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Sfaturi pentru părinţi de prichindei

www.sigur.info

·Descoperiţi Internetul împreună

Internetul este o resursă fascinantă pentru educaţia şi dezvoltarea celor 

mici. Este o lume de care copilul va avea nevoie şi cea mai potrivită persoană 

care-l poate ajuta să o descopere sunteţi chiar dumneavoastră. Astfel, pe 

viitor, vă asiguraţi că vă va comunica orice problemă legată de Internet.

·Căutaţi ce e mai potrivit pentru copilul dumneavoastră

Identificarea literelor şi a cifrelor, citirea ceasului, învăţarea şi recunoaşterea 

animalelor şi formelor geometrice sunt doar câteva lucruri pe care jocurile 

online educative le pot oferi. Rolul dumneavoastră este acela de a le găsi pe 

cele mai adecvate pentru micuţ.

·Rămâneţi lângă cel mic

Aveţi toate motivele să fiţi mândri de abilităţile lui tehnologice, însă în acelaşi 

timp este important să consideraţi calculatorul ca o resursă, fără a deveni 

substitut al supravegherii unui adult. Informarea şi experienţa 

dumneavoastră sunt extrem de valoroase pentru a-i dezvolta un 

comportament sigur faţă de Internet, aşa că nu îl lăsaţi singur la calculator.

Pentru mai multe sfaturi şi resurse vizitaţi: .
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Jester şi Prinţesa Misterioasă

El e Jester, un bufon,

Cu un nas ca un balon,

Cu ochi negrii, jachetuţă,

Prins cu-n arc de-o cutiuţă.

În împărăţia toată

Nu s-a pomenit vreodată

Un micuţ mai zvăpăiat,

Uneori şi răzgâiat.

32

Sfaturi pentru educatori

www.sigur.info

·Făceţi-vă temele!

De dumneavoastră depinde modul în care cei mici se dezvoltă pe viitor. 

Internetul este o resursă inepuizabilă de informaţii şi jocuri care vă pot ajuta 

să faceţi orele deosebit de eficiente şi atractive. Nu-i lăsaţi pe prichindeii din 

grupa dumneavoastră să rămână în urmă. Găsiţi-le pe cele mai potrivite 

pentru ei!

·Stabiliţi împreună cu ei programul la calculator

Asiguraţi-vă că regulile sunt acceptate şi înţelese de cei mici. Pentru a le fi cât 

mai uşor, stabiliţi doar câteva reguli, formulaţi-le pe scurt şi explicaţi-le de ce 

este nevoie să le respecte. Nu uitaţi să îi recompensaţi pe cei ascultători.

·Faceţi echipă cu părinţii

Copii dezvoltaţi armonios, descurcăreţi, isteţi şi adaptabili sunt câteva 

dintre calităţile pe care şi dumneavoastră şi părinţii vi le doriţi pentru cei 

mici. Cooperaţi pentru a le crea un mediu sigur şi creativ atât la grădi, cât şi 

acasă.

Pentru mai multe sfaturi şi resurse vizitaţi: .
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Jester şi Prinţesa Misterioasă

Carolina, o amică,

Părinteşte vrea să-i zică:

– „Nu-i frumos, nici sănătos,

Ba e chiar periculos,

Timp pe net să risipeşti.

Cine ştie ce găseşti!

Toţi se-ascund după ecran,

Să-i cunoşti e chiar în van!”

Ziua lui fiind, aşadar,

I-au adus cu toţii-n dar

Un calculator cochet

Conectat la internet.

Cum prietenii ne-o cer

Vom intra pe messenger.

Vom tasta o noapte-ntreagă,

Căci discuţia ne e dragă.

54
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Jester şi Prinţesa Misterioasă

Vrea să ne-mprietenim,

Cei mai buni amici să fim.

Mi-a trimis chiar şi o poză.

Este ea, în rochie roză.

M-a rugat să vin pe dată

În Pădurea Fermecată.

Sunt prieteni mari şi mici:

Iepuri, fluturaşi, arici.”

Jester însă e semeţ,

O priveşte cu dispreţ.

– „Nu-i aşa periculos.

Habar n-ai ce e frumos!

Iată, ieri m-a contactat,

Din familie de-mpărat,

O pinţesă mititică,

Delicată, frumuşică.

76
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Jester şi Prinţesa Misterioasă

Spuse Jester, şi plecă,

Spre pădure se-ndreptă,

Pe-o cărare pietruită

De copaci împrejmuită.

