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Ride and Smile -  Activități 
educaționale privind 
conștientizarea aspectelor lega-
te de mediu

Modulul: 
Bicicleta și siguranța rutieră - Partea 1

Grup țintă:
7-10 ani

Discipline: Educație fizică, educație socială, joc și mișcare
Subiect: Fii în siguranță în trafic
Durată: 1-2 ore (2 LECȚII)
Material: fișă de lucru, joc didactic: Traficul, semne de circulație 

Domenii de conținut (conf. pro-
gramei) /
• Principalele domenii cheie:
• Natura și mediul înconjurător
• Corpul uman  și sănătatea
• Joc și mișcare
• Educație fizică
• Educație socială

Descriere: 
Cunoașterea regulilor de circulație și a indicatoarelor rutiere este esențială în zilele noastre. Dacă vrem să 
fim siguri că copiii noștri sunt în siguranță pe drumurile publice și să folosească bicicletele cât de mult pot, 
trebuie să-i învățăm de la o vârstă foarte fragedă regulile de circulație și despre cum să fie în siguranță pe 
drumurile publice. În lumea noastră modernă, mașinile au preluat controlul și au schimbat multe aspecte 
ale vieții noastre. Este foarte important să sensibilizăm copiii de la o vârstă foarte fragedă cu privire la dau-
nele și dezavantajele unei societăți bazate pe automobile. Mersul pe bicicletă, uneori, pare foarte complicat 
dacă ne gândim la traficul care este  afară și, uneori, părinții și profesorii sunt speriați să folosească acest 
mijloc de transport ușor și ecologic. 
Acest set de activități oferă idei pentru a introduce și a preda elementele de bază ale „deplasării în trafic 
cu bicicleta” pentru elevii din ciclul primar. Activitățile pot fi implementate și utilizate cu ușurință de către 
profesori în multe moduri, deoarece îmbunătățesc nu numai cunoștințele elevilor cu privire la regulile de 
circulație sau la indicatoarele rutiere, ci și abilitățile lor senzoriale-motorice și capacitatea de concentrare. 
Aceste activități pot fi urmate apoi de un concurs de ciclism care poate avea diferite niveluri de dificultate în 
funcție de vârsta și abilitățile elevilor. 

Cerințe de învățare:  
Elevii 
• trebuie să fie capabil să folosească bicicleta
• trebuie să cunoască direcțiile

Obiective de învățare/Competențe așteptate: 
Elevii 
• vor învăța regulile și semnele de circulație
• o să exploreze semnele de circulație din mediul lor
• îmbunătățirea abilităților  senzorio-motorii (programe de joacă și 

mișcare pentru clasele a 3-a și a 4-a)
• ducerea unei vieți active (programa de Joc și mișcare pentru  

clasele a III-a și a IV-a)
• să aplice cunoștințele și competențele pe care le-au dobândit în 

viața de zi cu zi



Plan de lecție
Secvențiere 
și obiective 
operaționale

Pașii de acțiune și impulsurile Așteptări concrete în 
materie de competențe

Materiale de 
învățare

Prima lectie
Faza 1
Activitate de 
pornire (Capta-
rea atenției)

Faza 2
Activitatea 
principală

Activitatea 1 (5 -10 minute) - Ne putem începe activitatea cu un cântec pen-
tru captarea atenției în special în cazul elevilor mai mici. De exemplu, „Cân-
tecul semaforului“.(Vezi sugestiile suplimentare în anexe)
Apoi putem trece mai departe cu un joc care ne ajută să ne concentrăm. 
„Bicicleta mică“ – Ca o activitate de încălzire, profesorul/profesorii pot 
învăța elevii următoarea  rimă pentru copii. Rima poate fi ușor legat cu 
unele mișcări ușor de învățat:  Bicicleta mea isteaţă S-a trezit de dimineţă 
Şi mă cheamă: „Hai afară, Că-i frumoasă zi de vară.“  Eu îi spun: „Cum 
să vin, oare, Fără ochelari de soare, Fără ca umbră să-mi ţie O drăguţă 
pălărie?“(Vezi videoclipul la sugestii suplimentare în limba engleză)

