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TITLUL PROIECTULUI : “COPIII ŞI ABC-UL CIRCULAŢIEI” 

SCOPUL PROIECTULUI:               
Consolidarea noţiunilor elementare de comportare a copiilor pe stradă. 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
 
 achiziţionarea unor cunoştinţe şi capacităţi pentru aplicarea normelor de circulaţie rutieră; 
 conştientizarea consecinţelor nerespectării regulilor de circulaţie; 
 dezvoltarea deprinderilor de circulaţie rutieră şi a comportamentului preventiv; 
 dezvoltarea spiritului de echipă şi a colaborării pe baza unui sistem de norme. 
 

cadrele didactice trebuie: 
 

 să pună în contact participanţii la proiectul de parteneriat; 
 să adune materiale pentru susţinerea activităţii din proiect; 
 să organizeze expoziţii care să ilustreze tematica proiectului; 
 să disemineze întregul demers al proiectului în comunitatea locală prin intermediul mass-media 
 
DURATA PROIECTULUI: 
 
Prezentul parteneriat va intra în vigoare la data semnării acestuia de către partenerii implicaţi şi va fi valabil până la sfârşitul 
anului şcolar 2012-2013, fiind încheiat în cinci exemplare, cu putere de original. 
 



ARGUMENT: 

In cadrul acestui parteneriat dorim sa facem cunoscute copiilor regulile de circulaţie pe drumurile  publice şi să formăm acestora 
conduita preventivă. 

Motivele sunt următorele: 

 numărul mare de evenimente rutiere ale căror victime sunt copiii ne-a îngrijorat şi de aceea am considerat ca o 
datorie să încercăm să prevenim astfel de evenimente; 

 copiii nu-şi aleg în mod corect locurile de joacă iar noi îi putem îndruma în această direcţie; 
 observându-le comportamentul în traficul pietonal am considerat că trebuie să-i îndrumăm pentru a descifra ABC-ul 

circulaţiei; 
 prezentându-le şi analizând cauzele care au dus la producerea unor evenimente rutiere nedorite preşcolarii noştri  

şi-au dat seama că nu ştiu cum să se comporte în trafic, iar cu această ocazie şi-au exprimat dorinţa de a dezbate mai 
multe teme de acest gen pentru a afla noutăţi. 

RESURSE : 

a) Umane: 

 preşcolari  
 educatoare-profesori pt inv prescolar 
 părinţi 
 ofiţeri de prevenire, poliţişti de proximitate 
 conducerile unităţilor implicate în proiect 

 
b) Materiale: foi desen, acuarele, creioane colorate, carioca,  suport pentru expoziţii, panou pentru afişe, calculator, imprimantă, 
Cd-uri, casete audio, diverse materiale didactice pe teme de circulaţie rutieră, statie audio, biciclete, trotinete etc. 

c) Financiare: Derularea activităţilor din proiect va fi susţinută financiar de gradiniţa participantă  şi sponsorii externi – respectiv 
SC Michelin Romania SA – Punct de lucru, Zalău. 



 
 

1. Intâlnire cu agentul de poliţie 
 
2. ABC-ul circulaţiei 

 Vocabularul rutier 
 Semne de circulaţie 
 Indicatoare de circulaţie 

3. Strada şi noi 
 Vizionarea unor materiale cu urmările unei circulaţii rutiere incorecte 
 Circulaţia pietonilor 
 Cel mai sigur drum spre gradiniţă 
 Traversarea străzilor 
 Jocul pe stradă 

4. Povestioare cu morală – pe teme rutiere 

5. Călătorii cu mijloacele de transport în comun 
 Comportamentul civilizat în mijloacele  de transport şi pe stradă 
 Jocuri de rol 
 

6. Respectarea regulilor de circulaţie 
 Reguli de prevenire a accidentelor (conduită preventivă) 
 Agentul de circulaţie şi activitatea lui 
 

7. Concurs între grupele de copii 
 Intreceri pe teme / activităţi aplicative în viaţa de zi cu zi a regulamentului rutier 
 „Circulăm corect?” – completarea unui rebus 

 



 

