за всяко 

едно от тях. Ако знаем, какво да 

направим преди, по време и след 

бедствието, ще се справим с това 

голямо предизвикателство!  

Всяко природно бедствие е раз-

лично. За да се справим с него, трябва 

да следваме конкретни инструкции, но 

има общи, които важат за всяка бедст-

вена ситуация! 

Какво е ЕВАКУАЦИЯ? 

Евакуация е преместване на хора от място, където са 

заплашени от някаква опасност. Най-често такива действия се 

налагат при природни бедствия, аварии и военни събития. 

Когато ти кажат, че трябва да се евакуираш, това означава, 
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че трябва да напуснеш мястото, на което се намираш, защото 

се намираш в опасност. 

Всяка евакуация се движи по план, изготвен и следван от 

спасители, пожарникари, полицаи. Винаги следвай техните 

инструкции! 

Семеен план за реагиране при бедствия 

Защо е нужен? Семейният план за реагиране при бедст-

вия съдържа важна информация и указания за действията на 

всички от твоето семейството! Така в случай на бедствие, всеки 

ще знае телефон, на който да се обади и мястото, на което да се 

срещне цялото семейство. 

Да запомним!  

1. Запази спокойствие! Следвай указанията на 

възрастен – родител, учител, пожарникар, полицай или 

друг. 

2. Бъди информиран! Следи за информация, 

относно бедствието. Използвай телевизия, радио, интернет 

или телефон. 

3. Бъди готов да се евакуираш! Следвай семейния 

план за реагиране при бедствия. 

4. Обади се! Ако имаш възможност, съобщи на 

родителите си по телефона къде се намираш. 
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- Семейният план за действие трябва да се направи с 

помощта на родителите ти и да участва цялото ти семейство! 

Събери всички и им разкажи защо е важно да имате такъв 

план.  

- Обсъдете какво трябва да направите при случай на бедст-

вие. Разпределете си задачи. 

- Изберете места, където да се срещнете извън вашия дом. 

1. Място близо до дома – в двора, в пространството 

пред блока, пред гаража, на близкия тротоар. 

2. Място извън квартала – ако не можеш да стиг-

неш до мястото, определено в точка 1. 

- Изберете телефон, на който да се обадите, за да 

потвърдите, че сте добре. Това може да е телефон на роднина 

или приятел. Всички от семейството трябва да научат телефона 

наизуст!  

- Ако имате домашен любимец, 

подгответе план и за неговото евакуи-

ране. Не забравяйте да вземете и необ-

ходимата му храна. 

- Напишете списък с нужните 

вещи, ако се наложи да се евакуирате 

или сте блокирани в жилището си без ток и питейна вода. 

Подгответе раница за оцеляване при бедствие (виж по-

долу), чието място всички да знаят. 
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- Попълнете заедно форма за семеен план за реаги-

ране при бедствия. 

Раница за оцеляване при бедствие 

Помисли! Какви предмети ще ти 

трябват, ако трябва да напуснеш дома си 

или останеш блокиран в него? Отговори 

на следните въпроси: 

Какво ще ти е нужно: 

- ако няма електричество и стане 

тъмно?................................................................. 

- ако няма питейна вода? 

............................................................................. 
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- ако огладнееш?....................................................................... 

- ако някой се нарани или не се чувства добре?.................... 

- ако стане студено?................................................................... 

Какво ти трябва: 

- за да получаваш информация за обстановката?................. 

- за да вземеш домашния си любимец?.................................. 

 

Намери отговорите отдолу под формата на картинки. 

Отбележи с ✓ тези предмети, които ще сложиш в 

раницата си за оцеляване? 
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Не забравяй! В раницата за оцеляване при бедствия 

трябва задължително да има: радио, топли дрехи, одеяло, 

аптечка, фенерче, батерии, храна в консерва. 

Добави към раницата предварително подготвена бутили-

рана вода и при нужда лекарство, без което някой от 

семейството не може.  

Приготви домашния си любимец и неговата каишка, 

намордник и храна. 

Детска раница за оцеляване 

Когато се евакуираш заедно със 

семейството си, често се налага да прекарате 

нощта на място, различно от твоя дом.  

Винаги можеш да подготвиш бързо твоя раница, в която 

да сложиш любимата си играчка, книга, бордова игра или 

нещо за рисуване. Така ще имаш какво да правиш, докато 

чакаш и можеш да ги споделиш с другите деца край теб. Преди 

да я вземеш бъди сигурен, че ще можеш да я носиш и няма да 

е в тежест. 





19 

II. НАВОДНЕНИЕ 

Какво е НАВОДНЕНИЕ?  

НАВОДНЕНИЕТО е природно бедствие, при което терито-

рия, която обикновено е суха, неочаквано се потопява под вода. 

Макар и по-рядко, наводнението може да е породено от човека, 

а не от природата. Такива са случаите на повреда на язовирна 

стена или друго водно съоръжение. Научи повече за язовирите 

на стр. 22. 

Наводненията могат да се развият, както бавно и продъл-

жително, така и много бързо. 
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Кога може да настъпи наводнение? 

- Когато вали непрестанно дъжд в 

продължение на няколко дни. 

- Когато падне голямо количество валеж 

за много кратък период. 

- Когато натрупаната дебела снежна 

покривка се топи много бързо. 

- Когато тропическа буря или ураган причинят много 

валежи. Тропическите бури и ураганите са характерни за 

бреговете на Азия и Северна и Централна Америка. 

Какви видове наводнения има? 

В зависимост от това как се обра-

зуват, има три вида наводнения. 

- Крайречно наводнение 

Такова наводнение се среща, 

когато реката (отнася се също и за 

езеро, язовир или подпочвени води) излезе от нормалните си 

граници, защото нивото на водата, в нейното корито, се е 

покачило значително. 

- Поройни наводнения 

Тези наводнения се случват, когато има интензивен валеж 

като дъжд, сняг или градушка. Поройните наводнения връхли-

тат много бързо и често са придружени от гръмотевици. Те могат 

да се случат навсякъде, без значение дали наблизо има воден 
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басейн. 

