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6  Europa 

8 Ce este Europa?
8 Europa este un prenume?
9 Uniunea Europeană şi Europa sunt unul şi acelaşi lucru?
9 Harta Uniunii Europene 
10 Câţi oameni locuiesc în Europa?
10 Există limba europeană?
11 Câteva moduri de a spune bună ziua în Europa
11 Vor mai intra și alte țări în Uniunea Europeană?
12 Ce rol are Uniunea Europeană?
12 Există un un drapel al Uniunii Europene?
13 Există o mare armată europeană? 
13 Mai există războaie în Europa?
14 Toate lucrurile au aceleași prețuri în Europa?
14 De ce nu știe bunica să socotească în euro?
15 Moş Crăciun este european, chiar dacă vine de la Polul Nord?
15 Toţi copiii din Europa merg la şcoală?
16 Câţiva prieteni europeni cunoscuţi
17 Cine este şeful Europei?
17 Şeful Europei este mai puternic decât cel al României?
18 În privinţa căror lucruri este toată lumea de acord în Europa?
17 Şeful Europei este mai puternic decât cel al României?
18 În privinţa căror lucruri este toată lumea de acord în Europa?
17 Şeful Europei este mai puternic decât cel al României?

18 Ţările Europei sunt departe una de alta?
19 Care este ţara cea mai puternică?
19 În cazul ăsta, eu sunt român sau european? 
19 Care este ţara cea mai puternică?
19 În cazul ăsta, eu sunt român sau european? 
19 Care este ţara cea mai puternică?

20  Politica

22   Ce înseamnă să faci politică?
22 Politica există de multă vreme?
23 Politica nu-i privește pe copii?
23 Cum se alege un om politic?
24 Cum se votează?
24 Există ţări în care nu se votează?
25 Şi dacă vrem să schimbăm conducătorul? 
25 Ce este republica?
26 Dar mai există încă regi şi regine! 
26 De ce se vorbeşte mereu despre politicieni, nu există şi femei 

în politică?
27 Oricine poate intra în politică?
27 Politicienii nu par niciodată să fi e de acord între ei! 
28 Ce este un partid politic?
28 Preşedintele ţării este şeful lumii?
29 Iar miniştrii, ei la ce sunt buni?
29 Şi cine-i ajută pe miniştri?
30 Şi ce înseamnă să fi i primar?
30 Ce este o lege?
31 Se pare că deputații au o cameră: este pentru dormit?
32 În câte regiuni este împărţită România?
31 Se pare că deputații au o cameră: este pentru dormit?
32 În câte regiuni este împărţită România?
31 Se pare că deputații au o cameră: este pentru dormit?

32 Cei care fac politică sunt foarte bogaţi?
33 Am auzit că oamenii politici nu sunt buni de nimic
33 Eu, când voi creşte mare, o să mă fac politician!

34  Justiţia34  Justiţia

36 Ce este justiţia?
36 Cine a inventat justiţia?
37 Cum ştim ce este interzis?
37 Există un singur judecător pentru toată lumea?
38 Dreptatea mi-o fac singur, dacă mă atacă cineva, atac şi eu!
38 Dar dacă cineva mă supără, trebuie să-i permit asta?
39 Cine hotărăşte legile?
39 Câţiva justiţiari celebri
40 Cum trebuie împărţită justiția pentru a fi  drept?
40 Am văzut într-un fi lm judecători îmbrăcaţi într-o robă 

neagră, parcă erau lilieci! 
41 Profesiile justiţiei
42           Mami nu a putut merge la serviciu fi indcă a fost jurat... e grav?
42 Ce este un proces penal?
43 Cum ştiu judecătorii ce pedeapsă trebuie să dea?
43 Şi dacă nu eşti de acord cu decizia judecătorilor?
44 De ce părinţii care divorţează merg în faţa unui judecător?
44 Justiţia construieşte închisorile?
45 Ce este un minor?
45 Copiii pot ajunge la închisoare?
46            Poţi fi  condamnat la 200 de ani de închisoare, ca fraţii Dalton? 

46 Aşadar, justiţia nu face decât să pedepsească?
47 Şi dacă judecătorii se înşală şi condamnă 

la închisoare un nevinovat?
47         Dacă vrei să scapi de justiţie, este sufi cient doar să pleci din ţară?

