w miescie
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Narysuj rower swoich marzeń.
Temat rozmowy:
•
•
•

jakie są rodzaje rowerów - do czego służą, jakie elementy roweru są ważne w mieście, w
górach czy w skate parku?
co lubisz robić na rowerze? przemieszczać się po mieście, jeździć na wycieczki,
wykonywać tricki w skate parku?
czego chciałbyś/chciałabyś spróbować/dokonać na rowerze?

Rower Miejski.

Rower Towarowy.

Rower Wyczynowy (BMX).

Rower Górski (MTB).

Rower Turystyczny (Trekkingowy).

Rower Szosowy (Kolarzówka).

Następnie poproś dzieci o wykonanie w dowolnej technice ilustracji swojego wymarzonego
roweru.
Podsumowanie:
Opisz swój rower - zwróć uwagę na jego różne elementy, co chciałbyś/chciałabyś
na nim robić?
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Zajęcia możesz rozpocząc rozmową na poniższe tematy:
Co to jest aktywny tryb życia?
Jakie aktywności można wykonywać w mieście?
Co możemy robić na świeżym powietrzu?

Czego potrzebujemy, by mieć siłę do aktywności?
Następnie wykonajcie wspólnie zdrowe koktajle i na podsumowanie zróbcie sobie wspólne
zdjęcie obrazujące siłę, jaką daje zdrowe odżywianie!
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Przygotowanie do lekcji:
Poproś dzieci o przyniesienie starych dętek, kleju i łatek (jeśli nie masz możliwości - napisz
do nas - przywieziemy na lekcję, co trzeba - kontakt@kurierzy.tczew.pl).
Przeczytajcie tekst - fragment książki “Kastor naprawia rower”, odpowiedzcie wspólnie
na pytania do tekstu. Weźcie pojemnik z wodą, przebitą dętkę i wykonajcie czynności
z obrazków.
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Temat rozmowy:
Porozmawiajcie o miejscach wskazanych na zdjęciach.
Które z tych miejsc dzieci znają, gdzie się znajdują - daleko czy blisko od szkoły/domu.
Jak można dotrzeć do tych miejsc?
Co w tych miejscach można robić?
Ćwiczenie:
Wykonajcie polecenia ze strony 8
Potrzebujecie pomocy w zorganizowaniu wyjścia - zwróćcie się do nas o pomoc- chętnie
znajdziemy wolontariuszy/wolontariuszki. Napiszcie do nas: kontakt@kurierzy.tczew.pl
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Wykonajcie ćwiczenia ze stron 10 i 11.
Porozmawiajcie do czego potrzebna jest umiejętność znajdowania informacji
i rozwiązywania zadań w codziennych podróżach?
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Przygotowanie:
Zapytaj uczniów, kto przyjechał rowerem do szkoły - jeśli jest ktoś taki, to poproś,
by przyprowadził rower do klasy.
Ćwiczenie:
Przeczytajcie uważnie tekst. Jeśli uda Wam się z prawdziwym rowerem,
odszukajcie po kolei elementy wskazane w tekście. Pokaż kilka razy, co sprawia,
że koła się obracają. Dzieci mogą same pokazywać elementy i obracać kołami.

Następnie uzupełnijcie wspólnie schemat roweru o nazwy poszczególnych elementów.
Manetki
.................................

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

Kierownica
.................................

Sztyca
.................................

Linka hamulcowa
.................................

Rama
.................................

.................................
Widelec
.................................
.................................

Rama
.................................

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

Instrukcja do ćwiczenia ze strony 14
Temat rozmowy:
•
•
•
•
•
•

zasady obowiązujące rowerzystów
w jaki sposób należy zachowywać się wobec pieszych
jak informujemy inne osoby o tym, co zamierzamy zrobić
kto ma pierwszeństwo, gdy jedziemy po chodniku
jak zachować się przed przejściami dla pieszych wiodących przez drogi dla rowerów
do czego służy dzwonek