- Крайбрежно наводнение 

Този вид наводнения се случват в крайбрежните райони 

около море или езеро. Силен вятър избутва водата към брега, 

покачвайки водното ниво. В някои случаи то може да се покачи 

с над 5 метра. Най-застрашените от това бедствие са ниските 

крайбрежия. 

Водна стихия! 

Наводненията не са шега. Те могат да унищожат 

мостове, пътища и сгради. В най-тежките случаи, жертви могат 

да бъдат и хората.  

Често подценяваме 

мощността на водата при 

това събитие, но трябва да 

запомним, че дори течение с 

дълбочина само 30 см, има 

силата да носи големи жи-

вотни и предмети от бита, автомобили и дори по-леки 

постройки.

Къде най-често се срещат?  

Наводненията най-често се случват там, където има реки и 

язовири. Има случаи, когато наводненията са предизвикани 

от много силен и продължителен дъжд. Те могат да се 

случат навсякъде. 
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 Наводненията причиняват 

тежки повреди на съоръженията 

в засегнатия район, като в 

повечето случаи оставят хората 

без електрически ток, питейна 

вода, транспорт и телефонни 

линии. Скъсване по мрежата на 

канализацията води до замърся-

вания с отпадъчни води, причи-

нявайки разпространението на 

болести, алергии и мухъл.  

Природата също страда от 

наводненията, особено когато е в 

близост до нарушени индустри-

ални зони, от които могат да 

изтекат отровни вещества. 
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Има ли наводнения в нашата страна? 

Нашата страна е на трето място по случили се наводнения 

за единица площ в Европа за периода 1980 - 2014! За да намалим 

броя на пострадалите хора, трябва да сме подготвени за такова 

събитие! 

№ Държава 

Брой 

наводнения на 

10 000 кв. км 

1 Полша 104 

2 Словения 80 

3 България 70 

4 Испания 68 

5 Хърватия 43 

Разгледай картата на Европа (фиг.1). Видя ли къде се 

намира България? 

Картата показва колко наводнения са се случили през 

периода 1980 – 2014 г. във всяка държава в Европа, като това 

е отнесено към тяхната площ. Колкото по-тъмен е цветът, 

толкова по-голям е броят на наводненията за територията 

на страната. Забележи цвета на България. Какъв е той 

спрямо тези на другите държави? Какво означава този цвят?  



 

 

2
4
 

 

Фиг. 1
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Разгледай Картата на застрашените от наводнения 

райони в България (фиг.2). 

Погледни в нейната легендата как са отбелязани 

застрашените от наводнение райони. Намери твоето 

населено място на картата. Намира ли се в застрашен 

регион? 

А има ли река в близост до дома ти или училището ти? 

Ако има, разпитай възрастните около теб, дали е имало 

случаи на наводнение и дали ги помнят. Ако няма, НЕ 

ЗАБРАВЯЙ: наводненията могат да се случат дори и на 

места, където няма воден басейн. Винаги бъди подготвен! 



 

 

2
6
 

Фиг. 2
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Какво трябва да знаеш, за да си подготвен преди 

наводнението? 

Намери отговори на следните въпроси: 

- В застрашен от наводнения район ли 

живееш? 

Използва ли картата на България по-

горе? 

- Случвало ли се е наводнение преди в 

твоето населено място? 

Ако да, разпитай докъде е достигнала водата и дали 

твоята улица е била засегната. Помоли родителите си 

1. ПРЕДИ НАВОДНЕНИЕ 
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да ти покажат най-близкото високо място, където 

трябва да отидеш в случай на наводнение. 

- Знаеш ли какво да вземеш със себе си, ако трябва да се 

евакуираш? 

Помисли кои неща ще са ти необходими. 

Подготви списък и го сподели с възрас-

тен. Той може да ти даде добри съвети. 

Приготви своята раница за оцеляване 

при бедствия (виж стр. 15). 

- Знаеш ли адреса си? Знаеш ли телефон на близък човек 

наизуст? Знаеш ли за какво служи телефонът за спешни случаи 

112? 

Изгответе заедно семеен план при бедствия, който лесно 

да следите при нужда. Запишете важни телефони и 

сборен пункт на семейството. Поставете го на видимо 

място. 

Когато наводнението настъпи! Запомни следните 

стъпки: 

1. Запази спокойствие!  

Спокойствието ще ти помогне, да вземаш разумни 

решения. 

2. Слушай радио, телевизия, използвай 

интернет, за да получиш информация за бедствието! 

2. ПО ВРЕМЕ НА НАВОДНЕНИЕ 
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Бъди информиран за обстановката около теб и за 

прогнозата за времето. Често в бедствена ситуация можеш да 

получиш инструкции и съвети чрез медиите или по телефона. 

3. Качи се на най-

високото място около теб! 

Това може да е близкият хълм 

или най-високият етаж на 

сградата, в която се намираш. 

Ако разбереш, че има 

наводнение или забележиш 

прииждаща вода към мястото, на 

което се намираш, напусни го и се 

качи на най-близкото високо 

място. Огледай се за възвишение - хълм или могила. Ако си в 

сграда и не можеш я да напуснеш, качи се на най-високият етаж 

или на покрива. Ако си заедно с възрастен, подсети го да 

изключи електричеството, водоснабдяването и газта. 

4. Обади се на родител или на телефона за 

спешни случаи: 112. 

Ако имаш телефон в себе 

си, свържи се с родителите си, 

за да им кажеш къде се 

намираш. Ако не успееш да 

направиш връзка с тях, обади се 

на друг близък човек или на телефона за спешни случаи – 112. 
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Често в такова бедствено положение телефоните не работят. 

Изчакай спокойно на сигурно място! Спасителите вече знаят 

наводнените територии и те търсят. 

5. Никога не се опитвай да прекосиш водното 

течение! 