48  Poliţia 

50 Trebuie să ne fi e frică de poliţie?
50 Poliţiştii sunt peste tot?
51 Poliţiştii fac mereu acelaşi lucru?
51 Cine este şeful poliţiei?
52 Când poliţiştii greşesc, sunt pedepsiţi?
52 Toţi poliţiştii se îmbracă la fel?
53 Echipamentul unui poliţist
53 Toată lumea are dreptul să aibă pistol?
54 De ce jandarmii au scuturi, ca pe vremea cavalerilor?
54 Există poliţişti la şcoală?
55 Poliţia este și pentru fete: trebuie doar să fi i puternică!
55 Ce trebuie să fac pentru a fi  poliţist?
56 Poliţia pune radarele pe şosea?
56 Când are loc o crimă, cum este găsit criminalul?
57 Spionii sunt şi ei poliţişti?
57 La televizor am văzut poliţişti îmbrăcaţi în negru, 

cu cagule pe faţă
58 Cum se deplasează poliţiştii?
58 Toţi poliţiştii au motociclete?
59 Principalele vehicule ale poliţiştilor 
60 Şi câinii poliţişti îi prind pe hoţi?
60 Ce fac poliţiştii cu oamenii pe care îi arestează?
61 Gardienii din închisori sunt şi ei poliţişti?
61   Dacă facem ceva fără să ştim că este rău, poliţiştii tot ne arestează?

62  Armata

64 Ce înseamnă să fi i soldat în zilele noastre?
64 În armată există doar bărbaţi?
65 Armata intră uneori în vacanţă?
65 Unde trăiesc soldaţii?
66 Există mai multe armate în România?
66 Putem purta uniformă dacă nu suntem militari? 
67 Mi-ar fi  plăcut aşa de mult să fac armata!
67 Cine este şeful armatelor?
68 Ce este un grad?
68 Poţi fi  dat afară din armată?
69 În România, cine sunt duşmanii noştri?
68 Poţi fi  dat afară din armată?
69 În România, cine sunt duşmanii noştri?
68 Poţi fi  dat afară din armată?

69 Ce înseamnă Brigada Antiteroristă? 
70 Există spioni în armată?
70 Există soldaţi români în alte ţări ale lumii?
71 Există încă eroi în armata de azi?
71 Jandarmii fac parte din armată sau din poliţie?
72 Câţiva mari comandanţi militari din istorie
73 Cu ce arme merg soldaţii la război în zilele noastre?                                                  
73 Armamentul din Armata Română
74 Se mai dau lupte ca pe vremuri?
74 Mai există cavaleri?
75 Mai există animale în armată?
75 De ce defi lează soldaţii pe 1 Decembrie?

76  Pericole!

78 Cum ştim ce este periculos?
78 Lumea de azi este mai periculoasă decât cea de odinioară?
79 La ce vârstă aş putea să merg singur la şcoală?
79 Pot să stau cât vreau la calculator?
80 E adevărat că jocurile video te tâmpesc?
80 Părinţii mei îşi fac griji pentru o nimica toată, ce mă fac?
81 Mami mi-a dat o palmă, asta înseamnă că m-a bătut?
81 Putem să avem întotdeauna încredere în poliţişti?
82 Mami nu vrea niciodată să mă duc să deschid când sună 

cineva la uşă, oare de ce îi este teamă?
82 Se pare că unii copii joacă jocuri periculoase în recreaţie, 

care sunt acestea?
83 Racketul este un sportiv?
83 Ce înseamnă „a viola“?
84 Ce trebuie să fac dacă sunt urmărit pe stradă?
84 Ţigările sunt un drog?
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85 Fratele lui Matei fumează canabis. Ce e canabisul?
85 Dacă este periculos, de ce oamenii se droghează?
86 E caraghios să vezi oameni beţi!
86 De ce este periculos să fi i gras?
87 De ce unii câini poartă botniţă?
87 Furtunile sunt într-adevăr periculoase?
88 Ce trebuie să fac dacă izbucneşte un incendiu acasă?
88 Ce facem când soarele este prea puternic?
89 De ce trebuie să purtăm mască medicinală când avem gripă?
89 Medicamentele ne fac bine, atunci de ce se spune că 

sunt periculoase?

