
Cum mergem cu autobuzul? 

În episodul 9 copilul tău* a aflat de la zebra Tony cum circulă pietonii cu 
autobuzul. Discută cu el despre ce a învățat și recapitulați împreună informațiile. 

Completează răspunsul corect la întrebarea antrenamentului 9, 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. 

Azi e soare și este o zi foarte frumoasă așa că, Pufarici se întâlnește cu prietenii lui 
la locul de joacă preferat. Nu e foarte aproape de casă, va trebui să meargă cu 
autobuzul.  

Pufarici cunoaște regulile de la Tony dar le recapitulează cu mama lui. Ajută-l să 
răspundă corect, conectând întrebarea cu răspunsul potrivit: 

Acum, după ce ai răspuns la întrebări, 
ești pregătit să călătorești cu autobuzul! 
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Unde așteptăm autobuzul? 

a) În stație, pe trotuar, departe de bordură.  

b) Pe marginea bordurii, uitându-ne pe stradă, nerăbdători, 
aplecați spre carosabil. 

c) Nu îl aștept, alerg după el! 

*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! 

Poți decupa această pagină.

1) Unde așteptăm autobuzul? 

a) Mai întâi, așteptăm să coboare 
pasagerii, apoi ne urcăm în autobuz. 

b) În stație, pe trotuar, departe 
de bordură. 

2) Când ne urcăm în autobuz?  

4) Cum știm când trebuie să 
coborâm?  

3) Unde stăm și cum ne 
asigurăm că nu ne 
dezechilibrăm în timpul 
mersului?  

c) Repetăm traseul înainte de 
plecarea de acasă. 
Suntem atenți în timpul mersului, 
știm mereu ce stație urmează și 
unde trebuie să coborâm. 
Când mai avem o singură stație, 
ne apropiem de ușa.  

d) Stăm pe scaun, dacă sunt locuri 
libere. 
Dacă vedem persoane în vârstă sau 
cu copii, le cedăm locul. 
Atunci când stăm în picioare, 
ne ținem bine de bare. 