Макар и да не изглежда опасно, ако реката стига дори само 

до глезените ти, може лесно да те събори и завлече. Силните 

течения по време на наводнения могат да носят големи 

предмети, дори автомобили. Смени посоката и се качи на 

високо! 

6. Никога не стъпвай и не играй 

в наводнена територия! 

Дори и да изглежда безопасно, не знаеш 

колко е дълбоко и какво има под водата. При 

наводнение течението носи със себе си 

всякакви предмети, които са скрити и лесно 

могат да те наранят. Възможно е да има 

проводници на ток във водата, които да те 

поставят в голяма опасност. 

 

Тези съвети се отнасят дори и когато обстановката се е 

успокоила, но все още има наводнени територии. 
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Какво да правиш след наводнението? 

7. Не пий вода от чешмата, защото може да е 

замърсена. Не яж храна, която е била покрита с водата 

от наводнението. 

Често при наводнения водопроводите и канализацията се 

повреждат, което може да доведе до замърсяване и 

разпространение на бактерии и други зарази чрез питейната 

вода. Бъди сигурен, че ти и семейството ти пиете само 

бутилирана вода, докато властите изрично не кажат, че тази от 

чешмата е годна за употреба. 

8. Внимавай за животни, завлечени от водата! 

Понякога водата може да завлече 

животни, които да се окажат неочаквано 

близо до теб. Оглеждай се за такива и се пази 

от тях, те също се чувстват уплашени и могат 

неволно да те наранят. 

9. Помогни на родителите си да изчистите 

заедно засегнатите територии! 

 

3. СЛЕД НАВОДНЕНИЕ 
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ИГРА 2! Реши лабиринта и ще намериш пътя до най-

сигурното място по време на наводнение.

Да запомним!  

По време на наводнение! Качи се на най-високото 

място около теб! Това може да е близкият хълм или 

най-високият етаж на сградата, в която се намираш. 
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III. ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 

Какво е ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ? 

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО е природно 

бедствие, което представлява разкла-

щане или разместване на земните (тек-

тонски) плочи. Земетресенията могат да 

бъдат с тектоничен или вулканичен характер и са последици от 

натрупването на енергия и напрежение в земната кора. 
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Кога може да настъпи земетресение? 

За съжаление учените много трудно могат да предвидят 

точно кога ще има земетресение. Въпреки това, новите 

технологии все повече им помагат да следят най-горната земна 

обвивка и процесите под нея. Науката за земетресенията се 

нарича СЕИЗМОЛОГИЯ, а специалистите, които я изучават – 

СЕИЗМОЛОЗИ. 

  

Да запомним!  

Земетресенията са неочаквани събития, за които 

винаги трябва да сме подготвени! 

Да си обясним земетресението на практика!  

 

Вземи линия за чертане и я постави на маса, така че 

единият ѝ край да стърчи извън плота. Задръж я така. 

Това ще бъде тектонска плоча № 1. Тектонска плоча № 

2 ще е твоят пръст. Натисни в края стърчащата линийка 

и рязко го пусни.  

Получи ли се трептене? Така лесно и интересно 

можем да видим какво се случва по време на 

земетресение. 



35 

Къде може да настъпи земетресение? 

Земетресенията са резултат 

от разместването на тектонски 

плочи или от дейността във 

функциониращ вулкан. Това е 

причината местата, където 

тектоничните плочи се срещат 

или където има незаспал вулкан, 

да са в по-голяма опасност от 

земетресения.  

 

За да бъдат по-подготвени хората, сеизмолозите, заедно с 

картографите, изготвят карти на сеизмологичната опасност и 

карти на риска от земетресения. 
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Разгледай картата на България за заплаха от 

земетресения (фиг.3). Как са представени на картата 

районите със сеизмологична заплаха? Послужи си с 

легендата. Забележи, колкото по-тъмен е цветът, толкова 

по-голяма е вероятността да се случи земетресение в дадена 

територия.  

Намери твоето населено място. Попада ли то в зона с 

висока опасност?  

Ако отговорът е „да“, то разпитай възрастен човек дали 

е усещал земетресение. Ако отговорът е „не“, ЗАПОМНИ: не-

зависимо дали мястото, където живееш е застрашено или не 

е от земни трусове, трябва да знаеш как да действаш и бъдеш 

винаги подготвен!



 

 

3
7
 

 

Фиг. 3
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Как се измерва големината на земетресението? 

Силата на земетресението се измерва по специална скала – 

скала на Рихтер, от уред наречен сеизмограф (фиг. 4). По нея 

се определя и сравнява енергията на регистрираното 

земетресение или така наречения магнитуд. Трусове, които 

имат големина над магнитуд 4.5, се засичат от всички сеизмо-

графи на земното кълбо. 

Случват ли се земетресения в България? 

За последните десет години в България са се случили 2 

значителни земетресения, за щастие без загинали хора. Трусове 

се случват ежедневно в страната, но са толкова малки, че не се 

усещат от хората. Въпреки че България е разположена на 

Фиг. 4. Сеизмограф 
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територия със средна сеизмологична 

заплаха, често тук се усещат и трусо-

ве, които са се появили в близките ни 

съседки Турция, Гърция, Румъния. В 

тези държави вероятността за силни 

земетресения е много голяма. Друга 

такава страна в Европа е Италия. 
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Разгледай Картата на земетресения в България в 

миналото (фиг.5). Случвало ли се е земетресение близо до 

района, в който живееш? Разпитай по-възрастните хора 

дали са преживявали земетресение и колко магнитуда по 

скалата на Рихтер е било то. 

 

Да запомним!  

Макар земетресенията да се случват по-рядко в 

България, те са опасни природни бедствия, които могат 

да нанесат огромни щети за броени секунди. Никога 

не подценявай силата на тези явления! 



