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СРЕДБА СО СЕМАФОРОТ 
 

Здраво, здраво дечиња 

Семафор сум јас, 

некогаш сум знаковен, 

некогаш со глас. 

 

На една нога стојам 

и секунди бројам –  

на тротоар да не ви е тесно, 

на пешачки да минете лесно. 

 

Мило ми е што ве запознав, 

ќе се видиме пак,  

за да минете безбедно 

ќе ви дадам знак. 
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МИЛКА И ТОПКАТА 
 

Опа цупа топка луда, 

трча, бега да избега, 

скока ваму, таму топка, 

на коловоз се истопка. 

 

Опа цупа Милка зее, 

на коловоз да трча не смее, 

гледа лево, гледа десно, 

улица да мине не е лесно. 

Секој брза да се стигне, 

коли,... метеж дур да мигне. 

 

Оди, бегај топко чудна, 

Милка наша си е умна –  

не ќе трча на коловоз! 
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ПЕШАЧКИ ПРЕМИН 
 

Јас сум дел од сообраќајот, 

најчесто сум бел, 

може да сум 3Д исцртан 

или насмеан цел. 
 

Кога одиш по мене 

не трчај детенце – оди мирно, 

не користи мобилен –  

биди си примерно. 
 

Види лево, види десно, 

крени раче кон колите за СТОП, 

после чекори ми по грбот лесно 

и ете – безбедно премина, оо-оо-оп. 
 

Ако имам семафор – чекај негов знак, 

штом ќе светне зелено  

предност имаш пак. 
 

Не бегај од мене – ќе ти се лутам. 

Кога газите по мене среќен сум, 

затоа си ќутам. 
 

 



 

СООБРАЌАЈНА ПЕСНАРКА 

 
 

ДЕЦА НА УЛИЦА 
 

Сончко грее сал се смее, 

озгора мало сѐ е. 

Мравки ројат ил’ се бројат, 

каде ли сега одат? 
 

Мравки не се. Тогаш што се? 

Деца ли се? Многу се. 

В училиште тие одат, 

за раце се водат. 
 

„Првачиња, застанете 

на зебрата штом стигнете. 

Погледнете лево, погледнете десно 

и ако е слободно преминете.  

Не трчајте, не викајте, 

без туркање, ве молам. 

Пардон не признавам“ –  

Сончко сал ги учи, кара...  

и никој да не го бара 

штом деца преминуваат улица. 
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ВЕЛОСИПЕДИСТОТ АНГЕЛ 
 

Ангел и неговиот велосипед 

имаат куп заеднички приказни, 

и двајцата се немирни 

и доживуваат случки разни. 
 

Велосипедот сака нови гуми, 

здрави педали и кочници, 

а Ангел да вози брзо низ шуми 

и на едно тркало да мери улици. 
 

Паѓаат и стануваат, па се дотеруваат, 

едниот за да е исправен, а другиот чист, 

да биде славен – број 1 велосипедист. 
 

Еее ама вчера Ангел убаво тресна, 

па сега пее сосем друга песна: 

Си вози на патека со брзина лесна, 

не користи слушалки, не се прави шизик, 

си знае сега Ангел – тоа е ризик! 
 

На натпревари за возење заедно одат 

и сообраќајни правила вредно си учат. 

Престапи нови нема да се случат! 
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СООБРАЌАЕН КРСТОЗБОР 
 

Цистерна, шлепер или обичен, 
за голем товар мајстор сум јас, 
бавен сум ама имам силен глас. 
Голем колку авион  
и потежок од слон, 
јас сум деца __ __ __ __ __ __ . 

 
Танкер, глисер, едрилица, подморница, 
со мене по реки и мориња пловат, 
некои шетаат, некои тргуваат, 
а некои риби ловат. 
Ако стојам – ќе за’рѓам, 
затоа секогаш сум во ôд. 
Името ми е __ __ __ __ . 

