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                                                                                            Comuna Berești-Tazlău, Județul Bacău 

 
SUBIECTUL LUDIC: „Iute strada traversați/ Să nu vă accidentați!” 

MIJLOC DE REALIZARE: Scenetă 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Activitate complementară 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

 cultivarea  sensibilității  copiilor  în  jocurile  și  activităţile  lor, a intereselor  și  a  
deprinderilor  de  cooperare între  partenerii  de  joc, stabilirea  de  relații  în  vederea  
realizării  conţinuturilor  activităţii; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

 să recite versurile corespunzătoare rolului primit; 

 să execute corect acțiunile motrice învățate, în condiții variate, cât mai aproape de situațiile 

reale; 

 să se deplaseze spre anumite locuri sau personaje, în funcție de cerințele rolului;  

 să utilizeze mimica și gestica adecvată rolului;  

 să participe cu plăcere la scenetă, manifestând spirit de echipă și fair-play.    

  

STRATEGII DIDACTICE: mixte (algoritmice, bazate pe joc, de învățare prin cooperare și 

colaborare). 

1. Metode și procedee: Conversația, explicația, observarea, exercițiul, jocul. 

2. Mijloace de învățământ: Costume personaje, măști, coș. 

3. Forme de organizare: Frontal, individual, pe grupuri.  

  RESURSE:  

1. Umane: 15 preșcolari  

2. Spațiale: Sala de grupă a grădiniței 

3. Temporale: 20-25 minute 

 



„STRADA NU E LOC DE JOACĂ!” 

 
 
Iedul mijlociu (Radu): Ne face semn 
                                     Ce e asta?  
 
Semaforul (Maria): Roșu, spune: Stai  
                                Trece poate un tramvai, 
                                 Poate trece o mașină 
                                 Să aștepți altă lumină! 
 
Iedul mic (Dragoș): Acum verdele se vede 
                                 Pot să treacă pe-ndelete! 
                                 Ai și tu culoarea verde! 
 
Semaforul (Maria): Verde îți este și băscuța! 
                                 Deci, să treacă, pot, străduța! 
( cei doi iezi trec strada ținându-se de mână, țopăind) 
 
Iedul mare (Raluca): Vezi! Nu sa-ntâmplat nimic!... 
                                   Hai să mai sărim un pic  
                                   Ca iezii adevărați 
                                    Mici și neastâmpărați! 
 



Iedul mic (Dragoș): Altă poznă! 
                                 Nu merg pe unde trebuie... 
                                 Hei, pietoni! 
 
Iedul mijlociu (Radu): Noi suntem iezi, nu pie.... 
                                     Cum spui tu! 
 
Iedul mic (Dragoș):  Orișicine e pe stradă 
                                  Un om mare sau copil 
                                  Pietoni se cheamă toți. 
                                  Trec mașinile pe stradă,      
                                   Pietonii pe trotuare, 
                                   Iar de traversează-o stradă, 
                                   Orișicine poate să vadă, 
                                   Nu fug ca la-ntrecere, 
                                   Au un loc de trecere! 
 
Iedul mare ( Raluca): De ce? 
                                   Am să sar cât voi pofti 
                                   Pieton nu m-oi numi 
                                   Merg pe unde-oi nimeri! 
(Amândoi iezii fug și se ciocnesc cu un camion. Toți trei, cad.) 
 
Iedul mare (Raluca): Capul meu! 
                                  Vai ce cucui! 
 
Iedul mijlociu (Radu): Nasul meu! 
                                     Dar parcă nu-i! 
 
Camionul (Flavius): Vai, ce mai urâte fapte! 
                                  Ați spart sticlele cu lapte. 
 
Iedul mare (Raluca): Aoleo! 
 
Iedul mijlociu (Radu): Și văleleu... 
 
Iedul mare și mijlociu (Raluca și Radu): Noi nu mai suntem acuma 
                                                                 Numai iezi cucuieți.... 
                                                                 Suntem iezii cu...cucuie! 
Iedul mic (Dragoș): Haideți sus, 
                                 Așa voinici 



                                 Să lăsăm liber aici.. 
 
Camionul (Flavius): Eu mă duc la atelier 
                                 Ajutoare ca să cer! 
 
Iedul mare (Raluca): Gata, gata, nu mă doare 
                                  Hai să-ncingem hora mare... 
 
Iedul mic (Dragoș): Chiar în stradă? 
                                 Stați, măi frați! 
                                 Osă fiți accidentați. 
                                 Vin tramvaie, biciclete 
                                 Mașini mari, motociclete, 
                                 Hora-i bună și frumoasă 
                                 S-o jucăm în curte, acasă! 
Iedul mare (Raluca): Ești un ied cam plicticos. 
                                  Lupului îi erai de folos! 
 
(Apare un tramvai care îi împinge pe cei doi iezi) 
Tramvaiul (Georgiana și Alin): Bing-bang, bing-bang 
                                                   Suntem tramvaiul 
                                                   La o parte... 
                                                   La o parte! Buff! (se opresc brusc) 
  
Iedul mare și mijlociu (Raluca și Radu): Era să cădem în nas! 
 
Tramvaiul (Georgiana și Alin): Meritați aspră ocară! 
Iedul mare (Raluca): Hai să ne urcăm pe scară! 
 
Iedul mic (Dragoș): Unde ești mămucă! 
                                 Uite cum vor să se ducă! 
                                 Ăsta-i hal de circulat? 
                                 Nu știți cum să circulați 
                                 Înapoi în casă stați! 
                                 Căci aicea nu-i pădure 
                                 Să alergați după mure. 
                                 Nu-s poteci și nici cărări... 
                                 Trebuie să învățați 
                                  Bine cum să circulați! 
 
Iedul mijlociu (Radu): Hai atunci iute, acasă! 
 
Iedul mare (Raluca): Dar e STOP. E STOP! E STOP! 
 
Iedul mic (Dragoș): Uite-o bună învățătură! 
                                 Adevăr ai spus din gură. 



 
Iedul mijlociu (Radu): Mergem doar pe trotuar 
                                     De fugit, n-avem habar, 
                                     Nu ne luăm la-ntrecere 
                                     Căutăm o trecere. 
                                     Nu ne agățăm ca scai 
                                     Pe o scară de tramvai. 
                                     Nici când vine autobuzul 
                                     Nu sărim precum obuzul 
                                     Drept în față 
                                     Ci prin spate 
        Ne urcăm încet, măi frate!  
 
Iedul mic (Dragoș): Deci...acasă! 
(Toți iezii pleacă acasă, în pădure) 
 
Capra (Amalia): Trei iezi, cucuieți  
                            Ușa mamei descuieți!  
 
Iezii: Intră mămucă, intră-n casă, 
         Ca toți trei să-ți povestim 
         Ce-am pățit noi până acasă 
         Prin oraș mersul să-l știm. 
 
Iedul mare (Raluca): Știm și stopul și culoarea! 
 
Iedul mijlociu (Radu): Pentru trecători....cărarea. 
 
Iedul mic (Dragoș): Și de-aceea, frățioare  
                                 O vom duce la plimbare! 
 
Capra (Amalia): Trei iezi cucuieți... 
                            Cu voi prin oraș mă luați? 
                            Pietoni mici, învățați!  
                            Reguli de circulație să învățăm 
                            Sănătoși să ne-ntoarcem. 
                                                                                 

 