 

 

4
1
 

Фиг. 5
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Когато земята се тресе… 

Трептенията, породени от земетресения, могат да се усетят 

на много големи разстояния – стотици километри. При земет-

ресение наблюдаваме разклащане на земята под краката ни, 

клатене на висящите осветителните тела, изместване на пред-

мети от секциите и падането им на пода. Трусът обикновено 

преминава за по-малко от минута, но това не му пречи понякога 

да бъде мощен и много опасен. Разрушителната му сила може да 

предизвика срутване на сгради, огъване и пропадане на улици, 

усукване на водопроводи, газопроводи и др. Трусът не е 

единственото бедствие. Последиците от него могат да бъдат 

пожари, автомобилни катастрофи и др. Ако голямо земет-

ресение се случи на неподходящо място, където има голяма 
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концентрация на сгради и хора, може пострадалите да са много 

и дори да вземе жертви. 
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- Бъди информиран!  

Разпитай близките си дали са преживя-

вали земетресение на мястото, където живееш. 

Разбери дали живееш в зона с висок риск от 

земетресения. 

- Изготви семеен план за действие при бедствие! 

Обясни на семейството си защо смяташ, че е важно да имате 

семеен план за действия при бедствия. Изгответе такъв заедно, 

като определите сборен пункт и важни телефони. Направете 

списък за важни неща, които трябва да вземете при евакуация. 

Пригответе раница за оцеляване при бедствия (виж стр. 15). 

- Закрепи устойчиво големите предмети в стаите на 

своя дом! 

Ако имаш притеснения, 

че някои от мебелите не са 

стабилни и могат да паднат по 

време на земетресение, 

помоли родителите си да ти 

помогнат. Закрепете ги с 

болтове, така че да не могат да 

наранят някого при земен 

трус. Поставяй най-тежките 

предмети, най-ниско. Така 

1. ПРЕДИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 
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няма да има опасност, те да полетят и да те ударят. 

1. Приклекни в близост до 

пода, прикрий се, закрий главата и 

лицето си! 

Когато усетиш началото на труса 

потърси място, което може да те 

предпази от падащи предмети като например стабилна, дървена 

маса. Ако не виждаш такава, застани под касата на вратата, до 

вътрешна стена, колона или в ъгъла на стаята! Прикрий главата 

и лицето си и се дръж! 

2.  Не стой до външна стена 

на сградата! Не стой на балкон! 

Не използвай асансьор! 

Изчакай да премине труса! 

Най-опасните места по време 

на земетресение са външни 

стени, тераси, асансьори и 

стълби! В никакъв случай не 

използвай асансьора! Не напускай 

сградата, в която се намираш преди 

да е приключил труса. Изключение 

може да се направи, ако си сигурен, че можеш да излезеш от 

сградата и да застанеш извън нея на безопасно място преди да 

си успял да преброиш до 10. 

2. ПО ВРЕМЕ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 
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3. Пази се от стъклени и падащи предмети! Стой 

далеч от прозорците! 

Оглеждай се за предмети, които могат да паднат и да те 

ударят! Стъклените и режещи вещи са най-опасни. 

4. Извън сграда. Отдалечи се от всички 

електрически, осветителни стълбове и заобикалящите 

те сгради! 

Ако си на открито, бързо се огледай за място, където ще си 

далеч от електропреносната мрежа, осветителните тела, 

газопровода и сградите около теб. Заеми го и изчакай, докато 

трусът отмине! 

5. В обществен транспорт. Не напускай 

превозното средство! Изчакай, докато трусът отмине! 
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6. Опитай се да запазиш спокойствие! 

Не изпадай в паника, тя само може да ти попречи. Дишай и 

се ориентирай бързо! 

7. Винаги бъди подготвен за повече от един 

трус! 

Често трусовете не са еднократни. Дори да е свършило 

разклащането, още си в опасност! Това означава, че ще трябва 

бързо да напуснеш сградата и да застанеш на открито място. 

8. Приготви се да напуснеш сградата. Вземи 

най-важните вещи за евакуация! 

Най-бързо и 

удобно е нужните 

вещи за евакуация, да 

са предварително 

подготвени в специ-

ална чанта за цялото 

семейство! Ако си с 

възрастен човек, под-

сети го да изключи 

електричеството, во-

дата и газта. 
  

3. СЛЕД ПЪРВИЯ ТРУС 
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9. Напусни сградата по най-бързия начин като 

това да не включва асансьор! 

Използвай стълбището, за да напуснеш сградата, като се 

оглеждаш за опасни и падащи предмети! 

10. Застани на открито място, отдалечено от 

сгради, електропроводи, осветителни стълбове, 

газопроводи, трамвайни и тролейбусни мрежи! 

Пази се от системи и мрежи, по които могат да текат газ и 

електричество! По време на земетресението може да са били 

повредени и да има опасно изтичане. 

11. Обади се на родител, за да кажеш, че си добре! 

Ако в себе си имаш мобилен телефон и си сам, обади се на 

родител, за да му съобщиш, че си 

добре.  Обясни му точното си 

местоположение, като го ориентираш 

с лесно забележими места, като 

магазин, паркинг и т.н. 

12. Изчакай следващи 

инструкции от твой близък, 

учител или от полицай, пожарникар или лекар! 

4. СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО 
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ИГРА 3! Намери и огради думите: вулкан, вълна, 

евакуация, земетресение, магнитуд, сеизмолог, трус, цунами 

Да запомним!  

Ако бъдеш затрупан! 

1. Закрий устата си с дреха! 

2. Не викай! Въздухът е прашен и може да се 

задушиш! 

3. Почуквай по тръба или стена, близки до теб! 

Така спасителите ще могат да те чуят! 
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IV. ГОРСКИ ПОЖАР 

Какво представляват горските пожари? 

Това са пожари, които възникват случайно и незабелязано 

в гората, но нанасят огромни щети на растенията, животните и 

хората в засегнатия район. Горските пожари се потушават 

трудно и често застрашават населените места в близост. 

Какво предизвиква горските пожари? 

Този вид пожари може да бъде предиз-

викан, както от природно явление, така и от 

човека. Падането на светкавица или из-

ригването на вулкан могат да бъдат причини 
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за появата на горски пожар, но не бива да 

забравяме, че човекът също може да 

направи такъв.  

