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STIU SĂ CIRCUL CORECT 

JOC INTERACTIV PENTRU CLASA I-A 

 

Jocul conține două paliere 

a. Reguli și semne de circulaţie 
b. Jocul  

 

a. Reguli şi semne de circulaţie 
Apar mai mute pictograme 
- semafor  
- trecerea de pietoni 
- semne de circulaţie specifice pentru copii 
- strada 
- trotuar 
- mergem cu mașina 
- mergem cu mijloace de transport în comun 
- mergem cu metroul 
- mergem cu trotineta/bicicleta/role/placă 

La accesarea pictogramelor apare o fereastră cu informaţii (desene) privind aspectul 
prezentat. 

Exemplu  SEMAFORUL  

Apare imaginea semaforului cu 3 culori, a semaforului pentru pietoni (cu omuleți), a 
semaforului galben intermitent. Se spune la ce folosesc unde se amplasează și cum se 
utilizează. 

 

b. jocul 

Jocul se compune din 3 etape: 

1. Cum circul 
2. Pe unde circul 
3. Drumul de acasă la şcoală 

Trebuie parcurse toate cele 3 etape. Nu se poate trece la o etapa pana nu am parcurs cu 
succes etapa anterioara. 

După ce se parcurg corect etapele, copilul primeşte o diploma de “PIETON ISTEŢ”, 
diploma personalizată care poate fi tipărită. 
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DESFĂŞURĂTOR JOC 

1. Pentru acces la joc este nevoie sa se completeze următoarele date: 
 Prenumele copilului 
 Data naşterii 
 Data efectuării  

2. Primele doua etape cuprind un număr de 5 întrebări. Fiecare întrebare conţine trei 
variante ilustrate, una corecta si doua greşite. Trebuie aleasa imaginea corecta. 
Daca s-a ales corect apare un mesaj de felicitare și sonor aplauze. Daca s-a 
răspuns greşit apare un mesaj de încurajare și sonor o sonerie de ceas. La a treia 
eroare (deci alege pe rând toate variantele) apare imaginea corecta si se repeta 
întrebarea  

3. A treia varianta este formata dintr-un număr de 6 întrebări. Fiecare întrebare 
conţine trei variante ilustrate, una corectă şi două greşite. Trebuie parcurs traseul 
alegându-se imaginea corectă. Dacă s-a ales corect apare un mesaj de felicitare și 
sonor aplauze. Daca s-a răspuns greşit apare un mesaj de încurajare și sonor o 
sonerie de ceas. La a treia eroare (deci alege pe rând toate variantele) apare 
imaginea corectă şi se repetă întrebarea  

4. La terminarea unei variante se trece la etapa următoare.  
5. La terminarea jocului, apare o imagine cu mesaj de felicitare, sonor aplauze și o 

diplomă personalizată (cu prenume, vârstă si dată) care poate fi tipărită. 
 
 
 
ÎNTREBĂRI 
 
Fond sonor (sau scris) 
Una din mascote 
 
Acum ești mare. Este timpul să poți circula și tu ca pieton pe stradă. Pentru asta 
însă trebuie să cunoști mai întâi cateva reguli simple care să te ajute să circuli în 
siguranță. Eu sunt ..... și împreună cu prietenul meu ..............te vom ajuta să circuli 
corect. 
Vrei să încercăm? 
 
 
 

1. CUM CIRCUL 
 
- La ce culoare a semaforului traversăm? 

(trei imagini cu mascotele site-ului, care traverseaza pe la o trecere de pietoni 
semaforizata) 
a. roșu, b. galben, c. verde 

- La ce semn de circulație avem voie să traversăm? 
(trei imagini cu mascotele site-ului care arata spre semne) 
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a. Semn de trecere pietoni, b. semn de avertizare școala, semn de stradă cu 
sens unic 

- Ce semafor este pentru pietoni? 
a. Semaforul cu culori, semaforul cu “omuleț”, semaforul o singură lumină 

galbenă intermitentă 
- Cănd merg in mașina ce este obligatoriu 

a. Copil pe bancheta din spate cu centura pusă, b. copil care stă pe bancheta 
din spate fără centură, c. copil care stă pe bancheta din spate fără centură 
ținîndu-se cu mîna de mănerul de sus 

- Pe unde cobor din mașină? 
a. Pe ușa din spate dreapta, b. pe ușa din spate stânga, c. pe ușa din față 

stânga, care este deschisă de un adult 
 

2. PE UNDE CIRCUL 
- Cum traversăm? 

a. Pe la trecerea de pietoni, b. pe la trecerea de pietoni dar in fugă, c. pe loc 
nemarcat, dar nu se văd mașini în trafic 

- Unde ne jucăm cu mingea? 
a. Copii cu mingea pe trotuar, b. copii cu mingea pe o alee între blocuri, copii 

cu mingea în parc 
- Unde este mai sigur să merg cu rolele? 

a. Pe trotuar, b. pe stradă, pe lângă trotuar, c, pe trotuar , dar pe pista de 
biciclete 

- Unde este mai sigur să mă dau cu sania/ 
a. Pe un derdeluș care se termină în stradă, b. sanie trasă pe stradă, lângă 

trotuar, c. pe un derdeluș în parc 
- Cand traversez la o intersecție fără semafor dar cu polițist? 

a.Traversez cănd polițistul este în poziția pentru trecere pietoni, b. traversez 
cănd polițistul este în poziția pentru trecere mașini, c. traversez în fugă cănd 
polițistul este în poziția pentru trecere pietoni 
 
 

3. DRUMUL DE ACASĂ LA ȘCOALĂ (scenariu desfașurat) 
- Copilul iese din casă (imagine fară răspuns) 
- Traversare 1  

a. Pe la trecerea de pietoni, b. pe la trecerea de pietoni dar in fugă, c. pe loc 
nemarcat, dar nu se văd mașini în trafic 

- Copilul merge pe trotuar (imagine fară răspuns) 
- Traversare 2 

a. roșu, b. galben, c. verde 
- Copilul merge pe stradă, pe lângă parc (imagine fară răspuns) 
- Din parc apare o minge in stradă 

a. Alearga după minge în stradă, b. stă pe trotuar, c. primește mingea de la un 
pieton matur 

- Copilul merge pe stradă (imagine fară răspuns) 
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ÎNTREBĂRI DE 1 PUNCT 
 

1. Cate culori are semaforul ? 
2. Cum se numeste portiunea marcata pe care avem voie sa 

traversam strada ? 
3. Ce facem la culoarea rosie a semaforului ?+++++++++ 
4. Cum se numeste partea mai inalta din suprafata unei strazi pe 

care circula pietonii ? 
5. Unde ne putem juca in siguranta cu mingea: pe strada, in parc, 

pe trotuar ? 

ÎNTREBĂRI DE 2 PUNCTE 

6. Daca calatorim intr-un autoturism ce obligatie are un copil : sa-
si puna centura, sa nu deschida geamul, sa nu se ridice in 
picioare 

7. Ce culoare apare la semafor dupa culoarea galbena ? 
8. Ce este o intersectie ? 
9. Unde este bine sa mergem cu rolele: pe strada sau pe trotuar ? 
10. Daca nu trec masini avem voie sa traversam la culoarea 

galbena a semaforului ? 

 