EVALUARE: 

 fotografii; 
 expoziţii – participanţii vor primi diplome; 
 portofolii realizate de fiecare grupă participantă la proiect; 
 realizarea unor prezentări în PowerPoint cu activităţile desfăşurate; 
 realizarea unui CD care să cuprindă întreaga activitate desfăşurată în cadrul proiectului 

 

PRODUSE FINALE: 

 CD care va cuprinde imagini de pe parcursul derulării proiectului; 
 Expozitia  „ Din creaţiile noastre” 

 

DISEMINAREA: 

 Prezentarea proiectului  la nivelul comisiilor metodice / cercurilor pedagogice  la grădiniţa implicată în proiect 
 Mediatizarea unor acţiuni din cadrul proiectului prin intermediul presei locale 
 Afisarea proiectului pe www.didactic. ro şi pe site-ul grădiniţei www.gradinitaioncreangazalau.ro 

 
 
SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 
Proiectul prezintă un potenţial de dezvoltare şi poate fi continuat în anii următori, prin atragerea de noi parteneri. 

 
 

 

 



PLANIFICAREA  CALENDARISTICĂ A ACTIVITĂŢILOR 

Nr.crt Tema activitãţii Obiective Perioada 
desfãşurãrii 

Responsabili 

1. Discuţii privind 
proiectul de 
colaborare 

-stabilirea obiectivelor 
-stabilirea suportului educativ 

Ianuarie 2013 Partenerii implicati in 
proiect 

2. “Piticlic”-micul pieton -însuşirea regulilor de circulaţie Februarie 2013 Educatoarele 

3. Intâlnire cu poliţistul -relaţionarea cu agentul de circulaţie 
-perceperea consecinţelor nerespectãrii 
regulilor 
-importanţa folosirii centurii de siguranţã 

Martie 2013 Consilierul şcolar 
Educatoarele 
Agentul de poliţie 

4. Vizitã la IPJ Sãlaj 
“Ziua porţilor 
deschise” 
 

-cunoaşterea aspectelor din activitatea 
poliţiştilor 
-relaţionarea mai bunã cu agenţii de Poliţie 

Martie 2013 Educatoarele 

5. “Aşa da/aşa nu” -înţelegerea atitudinilor,comportamentelor 
corecte şi greşite privind regulile de circulaţie 

Aprilie 2013 Educatoarele 

6. Intâlnire cu agenţi de 
la Poliţia de 
proximitate 

-înţelegerea atitudinilor, comportamentelor 
corecte şi greşite privind modul de relaţionare 
cu cei din jur 

Mai 2013 Directorul 
Consilierul şcolar 
Educatoarele 
Agentul de la Poliţia de 
proximitate 

7. “Luna copilului” 
-micul poliţist, micul 
pieton 

-redarea prin desene  a cunoştinţelor 
acumulate pe parcursul proiectului 

Iunie 2013 Partenerii implicati in 
proiect 



TEME DE  EDUCATIE  RUTIERA DE PARCURS  
ÎN CADRUL PROIECTULUI EDUCAŢIONAL “Copiii şi ABC-ul circulaţiei” 

 
 

NR. 
CRT. 

 
TEMA 

 
CONTINUTURI 

 
 

1. 

 
 
CIRCULATIA PIETONILOR  PE  
DRUMURILE  PUBLICE 

 
*Termeni de dictionar(pieton,drum public,,carosabil,bordura,trotuar,autovehicul) 
 *Identificarea unor reguli de educatie rutiera 
in imagini date 
*Formularea normelor  si regulilor de 
circulatie rutiera 
*Ghicitori despre mijloacele de transport 

    
 
 
         2.  

 
 
TRAVERSAREA  STRAZII  CAND  
INTALNIM  SEMAFORUL  SI  
MARCAJUL  PENTRU  PIETONI 

 
*Termeni de dictionar(semafor, traversare, marcaj, intersectie) 
* Identificarea relatiei dintre culorile semaforului si regulile specifice de circulatie 
in situatii date 
* Formularea normelor rutiere,vizand traversarea cand intalnim semaforul si 
marcajul pentru pietoni 
* Cantece si versuri despre semafor 

 
 

3. 

