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ACTIVITATE OPŢIONALĂ - EDUCAŢIE RUTIERĂ 

„Să circulăm corect?” 

Profesor Faur Mihaela 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare de colţ” Brad - Hunedoara 

 

 Nivelul: II 

 Durata: un an şcolar 

 Tipul opţionalului: la nivelul mai multor arii curriculare 

 ARGUMENT 

 Circulaţia copiilor în general nu se supune unor reguli speciale, ci aceloraşi reguli ce 

reglementează circulaţia pe drumurile publice a tuturor pietonilor. A circula în cele două ipostaze 

ca pieton sau pasager, constituie o sumă de cunoştinţe, un sistem de priceperi şi deprinderi, un 

stil civilizat de comportare, un proces obligatoriu de politeţe rutieră. 

 Opţionalul „Cum circulăm ?” vine să răspundă multitudinii „de ce”- urilor puse de copii 

adulţilor. Printr-o tematică variată şi un bogat material pus la dispoziţia copiilor se stimulează 

învăţarea şi respectarea regulilor de circulaţie, prevenirea accidentelor în care sunt implicaţi cei 

mai mici participanţi la traficul rutier. 

 Conţinuturile posibile pentru lărgirea sferei de reprezentări despre elementele educaţiei 

rutiere au fost eşalonate şi asociate cu reguli de educaţie rutieră, astfel încât, prin toate tipurile de 

activitate folosite, acestea să devină educaţie pentru viaţă. 

 Evaluările cuprinse în această planificare permit aprecierea nivelului de pregătire a 

copilului şi determinarea prin observaţia acestuia a calităţii cunoştinţelor şi a capacităţilor sale de 

aplicare a normelor de educaţie rutieră. 

 OBIECTIV CADRU 

 Dobândirea unor cunoştinţe de educaţie rutieră, a unor reguli şi norme cerute de 

deplasarea pe drumurile publice; cultivarea interesului şi curiozităţii pentru cunoaşterea şi 

respectarea în practica zilnică a unor indicatoare , semne, reguli şi şi norme de circulaţie potrivit 

vârstei; formarea unor atitudini pozitive, de responsabilitate în relaţia cu mediul. 

 OBIECTIVE DE REFERINŢĂ 

⚫ să cunoască regulile care privesc circulaţia pietonilor pe drumurile publice; 

⚫ să traverseze strada numai la culoarea verde a semaforului, prin locurile semnalizate cu 

indicatoare sau marcaje pentru pietoni; 

⚫ să respecte regulile de traversare  a drumului public acolo unde nu există indicatoare, 

marcaje sau semafoare pentru trecerea de pietoni; 

⚫ să aplice corect regulile de folosire a mijloacelor de transport în comun; 

⚫ să ştie la ce pericole se expun persoanele care nu respectă regulile de circulaţie; 

⚫ să ia atitudine faţă de cei care nu respectă regulile de circulaţie (părinţi, bunici, prieteni); 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Curriculum pentru învăţământul preşcolar-prezentare şi explicitări, Editura Didactica 

Publishing House 

2. Aurelia Ana, Zoe Ivănuş, Cornelia Moţ, Ersilia Oprişa, Activităţi opţionale pentru 

învăţământul preşcolar şi primar Clasele I şi a II-a, Ghid metodologic, Editura ASTRA, Deva, 

2005 

3. Daniela Răileanu, Iniţiere, cunoaştere, creativitate, Curriculum la decizia grădiniţei, Editura 

Delta Cart Educaţional, Piteşti, 2005 
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Nr. crt. Conţinut Tema Forma  de 

realizare 

    

1.  Strada - reguli de circulaţie şi 

consecinţele nerespectării 

acestora 

„Să ne cunoaştem strada” Observare 

2.   „Strada-prieten sau duşman”  Întâlnire cu 

agentul de 

circulaţie 

3.   „Cum treci strada ?”  

de  Ileana Bumbac 

Memorizare 

4.   „Stopul”  Cântec 

5.   „Semaforul”  Aplicaţie 

6.   „Cine ştie câştigă”  Concurs 

7.  Perceperea corectă a culorilor 

semaforului, a indicatoarelor şi 

a marcajelor pentru pietoni 

„Semnele de circulaţie te îndrumă-n 

orice situaţie” 

Convorbire 

8.   „Ţine minte, culoarea nu te minte”   Desen 

9.   „Strada nu e loc de joacă” Lectură după 

imagini 

10.   „Fii atent, circulă prudent”  Confecţionare 

album 

11.   „Semaforul” Modelaj 

12.   „Educaţia rutieră - educaţie pentru viaţă” Expoziţie cu 

lucrări ale 

copiilor 

13.  Receptarea mesajelor 

transmise de adulţi 

„Agentul de circulaţie ne sfătuieşte” Vizită la Poliţia 

rutieră 

14.   „Uită-te” de Ileana Bumbac Memorizare 

15.   „Aşa DA, Aşa NU !”  Convorbire 

16.   „De acasă la grădiniţă” de Aghi Caraba Lectura 

educatoarei 

17.   „Cu mama la cumpărături” Parcurs aplicativ 

18.  Reguli de circulaţie cu 

mijloacele de transport în 

comun; măsuri de prevenire a 

accidentelor 

„Să ne cunoaştem oraşul” Plimbare 

19.   „În automobil” de Lucia Muntean Memorizare 

20.   „Ştim să circulăm cu mijloacele de 

transport ?”  

Convorbire 

21.   „Cine ştie mai bine ?”  Concurs 

22.  Consecinţe ale nerespectării „Şotronul” de Rusalin Mureşan  Memorizare 
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regulilor şi normelor de 

circulaţie 

23.   „Pe stradă” Pictură 

24.   „Locul de joacă pentru copii”  Poveste creată 

după un şir de 

ilustraţii 

25.   „Ghici, ghicitoarea mea” Concurs 

26.  Luarea de atitudini faţă de cei 

care nu respectă regulile de 

circulaţie 

„Cu bunica prin oraş”  

de N. Constantinescu 

Lectura 

educatoarei 

27.   „La plimbare prin oraş”  Activitate 

practică - Colaj 

28.   „Strada nu e loc de joacă” versuri de N. 

Constantinescu, Muzica de Cornel Arion 

Cântec 

29.   „Nu faceţi ca ei !”  Convorbire pe 

suport intuitiv 

30.   „Semne de circulaţie” Fişă de muncă 

independentă 

31.   „Ştiţi să circulaţi corect ?” Joc didactic 

 