Понякога има случаи на умишлено 

запалване, но най-често пожарите възник-

ват, когато хората са невнимателни. 

Изхвърлянето на цигара или незагасеният 

огън след края на пикника, могат да при-

чинят големи вреди на гората. 

Да обобщим дотук!  

Възникването на пожар в гората може да бъде 

причинено от: 

Природата – при падане на светкавица, от спонтанно 

запалване поради високи температури или изригване на 

вулкан. 

Човека – от незагасена цигара, незагасен огън по 

време на пикник, изхвърляне на предмети, които лесно се 

запалват: кибрит, запалки и др. 
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Горският пожар е мощно 

бедствие, а може да започне от една 

единствена искрица. Независимо 

какво го е причинило, той се 

разраства с много голяма скорост и 

обхваща големи територии. Сухите 

листа, клони и иглички са неговото 

гориво, а вятърът е този, който го 

разпалва. Понякога жертви на 

горски пожари стават хората. 

Как вредят горските 

пожари на природата и хората? 

Горските пожари вредят както на растенията, така и на 

животните. Растенията изгарят, а много от животните намират 

смъртта си в огнената стихия или откриват убежищата си 

напълно разрушени. За да се възстанови нормалният ритъм на 

живот в засегнатия район, се изискват години, в които да се 

образува почва, да се развият нови растения и животните да се 

Да запомним!  

Винаги бъди внимателен с огъня в гората! Многото 

дървета, падналата шума, съчки и клони на земята 

горят лесно и той се разпространява бързо. Лесно 

можеш да попаднеш в огнен капан! 

Не забравяй! Горският пожар не е шега! 
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завърнат. Често човекът помага на този процес като залесява 

т.е. засажда нова гора на мястото на унищожената. 

Освен природата, хората също страдат от горските пожари. 

Те водят до загуба на дървесина и други материални средства. 

Най-опасно е, ко-

гато огънят е 

твърде близко до 

населено място и 

застрашава близ-

ките сгради. Тога-

ва се налага евакуация на хората, които ги обитават. Вятърът 

също помага на огъня да се разрасне и той трудно може да се 

владее. Тогава може да се подпалят къщи, стопански дворове с 

домашни животни или посеви. 

Горските пожари в България 

Горските пожари в нашата 

страна са често случващо се явление. 

Това се дължи на факта, че повече от 

една трета от територията ѝ е 

покрита с широколистни и 

иглолистни гори, а климатът през 

летните дни е сух и горещ. 
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Разгледай Картата на горските пожари в България 

(фиг.6). Погледни в легендата. Как са отбелязани горските 

пожари. В кои райони се срещат по-често? Намери твоето 

населено място на картата. Има ли знак за горски пожар 

около него? Разпитай близки дали близо до твоя град или село 

се е случвало такова бедствие.



 

 

5
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 6
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Да благодарим на пожарникарите! 

Всяка година пожарникарите се борят с огнената стихия, 

наречена горски пожар. Всяка година през най-опасния сезон - 

лятото, те потушават десетки пожари, които засягат огромни 

територии, покрити с гора. Често те рискуват собствения си 

живот, за да спрат това природно бедствие. Пожарникарите 

използват специални способи за потушаването на пожарите. 

Често е необходима специална техника като високо проходими 

пожарни автомобили и хеликоптери. 
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Какво да правиш при пожар в гората? 

1. Оглеждай се за огън и дим на необичайно 

място. Обади се на телефон 112! 

Ако забележиш огън извън 

местата за палене или ако 

помиришеш пушек и миризма на 

изгоряло, то тогава може би си в 

опасност. Обади се на телефон 112 

и обясни мястото, на което се намираш. 

Ако нямаш телефон в себе си, направи го веднага щом 

стигнеш населено място с достъп до такъв. Колкото по-рано 

пожарникарите знаят за огъня, толкова по-лесно ще бъде 

загасен. 

2. Ако огънят е много малък и смяташ, че все 

още си в безопасност, потуши го с 

вода или пръст! 

3. Прикрий устата и носа си 

с дреха! 

Ако има поточе или река в близост, 

намокри дрехата преди това. 

4. Отдалечи се от огъня! 

Потърси начин да напуснеш гората.  

Никога не се опитвай да прекосиш 

1. В ГОРАТА 
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огъня. Избягвай го! Помисли кой е най-бързият начин да 

напуснеш гората без да го срещнеш по пътя си. 

5. Движи се срещу вя-

търа и потърси река или езеро, 

в което да влезеш, ако огънят те 

настигне. 

6. Ако не намираш во-

ден басейн, а не можеш да из-

бягаш от пожара, потърси 

ниско място – дол, дупка, около 

която няма никакви растения. 

Покрий се с влажна дреха, 

одеяло или пръст. 

Какво да правиш при горски пожар близо до дома? 

1. Ако забележиш пушек или миризма на 

изгоряло около дома си, обади се на телефон 112! 

2. Слушай радио, телевизия, следи ситуацията в 

Да запомним!  

Огънят се разпространява по-бързо по високи и 

стръмни склонове. Винаги търси по-ниските места, за 

да се скриеш. 

2. У ДОМА 
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интернет! 

Бъди информиран, ако наблизо има горски пожар! 

3. Бъди готов за евакуация! 

Ако властите искат да се евакуираш, направи го незабавно! 

Казват, че горите са белите дробове на планетата. Нека ги 

предпазим от горски пожари. Бъди съпричастен! 

- Не изхвърляй свободно предмети, които горят или 

лесно могат да се запалят! 

Не изхвърляй кибритени клечки и запалки. Дори стъклото 

може да бъде опасно, тъй като увеличава слънчевите лъчи и 

може да доведе до възпламеняване. 

- Не пали огън извън опре-

делените за това огнища! Не пали 

огън без наблюдение на възрастен! 

Не забравяй, огънят е опасен, 

независимо дали си в гората, в парка или 

у дома. Никога не си играй с него! 