Wykonajcie zadania ze str. 14
Dodatkowo możecie wspólnie stworzyć Klasowy kodeks rowerzysty - zbiór zasad
obowiązujących rowerzystów :)
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Odpowiedzi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

rama
światła
koła
deskorolka
rower
miasto
piesi
drzewa
śmieci

10. łańcuch
11. rolki
12. spacer

Hasło - “Miło w mieście” - to nazwa naszej kampanii. Jej celem jest zwiększenie świadomości
na temat mobilności miejskiej (czyli sposobów poruszania się w mieście) wśród uczniów
i uczennic, a także zwiększenia ich bezpieczeństwa i promocji aktywnego spędzania
wolnego czasu.
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Pokoloruj odpowiednie pola kolorem wskazanym w legendzie.
Temat rozmowy:
•
•
•
•
•

jakie miłe gesty możemy wobec siebie wykonywać idąc do szkołylub jadąc na rowerze
czy w autobusie?
jakie są zasady wsiadania i wysiadania z autobusu?
jak często uśmiechamy się do nieznajomych?
komu należy ustępować miejsca w autobusie?
czy zdarzyło Wam się ostatnio zrobić coś miłego dla nieznajomej osoby?
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Nawiążcie do ćwiczenia ze str. 16
Temat rozmowy:
Przypomnijcie sobie jakie poznaliście znaki do tej pory.
Co by było, gdyby dzieci mogły w mieście postawić dowolne znaki?
Ćwiczenie:
Zaprojektuj swój własny znak i wykonaj dowolną techniką.
Gdzie byś go umieścił/-a w Tczewie?
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Wkrótce dostaniecie instrukcję do gry miejskiej w tym sezonie!
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Przed wykonaniem ćwiczenia możecie zaznaczyć w klasie prostokąt przypominający rozmiarem miejsce parkingowe. Sprawdźcie, ile dzieci zmieści się w tym prostokącie,
ile krzeseł, piłek itp. Możecie wykleić w tej przestrzeni grę w klasy, zrobić przestrzeń do gry
w kulki, lub urządzić tam miejsce do czytania,odpoczynku itp.Następnie zapytaj dzieci,
czy wiedzą, co zajmuje taką przestrzeń w mieście. Naprowadź dzieci pytaniami pomocniczymi np. Takie miejsca znajdują się w dużej ilości przy supermarketach, zazwyczaj brakuje tych miejsc w miastach, przed naszą szkołą znajdują się ……………….., mogą się tam zatrzymywać samochody itp.
Teraz poproś dzieci, żeby wykonały polecenie z ćwiczenia. Po wykonaniu ćwiczenia
i prezentacji pomysłów na zagospodarowanie miejsc parkingowych porozmawiajcie
na temat przestrzeni, jaką zajmują auta w mieście.

Temat rozmowy:
•
•
•
•

co zajmuje miejsce w mieście?
ile miejsca zajmują samochody?
co można zrobić z zaoszczędzonym miejscem, gdyby zagospodarować miejsca
parkingowe pod szkołą?
na co Wam brakuje miejsca w mieście?
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Połączcie rowery w pary. Porozmawiajcie o tym, do czego służą rowery przedstawione
na ilustracjach. Co je łączy i czym się różnią Zapytaj dzieci, na którym z rowerów chciałyby
pojeździć? Dlaczego akurat na tych?
Możesz zaprosić na lekcję Tczewskich Kurierów rowerowych, żeby zobaczyć rowery
towarowe i szosowe (kolarzówki) :)
Napisz do nas maila z zaproszeniem na adres kontakt@kurierzy.tczew.pl
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Porozmawiajcie o tym, jak zmieniały się sposoby przemieszczania się w  miastach
na przestrzenii lat.
Pomocne fakty i fotografie znajdziesz na tej stronie:
https://mlodytechnik.pl/eksperymenty-i-zadania-szkolne/wynalazczosc/28964-historiawynalazkow-komunikacja-miejska
Przygotuj ilustracje następujących środków transportu:
•
•
•
•
•
•

wóz konny
rower
tramwaj
autobus
pociąg
samochód

Ułóżcie wg kolejności wdrożenia poszczególnych środków transportu.
Zapytaj dzieci, jak one docierają do szkoły? Zapytaj, czy wiedzą jak mogli docierać do szkoły
starsi członkowie rodziny? Ich starsze rodzeństwo, rodzice, dziadkowie/starsi członkowie
rodziny, pradziadkowie? Poproś dzieci, aby wybrały najstarszego dostępnego członka
rodziny i przeprowadziły krótki wywiad na temat tego, a jaki sposób docierał do szkoły jako
dziecko. Zachęć, by, o ile to możliwe, spróbowały odnaleźć w rodzinnych zbiorach, zdjęcia
dokumentujące sposoby poruszania się w mieście :)
Zasady przeprowadzania wywiadu:
1.
2.
3.
4.

