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Ce face și cum arată un polițist?
Polițiștii ajută oamenii să trăiască în siguranță 
și să vegheze ca aceștia să respecte regulile și 
legile.
Este important să știi cum arată un polițist(cum 
este îmbrăcat)pentru a-i cere ajutorul.
Ion este un polițist care are probleme deoarece 
a uitat să își ia uniforma de la curățătorie
Ajută-l pe Ion să aleagă uniforma 
corectă.
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Pompierii sting focul și îi salvează pe oameni din 
incendii. Ajută-i pe pompieri să se intoarcă la 
sediul lor. Să stingem focul

SOSIRE
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Dacă cineva este rănit sau bolnav și 
trebuie să meargă la spital foarte rapid, 
șoferul ambulanței îl va duce acolo. 
Ajută ambulanța să ajungă la spital 
prin colorarea numărul care 
corespunde culorii.
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Armata ne protejează acasă și peste tot în lume. 
Oamenii din armată sunt bărbați și femei foarte 
curajoase. Colorează uniforma unui soldat al 
armatei. Nu uita să  colorezi drapelul României.

Armata
Română

SOLDAȚII ARMATEI
Veghează la siguranța țării
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Trasează o linie de la persoana care ar 
utiliza fiecare obiect pentru munca ei.

Polițist

Medic pe 
ambulanță

Pompier

Militar

Hidrant

Bocanci

Insignă de polițist

AAmbulanță

PO LI Ț IA

ROMÂNĂ

Găsește perechea !
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Facultatea de
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      Marin Ioana
    medic

SERINGI

Cereale

Plasturi
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De ce are nevoie un medic în cabinetul său?
Medicul te ajută să te menții sănătos și puternic. Este important să mergi la un control periodic 
și să asculți sfatul medicului pentru a preveni orice problemă de sănătate.Colorează pe imaginea 
de mai jos numai obiectele pe care le poți vedea într-un cabinet medical.Scrie un X în dreptul 
obiectelor care nu aparțin cabinetului.
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Clătește gura cu apă

Stai pe sacun

Pune protecție
pentru haine.

Curățarea dinților

Control 
al dinților

Radiografie

Registratură 

O vizită la 
medicul 
stomatolog
(dentist)

Medicul stomatolog sau dentistul te ajută să îți păstrezi dinții 
sănătoși și puternici.
Este important să te speli pe dinți de cel puțin două ori pe zi 
și să folosești ața dentară.
Când ai fost ultima dată la control?
Decupează imaginile de mai jos și așează-le în ordinea corectă  
și firească.Colorează-le.
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Uneori copiii au nevoie de control la ochi, iar unii pot 
descoperi că au nevoie de  ochelari! Există un medic 
special, care îi ajută pe copii să vedă dacă au nevoie de 
ochelari. El se numește STOMATOLOG .Uită-te la 
panou și scrie toate literele pe care le vezi. Apoi 
încercuiește literele împrăștiate prin cabinetul 
medicului .

Unde sunt
literele ?
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Îți amintești ce locuri de muncă oamenii au? Cerc 
persoana corecta corespund descrierii.

"Vă ajut să vă păstrați dinții curați." Cine sunt eu?

"Eu ajut medicul în timpul consultației." Cine sunt eu?

"Eu îțî verific ochii." Cine sunt eu?

"Eu ajut oamenii care sunt bolnavi." Cine sunt eu?

Ață
dentară

Facultatea de
     medicină
Dr.Marin

  Cine sunt eu?
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Polițiștii de la circulație te ajută să traversezi strada în 
siguranță. Ei poartă un semn de oprire și oprește 
mașinile , astfel încât să poți traversa strada atunci când 
nu există semafor. Găsește toate semnele de oprire din 
imagine și colorează-le cu roșu.

Găsește semnul

STOP
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Ajută medicul vetrinar să-si 
găsescă pacienții !

Veterinarul este medicul pentru animale.Când 
animalul tău de companie se îmbolnăvește, 
veterinarul îl ajută să se însănătoșească.
Câte animale vezi în imaginea de mai jos?
Colorează toate animalele și îl ajuți pe veterinar 
să le găsescă!

CÂINI

REGISTRATURĂ

Vă rugăm
să luați un
BON DE ORDINE

CA
B I N ET V E T E R I N A R

vETERINAR
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Când sunteți de înot, la o piscină sau la plajă, 
salvamarii vă ajută să fiți în siguranță. Este 
important să ascultați ceea ce spun ei. Ajută-l pe 
Dan, salvamarul,să oprească copiii care nu sunt 
în siguranță la piscina cu ajutorul unor undițe .

La piscină sau la 
mare,respectă 
regulile și 
SALVAMARUL
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GUNOI GUNOI

Pădurarul are grijă ca tu să te joci în 
siguranță în pădure. El veghează și 
asupra copacilor să nu fie tăiați ilegal
Privește cele două imagini: în prima, 
unii copii nu respectă regulile,iar în a
douacopii sunt în siguranță.
Încercuiește diferențele din cele 
două imagini.

PĂDURARUL
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Îți amintești de cei care ne ajută 
să fim în siguranță? Decupează 
oamenii de la  sfârșit și lipește-i 
la locul potrivit. Apoi, poți 
colora imaginile.

Ce profesioniști 
lipsesc din 
imagini?

           Înv.Nicoleta Morogan



NU RUPEȚI
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  CABINET
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