
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
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Zwykle po mieście poruszamy się rowerem miejskim.
Do tego roweru często mocujemy bagażnik i koszyk,
by móc przewozić zakupy lub tornister

Do miasta czasem używamy roweru towarowego. To taki rower z miejscem
do przewożenia dzieci lub zakupów. Na tym rowerze możemy przewieźć
nawet 100 kilogramów zakupów lub czwórkę dzieci!

Ma bardzo cienkie opony, miejsce na butelkę z wodą (bidon), kierownicę, która
przypomina rogi baranka. Dzięki tej kierownicy kolarz przyjmuję pozycję bardzo
pochyloną , tak by jeździć jak najszybciej. Rekord prędkości to ponad 150 km/h!

Rower Miejski.

Rower Towarowy.

Rower służący do wykonywania trików. To rowery o małych kołach, szerokiej
i prawie pionowej kierownicy i często z ułatwiającymi akrobacje rurkami
(pegami) na kołach!

Rower Wyczynowy (BMX).

Mają one szerokie koła, prostą kierownicę, zazwyczaj ponad 20 biegów,
by wjechać na nawet najbardziej strome podjazdy i potem cieszyć
się emocjonującymi zjazdami.

Rower Górski (MTB).

Taki rower ma trochę grubsze opony z bieżnikiem, ale nie takie jak w rowerze
górskim. Ma mocny bagażnik, do którego przyczepiamy sakwy rowerowe (worki
do przewożenia bagażu na rowerze).

Rower Turystyczny (Trekkingowy).

Rower Szosowy (Kolarzówka).

Jaki typ roweru najbardziej pasuje do twoich potrzeb? Narysuj taki rower.
Pamiętaj, żeby zastanowić się, czego potrzebujesz w tym rowerze?
Zastanów się też, jaki typ roweru wybrałabyś/wybrałbyś dla członków swojej rodziny?
Co najbardziej lubisz robić na rowerze?
Jakie rowery najbardziej pasują do tych czynności?
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Osoby, które spacerują, jeżdżą na rowerze, hulajnodze czy rolkach, potrzebują dużo zdrowej
energii. Oto przepis na zdrową przekąskę dla aktywnych! Wykonaj ją w domu lub wspólnie z klasą!

Mieszanka wybuchowa, czyli jogurt z owocami i musli.

Potrzebujesz: noża, deski do krojenia, szerokiej szklanki lub miseczki

Składniki:
4 łyżki jogurtu naturalnego, 
4 cztery łyżki świeżych owoców np. maliny, truskawki, borówki, marakuja, kiwi, banan, granat, 
1 łyżka miodu , 
4 łyżki ulubionego musli, 
2 łyżki ulubionego dżemu, marmolady lub musu owocowego, 
trochę ulubionych dodatków np. rodzynek, orzechów, kawałków gorzkiej czekolady.

Sposób wykonania:
Owoce dokładnie umyj, osusz, obierz ze skórki, a następnie pokrój na mniejsze kawałki. Weź szklankę
i układaj warstwy. Pierwsza warstwa: rozsmaruj na dnie szklanki dwie łyżki ulubionego dżemu, marmolady
lub musu owocowego. Druga warstwa: wsyp musli. Trzecia warstwa: dodaj dwie łyżki jogurtu i polej
miodem. Czwarta warstwa: wsyp pokrojone owoce. Piąta warstwa: wlej resztę jogurtu i posyp ulubionymi
dodatkami. Podawaj schłodzony.

Znaki nakazu - okrągłe, niebieskie, z białym symbolem na niebieskim tle:

Znaki informacyjne – prostokątne z symbolem na niebieskim lub białym tle:

Te znaki oznaczają początek i koniec drogi dla rowerów.

Ten znak oznacza przejście przez jezdnię dla pieszych.
Pamiętaj! Przez przejście dla pieszych oznaczone
takim znakiem przeprowadzamy rower!