90 Banii

92 Cine a inventat banii?
92     Înainte de inventarea banilor, oamenii cum făceau ca să plătească?
93 Cine fabrică monedele şi bancnotele?
93 Putem fabrica oricât de mulţi bani vrem?
94 De unde cumpărăm bani?
94 Toate țările au aceleași monede și aceleași bancnote?
95 Monedele din România
95 Monedele de 1 euro din ţările europene
96 De ce s-a inventat moneda euro?
96 La ce foloseşte o bancă?
97 Putem fi  siguri că banca dă înapoi banii depuşi?
97 Mami spune uneori că nu are bani lichizi... înseamnă 

că sunt făcuţi din apă?
98 Există un domn care stă în spatele bancomatului? 
98 Putem retrage oricât de mulţi bani vrem din bancomat?
99 Bonurile de masă sunt la fel ca banii?
99 Tati spune că trebuie să facem economii... Ce înseamnă 

acest lucru?
100 Mi-e frică de hoţi!
100 Pot câştiga bani?
101 Mă întreb ce-o să fac cu banii de buzunar...
101 Dacă găsim bani pe jos, putem să-i păstrăm?
102 Cine decide preţul lucrurilor?
102 Ce anume valorează cei mai mulţi bani?
103 Cum ştim dacă avem destui bani?
103 Putem cumpăra orice cu bani?

104  Firma

106 Ce este o fi rmă?
106 Dar ce face o fi rmă?
107 Un restaurant, un supermarket, o bancă... şi ele sunt fi rme?
107 Cât de mare este o fi rmă?
108 Tati vorbeşte mereu despre „clienţii lui“. Un client 

este important?
108 Cui aparţin fi rmele?
109 Ce fac părinţii care merg la birou?
109 Iar eu ce-aş putea face mai târziu într-o fi rmă?
110 Cine sunt oamenii care lucrează în fi rme?
110 Mi-ar plăcea mult să vizitez o fi rmă…
111 Patronii sunt drăguţi?
111 Ce fac fi rmele cu toţi banii pe care îi câştigă?
112 De ce numele fi rmelor sunt diferite?
112 Câteva fi rme celebre
113 Toată lumea munceşte la fel?
113 Cred că-i obositor să munceşti neîncetat, nu-i aşa?
114 Toată lumea este obligată să muncească?
114 Cum ştim ce trebuie făcut într-o fi rmă?
115 Cum trebuie să ne îmbrăcăm când mergem la serviciu?
115 Când eşti bolnav, ai nevoie de scutire ca să 

nu mai mergi la serviciu?
116 Cum facem ca să ne schimbăm meseria?
116 Mama lui Mihai a fost concediată: ce înseamnă acest lucru?
117 Bunicul nu mai lucrează... este şomer?
117 Când voi fi  mare, voi putea alege meseria pe care o vreau?

118  Publicitatea

120 Ce este publicitatea?
120 Unde găsim publicitatea?
121 Cine a inventat publicitatea?
121 Îmi place foarte mult publicitatea de la televizor!
121 Cine a inventat publicitatea?
121 Îmi place foarte mult publicitatea de la televizor!
121 Cine a inventat publicitatea?

122 De ce, adeseori, reclamele sunt amuzante?
122 Vreau întotdeauna produsele prezentate în reclame!
123 Cine produce publicitatea?
123 Meseriile din publicitate
124 Cum ştiu publicitarii ce anume mă face să cumpăr?
124 Cum ştim dacă o reclamă este efi cientă?
125 Ceea ce se spune în reclamele de la televizor 

este „adevărat“?
125 Dar în acest caz, publicitarii sunt mincinoşi?
126 Se poate arăta orice într-o reclamă?
126 Există cineva care monitorizează publicitatea?
127           La televizor sau în ziare, cum ne dăm seama că sunt reclame?
127 De ce se fac reclame pentru copii, dacă ei nu au bani?
128 Câteva personaje celebre din reclame
129 Uneori, sunt oameni care dau telefon acasă pentru a pune 

întrebări părinţilor...
129 Şi publicitatea pe care o primim în cutia poştală?
130 Jucăria din cutia de cereale este publicitate?
130 Costă mult să faci o reclamă?
131 Iar dacă publicitatea n-ar exista?
131 Publicitatea este ceva bun sau rău?