 
TRAVERSAREA  DRUMULUI  PUBLIC  
ACOLO  UNDE  NU  EXISTA 
INDICATOARE, MARCAJE, SAU  
SEMAFOARE  PENTRU  TRECEREA  
DE  PIETONI 
 
 

* Termeni de dictionar (marcaj pietonal,indicatoare,imprudent,agent de 
circulatie,prioritate de trecere) 
* Reactualizarea elementelor care identifica spatialitatea(stanga,dreapta,pe 
centru)sugerata de imagini 
* Stabilirea momentelor (pasii)traversarii unei strazi 
* Relatarea unor intamplari de comportament pietonal,cu aspecte positive si 
negative 
* Realizarea unor expozitii  cu desene pe baza temelor dezbatute 

4. TRAVERSAREA  DRUMULUI   PUBLIC  
IN  SITUATIA  IN  CARE  INTALNIM  
AGENTUL  DE  CIRCULATIE 

* Termeni de dictionar(traffic rutier.echipaj de politie,baston reflectorizant) 
* Evidentierea elementelor specifice semnelor agentului de circulatie 
*Corelarea culorii semaforului cu semnificatia semnelor agentului de circulatie   
* Jocuri de rol :Urmeaza indemnul politistului 

 



 
 

5. 

 
 
 
INDICATOARE  RUTIERE 

* Termeni de dictionar(indicator rutier,interdictie,informare,obligativitate) 
 
* Descrierea indicatoarelor  dupa criterii date(forma,culoare,categorie,simbol 
interior) 
 
* Tipuri de indicatoare 
 
*Jocuri ;Puzzle. Domino 

  
 
 
 

6. 

 
CIRCULATIA  PIETONILOR  PE  
DRUMURILE  PUBLICE  IN  TIMPUL  
NOPTII SAU  IN  CONDITII  DE  
VIZIBILITATE  REDUSA,CAUZATA DE  
FENOMENE  ATMOSFERICE 

* Termeni de dictionar(vizibilitate redusa,mijloace luminoase,sens de 
mers,acostament,conditii de vizibilitate redusa ) 
 
*Identificarea normelor de circulatie pietonala pe timpul noptii 
 
* Identificarea normelor de circulatie pietonala in conditii de vizibilitate  redusa, 
cauzata de fenomene atmosferice 
 
* Relatarea unor intamplari sugerate de imagini 
 

   
 

7. 

 
FOLOSIREA  MIJLOACELOR  DE  
TRANSPORT 

*T ermeni de dictionar(pasager, mijloc de transport,parcare, banda de circulatie) 
 
* Inventarierea mijloacelor de transport 
 
*Reguli de conduita a pasagerului in mijloacele de transport in comun 
 

 
 

8. 

 
JOCUL  COPIILOR  SI  CONDUITA  
PREVENTIVA 
 

* Exercitii de aplicare corecta a normelor si regulilor de circulatie in situatii date 
 
*Joc :”Asa DA / asa NU !” 
 
 Concurs :”Micii pietoni “ 
 
 *Lecturi ale educatoarei pe teme de circulatie rutiera 
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gradinita_icreanga@yahoo.com, judeţul Salaj, reprezentata prin prof. Meleg Mariana, 
având funcţia de Director şi prof. Negru Emilia, având funcţia de Coordonator 
structură, în calitate de COLABORATOR / COORDONATOR PROIECT,  

2. Inspectoratul Şcolar Judetean Salaj, cu sediul în Zalau, str. Unirii, nr.2, telefon 
0260661391, fax 0260619190, e-mail isjsalaj@yahoo.com, judeţul Salaj, reprezentata 
prin prof. Bancea Gheorghe, având funcţia de Inspector Scolar General si prin 
Inspector de specialitate prof. Souca Valentina, în calitate de COLABORATOR / 
PARTENER,  

3. Politia Municipiului Zalau, cu sediul în Zalau, str. Tudor Vladimirescu nr. 14/A, 
telefon 0260.661285, fax 0260.612786, judeţul Salaj, reprezentata prin d-l Gelu Traian 
Cordea, având funcţia de Comisar Şef de Poliţie, în calitate de COLABORATOR / 
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