Ten znak oznacza miejsce przejazdu rowerów przez jezdnię.
W Tczewie większość takich przejazdów jest pomalowana czerwoną farbą ,
aby były bardziej widoczne.

Te znaki oznaczają wspólną drogę dla pieszych i rowerzystów. Kiedy symbole
roweru i ludzi dzieli pionowa kreska, oznacza, po której stronie drogi poruszają
się piesi, a po której rowerzyści. Pozioma kreska informuje, że zarówno piesi,
jak i rowerzyści mogą poruszać się po całej szerokości drogi.
Uwaga! Przy znaku z poziomom kreską pierwszeństwo ma pieszy!
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Ten znak oznacza przejście dla pieszych i przejazd dla rowerów.
W Tczewie większość takich przejazdów jest pomalowana czerwoną farbą ,
aby były bardziej widoczne. Trzymaj się wyznaczonych przejazdów
i nie skracaj sobie drogi przez pasy!

Zakaz wjazdu rowerów – ten znak oznacza, że w tym miejscu nie mogą
poruszać się rowery – dotyczy to jezdni i pobocza.
Rozejrzyj się za drogą rowerową!

Zakaz wjazdu z tabliczką nie dotyczy roweru – Sam czerwony znak oznacza
zakaz wjazdu, ale biała tabliczka z napisem „nie dotyczy rowerów” informuje,
że jeśli poruszamy się na rowerze ten znak nas nie dotyczy :)
Czytajcie znaki, dzięki tej tabliczce możemy pojechać na skróty :)

Znaki zakazu - okrągłe w czerwonym obramowaniu, najczęściej z symbolem na białym tle:

Co robić, żeby było miło? (zasady zachowania na drogach).
Połącz tekst z odpowiadającym mu obrazkiem.

1. Sygnalizacja skrętu
    w prawo.

2. Sygnał dżwiękowy
    ostrzegający, że zbliża
    się osoba na rowerze. 

3. Sygnalizacja skrętu
    w lewo.

4. Udzielenie
    pierwszeństwa
    pieszemu.
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Obowiązkowe wyposażenie rowerzysty.

Każdy rower powinien być wyposażony w przynajmiej jeden sprawny hamulec,
w przednią i tylną lampę, dzwonek oraz tylny odblask.

Sprawdź czy twój rower posiada wszystkie z widocznych elementów.

Hamulec Lampki Dzwonek Odblask

Jak zbudowany jest rower?

Pierwszy rower powstał prawie dwieście lat temu.
Każdy rower posiada ramę, do której przymocowane są pozostałe części roweru.
Z przodu ramy mocujemy kierownicę, a z tyłu sztycę, na której jest siodełko.
Na kierownicy umieszczone są manetki, to znaczy uchwyty, które służą do hamowania.
Manetki są połączone z hamulcami za pomocą linek. Kiedy napinasz linkę - hamujesz!
Rower posiada także widelec :), ale nie taki do zajadania smakołyków!
Widelec łączy ramę, kierownicę i koło, to dzięki niemu możemy jechać prosto,
skręcić w prawo lub lewo.  

Jak to się dzieje, że rower się porusza?
Rower porusza się dzięki sile twoich mięśni. 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.

Już wiesz, z czego składa się rower -znajdź elementy w swoim rowerze,
przyjrzyj się, jak wyglądają i jak działają!
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Opisz części roweru.
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Pionowo:

1. Porozmawiajcie w klasie, co to jest
mobilność aktywna.
2. Wymieńcie wady i zalety różnych
środków transportu w mieście.
3. Zaplanujcie klasowe wydarzenie
dotyczące mobilności aktywnej

A12 - w strefie zamieszkania ograniczona
do 20 kilometrów na godzinę.
B14 - ma dwa kółka, poruszasz nią
odpychając się nogą .
E9 - szkielet roweru.
F6 - może być miejski, towarowy
lub do akrobacji.
J10 - jeżdżą według rozkładu jazdy
i mają numery.
J16 - na skrzyżowaniu oznacza,
że inne pojazdy muszą cię przepuścić.
H18 -potocznie o drodze dla rowerów.