Activitatea 2 (10-20 minute) - Profesorul introduce conceptul de indicatoa-
re rutiere. Ne concentrăm pe următoarele întrebări: Care este utilizarea 
indicatoarelor rutiere? De ce este important să le cunoaștem? Trebuie să 
cunoaștem indicatoarele rutiere dacă mergem cu bicicleta? Care sunt cele 
mai comune indicatoare rutiere pe care le întâlnim atunci când ne deplasăm 
cu bicicleta? Există o discuție pe această temă, iar profesorul prezintă ele-
vilor indicatoarele rutiere cele mai comune (de bază). (Alegerea semnelor 
depinde de vârsta elevilor și de cunoștințele lor anterioare)

Activitatea 3 (10-15 minute) - „TANDEM uman“- Această activitate se 
bazează pe percepțiile și experiențele fizice ale elevilor. Mai întâi trebuie să 
facem un traseu pentru biciclete cu ajutorul unor indicatoare rutiere. Putem 
face acest traseu (scena de trafic) în sala de clasă sau chiar în afara aces-
teia. Pentru această activitate trebuie să formăm grupuri de câte 2 copii.. 
Fiecare grup de doi copii va consta dintr-o bicicletă și un biciclist. Elevul 
care stă în față este bicicleta (ochii lui/ei sunt acoperite), iar cel din spate 
este biciclistul. Există câteva reguli care se aplică atât bicicletei, cât și bicic-
listului.

• reîmprospătarea 
cunoștințelor despre 
semafor (culori și 
acțiuni)

• dezvoltarea 
coordonării mișcărilor 
și a abilităților mo-
trice fine (deoarece  
mișcările repetitive 
întăresc căile nervoa-
se care circulă între 
creier și corp, a spu-
ne o rimă cu mișcări 
îmbunătățește coor-
donarea mișcărilor)

• dezvoltarea 
abilităților lingvistice

• să distingă diferite 
indicatoare rutiere și 
să le poată numi.

• dezvoltarea  încrede-
rii în sine 

• aplicarea 
cunoștințelor practice 
proaspăt învățate

Imagini cu diferite 
indicatoare rutiere, 
indicatoare rutie-
re demonstrative, 
cartonașe roșii și 
verzi, prezentare 
despre indicatoare-
le rutiere



Faza 3
Activitatea 
finală (fixarea)

REGULI: 
• Elevul bicicletă se va deplasa înainte, dacă elevul biciclist atinge ambele 

umeri a elevului bicicletă. 
• Bicicleta se va deplasa înapoi în cazul în care biciclistul atinge vârful 

capului elevului „bicicletă“.
• Bicicleta va vira la stânga/dreapta dacă elevul biciclist atinge umărul 

drept respectiv umărul stâng al elevului „bicicletă“.
• Bicicleta se oprește atunci când elevul biciclist atinge spatele elevului“ 

bicicletă“.

Sarcina elevilor este de a parcurge traseul, respectând regulile de circulație 
care se aplică datorită indicatoarelor de circulație. Această activitate este  
foarte distractivă, elevii vor să continue la nesfârșit! Este o modalitate 
ușoară de a învăța regulile de circulație pentru elevii din ciclul primar! (Vezi 
imaginile de la sugestiile suplimentare)

Activitatea 4 (10 minute) - La sfârșitul lecției profesorul face o activitate 
ADEVĂRAT/FALS, ca activitate de feedback. Cum se procedează: Profeso-
rul spune afirmații adevărate și false despre regulile și semnele de circulație, 
iar elevii trebuie să-și arate cartonașele roșii sau verzi (dacă este adevărat, 
arată verde,  dacă este fals, arată roșu). 
EXEMPLE DE AFIRMAȚII: Când văd semnul STOP, trebuie să opresc bicic-
leta și să cobor. Este adevărat sau fals? (Adevărat - verde)



