
Cine trece primul pe trecerea pentru pietoni?

În episodul 7 copilul tău* a aflat de la zebra Tony cine are prioritate pe trecerea 
pentru pietoni. Discută cu el despre ce a învățat și recapitulați împreună informațiile.

Completează răspunsul corect la întrebarea antrenamentului 7, 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.
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Ești pe trotuar și aștepți să traversezi  trecerea 
pentru pietoni. Chiar atunci se apropie o ambulanță 
cu semnalele luminoase și sonore pornite, ce faci?

a) Aștepți să treacă ambulanța prima. Apoi, pe culoarea verde
a semaforului pentru pietoni vei traversa. 

b) Treci în fugă înainte să ajungă ambulanța.

c) Treci strada mergând normal, sirena nu are importanță.

*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!

Astăzi, Pufarici merge în vizită prietenul său cel mai bun.

Mama lui Pufarici știe că a participat la multe antrenamente cu Tony, așa că i-a dat 
voie să se ducă singur. Prietenul său locuiește chiar în blocul vecin, Pufarici trebuie 
doar să traverseze trecerea pentru pietoni, aflată în fața blocului.

Pufarici iese bucuros afară, ajunge în dreptul trecerii pentru pietoni și așteaptă 
culoarea verde a semaforului. Dintr-o dată, aude niște zgomote puternice, par să fie 
sirenele unei mașini speciale.

Semaforul arată culoarea verde pentru pietoni, Pufarici vrea să coboare piciorul de 
pe trotuar dar își amintește brusc de regulile învățate de la Tony și agentul de circu-
lație și rămâne cuminte pe trotuar până când ambulanța trece.

Abia apoi traversează, pe culoarea verde a semaforului pentru pietoni.

Pe partea cealaltă a străzii îl întâmpină Tony și îi zice:

    - Mă bucur că ți-ai amintit să fii atent la tot ce se întâmplă în jurul tău,   
    mai ales când ești pe stradă!

    - Am auzit sirena și, deși nu am văzut de unde vine, mi-am amintit că un  
    semnal sonor înseamnă ceva urgent, așa că am așteptat cuminte să t  
    reacă ambulanța.

    - Foarte bine, ai procedat corect! Orice mașină care are semnalele    
    sonore și luminoase pornite are prioritate, va trece prima. Noi trebuie să  
    îi facem loc. Distracție plăcută la joacă, Pufarici!