3. КАК ДА ПРЕДПАЗИМ ГОРАТА 
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- Напомни на възрастните хора да загасят огъня 

преди да си тръгнете от гората! 

Увери се, че огънят е напълно загаснал. 

- Помоли родителите си да не изхвърлят незагасени 

цигари в гората! 

Обясни им какво може да се случи. 

 

ИГРА 4! 

Искаш да спасиш гората от огън? Измисли и нарисувай 

табела, която да се постави сред дърветата. Как ще 

покажеш, че има опасност от горски пожари? Символите 

отстрани могат да ти помогнат.
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V. БУРИ, МНОГО НИСКИ И МНОГО ВИСОКИ 

ТЕМПЕРАТУРИ 

Какво да правиш по време на бури и много ниски или 

много високи температури? 

Вятърът, това е движение на въздуха. Когато говорим за 

буря със силен вятър, тогава скоростта на движение на 

въздуха е много голяма.  

В такива случаи вятърът може да носи предмети и 

плоскости във въздуха, да счупи клоните на дърветата или да 

ги изкорени, да събори комини, антени или електрически 

стълбове. Ето защо е необходимо да бъдем предпазливи при 

подобно време. 

1. СИЛЕН ВЯТЪР 
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Какво да правиш при силен вятър? 

  

Да запомним!  

Ако си в сграда! 

1. Не излизай навън! 

Силният вятър носи големи предмети и събаря дървета 

и стълбове. 

2. Затвори всички прозорци и врати! 

3. Ако е нужно, скрий се в мазето! 

Ако си на улицата! 

1. Подслони се в най-близката обществена 

сграда или подлез! 

2. Ако не виждаш сграда или подлез, където да се 

скриеш от вятъра, отдалечи се от електрически 

стълбове, дървета и сгради. Движи се на открито! 

Ако си в гората, скрий се на завет в гориста местност 

в подветрената страна на билото! Внимавай за падащи 

дървета! 

Ако си в полето, потърси място да се скриеш без 

дървета и електрически стълбове наблизо! Пази се далеч от 

стръмни скали! 



65 

Гръмотевичната буря е природно 

бедствие, при което се наблюдават 

светкавици, придружени от силен звук – 

гръмотевици. Гръмотевичните бури се 

наричат още електрични бури. Те се наб-

людават по-често, когато времето е горещо, 

например през лятото, но понякога се срещат и през зимата. 

Какво да правиш, ако попаднеш в гръмотевична 

буря? 

Ако си у дома! 

1. Използвай колкото се може по-малко 

водата! 

Водата е един от най-добрите 

проводници на електричество. Не си 

взимай душ, не си мий ръцете, не мий 

чинии, докато бурята отмине. 

2. ГРЪМОТЕВИЧНА БУРЯ 

Кога опасността е близо? 

Забележиш ли светкавица, започни да броиш до 10. 

Ако чуеш гръмотевица преди да си свършил броенето, 

значи опасността е близо. 
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2. Избягвай телефоните и друга електроника! 

3. Стой далеч от прозорците! 

Ако си на открито! 

1. Поглеждай често към небето, за да се 

увериш, че не наближава буря! 

2. Ако чуеш гръм, незабавно се премести на 

сигурно място! 

Такова може да е стабилна сграда или 

автомобил. Прозорците на автомобила 

трябва да са затворени! 

3. Ако няма сигурно място 

наблизо, стой далеч от дървета! 

4. Следвай следните инструкции! 

5. Ако сте група хора, стойте на разстояние 

един от друг. Препоръчителното разстояние е 5 метра.

Да запомним! 

Основни действия при гръмотевична буря: 

1- Клекни! 

2- Свий колене! 

3- Прилепи гърди към коленете! 

4- Наведи главата! 

5- Скръсти ръцете си и хвани глезените си! 
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По време на гръмотевична буря НИКОГА НЕ 

ИЗПОЛЗВАЙ следните предмети: 

Ниските, както и високите температури могат да бъдат 

много опасни природни явления. Винаги бъди подготвен за 

такива през зимата или лятото! 

Да запомним! 

Мълниите се привличат от: 

- Високи предмети – антени, стълбове, дървета и др. 

- Метални предмети – колелета, парапети, метални 

стълбища, катерушки, пързалки, чадъри и др. 

- Водни басейни. 

Избягвай тези места и обекти, за да бъдеш в 

безопасност по време на гръмотевична буря! 

3. МНОГО ВИСОКИ И НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ 
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КОГАТО Е МНОГО ГОРЕЩО 

1. Стой на сянка! 

2. Използвай шапка, слънце-

защитен крем и леки светли дрехи! 

3. Пий много ВОДА!  

Пий всякакви течности, но в много 

горещи дни не пропускай водата. Тялото ти има нужда точно 

от нея! 

4. Ако се почувстваш замаян, получиш главо-

болие и не се чувстваш добре, сподели на възрастен! 

5. Почивай си повече! 

КОГАТО Е МНОГО СТУДЕНО 

1. Не излизай без важна при-

чина!  

Играй, чети книга вкъщи на топло. 

2. Носи топли дрехи! 

Сложи си любимото топло яке, 

ръкавици, шапка и шал. Когато излизаш навън, може дори да 

използваш ски екипировката си, ако имаш такава. 

3. Носи топли и непропускащи вода обувки! 

Обувките трябва да са стабилни при ходене по лед. 

4. Внимавай с леда по улиците! 
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VI. ЛАВИНА 

Какво представлява ЛАВИНАТА?  

ЛАВИНАТА е внезапно свличане на сняг, натрупан върху 

склоновете на земната повърхност. Лавините се образуват в 

планински райони, където склоновете, на които се формира 

дебела снежна покривка, са с голям наклон. Те са опасни най-

вече за хората и животните, но също така могат да изкоренят 

по пътя си дървета, да унищожат гори и да разрушат пътища, 

жп линии, постройки и дори цели селища. 

