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Pe stradă suntem
mereu atenţi! 

Poveste interactivă
cu informaţii utile
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Urmează să mergi în curând la şcoală şi te bucuri? Minunat! Cu ajutorul acestei 
cărţi, vei învăţa multe lucruri frumoase şi importante. Dar cum o să ajungi zi de zi la 
şcoală? 

Pentru că nu există copii care să aibă aripi şi să poată zbura până la şcoală, ei tre-
buie să meargă pe jos, cu bicicleta sau poate chiar cu trotineta. Iar pe jos, cu bicicleta 
sau cu trotineta nu putem merge decât pe stradă. Da, da, pe stradă! Pe stradă, unde 
se petrec tot felul de lucruri!

Cu siguranţă că ai fost deja, măcar o dată, la şcoală. Ai fost însoţit de un adult 
care te-a supravegheat. Dar şi tu poţi să ai grijă de tine, pentru că te faci din ce în ce 
mai mare. O să te pricepi şi la circulaţie şi o să ştii la ce anume trebuie să fi i atent, 
astfel încât să nu ţi se întâmple nimic rău. 

Lucian şi sora lui, Mara, te invită să-i însoţeşti până la ei la şcoală. Chiar şi 
după-amiaza sau la sfârşit de săptămână, când merg prin alte locuri, ei circulă pe 
stradă. Îţi vor arăta ce anume este important, deci, atenţie mare! Începem!

Bine ai venit în lumea semnelor de circulaţie!



Eşti gata? Atunci, hai cu noi! 
— Ştii care e cel mai important lucru când te îndrepţi spre şcoală? întreabă 

Lucian şi pe urmă tot el dă răspunsul: Să fi i mereu cu ochii în patru. Adică să te 
uiţi cu atenţie la tot ce se petrece în jurul tău! Sigur că poţi să fl uieri încetişor un 
cântecel, poţi să le povesteşti ceva prietenilor tăi sau prietenelor tale, poţi să te 
scarpini în cap, să mănânci o bomboană sau să te gândeşti la ceva frumos. 

— Da, dar mai există şi lucruri pe care nu ai voie să le faci atunci când te afl i pe 
stradă şi te îndrepţi spre şcoală, spune Mara. De exemplu, nu ai voie să mănânci 
hot-dog, să citeşti cine ştie ce carte, să te joci cu cineva de-a prinselea, să te joci 
cu mingea, să mergi cu spatele, să te prefaci că iei parte la un meci de box, să 
prinzi şoareci sau să necăjeşti câini. Dacă faci asemenea lucruri, nu poţi să fi i atent 
la trafi c, adică la circulaţia de pe stradă şi, dacă nu eşti atent, 
ţi se poate întâmpla ceva rău. Ei, şi cine ar vrea să stea în spital, 
cu piciorul în ghips?!

Lucian şi Mara pornesc spre şcoală. Bineînţeles că merg pe
trotuar!
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Uite cine se află pe trotuar!
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Trotuarul a fost făcut pentru pietoni, dar nu numai pietonii au voie să-l folosească. 
Ia uită-te cine mai este pe trotuar! Vai de mine! Bebeluşul şi-a pierdut căciuliţa albastră! 
Poţi s-o găseşti? Cine se deplasează cel mai încet? Ce animale vezi? Ce caută maşina 
acolo? Ţine minte: este bine să le acordăm atenţie persoanelor vârstnice şi persoanelor 
cu dizabilităţi. 



Conducătorii auto nu au voie să meargă cu maşinile pe trotuar, şi nici să-şi parcheze 
maşinile aici. Da, dar trec în viteză pe lângă trotuar. Tocmai de aceea, Lucian şi Mara 
merg pe acea parte a trotuarului pe care se afl ă întotdeauna în siguranţă, adică nu merg 
pe lângă bordură. Chiar şi aşa, ei trebuie să fi e mereu atenţi. 