132  Supermarketul

134 De ce supermarketurile sunt „super“?
134 Care este diferenţa dintre un magazin mai mare şi un 

supermarket?
135 Supermarketul seamănă puţin cu un sat, nu?
135 De ce se spune „să faci piaţa la supermarket“?
136 Există supermarketuri în toate ţările lumii?
136 Mami stă de vorbă cu toată lumea când merge la 

cumpărături... mă enervează!
137 Toată lumea poate vinde la piaţă?
137 Este greu să fi i vânzător?
138 Meseriile din supermarket
139 Supermarketurile câştigă mulţi bani?
139 Micii comercianţi vând mai scump decât supermarketul?
140 Buni spune că mâncarea este mai proaspătă la piaţă!
140 La supermarket există şi brutărie?
141 Carnea de la supermarket este la fel de bună ca la măcelărie?
141 De unde cumpără supermarketurile?
142 De unde putem avea cireşe iarna?
142          De ce fructele şi legumele nu se strică în timpul transportului?
143 Cum se fabrică alimentele?
143       Mami spune că este bun deoarece este bio... ce înseamnă „bio“?
144 Cum funcţionează cumpărăturile pe internet?
144      De ce trebuie să punem o monedă în căruciorul de cumpărături?
145 Într-o zi am văzut pe cineva cum ia o ciocolată de pe raft 
144      De ce trebuie să punem o monedă în căruciorul de cumpărături?
145 Într-o zi am văzut pe cineva cum ia o ciocolată de pe raft 
144      De ce trebuie să punem o monedă în căruciorul de cumpărături?

şi o mănâncă. Este furt?
145 Dar în viitor, odată cu marile supermarketuri, nu vor mai 

exista mici magazine?

146  Frumuseţea146  Frumuseţea

148 Cum ştim că cineva sau ceva este frumos?
148 Există oameni care nu dau doi bani pe frumuseţe?
149 Natura este tot timpul frumoasă?
149 Ce înseamnă prostul gust?
150 De ce mamei nu-i place întotdeauna ce-mi place mie?
150 O operă de artă este neapărat frumoasă?
151 De ce poezia este frumoasă?
151 Muzica clasică este mai frumoasă decât muzica rap?
152 De ce ne privim în oglindă?
152 Când suntem răi, devenim urâţi!
153 Cei pe care îi iubim ni se par întotdeauna frumoşi, nu?
153 Cum facem să fi m frumoşi?
154 Machiajul este o înşelătorie?
154 Şi bărbaţii se machiază?
155 Există oameni care au părul ciudat!
155 În curând o să port aparat dentar. 
155 Există oameni care au părul ciudat!
155 În curând o să port aparat dentar. 
155 Există oameni care au părul ciudat!

E îngrozitor, nu-i aşa?
156 De ce se spune că „baba suferă la frumuseţe“?
156 Oamenii din tablourile de la muzeu sunt mai puţin frumoşi!
157 Eu sunt frumoasă? Eu sunt frumos?
157 Istoria frumuseţii şi a machiajului
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Le Monde d’aujourd’hui expliqué aux enfants
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Ce este Europa?

Europa este, înainte de toate, un 
continent. Există şapte continente pe 
Pământ: Africa, unde trăiesc leii şi 
girafele  America de Sud și America de 
Nord, unde trăiesc lamele şi, respectiv, 
bizonii  Antarctica, unde trăiesc 
pinguinii  Asia, unde trăiesc urşii panda  
Australia, unde trăiesc cangurii  şi 
Europa, unde trăieşti chiar tu! Locuiesc 
oameni  bărbaţi şi femei  pe toate 
continentele, mai puţin în Antarctica, 
unde este prea frig!

 

Europa este un prenume?

Europa este prenumele unei 
prinţese din mitologia greacă. eus, 
conducătorul zeilor, s-a îndrăgostit 
de ea şi s-a hotărât să o răpească. El 
s-a transformat într-un taur alb foarte 
frumos, cu o pată de argint în frunte. 
Europa l-a mângâiat şi, ca să se distreze, 
s-a urcat pe spinarea lui. Taurul a plecat 
în galop şi a traversat marea, până în 
Insula Creta, din Grecia. Aici a luat iar 
chip omenesc şi s-a însoţit cu Europa, 
cu care a avut trei fi i. eus i-a făcut 
Europei trei daruri magice: o lance care 
nu îşi ratează niciodată ţinta, un câine 
care nu îşi lasă niciodată prada să-i 
scape şi un războinic din bronz, care să 
protejeze insula.

Ştiai că?
Europa este supranumită 
Bătrânul Continent, în 
opoziţie cu Lumea Nouă, 
adică America, teritoriu 
descoperit de Cristofor 
Columb în 1493… parcă 
nu a trecut așa mult timp 
de atunci!

Ştiai că?
Europa este, 

de asemenea, numele 
unui mic satelit 

acoperit de gheaţă, 
care se învârte în jurul 

planetei Jupiter.
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Există oameni 
care au părul ciudat!