Всички обичаме снега. Снегът ни дава възможност да се 

замеряме със снежни топки, да правим снежни човеци, да се 

пързаляме с шейни, да караме ски или сноуборд.  
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Да не забравяме обаче, че снегът може да бъде и 

опасен! 

Кога може да настъпи лавина? 

Тя настъпва обикновено през зимата, когато снежната 

покривка е най-дебела, и през пролетта, когато снегът се топи. 

Точното прогнозиране кога ще настъпи лавина е много трудно, 

затова трябва да сме запознати с това къде е възможно да 

падне тя и какво може да я причини. 

Къде може да падне? 

Лавината се образува по средно стръмните склонове на 

планините, където има голямо количество сняг. В България 

всяка година такива бедствия се случват в планините Рила, 

Пирин, Стара планина, Витоша и др. 
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Кои са причините за образуване на лавина? 

Нейното образуване зависи от: 

Терена 

Най-често лавините се образуват при средно стръмни 

склонове - с наклон 25-45° (фиг. 7). При  по-полегатите и при 

по-стръмните склонове също може да настъпи свличане на 

сняг, но в много по-малки количества. Много опасни са 

гладките, открити склонове и дълбоките долини, където се 

събира голямо количество сняг. Затова през зимата най-

безопасно е преминаването в планината по ръбове и била. 

Растителна покривка 

Растителността в планините е от изключително значение 

за образуването на лавини. По склоновете с алпийска трева 

снегът може да се подхлъзне и така да образува лавина. Много 

по-безопасно е в горските територии. Горите имат защитна 

роля - те не могат да спрат лавините, които преминават през 

тях, но могат да предотвратяват образуването им, тъй като 

Фиг. 7   Наклон на склона с най-голяма вероятност от падане на лавина
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възпрепятстват свличането на снега. 

Снежна покривка 

За образуването на лавини значение 

имат: 

- състоянието на снежната покривка; 

нейната дебелина и структура. 

- наличието на слаби слоеве сняг и наличието на нов сняг 

на склона; 

- влажността и слегнатостта на снега; 

Метеорологични условия 

От значение за образуването на лавини са температурата, 

която променя структурата на снега, 

посоката и силата на вятъра, 

снеговалежът, структурата на новия 

сняг. 

Какво предизвиква падането на лавините? 

Причините за падане на лавини могат да бъдат различни. 

Някои от тях са природни: земетресение, силни вибрации, си-

лен вик, падане на нов сняг или дъжд, резки промени в темпе-

ратурата, движение на животни. Най-често обаче лавини се 

откъсват при преминаване на хора през лавиноопасни райони.  
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Как да избегнеш лавините? 

1. Запознай се с информацията, която 

Планинската спасителна служба дава за местата с 

лавинна опасност! 

Всеки ден планинските 

спасители дават информация за 

местата, където има опасност от 

падане на лавини.  

2. Преди да отидеш в 

планината, запознай се с прог-

нозата за времето! 

При нов снеговалеж, силен 

вятър и рязка промяна на 

температурата, опасността от падане 

на лавина става по-голяма. 

3. При преход в планината през зимата, 

следвай зимната маркировка! 

За да избегнеш местата, където има опасност от падане на 

лавина, е важно да следваш стълбовете от зимната маркировка 

(фиг. 8), които обозначават безопасни зимни пътеки (фиг.9). 

1.  ДА ИЗБЕГНЕШ ЛАВИНИТЕ 
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4. Взимай под внимание знаците за места с 

опасност от лавини! 

В близост до местата, където е възможно да 

паднат лавини, се поставят специални пре-

дупредителни знаци. Избягвай преминаването 

през райони, при които си видял поставен знак 

за опасност от лавини. 

5. При зимен преход, винаги следвай водача и 

не се отделяй от групата! 

Водачите на групите са подготвени за условията в плани-

ната и познават района. Вслушвай се в неговите указания. 

6. Когато караш ски или сноуборд, не се 

отклонявай от обозначените писти! 

Най-често лавините се предизвикват от скиори и 

Фиг. 8 Стълб от зимна маркировка. 

Фиг. 9 Пътека, обозначена със зимна маркировка. 
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сноубордисти, които карат извън пистите. 

Какво да правиш, когато попаднеш в лавина!  

Запомни следните съвети: 

1. Ако се случи свличане на снега да започне точно 

под теб, опитай се моментално да скочиш над линията 

на откъсване на снега. 

2. Ако си със ски или сноуборд, спусни се 

диагонално, така че да избегнеш пътя на лавината. 

3. Ако лавината се откъсне над теб, движи се бързо 

встрани!  

Така ще имаш възможност да стигнеш на безопасно 

място преди тя да те е достигнала. 

4. Освободи се от ненужните 

вещи! 

Ако оставиш тежката раница, ще се 

движиш по-бързо. Освен това, така ще 

бъдеш по-лек и шансовете да се задържиш 

на повърхността на лавината са много по-

големи. 
  

2.  АКО ПОПАДНЕШ В ЛАВИНА 



76 

5. Ако не можеш да избягаш, опитай се да се 

хванеш за дърво. Дръж се здраво 

докато свличането на снега 

премине! 

6. Ако попаднеш в лавина, 

опитай се да се задържиш на 

повърхността на снега като 

правиш движения, имитиращи 

плуване. 

7. Когато лавината спре, 

опитай да се изровиш. Не изпадай в паника!  

8. Раздвижвай ръцете и краката си, за да ги 

сгрееш.  

Не забравяй! Важно е в планината да ходим с топли дрехи 

и обувки. 

9. Ако си видял лавина, в която са попаднали хора, 

запомни мястото, на което са били хората, когато ги е понесъл 

снегът и мястото, където си ги видял 

последно. Обади се на телефон 112 и 

стой на безопасно място! 

В района на лавината ще бъдат 

изпратени спасители от Планинска 

спасителна служба, които с помощта на специална екипировка 

и обучени кучета ще се заемат с издирването и спасяването на 

пострадали и засегнати хора. 
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VII. КОГАТО СИ РОДИТЕЛ 

Статистката говори най-добре. 

