
*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. Asigură-te că răspunzi la întrebare împreună cu 
fiecare, în secțiunea dedicată lui. 
Răspunde cu atenție, pentru că ai o singură șansă și nu vei putea reveni asupra răspunsului!

a) Mergem foarte încet.

b) Mergem în pas vioi și suntem atenți la mașini. Ne asigurăm că au oprit
și abia apoi pornim în traversare.

c) Când traversăm, trebuie să alergăm.

Cum traversăm corect, pe trecerea pentru pietoni? 

 

Mic sau mare, iau semnele în considerare!

 

Completează răspunsul corect la întrebarea antrenamentului 5, pe
www.verdelaeducatie.ro, în secțiunea Contul meu/ Completează aici răspunsul 
antrenamentului, împreună cu copilul* tău. 
Dacă răspunsul este corect, câștigați împreună un punct pentru antrenamentul de 
Super pieton al acestui episod.

În episodul 5, copilul tău a aflat de la zebra Tony regulile de circulație pe stradă, 
atunci când este însoțit de un adult. Discută cu el despre ce a învățat și recapitulați 
împreună informațiile.

Discuție/Joc: Ce crezi că îi spune Tony? Care dintre frazele de mai jos sunt 
adevărate, care sunt false? 

Pufarici, atunci când traversezi poți să asculți muzică în căști. 

Înainte de a traversa pe trecerea pentru pietoni te asiguri că șoferii te-au văzut 
și mașinile s-au oprit.

Dacă ești pe bicicletă, trebuie să descaleci și să mergi pe lângă ea, pe trecerea 
pentru pietoni. 

Atunci când ești cu un adult poți să fii neatent la drum.

Poți alerga pe trecerea pentru pietoni.

De reținut! 5 lucruri pe care NU trebuie să le faci pe trecerea pentru pietoni: 

Poți decupa această pagină.

1. Să te legi la șireturi

2. Să te întorci 

3. Să alergi

4. Să vorbești la telefon/ să asculți muzică în căști

5. Să traversezi urcat pe bicicletă (corect este să cobori și să mergi pe lângă ea)

Era o zi însorită de vară și Pufarici se bucura din plin de vacanță. Cu ochelarii 
de soare la ochi și rucsacul aruncat pe un umăr, se plimba liniștit prin parc. 

Avea întâlnire cu Tony la ora 15.00, la ieșirea din parc, dar Pufarici 
se luase cu joaca și uitase complet de întâlnire. 

Era deja 15:05 când Pufarici și-a dat seama că întârziase la întâlnire.
Ca să nu îl facă pe Tony să aștepte, a alergat până la ieșirea din parc,
spre trecerea pentru pietoni. 

Urma să traverseze fără să se asigure că șoferii l-au văzut,
din dorința de a-l găsi pe Tony cât mai rapid.

Tony i-a ieșit în cale și l-a prins de braț, exact la timp: 

- Pufarici, trebuie să fii atent! Unde te grăbeai așa?
- Tony, ce bine că te-am găsit! Îmi pare rău că am întârziat. Mă 
grăbeam la întâlnirea cu tine. Te-ai supărat că am întârziat?
- E preferabil să întârzii decât să alergi și să fii neatent la regulile de 
circulație. 
- Așa e! Ce bine, acum sunt cu tine și nu mai e nevoie să fiu atent…
- Greșit! Trebuie să fii atent la drum și la semnele de circulație chiar și 
atunci când ești cu un adult! Pe stradă trebuie să fii atent tot timpul! 
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