Nu este o noutate că, de-a lungul 
istoriei, au existat coafuri dintre cele 
mai trăsnite! Cavalerii aveau tunsoare 
„castron“, iar domnişoarele din Evul 
Mediu „coafuri cu coarne“, indienii 
irochezi îşi făceau creste fi xate cu seu 
de urs, iar în interiorul perucilor existau 
mici sisteme de scripeţi, astfel încât 
femeile să poată trece pe sub porţile 
castelului Versailles...
Chiar şi în zilele noastre, fi ecare coafură 
este unică şi re  ectă imaginea fi ecăruia!

 

În curând o să port aparat 
dentar. E îngrozitor, nu-i aşa?

E adevărat că există alte accesorii mai 
drăguțe! Dar, în clasa ta, vor fi  mai mulţi 
copii care îl poartă... asta-i situaţia!
Dentistul şi părinţii tăi au dreptate: 
datorită acestuia, vei avea 
un zâmbet superb.
Cu ajutorul chirurgiei estetice se pot 
corecta tot felul de defecte, cum ar 
fi  un nas foarte mare, dinţi ieşiţi în 
afară, urechi clăpăuge. Nu trebuie să 
confundăm chirurgia estetică cu chirurgia 
reparatorie, care are rolul de a „repara“ o 
parte a corpului sau a feţei desfi gurată de 
un accident sau de o boală.

Ştiai că?
Perucile sunt purtate de mii de ani: blonde 
pentru romani, castanii şi cu breton pentru 
a proteja de soare capul ras al egiptenilor, 
pentru teatru în China şi Japonia... În Europa, 
regele Ludovic al XIII-lea este cel care a lansat 
moda perucilor sofi sticate, mari şi pudrate 
(albe). Peruchierii, afl aţi în slujba frumuseţii, 
se bucurau de un prestigiu considerabil. 

Ştiai că?
Odinioară, în Egipt, malformaţiile 
dentare la copii erau tratate prin 

înghiţirea unor şoareci jupuiţi şi fripţi. 
În China, plombele se făceau din 

excremente de lilieci, iar dinţii erau trataţi 
cu ciocanul... Nu uita să te speli pe dinţi 

dimineaţa şi seara!
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De ce se spune că 
„baba suferă la frumuseţe“?

Odinioară, pentru a avea o talie de 
viespe subţire , femeile strângeau 
atât de tare corsetul, încât nu mai 
puteau să respire. Astăzi nu se mai 
pune problema ca să sufere pentru a fi  
frumoase!
Chiar şi cea mai frumoasă femeie din 
lume va descoperi că are ceva 
ce nu merge... 
Trebuie doar să te simţi bine şi,
într-adevăr, machiajul şi nişte haine 
drăguţe pot fi  de ajutor.

 

Oamenii din tablourile de la 
muzeu sunt mai puţin frumoşi!

„Canoanele frumuseţii“ de aici vine 
expresia „o fată după canon“!  urmează 
evoluţia modei şi depind de evoluţia 
tehnicilor de machiaj sau de coafură. 
Canonul desemnează aici norma regula  
care dictează ceea ce este frumos. 
Aceste norme evoluează, iar ceea ce era 
considerat frumos cu un secol în urmă 
nu va mai fi  neapărat şi astăzi. 
Exemplu: în secolul al VII-lea, 
o femeie trebuia să aibă pielea cât 
mai albă şi să fi e durdulie! În prezent, 
în Europa ar trebui să fi i mai degrabă 
bronzată şi mică de statură, iar în Asia, 
să ai pielea deschisă la culoare.
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Ştiai că?
Cleopatra, regina Egiptului, este, 
fără îndoială, cea mai celebră femeie 
a Antichităţii. Iulius Cezar a fost 
foarte îndrăgostit de ea. Cultivată 
şi curajoasă, ea avea „o voce 
fermecătoare“ şi un nas cam mare.
Filosoful Pascal a spus chiar: „Nasul 
Cleopatrei: dacă ar fi  fost mai scurt, 
faţa lumii ar fi  fost alta.“ 
Aşadar fă asemenea Cleopatrei şi 
transformă-ţi defectele în calităţi!

Ştiai că?
Reginele frumuseţii, vedetele, 

manechinele, care sunt slabe şi foarte 
înalte, nu sunt „după canon“, ci sunt 
excepţii care arată bine în fotografi i. 

Destul de des, fotografi ile sunt retuşate 
la calculator. Li se fac sânii mai mari, li se 
pun în evidenţă coapsele, li se şterg mici 

defecte...