E9 - dowiesz się z niego, o której odjeżdża
autobus.
F5 - …dla rowerów.
H2 - dzięki nim mamy czyste powietrze.
J1 - zabierasz ją do skate parku.
J13 - obowiązkowy element wyposażenia
roweru – przydatne po zmroku.
W14 - chroni cię przed ochlapaniem
podczas deszczu.

A   B    C   D   E   F   G   H    I   J   K    L    Ł    M   N   O    P    R    S    T    U   W
1

2
3
4
5
6
7

8
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15
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18
19
20

Hasło -
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Wybierz jednego członka rodziny i przeprowadź z nim wywiad.

Zapytaj w jakim wieku nauczył/nauczyła się jeździć na rowerze?
Jakiego koloru był jego/jej pierwszy rower?
W jaki sposób nauczył/nauczyła się jeździć?  

Napisz czego się dowiedziałeś/dowiedziałaś

A jak ty nauczyłeś/nauczyłaś się jeździć?

Opowiedz o tym koleżance lub koledze. 

Wiersz.

Kolumna.

             

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

Uzupełnij puste
pola na planszach
tak, żeby w każdym
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Zapytaj w jakim wieku nauczył/nauczyła się jeździć na rowerze?
Jakiego koloru był jego/jej pierwszy rower?
W jaki sposób nauczył/nauczyła się jeździć?  

Napisz czego się dowiedziałeś/dowiedziałaś

A jak ty nauczyłeś/nauczyłaś się jeździć?

Opowiedz o tym koleżance lub koledze. 

Wiersz.

Kolumna.
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Gra miejska. Jak zabezpieczyć swój rower?

Pierwsza zasada: zawsze zapinaj rower, nawet, gdy stracisz go z oka
tylko na parę minut. Wystarczy chwila, żeby twój rower zniknął.

ŁańcuchU-lock Linka

Druga zasada: staraj się zapinać rower zawsze za ramę, bo koła można
szybko i bez hałasu wymontować. Jeśli masz wybór szukaj stojaków
w kształcie odwróconej litery U –          , unikaj tak zwanych
„wyrwikółek”         to znaczy stojaków, do których przyczepiamy
rower za koło.

Trzecia zasada: staraj się używać jak najmocniejszych zabezpieczeń.
Najsłabsza jest elastyczna linka zapinana na kod, trochę silniejsza
jest taka na kluczyk. Złodziej najbardziej się natrudzi próbując
przeciąć tak zwany u-lock (czytaj: ulok).

Zadanie:
Zaznacz rower który najtrudniej
ukraść zieloną pętelką , a ten który
najłatwiej czerwoną pętęlką
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Jeśli jesteś świadkiem
wypadku - wezwij pomoc!
Zadzwoń na numer alarmowy.
Pomóż Frankowi przypomnieć
sobie ten numer.

1. Kiedy autobusy
     jeżdżą częściej
     a kiedy rzadziej?
2. Masz trening
     piłki nożnej w sobotę
     o godzinie 14.00
     Autobus jedzie
     tam 15 minut.
     Wybierz z rozkładu
     jazdy taką godzinę
     odjazdu, aby zdążyć
     na trening.

Zaplanujcie z klasą podróż autobusem miejskim. Wybieżcie miejsce, sprawdźcie,
który autobus tam dojeżdża, godzinę odjazdu i kupcie bilety.
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Jak Pani Pyłek odmieniła swoją okolicę.

