Jocul este un ajutor educatorilor în organizarea activităților educaționale.
- Acest joc interactiv este un instrument al educatorilor în organizarea activităților
educaționale, care pune un accent important de înțelegere și percepție a regulilor
de circulație rutieră, de către copii.
- La etapa inițială de aplicare a jocului în rândul copiilor, se recomandă ca
educatorii să însușească împreună cu copiii indicatoarele și regulile circulației
rutiere.
- În instrucțiunea atașată jocului sunt descrise indicatoarele, în conformitate cu
prevederile Regulamentului circulației rutiere, iar pentru o mai bună percepție de
către copii, se recomandă ca fiecare educator să adapteze limbajul fiecărui
indicator după nivelul grupului țintă. Cuvintele cu specific mai greu de percepție,
care nu sunt pe înțelesul copiilor (ex. acostament etc.) să fie înlocuite cu sinonime
(ex. margine de drum etc.).
- Pentru o mai bună percepție a indicatoarelor de circulație rutieră, se propune ca
copiii să reproducă în detaliu o ilustrație pe care a studiat-o cu educatorul, cu
utilizarea creioanelor colorate sau cu utilizarea planselor si a colilor de hârtie;
- Jocul oferă posibilitatea consolidării parteneriatului grădiniță-familie. Prin faptul
că, oferim copiilor să-și aleagă care din indicatoarele prezentate dorește să le
confecționeze acasă împreună cu părinții. Urmare a confecționării acestor
indicatoare și explicația adaptată la grup de către educator, acest joc se transformă
într-un proces întreg în care Regulile circulației rutiere sunt însușite, înțelese și
respectate începând cu vârstă fragedă.
- Jocul poate fi urmărit de un spectru vast de imagini și acțiuni, pe care educatorul
îl poate modela pentru copii, în dependență de creativitate și disponibilitate
acestuia, pentru o mai bună percepție a acestora.

- Jocul reprezintă, inclusiv, un indicator al circulației rutiere ,,trecerea pentru
pietoni cu și fără semafor”, care este necesar de însușit de către copii, indicatoarele
adiacente, prezentate în joc, sunt pentru a informa copiii despre traficul rutier și
cât de important este ca copiii să înțeleagă că viața este primordială și respectarea
tuturor regulilor este primul lucru pe care trebuie să-l facă atunci când părăsește
locul de trai și se deplasează spre gradiniță, școală etc.
- Copii până la vârsta de 7 ani asimilează cel mai ușor informația și sunt la etapa în
care încep a face cunoștință cu mediul înconjurător prin punerea întrebărilor
educatorilor și părinților. Această vârstă este cea mai relevantă pentru a face
cunoștință copiilor cu indicatoarele și regulile circulației rutiere, pentru a îndruma
părinții și de a deveni pe viitor participanți în trafic care respectă regulile de
circulație rutieră.

