
 
 

 
 

 
JOC. Când părinţii lipsesc de acasă 

 

Realizează corespondenţe între obiectele de mai jos şi persoanele care le pot folosi 

în siguranţă. 

 

 

 

                                            

                                   
 

                                                                                                  

 

QUIZ. Când părinţii lipsesc de acasă 

 

1. Eşti de acord? Ȋncercuieşte varianta  potrivită. 

Când sunt singur acasă, nu am voie să deschid nimănui uşa. 

Pot să iau medicamente singur, fără ştirea părinţilor. 

Pot să mă joc la prizele electrice.  

 

Când părinții nu sunt acasă, trebuie să respecți câteva reguli pentru propria ta 

siguranță. Care este varianta corectă din cele trei de mai jos? 

 

a) Inviți câțiva copii din bloc ca să vă jucați împreună la calculator; 

b) Ai voie să deschizi ușa doar muncitorului care vine să verifice gazele, 

fiindcă altfel primești amendă; 

Da  /  Nu 

Da  /  Nu 
 Da  /  Nu 

 



 
 

 
 

c) Nu deschizi ușa necunoscuților.  

Polițistul vă recomandă să nu deschideți ușa străinilor, chiar dacă ei vă spun că 

îi cunosc pe părinții sau bunicii voștri sau că sunt muncitori care trebuie să 

verifice ceva la gaze, la apă sau la lumină. Nu aveți voie nici să invitați copii în 

acasă fără să le spuneți părinților și să le cereți mai întâi voie. 

 

Sunteți singuri în casă și afară se aud zgomote ciudate. Cum reacționați? 

 

a) Deschideți ușa ca să vedeți ce se întâmplă, poate e nevoie să ajutați pe cineva; 

b)  Rămâneți în casă și așteptați întoarcerea părinților. Le povestiți lor ce ați auzit; 

c) Sunați la 112 ca să vină cineva să rezolve problema. 

 

Polițistul vă recomandă să nu deschideți ușa și să nu vă puneți în pericol. La 

112 puteți suna doar dacă există un motiv întemeiat, nu doar gălăgie pe hol. 

Puteți să enumerați cazurile în care e nevoie să sunați la 112?    

 

Ce faci dacă simți miros de gaze? 

a) Aprinzi lumina peste tot și cauți locul unde miroase mai tare; 

b) Nu faci nimic, aștepți să vină părinții fiindcă știu ei pe cine să cheme; 

c)  Deschizi larg geamurile și ieși imediat din casă, apoi anunți un vecin sau îi 

suni pe părinți. 

 

2. Alege o etichetă şi continuă enunţul. 

 

Mă pot juca în siguranţă cu ….. 

Este bine să am în ghiozdan, la şcoală, ….. 

Poate fi periculos să mă joc cu …… 

 

 

un sandviş, un fruct şi apă. 

chibriturile, cuţitul sau foarfeca. 

păpuşa şi cuburile de construit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

3. Anagrame! Aşază literele în  ordinea corectă şi vei obţine denumirea unor 

obiecte cu care nu ai voie să te joci. 

 

Anagramă Cuvântul descoperit 

TIŢUC  

STIAPEL  

IHBRICT  

 

 

Felicitări!       

 

ACTIVITATE. Când părinţii lipsesc de acasă 

 

 Confecţionează etichete din hârtie, carton sau alte materiale 

reciclabile. Scrie pe ele numele tău, apoi ataşează-le pe obiecte din casa ta cu care 

te poţi juca în siguranţă. 

Împreună cu părinţii, caută în casă obiecte periculoase cu care nu ai voie să te joci 

(prize, maşina de călcat, cuţitul, chibrituri, medicamente etc.). Confecţionează 

etichete pe care să scrii numele persoanei care are voie să le folosească, apoi 

ataşează-le de obiectele descoperite (exemplu: pe maşina de călcat  lipeşti o etichetă 

cu numele mamei sau al tatălui). 

Succes! 

 

 

 

 

 
 


