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Salut! Sunt eu, Tedi!  

     Mă bucur mult că te-ai alăturat 
programului „Tedi - Școala Siguranței”. 
Îmi faci o mare bucurie, dorind să 

înveți cum să fi i în siguranță.

 Am pregătit special pentru tine o broșură cu jocuri 
și activități distractive, care te vor ajuta să-ți însușești 
cunoștințele despre circulația rutieră, despre cum să eviți 
pericolele și cum să-ți petreci timpul, în siguranță, acasă, 
la școală și la joacă. La fi ecare temă am adăugat sfaturi 
utile și atenționări.

 Invită-i și pe părinții tăi la „Tedi - Școala 
Siguranței”! Poți rezolva activitățile care poartă 
semnul alăturat împreună cu părinții tăi. Cu 
siguranță veți petrece timpul în mod plăcut! 

 După rezolvarea tuturor jocurilor sau temelor, 
vei obține Diploma „Tedi - Școala Siguranței”, care se 
afl ă la sfârșitul acestei broșuri. Mai multe activități despre 
siguranță vei găsi pe site-ul www.scoalatedi.ro. 

 

Succes!

Al tău, Tedi

www.scoalatedi.ro
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        cu părinţii!
        cu părinţii!
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Pe drum, fi i atent la semnele de circulație
și respectă ceea ce indică ele!
Astfel, vei fi  în siguranță.

Știi ce semnifi cație au semnele de 
circulație de mai jos? Unește cu 
o linie semnul de circulație cu 
semnifi cația lui corespunzătoare!

P d fii t t l l d i l ți

TEDI REAMINTEȘTE!

ÎmpreunăÎmpreună

        cu părinţii!
        cu părinţii!
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 Trecere pentru pietoni (zebră)

 Acces interzis bicicletelor

 Trecere pentru pietoni

 Presemnalizare pentru biciclete

 Presemnalizare trecere pentru pietoni

 Sfârșitul pistei pentru biciclete

 Accesul interzis pietonilor

 Drum pentru pietoni

 Pistă pentru bicicliști

 Sfârșit de drum pentru pietoni



Când mergi pe bicicletă, te plimbi sau te duci
la școală, nu uita de elementele refl ectorizante! 
Aplică-le pe îmbrăcăminte sau pe accesorii (de 
exemplu pe rucsac) atât în partea din față, cât și în 
spate.

Elevii merg la școală. Indică locurile în care pot fi  
aplicate elementele refl ectorizante pe îmbrăcămintea 
sau ghiozdanele celor doi copii, astfel încât aceştia să 
devină vizibili pentru ceilalţi participanţi la trafi cul rutier.

Când mergi pe bicicletă te plimbi sau te duci

TEDI REAMINTEȘTE!
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Când mergi pe stradă, fi i foarte atent!
Ai deosebită grijă la traversarea străzii!

Indică și colorează elementele din desen: 
carosabil, drum, trotuar, semafor, semne de 
circulație și trecere pentru pietoni.

TEDI REAMINTEȘTE!
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Traversează doar pe culoarea verde
a semaforului! Culoarea roșie înseamnă
STOP! Când o vezi, oprește-te și așteaptă
culoarea verde!

La  ce culoare a semaforului îți este permis 
să traversezi strada? Coloreaz-o pe semafor! 
Colorează copiii care traversează pe trecere! 

TEDI REAMINTEȘTE!
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Când urci în mașină, pune-ți întotdeauna
centura de siguranță! Amintește-le și celorlalți 
pasageri să facă același lucru! Centura de 
siguranță îți protejează viața și sănătatea!

Găsește elementele prin care se deosebesc aceste 
imagini. Indică și colorează comportamentul corect.

Când urci în mașină pune ți întotdeaunaCâ d i î i ă ți î t td

TEDI REAMINTEȘTE!
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Mergând spre școală, deplasează-te întotdeauna
pe trotuar, iar dacă nu este trotuar – pe marginea
drumului! În situația în care nu există nici margine,
te poți deplasa pe carosabil, însă fi i foarte atent și
stai cât mai aproape de margine! 
Întotdeauna mergi pe partea stângă a carosabilului! 

Elevul merge la școală. Ajută-l să ajungă 
acolo în siguranță!

Mergând spre școală deplasează te întotdeaunaM â d lă d l ă î d

TEDI REAMINTEȘTE!
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În caz de pericol, sună după ajutor! De la orice 
telefon poți apela numărul unic 112!
De fi ecare dată când este posibil, anunță mai întâi 
un adult despre problema pe care o ai, iar acesta va 
decide dacă este nevoie să sune la 112.