Wybierz osobę i zapytaj, czy zgadza się na rozmowę z Tobą
Poproś, by przed wywiadem osoba przypomniała sobie, jak docierała do szkoły
Umów się na konkretną godzinę w miejscu, gdzie nikt nie będzie Wam przeszkadzał.
Przygotuj notatnik, by notować ważne informacje. Możesz też za zgodą osoby nagrać
wywiad.

5. Zadawaj pytania otwarte, czyli takie, na które nie da się odpowiedzieć zwykłym tak
      lub nie. Unikaj pytań zaczynających się od “czy”.
6. Słuchaj uważnie i dopytuj o szczegóły: ile czasu trwała droga do szkoły, którędy
prowadziła, czy osoba chodziła sama czy w towarzystwie? Z kolegami czy rodzicami?
      było Co miłe a co nie w drodze do szkoły?
7. Po skończonym wywiadzie, podziękuj za poświęcony Ci czas.
Następnym krokiem będzie wykonanie pracy plastycznej ilustrującej informacje uzyskane
podczas wywiadu! Praca plastyczna może być wykonana różnymi technikami - w zależności
od zasobów klasy :)
Zadbaj o czas prezentacji ilustracji i przedstawienia historii opowiedzianych przez rozmówców dzieci!
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Dzieci zaznaczają krzyżykiem cechy środków transportu:
•
•
•
•

zdrowe dla ciała
niezdrowe dla ciała
przyjazne dla środowiska
niszczące środowisko

Możecie zacząć od zabawy. Znajdź wolną przestrzeń, dzieci stoją na środku. Symbolami
z tabeli oznacz cztery miejsca w klasie (na ścianach albo krzesłach, itp) Nauczyciel mówi
po kolei sposoby poruszania się ( pieszo/ hulajnogą/ samochodem/ rowerem/ autobusem/
samolotem), a dzieci przechodzą w odpowiednie wg nich miejsca.
Mogą to zrobić odgrywając dany środek transportu.
Zastanówcie się wspólnie co to znaczy, że coś jest przyjazne dla środowiska.
Np autobus jest zasilany paliwem, wydala spaliny, ale jednocześnie jest lepszym
rozwiązaniem niż transport indywidualny, bo autobusem jedzie dużo ludzi jednocześnie.
Po zabawie dzieci zaznaczają w tabeli na stronie 22 swoje odpowiedzi.
Spytaj się, który ze środków transportu dzieci wybierają najczęściej.
Mogą je zakreślić lub pokolorować.
Zastanówcie się co lubicie w podróżowaniu tymi środkami transportu.
Dzieci zaznaczają w tabeli na stronie 23, czy lubią / nie lubią / jest im obojętny.
Korzystają z symboli buziek.
Porozmawiajcie co wpływa na to, że jakiś sposób poruszania się jest lubiany lub nie.
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Znajdź różnice na obrazkach:
Jaki rower jest przedstawiony na obrazku? (odp: rower cargo, inaczej towarowy).
Widzieliście takie rowery w Tczewie? Co można nimi przewozić (odp: zakupy, paczki, wydruki, ale także dzieci w specjalnie przystosowanych rowerach ze skrzynią i ławeczką)?
Jakie ciężary można przewozić w takim rowerze (odp: nawet do 100 kg)
Możesz zaprosić na lekcję kurierów rowerowych, którzy opowiedzą o tym, na czym polega

ich praca i co przewożą na rowerach towarowych.
Napisz do nas maila z zaproszeniem na adres kontakt@kurierzy.tczew.pl
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W tabeli znajdują się rysunki rzeczy/stworzeń, które można spotkać w drodze do szkoły.
Dzieci zaznaczają kolorami ( często-zielony, rzadko - niebieski, wcale - żółty)
czy i jak często się z nimi spotykają.
Możesz także:
Zastanowić się, czy są jakieś szczególne miejsca, gdzie jest najwięcej ptaków, zieleni, drzew,
ławek, kałuż itp. Spytaj dzieci, czego jest dużo, a czego mało. Spytaj, co jest dla nich ważne,
a co nie. Sprawdźcie podobieństwa i różnice.