W Tczewie mieszkała Pani Pyłek, która jeździła wszędzie samochodem.
Kiedy Pani Pyłek jechała przez Tczew, auto zostawiało ślad z czarnego dymu,
od którego dławili się mieszkańcy. Po powrocie z pracy Pani Pyłek rozpalała w piecu,
do którego wrzucała węgiel, plastikowe butelki i inne śmieci. Z jej komina
wydobywał się czarny i żółtobury dym. W okolicy było smutno i ponuro, czarne kłęby
dymu unosiły się na niebie. Pewnego dnia zdarzyło się coś bardzo dziwnego.
Pani Pyłek zaczęła bardzo kaszleć! Wszystko wskazywało na to, że zachorowała.
Postanowiła pójść do lekarki. Pani Doktor troskliwie ją przebadała i przepisała
inhalacje oraz zmianę środka transportu, najlepiej na rower.
Pani Pyłek wybrała się do sklepu rowerowego i  kupiła piękny
żółty rower z koszykiem. Od tej pory z uśmiechem jeździła
po Tczewie, kaszel minął, a i okolica stała się pogodniejsza.
Po jakimś czasie sąsiedzi pani Pyłek też chcieli się czuć
tak dobrze i przesiedli się na rowery. Jej osiedle
zazieleniło się, a powietrze stało się czyste – był to
efekt zmiany nawyków mieszkańców, którzy
za przykładem Pani Pyłek zaczęli jeździć
na rowerze i przestali palić śmieci
w piecach. Odtąd wszyscy byli
szczęśliwi i żyli w zdrowiu
i przyjaźni z przyrodą.

Powietrze jest wszędzie wokół nas – w przedszkolu, w domu, samochodzie,
w górach i nad morzem. Powietrze jest gazem. Zawiera tlen, który potrzebny
jest do oddychania i życia. Oddychają nim ludzie, zwierzęta i rośliny.
Jeśli go brakuje – umierają. Powietrze nie ma smaku i zapachu. Nie ma też koloru,
dlatego go nie widać. A jak jest z zanieczyszczeniem powietrza, czy go również
nie można zobaczyć? Wyobraź sobie, że robisz porządek w swoim pokoju - zmiatasz
szczotką albo miotełką kurz na szufelkę. Kiedy cała podłoga będzie zamieciona,
na szufelce zbierze się dużo brudu. Ale wcześniej, kiedy kurz leżał w różnych
miejscach na dużej powierzchni podłogi, prawie wcale nie było go widać.
Podobnie jest z zanieczyszczeniami powietrza, w dużej przestrzeni nie są tak
widoczne. Drobinki pyłu, które zanieczyszczają nasze powietrze są dużo mniejsze
od ziarenka piasku, dlatego brudu w powietrzu najczęściej nie widać!

Drobinka pyłu ziarenko piasku
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Jeżeli w jednym miejscu gromadzi się dużo drobinek pyłu – widzimy dym.
Dym wydostaje się z kominów domów i fabryk oraz z rur wydechowych pojazdów. 
Żółto-bury kolor dymu z komina oznacza, że w piecu palą się śmieci, czarny
oznacza, że pali się węgiel lub drewno niskiej jakości, a jeśli widzisz biały dym,
to oznacza, że spalane jest paliwo dobrej jakości. 

Narysuj wykrzyknik, przy ilustracjach
dymu, który zanieczyszcza powietrze.
Porozmawiajcie, co robić, gdy widzimy,
że ktoś pali śmieci? 

Spójrz na pojazdy poniżej. Którym pojazdem najlepiej byłoby podróżować,
żeby nie zanieczyszczać powietrza – narysuj przy nim zielony listek.

Co możemy zrobić, żeby powietrze w Tczewie było czystsze? Zaznacz zielonym
listkiem ilustracje przedstawiające zachowania przyjazne dla środowiska,
a czerwonym wykrzyknikiem te, które wpływają na zanieczyszczone powietrze.

Co Ty możesz zrobić, by jeszcze bardziej dbać o czyste powietrze?
Porozmawiaj o tym w domu z rodziną, zastanówcie się wspólnie nad swoimi
codziennymi czynnościami, ustalcie, jak jeszcze bardziej możecie zadbać
o czyste powietrze w Tczewie. Wykonaj plakat zachęcający mieszkańców
Tczewa do dbania o czyste powietrze.
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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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