Știi cine te poate ajuta în caz de pericol? Unește 
simbolul pericolului cu vehiculul sau personajul 
corespunzător.

Î d i l ă d ă j t ! D l iÎ

TEDI REAMINTEȘTE!

tââi 
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Distrează-te doar în locurile sigure! Nu te juca
niciodată cu obiecte ascuțite, lângă șosea sau
iarna pe lacul înghețat! Dacă ești singur acasă,
nu deschide nimănui ușa!

Di t ă t d î l il i ! N t j

TEDI REAMINTEȘTE!

Gândește-te: de ce aceste comportamente pot fi  
periculoase? Care pot fi  consecințele acestora? 
Colorează apoi toate imaginile.
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Pentru a avea mai multă energie întreaga zi,
mănâncă acasă, înainte de a pleca la școală,
o masă hrănitoare, iar în ghiozdan
ia un sandviș, un fruct și apă!
Nu lua sume mari de bani la școală!

Întreaga familie servește micul dejun. Unește 
imaginea cu obiectele care se pot găsi pe masă la 
micul dejun.

Pentru a avea mai multă energie întreaga ziP t i ltă i î t ii

TEDI REAMINTEȘTE!
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La școală, fi i cuminte, nu alerga pe scări și
nu-ți împinge colegii! Ai grijă la siguranța ta
și a celorlalți! Fii atent la obiectele ascuțite, pe
care le folosești la școală! Reține, nu te întoarce
brusc ținând în mână foarfeca, stiloul sau creionul!

Băiețelul din imagine are în ghiozdan multe obiecte 
necesare la școală. Marchează-le pe cele care pot fi  
periculoase. Colorează imaginea!

La școală fii c minte n alerga pe scări și

TEDI REAMINTEȘTE!
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Joacă-te doar cu acele obiecte care sunt 
destinate copiilor și care nu te pot răni!

Alexandru se joacă în casă. Arată-i care sunt 
obiectele pe care le poate folosi pentru a se juca 
și încercuiește-le cu verde. Pe cele care nu sunt 
destinate jocului, taie-le cu creionul roșu. 

TEDI REAMINTEȘTE!
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Folosește calculatorul doar cu acordul
părinților! Ei îți vor arăta jocurile și paginile
de internet pe care le pot folosi copiii.

Găsește cele 5 
diferențe dintre 
imaginile de mai 
jos!

TEDI REAMINTEȘTE!
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Nu ține niciodată cheia de acasă la vedere!
Roagă-i pe părinți să-ți indice un loc sigur
pentru păstrarea cheilor.

Unește punctele de la 1 la 40. După ce ai terminat, 
poți colora imaginea.

TEDI REAMINTEȘTE!
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Ai grijă când arunci cu bulgări de zăpadă!
Uneori, poți face cuiva rău din neatenție.
În timpul jocului, ai grijă la copiii care se joacă 
împreună cu tine!

Găsește cele 5 diferențe dintre imaginile de 
mai jos!

Ai ijă â d i b l ă i d ă dă!

TEDI REAMINTEȘTE!
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Dezleagă rebusul și verifi că ce știi deja despre 
siguranță.

1.  Pe el se deplasează pietonii.
2.  Pe această culoare poți traversa strada.
3.  Servește-l întotdeauna dimineața, înainte de a pleca la școală, pentru a avea energie întreaga zi. (2 

cuvinte)
4.  Folosesc la aprins focul. Nu te juca niciodată cu ele!
5.  Locul în care copilul se dezvoltă, dobândește noi aptitudini și cunoaște prieteni. 
6.  Mergi pe aici când nu există trotuar, nici margine a drumului. 
7.  Are grijă de ordinea publică și de siguranța ta – se apelează formând numărul unic 112.
8.  Pune-o întotdeauna pe cap, atunci când pleci cu bicicleta sau schiezi.
9.  Acolo poți patina în siguranță.
10. Deplasează-te pe partea aceasta a străzii, atunci când nu este trotuar.
11. Timp liber între ore, la școală. 
12. Atașate de ghiozdan, luminează atunci când este întuneric, având grijă de siguranța ta. Elemente ...
13. Leag-o întotdeauna, imediat ce ai urcat în mașină!
14. Te învață la școală. Îi poți cere întotdeauna ajutorul.
15. Trecere pentru pietoni sau animale.
16. Locul unde se întretaie două drumuri.
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