
 

Cum circulăm în siguranță în parcare,
pe trotuar și pe trecerea pentru pietoni? 

Copilul tău* a aflat de la zebra Tony și Gașca Zurli cum poate fi un Super pieton în   
parcarea unui magazin. Te provocăm la o discuție cu el despre ce a învățat, pentru 
a-l ajuta să-și fixeze informațiile și să fie în siguranță.

 

Pufarici și zebra Tony sunt prieteni buni. Uneori merg 
împreună la cumpărături.

Pufarici e pieton începător și, de obicei, traversează 
parcările împreună cu mama, tata sau bunicii lui. Astăzi 
s-a simțit mai curajos și a zis să încerce să se descurce 
fără un adult. Tony urmează să vină să îl ia din parcare și 
să îl însoțească până acasă.  

Imaginează-ți că ești în locul lui Tony și îl ajuți pe Pufarici 
să ajungă la tine cât mai ușor și în siguranță, evitând 
orice incident.

Completează împreună cu copilul tău* răspunsul la întrebarea de mai jos, în secțiunea 
Contul meu / Completează aici răspunsul antrenamentului. Dacă răspunsul este corect, 
câștigați împreună un punct pentru antrenamentul de Super pieton al acestui episod.

*Dacă ai mai mulți copii, tot ce trebuie să faci este să creezi o secțiune pentru fiecare dintre ei în Contul meu/
Personalizeză contul, după ce te-ai înregistrat. Noi vom urmări, în cursa pentru premii și certificate de Super 
pieton, antrenamentul fiecăruia dintre ei.
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Câte treceri pentru pietoni traversează Pufarici pentru a ajunge la zebra Tony? 

Prima oară la cumpărături: 

 
Pufarici iese din magazin în timp ce 
Tony îl asteaptă la mașina sa 
galbenă, în zona opusă.

Cum îl îndrumi? Ce îi spui, ca să 
ajungă în siguranță la mașină?  

Ajută-l să înțeleagă exemplele din povestea de mai jos și răspunde apoi la 
întrebarea de la final în secțiunea Contul meu/Completează aici răspunsul 
antrenamentului. Astfel, el înțelege la ce trebuie să fie atent și poate acumula 
puncte în cursa premiilor de Super pieton.

Răspunde cu atenție, pentru că ai o singură șansă și nu vei putea reveni asupra 
răspunsului!
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