 

Имам мотор и крила со голем распон, 
и сила имам – Што е за мене еден тон?! 
Имам и пилот, стјуардеси и ко-пилот, 
манекен во лет – тоа ми е стилот.  
Цивилен, воен, со скии или транспортен, 
убавец сум небесен со дом – аеродром. 
По светот трчам маратон  
и се викам – __ __ __ __ __ . 
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Се движам на парен погон или дизел, 
еднобоен сум или шарено облечен цел. 
Сум имал кондуктери и ложач, 
често имам машиновозач. 
Може да носам товар или патници, 
да се возам слободно или со жици. 
Си имам локомотива и вагони, 
железничка станица и перони. 
Шините се мојот коловоз –  
по нив одам бавно или сум брз. 
За свирење си сум виртуоз, 
јас сум Господин __ __ __ . 
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ВЕЛОСИПЕД 
 

Црвен велосипед ми купи мама, 

но не можам по улица да возам сама. 

Бело седиште и црвена труба, 

црни тркала со гума груба. 
 

Во паркот со тато ќе возиме сега, 

зашто десеттата година сѐ уште ме стега. 

Кога четиринаесетти роденден ќе славам 

навистина важна ќе се правам. 
 

По коловозот десно ќе возам 

и на автомобили и пешаци ќе пазам. 

Штом лево или десно да завртам сакам 

ќе кренам тогаш соодветна рака 

и на сите знак ќе им дадам. 
 

А ако велосипедска патека има, 

тогаш за мене ќе нема зима. 

По неа ќе возам вешто. 

Тоа е навистина големо нешто. 
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СООБРАЌАЈНА ВЕЖБА 
 

Малите пајчиња и нивната мајка 

учеа за сообраќај со учителката-Пајка. 
 

Ширеа крилца како авион, 

се строеја во ред  

како на автобуски перон. 
 

За да се заштитат  

од неприлики атмосферски, 

врзуваа трски 

наместо безбедносен појас. 

Интернетот го исклучија 

и зборуваа со супер тивок глас. 

Интересен им беше овој нов час. 
 

Мирни и без туркање 

ја продолжија играта,  

па впловија во барата 

како со брод на три спрата.  
 

Оддалечени од оградата на палубата 

уживаа во глетката и постојано сликаа, 

и беа спремни за лекции уште,  

ама влетаа во автомобилот на татко им  

и заспаа на задното седиште. 
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ВО АВТОБУС 

 

Со автобус в школо сега одам, 

а станицата без грешка ја годам. 

Во раката картата ја стегам 

додека на столчето културно си седам. 

 

Но бабата што в автобус сега се качи 

за рака носи дете што плаче. 

Си реков местото ќе ѝ го отстапам 

за правилно да постапам. 

 

По главата таа ме погали милно 

се израдував од сѐ срце силно. 

На следната станица полека се симнав 

и со главата на возачот му кимнав 

и други на оваа станица ќе слезат 

за нови патници да влезат. 
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ЗНАЦИ ЗА ПЕШАЦИ 

 

Јас сум важен сообраќаен знак, 

ме знаете, ама да ве информирам пак: 

Имам зачекорен пешак над „зебра“ 

во бел триаголник сред квадрат син,  

означувам –  

ОБЕЛЕЖАН ПЕШАЧКИ ПРЕМИН. 

 

Јас, пак, имам бела позадина 

сред врамена чистина,  

и син круг со родител и дете. Дојдете! 

Овде е тивко и нема возила во колона, 

зашто јас покажувам – ПЕШАЧКА ЗОНА. 

 

Од зад него го издолжи вратот 

и знакот ДЕЦА НА ПАТОТ: 

Ако видите момче и девојче растрчани, 

со чанти и фатени за рака, 

црвената рамка на триаголникот 

извикува: „Внимавајте!“. Ете така. 
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НА УЛИЦА 

 

По патот мачката оди  

а со себе мачињата ги води, 

па застана сред сообраќајна врвулица 

за безбедно да поминат улица. 

 

„По тротоарот ќе одиме сега. 

Да не му текне на некој да бега! 

А кога тротоар под нозе ќе ни снема 

ќе смислиме поинаква шема. 

 

Внимателно слушајте ме сега, 

ова не е никаква шега. 

По коловозот од лево ќе чекориме бавно, 

зашто тоа е сообраќајно правило јавно. 

 

Но штом кривина пред очи се јави 

и тешкотии во видикот ни прави 

од десно тогаш се строиме  

и колите пред нас ги броиме.“ 
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