
ДЕТСКОТО  ЦАРСТВО – ГРИЖА НА ВСЕКИ 

 

Аз съм Мария, на девет години. Живея в малък град, с къщи и жилищни блокове. Хубав, 

с голям парк, градинки и зелени места, където децата играят. Пред нашия блок има детска 

площадка с две люлки и въртележка. Намира се в центъра на града, на автобусната спирка и 

много деца идват да си играят тук. Ние, децата от съседните блокове не се сърдим, че и другите 

я ползват, защото мама казва, че зелените площи и детските кътове трябва да бъдат за всички 

деца. И трябва да се пазят чисти, а люлките и катерушките трябва да са здрави и безопасни. 

Има правила, които трябва да знаем – например да не се люлеем, като същевременно си играем 

на телефона, таблета или електронната игра. Аз самата се убедих в това, когато паднах от 

люлката, докато си играех на таблета. Ударих си главата и много ме заболя. Мама и татко и 

другите хора, които седяха на пейката пред блока веднага ме вдигнаха, почистиха раната, а 

родителите ми ме закараха в Спешния център. Размина ми се с малко болка и много плач и 

страх, но запомних, че трябва да внимавам и да се пазя, въпреки, че люлките и катерушките са 

играчки. Трябва да пазим и другите деца наоколо, особено най-малките, защото те винаги се 

появяват неочаквано близо до люлките и можем да ги ударим.  

Възрастните също се грижат за площадките. Хората от нашия блок това лято боядисаха 

люлките и въртележките в ярки цветове, за да се виждат от шофьорите отдалече, тъй като 

наблизо е главната улица и движението е много натоварено. Направиха и оградка от ярки 

дъсчици, както и цяла купчина от стари автомобилни гуми, с които си играем. Боядисаха ги в 

жълто и синьо, за да са забавни и да служат за преграда. А когато сме ваканция и се събират 

много деца на площадката, няколко от възрастните винаги остават с нас, за да следят някой да 

не пострада, или топката да не излезе на улицата под автомобилите. Ние ги наричаме „съседска 

стража“. Не ги смятаме за досадни, а сме благодарни, че се грижат за нас и ни пазят. 

Благодарни сме и на служителите на Общината, които се грижат площадката да е окосена и 

чиста и навреме почистват кофите за смет.  

Площадките са детско царство, за което обаче всички се грижат. 

 

Мария Христова Тодорова,  9 години, гр. Кула, област Видин 