Secvențiere 
și obiective 
operaționale

Pașii de acțiune și impulsurile Așteptări concrete în 
materie de competențe

Materiale de 
învățare

LECȚIA A DOUA
Faza 1 
Activitate de 
pornire (Capta-
rea atenției)

Faza 2-3
Activitatea 
principală și 
fixarea

Activitatea 1 (5-10 minute) - Ca activitate de încălzire puteți începe cu orice 
joc pe care tocmai l-ați încercat ultima dată, orice joc sau cântec care ajută 
la concentrare și la captarea atenției. Își pot aminti și cânta cântecul pe care 
l-au învățat la ultima lecție (Cântecul semaforului). Putem juca orice joc 
bazat pe mișcare. 

Activitatea 2 (15-20 minute) - „Blocaj în trafic“ Această activitate sau joc 
ajută elevii să identifice cele mai importante semne de circulație. 
INDICAȚIE:Puteți juca acest joc și cu alte semne de circulație (mai com-
plicate), depinde de ceea ce doriți să îi învățați și de vârsta elevilor. Este o 
activitate în aer liber, dar vă puteți juca și în interior dacă vremea nu este 
bună afară. 
Regulile jocului: ai nevoie de 4 semne de circulație (cele mai importante: 
STOP, CEDEAZĂ, VIREAZĂ LA STÂNGA, VIREAZĂ LA DREAPTA etc.) și o 
frânghie lungă de 2-3 m. Profesorul este managerul de joc care dă indicații 
elevilor. Aveți pentru fiecare semn un elev care va ține semnul rutier. Pe 
cei 4 elevi cu semnele de circulație le trimitem în 4 direcții diferite și punem 
frânghia în mijlocul câmpului de joc. Apoi pentru ceilalți elevi profesorul dă 
indicații unde să alerge, la care semn. De exemplu, când profesorul strigă 
STOP, atunci toți elevii fug la semnul care spune STOP, dacă se strigă BLO-
CAJ ÎN TRAFIC, atunci toată lumea trebuie să alerge spre mijloc și să se 
alinieze de-a lungul frânghiei. Elevii vor face cu rândul ținerea semnelor de 
circulație. Elevii care merg în direcție greșită obțin un punct galben și după 2 
puncte galbene a treia oară obțin un punct roșu și ies din joc. Ultimii 3 elevi 
care sunt încă în joc vor fi câștigătorii.
Regulile jocului
• Ascultă-ți întotdeauna profesorul, urmează-i instrucțiunile!
• Nu vă împingeți și nu atingeți pe alții! Încercați să nu vă ciocniți!
• Când auziți numele unuia dintre cele 4 semne de circulație (STOP,CE-

DARE, VIRAJ LA STÂNGA, VIRAJ LA DREAPTA), alergați spre semnul 
potrivit!

elevii vor fi capabili:
• să identifice semnele 

de circulație.
• să folosescă 

mai confident 
cunoștințele legate 
de trafic.

• să se concentreze 
mai bine.

Semne de circulație 
printabile care se 
pot găsi pe internet, 
ecusoane realizate 
de elevi.



• Când auziți enunțul:„ Este blocaj în trafic!” alergă la mijloc și încercă să 
găsești un loc de-a lungul frânghiei!

• Distracție plăcută!
INDICAȚIE: Pentru elevii mai mari puteți veni cu o versiune mai dificilă. 
După ce fiecare elev a învățat cele 4 semne, împărțiți grupul de elevi în 2 
echipe (biciclete și autobuze - le puteți da, de asemenea, ecusoane) și le 
cereți să alerge la semnele diferite, după indicațiile date. De exemplu, auto-
buzele trebuie să alerge până la semnul stop! Bicicletele trebuie să alerge 
până la indicatorul principal!

Sugestii suplimentare, media, link-uri utile
Link-ul cântecului semafor de pe youtube.: https://www.youtube.com/watch?v=HhrfOgLjBvg

Impresii


