
Cine circulă  
pe șosea?

Pe șosele circulă multe vehicule: 
 autoturisme, camioane, motocicle-
te, autobuze, biciclete, mașini de gu-
noi și mașini pentru construcții. Dar 
oare cine poate conduce vehicule? 
Adulții cu permis de conducere se 
pot așeza în spatele volanului. Toți 
ceilalți sunt pasageri, iar copiii tre-
buie să stea într-un scaun de copii. 

La locurile de joacă special amenaja-
te pot circula și copiii – cu mașinuțe 
 Bobby-Car, cu triciclete, trotinete sau 
biciclete. Un accesoriu foarte impor-
tant este casca de protecție.      
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Vehiculele trebuie îngrijite și cură-
țate regulat de murdărie, iar unele 

părți trebuie unse cu ulei lubrifiant. 

După două ore de muncă, motocicle-
ta lui tata strălucește de parcă ar fi 
nouă. Acum are și el nevoie de un duș. 

Și tata poartă o cască 
atunci când merge cu 
motocicleta.
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          Când se 
duce mașina la  

stația de alimentare?
Când rezervorul este gol, mașina tre-
buie dusă la o stație de alimentare. 
Acolo sunt pompe cu mai multe fur-
tunuri. Din fiecare iese un alt tip de 
combustibil precum benzină, benzină 
premium sau motorină. Mașinile au 
nevoie de combustibil pentru a circula.  
La stația de alimentare sunt și găleți 
cu apă și ustensile pentru curățarea
parbrizelor și a farurilor. Înainte de 
călătoriile mai lungi, șoferul 
deschide capota  
mașinii pentru a  
verifica nivelul apei  
sau al uleiului. 
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