
FII RESPONSABIL PE STRADĂ!
- Ora de educație rutieră la grădiniță -
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Atunci când ne aflăm pe stradă, suntem 
pietoni adică oameni care merg pe jos. 

Ca să evităm accidentele trebuie să știm 
cum să circulăm în siguranță. În primul 

rând, trebuie să fim atenți la vehiculele care 
merg pe șosea, la semafoare și semnele 

de circulație și, bineînțeles, la ceilalți 
oameni. O plimbare prin oraș poate fi 

foarte relaxantă, putem merge pe jos într-o 
grămadă de locuri interesante, cum ar fi 
parcuri, magazine sau să facem o vizită 

rudelor și prietenilor. 

©
 D

is
ne

y

În siguranță 

pe stradă, ca 

pieton
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Mergi mereu însoțit 
de un adult! 

Mergi pe cât posibil pe 
trotuar și nu alerga. 

În felul acesta ești ferit 
de accidente. 

Unde te joci 
în oraș? 

Cel mai sigur loc este în 
grădină și în locurile de joacă 
special amenajate, împreună 

cu părinții sau un adult. 
Chiar și acolo, este important 

să fii atent la bicicliști, mai 
ales că unii pot circula 

cu viteză. 

Detectivul de semne rutiere. 
Pe stradă vei întâlni multe semne 
rutiere. Unele sunt pentru șoferi, 
și altele sunt pentru noi, pietonii. 

Cu ajutorul unui părinte, identifică 
cât mai multe semne și ce 

semnifică ele. E foarte important 
să reții două dintre acestea: 

trecerea de pietoni și cel care îți 
semnalizează că este un loc de 

joacă. 

Gândește-te ce ai văzut ultima 
oară când te-ai plimbat pe stradă. 

Ce îți mai amintești?

Reguli de siguranță 
pe stradă, ca pieton
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Prietena noastră, zebra!
Zebra este un animal sălbatic pe 
care îl putem admira la grădina 

zoologică. O mai putem întâlni și în 
oraș, dar atunci i se spune trecere 
de pietoni și nu mai e un animal. 

Ea ne arată că putem traversa 
strada în siguranță, dar nu înainte 

de a ne asigura că nu vine nici o 
mașină.

Culorile salvatoare!
Semaforul ne arată ce trebuie 
să facem atunci când vrem să 
traversăm. Un semafor este 
pentru pietoni, adică pentru 

oameni și unul pentru șoferi. 
Care e diferența dintre ele? 

Ca sa ții minte ce 
trebuie să faci la culorile 
semaforului, repetă cu 
voce tare: “Roșu, stai! 

Verde, hai!”
Chiar dacă semaforul 
arată verde, verifică 
întotdeauna dacă 

mașinile au oprit ca să 
poți traversa. 
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Călătoria cu mașina poate fi foarte placută și comodă, 
indiferent dacă mergem în vacanță sau doar ne deplasăm 
prin oraș. Mașina ne duce repede acolo unde avem nevoie, 
dar este foarte important să nu uităm să fim în siguranță, 

și noi, și șoferul și toți ceilalți pasageri. 

În siguranță 
ca pasager în mașină
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Întotdeauna trebuie 
să ne punem centura 

de siguranță! 
Este periculos 

să circulăm fără 
centură! 

Nu te apleca peste 
geam în timpul 

mersului, poți ameți și 
te poți simți rău.

Șoferul trebuie să fie 
atent la drum, așa 
că este important 

să păstrăm liniște în 
mașină

Putem să vedem o 
grămadă de lucruri 

interesante pe geam, 
însă e important să nu îi 

atragem atenția șoferului 
asupra lor, pentru că el 

trebuie să se concentreze 
la condus. 



Mijloacele de transport în comun pot fi 
aglomerate și incomode, dar fără ele 

ne-ar fi greu să ne plimbăm prin oraș dacă nu 
avem la dispoziție o mașină. Sunt mai multe 

feluri de mijloace de transport în comun. 
Le recunoști pe toate? 

În siguranță, în 
mijloacele de transport 

în comun

1

Întotdeauna trebuie 
să aștepți mijlocul de 
transport în zona de 
siguranță (pe trotuar 

sau pe peron, în spatele 
liniei, dacă ești la 

metrou). Poți sta jos 
dacă sunt scaune 

disponibile.
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Mai întâi se coboară 
și apoi se urcă! 

Respectând regula 
aceasta, nu ne 
aglomerăm și 

nu ne îmbrâncim. 

Este foarte 
important să ne 

ținem de bare, altfel 
putem cădea atunci 

când vehiculul se 
oprește brusc. 

Pentru că împărțim acest 
mijloc de transport cu alți 

călători, este important să ne 
comportăm civilizat. 

Asta înseamnă să vorbim fără 
să țipăm, să nu stăm în dreptul 
ușii de coborâre, pentru a nu o 
bloca, să ne cerem scuze dacă 

am lovit sau călcat din greșeală 
pe cineva. 

Alături sunt câteva 
semne care arată ce 

mijloace de transport 
putem folosi. 

Pe câte dintre ele le 
recunoști? 



Unde este indicat să ne jucăm când 
suntem afară? Întotdeauna în 

spațiile special amenajate respectând 
regulile de siguranță

În siguranță la joacă

Unde este indicat să ne jucăm când Unde este indicat să ne jucăm când Unde este indicat să ne jucăm când 

spațiile special amenajate respectând spațiile special amenajate respectând spațiile special amenajate respectând spațiile special amenajate respectând 
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În oraș, cele mai sigure 
locuri de joacă sunt 

grădinile și spațiile special 
amenajate. Te poți juca cu 
mingea în parc și în zone 
sigure, nu în vecinătatea 

străzii pe unde trec 
mașini. 

Daca îți place să 
mergi pe bicicletă, 
nu uita să îți pui 

casca de protecție, 
genuncherele și 

cotierele.
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Locul în care ai voie 
să te plimbi cu bicicleta este 
doar prin parc, însoțit de un 

adult. Când vei împlini 14 ani, 
vei putea merge cu bicicleta 

și pe stradă, însă până atunci, 
bucură-te de plimbările cu ea 

doar acolo unde ești cel mai în 
siguranță: prin parc. 

Mersul pe bicicletă 
poate fi foarte distractiv, 
dar trebuie să te asiguri 
că ești atent tot timpul 

la ceea ce faci. Astfel 
eviți să cazi sau să te 

rănești.
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FINISHFINISH

Ajută-l pe Mickey să treacă linia 
de sosire. Identifică semnele de 
circulație de pe traseu.
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Unește punctele și apoi 
colorează imaginea.



Găsește cele 5 diferențe:



Coloreaz-o pe Minnie.
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