Atenţie! De pe o străduţă laterală vine o maşină. Lucian şi Mara se opresc.
Şoferul i-a văzut pe cei doi copii şi îi lasă să treacă. După ce mai fac doi-trei
paşi, deodată Lucian tresare. Un câine a venit la poarta casei pe care 
o păzea, a lătrat şi l-a speriat. Este foarte bine că Lucian s-a liniştit până 
la urmă şi nu s-a speriat chiar atât de tare, încât să fugă în stradă. 

Cum să circuli pe stradă, astfel încât
să nu ţi se întâmple nimic rău



Când te afl i pe stradă, nu trebuie doar să fi i cu ochii în patru, adică să fi i atent la tot 
ce se întâmplă în jurul tău. Ci trebuie să faci în aşa fel, încât conducătorii auto să te ob-
serve. Cel mai bine ar fi  să porţi o geacă roşie sau albastru-verzuie, care are pe ea fâşii 
de material refl ectorizant, sau să porţi peste haină o vestă din material refl ectorizant. 
Este bine ca ghiozdanul tău să aibă pastile refl ectorizante (aşa-numiţii „ochi de pisică”). 

— Ia uită-te la pantofi i mei cei noi! spune Mara mândră. 
— Sunt super! exclamă Lucian uimit. Uite, au leduri la spate, leduri care se aprind. 

Sunt foarte buni mai ales toamna, când se luminează mai târziu. 
Aşa este. Şi iarna se luminează şi mai târziu. Dacă porţi haine de culoare închisă, care 

nu au pe ele fâşii de material refl ectorizant, se poate ca un conducător auto să te vadă 
doar în ultima clipă şi să nu mai poată frâna la timp. Dacă porţi haine din material refl ec-
torizant, conducătorul auto te va vedea de la distanţă mare. 



bip bipbip bipbip
bip
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Lucian şi Mara ajung pe o stradă circulată intens. E foarte bine că aici există un 
semafor. Copiii trebuie să aştepte până când se va face verde şi maşinile se vor 
opri. Uneori, semaforul are un buton pe care trebuie să apese ca să anunţe că vor 
să traverseze, apoi aşteaptă culoarea verde. 

— Astăzi am să mă comport ca şi când aş fi  orb, spune Lucian şi se opreşte la 
un semafor special pentru asemenea situaţii. 

Închide ochii şi pipăie cu mâna, căutând butonul. După o vreme, strigă:
— Aha! Se aude un sunet! 
Unele semafoare scot sunetul acesta pentru a-i avertiza pe orbi, care, bineînţeles, 

nu pot vedea când se schimbă luminile semaforului. Sunetul semafoarelor diferă de 
la un oraş la altul. Pentru ca nevăzătorii să poată traversa strada mai uşor, pipăind 
cu bastoanele lor, uneori drumul este acoperit cu un material special. 

La semafor
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Dar acum deschide ochii şi hai să traversăm! Se poate să facem ceva greşit? Da, 
este posibil. Însă Lucian şi Mara îşi aduc aminte ce le-a spus doamna poliţist de la 
Brigada de Circulaţie când a venit la ei în vizită, pe când erau în clasa întâi: nu este 
bine să trecem strada în fugă, pentru că se poate să ne împiedicăm, dar nu e bine 
nici să traversăm foarte încet. 

— Şi ce se întâmplă dacă, tocmai în timp ce traversăm, se aprinde beculeţul 
roşu al semaforului? Trebuie să ne întoarcem? a întrebat atunci Lucian.

— Nu, nu! i-a răspuns doamna poliţist. Trebuie să ne continuăm liniştiţi drumul. 

— Uite, acolo e un semafor ciudat! strigă Lucian şi arată spre o altă stradă. 
— Aceea e o trecere de cale ferată, spune Mara. Dacă vine trenul, se aprinde 

beculeţul roşu şi atunci nu mai are nimeni voie să traverseze calea ferată. Tot 
atunci sunt coborâte şi barierele. 

— Aşa? întreabă Lucian. Şi după ce trece trenul, beculeţul roşu se stinge şi se 
ridică barierele?

— Exact! răspunde Mara, iar copiii îşi continuă drumul. 