Светът изживява тежки десетилетия относно бедствията. В световен 

мащаб през последните 20 години се наблюдава рязко увеличение на 

случващите се бедствени събития. В България най-често срещаното 

природно бедствие е наводнението, като за периода 2005-2015 г., са 

наблюдавани 17 значителни наводнения, според данни на 

международната база данни за бедствия - EM-DAT. Това са цели 63% от 

всички природни бедствия наблюдавани в страната. Останалите 37% се 

разпределят между земетресения, екстремни температури, горски пожари 

и бури. Да не забравяме, че въпреки малкия процент - едва 7 %, 

земетресенията остават най-непредвидимите, но и най-разрушителните 

природни бедствия на територията на България. 
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Децата – най-застрашени при природни бедствия. 

Децата по целия свят са най-потърпевшите от бедствията, 

независимо дали те са породени от природата или човека. Според 

документ на Disasters, Victimization and Children Health, 12% от децата от 

2 до 17 години са преживявали бедствие, а при една четвърт от тях, 

последствията от катастрофалното събитие се изразяват в неспокойство, 

депресия и паник атаки. Детската уязвимост при бедствие се дължи не 

само на това, че са напълно зависими от възрастните и че не могат да 

вземат правилни решения в стресова ситуация, а и на техните по-слаби и 

недоизградени все още физика и психика. Най-често срещаните усещания 

сред децата по време на бедствие са чувство за изоставеност, липса на 

разбиране и подкрепа, страх. Въпреки че много често детското 

въображение засилва емоциите и страховете, те не бива да се пренебрегват 

с лека ръка, а да бъдат преодолени с помощта на родителите. 

Децата изискват специални нужди и внимание след преживяното 

бедствие. Някои от тях може да не показват тревожност и уплах, при други 

е възможно травмата да отшумява с дни, седмици, месеци.  

Най-често след бедствие децата се страхуват: 

- че събитието ще се повтори; 

- че някой ще пострада; 

- че ще бъдат изоставени от семейството си и ще останат 

сами. 

Дори детето видимо да се справя с тежката ситуация, то най-

вероятно се нуждае от вашата помощ. 
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Как да помогнете на децата си? 

1. Говорете с тях общо за бедствията, 

още преди те да са настъпили.  

Какво представляват? Защо се случват? 

Обърнете внимание на бедствията, които се случват 

най-често на мястото, където живеете. 

2. Уверете се, че децата ви знаят следната информация: 

3. По време на бедствието 

Запазете спокойствие. Децата прихващат страхове и безпокойство от 

родителите си. 

Говорете с тях честно и прямо. Кажете им всичко, което знаете за 

бедствието. Обяснете им ситуацията реалистично, но съобразено с тяхната 

възраст. 

Уверете ги, че е нормално да бъдат уплашени и Вие сте до тях, за да 

им бъдете подкрепа и закрила. 

Оставете ги да задават въпроси относно бедствието, да изразяват 

емоции и да изказват страховете си. Подходете индивидуално към детето 

си – някои преживяват подобни ситуации по-лесно, други - не. Не 

- Трите си имена и адреса си 

- Ваш телефонен номер 

- Как да си служат с 112? 

- Как да се свържат със семейния контакт за спешни случаи  

( вж. стр. 15)? 

- Какво правят полицаите, пожарникарите и лекарите? Как да 

потърсят и получат помощ от тях? 

-  
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забравяйте, че на някои деца им е нужно време да изкажат чувства и 

тревогите си. Изчакайте ги, докато се почувстват готови. 

Стойте сплотени и заедно. Не разделяйте семейството след и по 

време на бедствието. 

Дръжте децата активни. Бъдете сигурни, че при евакуацията сте 

взели игра, пъзел или моливи за рисуване и хартия. Оставете ги да вземат 

любимата си плюшена играчка или одеяло, така ще се чувстват по-сигурни 

в стресовата ситуация. 

Намалете достъпа им до телевизия. Визуалната информация засилва 

техния уплах, особено ако видят чрез медиите познато място като дома си 

или училището си веднага след катастрофалното събитие.  

4. След бедствието 

Върнете се максимално бързо към дневния им 

режим. Децата са свикнали с известна рутина в 

тяхното ежедневие. Всяка голяма промяна в него, 

води до стрес. 

Включете ги в действията по възстановяването 

след бедствието. Раздайте задачи на всеки от 

семейството, дори на децата. С поемането на 

отговорна задача, независимо колко малка е тя, ще 

се върне усещането им, че помагат и имат някакъв 

контрол над тежката ситуация. 

Не очаквайте да се възстановят бързо и 

веднага. Дайте им време и направете компромиси, докато не се уверите, че 

първоначалният стрес е преминал. 
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Практически съвети и общи занимания 

- Обяснете на детето си какво означава „евакуация“. 

Обяснете предварително кога се налага евакуация. Обяснете общо 

какво и как трябва да се случи при такава. 

- Изгответе заедно семеен план за реагиране при бедствия 

(вж. стр. 13). 

Семейният план ще Ви помогне да организирате евакуация и да 

имате контрол по време на бедствената ситуация. Той трябва да бъде 

познат и следван от всички членове на семейството и в него трябва да се 

съдържат важни телефони, места за среща и семеен контакт извън 

населеното място. Попълнете формата за семеен план за реагиране при 

бедствия и я поставете на място достъпно за всички от семейството. 

- Пригответе чанта или раница за оцеляване при бедствия 

(вж. стр. 15). 

Обсъдете необходимите вещи, необходими при евакуация

Макар бедствията да не се случват всеки ден, природата 

често ни готви изненади. Бъдете подготвени и подгответе вашите 

деца! Правилните действия и реакции по време на природно 

бедствие спасяват живот!  
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Отговори 

 

Игра № 1: 1 - В, 2 – Д, 3 – А, 4 – Г, 5 – Е, 6 – Б; 

Игра № 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра № 3:
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Контейнер с добавена реалност 
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