Dar pe când înainta,

Drumul parcă se pierdea,

Şi copacii, desfrunziţi,

De nori zac acoperiţi.

– „Dar Pădurea Fermecată

Nu apare pe vreo hartă.

Sigur e o păcăleală,

Ştie şi-un copil de şcoală!”

– „Ba un drum mi-a desenat

Şi Pădurea a marcat.

Nu-ţi mai fie-atât de frică.

Am plecat. Să nu-mi porţi pică.”

98



Jester şi Prinţesa Misterioasă

Spuse Jester, şi plecă,

Spre pădure se-ndreptă,

Pe-o cărare pietruită

De copaci împrejmuită.

Dar pe când înainta,

Drumul parcă se pierdea,

Şi copacii, desfrunziţi,

De nori zac acoperiţi.

– „Dar Pădurea Fermecată

Nu apare pe vreo hartă.

Sigur e o păcăleală,

Ştie şi-un copil de şcoală!”

– „Ba un drum mi-a desenat

Şi Pădurea a marcat.

Nu-ţi mai fie-atât de frică.

Am plecat. Să nu-mi porţi pică.”

98



Jester şi Prinţesa Misterioasă

Însă din pădurea deasă

Ieşi pe nepusă masă,

Cu scântei, cu tămbălău,

Chiar Balaurul cel Rău.

– „Unde pleci acum, voinice?

De te mişti, te fac arşice.

Nu-s prinţesă, am minţit.

Ce să vezi: te-am păcălit!”

Iar Pădurea Fermecată

Pare neagră ca o pată

De ciulini împrejmuită,

O pădure împietrită.

Nici o pasăre în zbor.

– „Puţin cam... neprimitor”,

Gândi Jester. “Plec acasă.

M-am decis, fac cale-ntoarsă.”

1110
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Jester şi Prinţesa Misterioasă

După-atâta alergătură,

Chiar după o cotitură,

Ajunseră la palat.

Strigă Jester: – „Sunt salvat!”

Şi sărind pe metereze,

Se gândi să-l tachineze

Pe Balaur, care-acum

Zăcea obosit în drum.

Chiar mai iute decât gândul,

Jester o zbughi ca vântul,

Fiindcă fuga-i ruşinoasă,

Însă e şi sănătoasă.

Iar în spate, alergându-l,

Tropăia mâncând pământul,

Înghiţind hău după hău,

El, Balaurul cel Rău.

1312
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Jester şi Prinţesa Misterioasă

Carolina, grijulie,

Spuse: – „Jester, dintr-o mie,

Astăzi ai avut noroc,

Altfel te mânca pe loc.

Tot ce-am spus n-ai auzit,

Uite, însă, ce-ai păţit.

Ai scăpat, dar nu se ştie

Altă dată ce-o să fie.” 

– „Hei, prietene viteaz,

Fiindcă eşti la fugă breaz,

Hai pofteşte de m-aleargă,

Să vedem cum o să-ţi meargă.”

– „Ştiu prea bine că n-am cum

Să te urmăresc acum.

De-astă dată ai scăpat.

Salutare, am plecat!”

1514
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Internetul poate fi,

Bun sau rău, iubiţi copii.

Depinde cum îl priveşti,

Sau cum ştii să-l foloseşti.

Cu atenţie, fără nazuri,

Imediat scapi de necazuri.

Pe cei mari de-i ascultăm,

Multe lucruri învăţăm.

16
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E-mail: helpline@sigur.info Telefon: 0744 300 476

Scopul programului Sigur.Info, coordonat de Salvaţi Copiii, este 

acela de a oferi instrumente necesare părinţilor şi educatorilor 

pentru a le crea celor mici un cadru propice dezvoltării unui 

comportament responsabil pe Internet.

Vă punem la dispoziţie linia de consiliere unde puteţi:

cere informaţii legate de utilizarea eficientă şi sigură 

a Internetului;

afla detalii despre modulele de Control Parental şi programele 

de filtrare care vă pot asista monitorizarea activităţii pe 

calculator a celui mic;

primi consiliere pentru orice probleme pe care le-aţi întâlnit 

dumneavoastră şi cei mici pe Internet.

Helpline 

•

•

•

Cere un sfat prin:Cere un sfat prin:

Chat
Telefon
Email

Chat
Telefon
Email

This work is licensed under the Creative Commons Atribuire-Necomercial-FărăModificări 3.0 România License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ro/ 

or send a letter to Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA.
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