
POVESTEA UNUI COPIL 
CUMINTE 

INSPECTORATUL  DE JANDARMI JUDEŢEAN 

„General Moise Groza” TIMIŞ 

                LUPINO 

                 vă prezintă: 



A FOST ODATĂ, CA 
NICIODATĂ… 

 
 

 

DRAGI COPII, 

 

 Astăzi veţi asculta 
povestea unui copil 
cuminte, aşa cum credem 
că este fiecare dintre voi. 

 Vă sfătuim să fiţi atenţi şi 
să ţineţi cont de sfaturile 
noastre… 



AVEŢI GRIJĂ UNDE ŢINEŢI 
CHEIA! 

 Când sunteţi singuri, 
este bine să nu purtaţi 
cheia de la intrarea în 
locuinţă la vedere şi nici 
să o ascundeţi în locuri 
unde ar putea fi găsită 
uşor de răufăcători, 
care astfel pot intra în 
locuinţa voastră. 



ATENŢIE LA BIJUTERII! 
 

Când sunteţi singuri, 
este bine să nu 
purtaţi cercei, 
lănţişoare, inele din 
aur, pentru că puteţi 
rămâne fără ele! 



SUPRAVEGHEAŢI-VĂ 
LUCRURILE! 

 

 Aveţi grijă de lucrurile 
voastre, nu le lăsaţi 
nesupravegheate sau 
neasigurate, deoarece 
pot tenta pe răufăcători, 
care vi le pot fura! 



HOŢII POT FI PESTE TOT! 

  

 Nu vă lăudaţi cu banii 
şi bunurile pe care 
părinţii voştri le au 
în casă! 

 Hoţii vă pot lăsa fără 
ele! 



ATENŢIE LA NECUNOSCUŢI! 
  

 Nu urcaţi în autoturismele 
unor persoane 
necunoscute, indiferent ce 
vă spun sau vă dau!  

 Nu primiţi jucării, bani sau 
dulciuri de la necunoscuţi! 
Respingeţi orice apropiere 
sau atingere din partea 
unor necunoscuţi!  



FIŢI ATENŢI! 
  

  

 Când intraţi în bloc, nu 
urcaţi în lift cu 
persoane pe care nu le 
cunoaşteţi! 



ŢINEŢI UŞA ÎNCUIATĂ! 

 

Niciodată să nu deschideţi uşa 
necunoscuţilor, chiar dacă vă 
spun că sunt trimişi de părinţii 
voştri!  

Uşa trebuie să fie încuiată şi 
asigurată cu lanţul de 
siguranţă! 



O glumă 
proastă vă 

poate atrage  
o pedeapsă! 

 

NU ALERTAŢI FĂRĂ MOTIV 
FORŢELE DE ORDINE! 



Poţi rămâne 
fără ele! 

 

Nu te lăuda cu bunurile tale! 



Traversează 
strada numai 
prin locurile 
 marcate şi la 
culoarea verde  
a semaforului! 



JANDARMUL  
ESTE PRIETENUL VOSTRU 

  
 Dacă vi se întâmplă unul 

dintre aceste lucruri, 
spuneţi părinţilor, 

învăţătorilor voştri sau 
primului jandarm pe 

care îl vedeţi! 
 Jandarmii sunt 

întotdeauna prietenii 
voştri! 

 



POVESTEA NOASTRĂ S-A 
SFÂRŞIT… 

 Sperăm că povestea 
v-a plăcut. 

 Aţi ascultat cu 
atenţie ceea ce v-am 
spus. 

  Nu uitaţi de cele 
auzite şi văzute 
astăzi! 


