
w miescie



Drodzy Rodzice!
Rozpoczynamy właśnie kampanię MIŁO! w mieście. W jej ramach chcemy zaprosić 

Was i Wasze pociechy do większej aktywności w przestrzeni miejskiej.
Przez najbliższe tygodnie młodzi uczestnicy programu nauczą się, jak bezpiecznie 

poruszać się po mieście, będą ćwiczyć spostrzegawczość i uważność podczas 
spacerów oraz jazdy na hulajnodze czy rowerze, a nawet wezmą udział w grze 

miejskiej! Dodatkowo w niniejszym zeszycie ćwiczeń dzieci będą zbierać naklejki
z symbolami prezentującymi sposób, w jaki dotarły w danym dniu do przedszkola czy 

szkoły – może uda się Wam wygospodarować kilka dodatkowych minut rano,
by mogły wybrać spacer, przejażdżkę hulajnogą czy rowerem?

Niektóre z prezentowanych w zeszycie zadań będą wymagały zaangażowania całej 
rodziny, do czego serdecznie Was zachęcamy. Mamy ogromną nadzieję,

że nasz pilotażowy program przyczyni się do stworzenia takiej przestrzeni miejskiej, 
która będzie przyjazna i bezpieczna dla wszystkich – po prostu MIŁA!

Mirosław Pobłocki - Prezydent Miasta Tczewa
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Mam na imię

Moja szkoła jest w mieście

Do szkoły docieram zwykle

Często Rzadko Wcale Często

Rzadko

Wcale

Co widzisz w drodze do szkoły?
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Jujja i Tomas Wieslander, przełożył Michał Wronek-Piotrowski, fragment opowiadania Mama Mu na rowerze.

Dryn, dryn!
- Halo, Mamo Mu, to ty? - przywitała ją Lina.
- Muu, to ja. Cześć Lino. Wiesz co, chciałabym cię o coś zapytać.
- Tak? A o co?
- Bardzo chciałbym się nauczyć jeździć na rowerze.
  Od czego mam zacząć?
- Na pastwisku może być trudno – powiedziała Lina.
– Tam jest mnóstwo kamieni, krzaków i dołków.
- No tak, wiadomo – odparła Mama Mu.
– Ale ja i tak chcę się nauczyć. Jak ty się nauczyłaś?
- Długo ćwiczyłam – powiedziała Lina.
– Tata popychał rower, a ja się przewracałam,
  nabijałam sobie siniaki i zaczynałam od nowa. I znów próbowałam, i jeszcze raz.
  I znów się przewracałam, i jeszcze raz. I znów próbowałam, i próbowałam,
  i przewracałam się.
- Chwileczkę – wtrąciła Mama Mu.
– To wciąż mam się tak tylko przewracać i nabijać sobie siniaki?
- Nie – powiedziała Lina.
– W końcu się nauczysz. Najpierw trzeba trochę poćwiczyć,
  a później już samo pójdzie.

Jak ty nauczyłaś/nauczyłeś się jeździć na rowerze?

Kto pomagał
Tobie w nauce?

Jakich czynności trzeba się nauczyć, żeby sprawnie
jeździć na rowerze. Otocz właściwe pętelką.

stanie na
kierownicy

skakanie

hamowanie

śpiewanie skręcanie

pedałowanie

sygnalizowanie
skrętu jazda do

tyłu

latanie
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Dwa koła, rama,
siodełko i kierownica,
pędzi przez miasto

jak błyskawica .!

.............................

.............................

..........................................................

.............................

Jest lekka i szybka
jak strzała,

odpychaj się nogą,
by się poruszała.

Czy obute czy bose,
tam, gdzie chcesz

cię poniosą!.

Czekasz na niego
na przystanku,

by do celu dowiózł
Cię bez szwanku .

Czekają na ciebie
na peronach.
Z nimi duże

odległości pokonasz .

Gra
miejska.
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Jakie światło widzi
pieszy. Pokoloruj.

Zaznacz prawidłowe      i nieprawidłowe      zachowania.
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Co to za znak?

..........................    ...........................-...................................

..........................    ..............     ..............................

..........................    ..............     ..............................

s sa owy
+

+

+

ów+

po

om mpa

uchli ła czds
++ + + ychprzej

+

abina n

Pierwszy rower powstał prawie dwieście lat temu.
Rower porusza się dzięki sile twoich mięśni. Im mocniej pedałujesz,
tym szybciej jedziesz. Kiedy pedałujesz obraca się zębatka,
na której zamocowany jest łańcuch. Łańcuch łączy dwie
zębatki – jedną zamocowaną do pedałów i drugą zamocowaną do koła.
To dlatego, gdy poruszasz pedałami obraca się koło.
Rower się nie przewraca, gdy odpowiednio poruszasz swoim ciałem.
Gdy rower przechyla się w lewo, ty przechylasz się w prawo
– to nazywamy utrzymywaniem równowagi
Tak właśnie działa rower!

................

................... ....................

.....................
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Dorysuj siebie na rowerze, który najbardziej Ci się podoba.
Dodatkowo możesz dowolnie ozdobić rower.

Rower do akrobacji. Rower do jazdy w mieście.

Rower do podróży. Rower rodzinny.

Znajdź 5 różnic.
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Dokąd dojadą dzieci. Kto pokonał najdłuższą drogę?
Zmierz linijką.
Kasia ................
Stasiu ................

Ola ................
Franek .................

Jak myślisz,
kto był najszybciej w lodziarni?

Który środek transportu
jest najszybszy?

Franek
Ola

Kasia Stasiu
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Uzupełnij puste
pola na planszach
tak, żeby w każdym
wierszu i każdej
kolumnie symbol
pojawił się tylko raz.

Wiersz.

Kolumna.

Nazwij pojazdy na ilustracji. Jakie pojazdy widzimy w Tczewie?
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Podpisz imionami dzieci w autobusie. Skorzystaj ze wskazówek:
Antek trzyma się poręczy. Tola nosi okulary i siedzi dwa miejsca za Zosią.
Zosia czyta książkę. Franek słucha muzyki i siedzi dwa miejsca za Tolą.
Iza rozmawia przez telefon. Tomek nosi czerwoną koszulkę.

..................... ..................... .....................
.....................

..........................................

2 2 3 3 2 2 8 12 13 121 1 1 31164162 2 11 2 2 2 2 2
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Oznacz
krzyżykiem
cechy środków
transportu:

Który ze środków
transportu
wybierasz najczęściej?

zdrowy dla ciała

niezdrowy dla ciała

przyjazny dla środowiska

niszczy środowisko

Oznacz dowolnym
kolorem jak lubisz
się poruszać: 

lubię

nie lubię

obojętnie
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Drzewa to:

Czyste
powietrze.

Dom
dla zwierząt.

Cień.Owoce.

Co dają nam drzewa.

Zn
aj
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w.
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