w miescie
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Przeczytajcie definicje poszczególnych rowerów.
Porozmawiajcie o różnych typach rowerów - co je łączy, a czym się różnią?
Zapytaj, czy wiedzą, jakim typem roweru jeżdżą na co dzień?
Co jeszcze możesz zrobić? Podpowiedzi do rozwinięcia opisu poszczególnych
rodzajów roweru:
1. Rower miejski - często osoby ozdabiają go pięknymi koszykami, wstążkami, dostępne są
w różnych kolorach, stawia przede wszystkim na wygodę jazdy na krótkich dystansach.
Osoby jeżdżą na nim zwykle w zwykłych codziennych ubraniach i butach, nie wymaga
odzieży sportowej
2. Rower towarowy - po Tczewie jeździ kilka takich rowerów zarówno tych do przewozu
dzieci, jak i takich, którymi wozi się towary np. paczki. Możesz zaprosić na lekcję
Tczewskich Kurierów Rowerowych, którzy opowiedzą o różnych rodzajach rowerów i
swojej pracy. Napisz maila z zaproszeniem na adres kontakt@kurierzy.tczew.pl
3. Rower (bmx) - w Tczewie na takich rowerach można jeździć w skate parku przy ul.
Wojska Polskiego i na Pumptracku na Niecce Czyżykowskiej. Możecie wybrać się całą
klasą w któreś z tych miejsc i poobserwować, akrobacje. Możecie też odtworzyć filmik
pokazujący triki wykonywane na rowerach w tczewskim skate parku: link
4. Rower górski - te rowery zostały stworzone do ekstremalnej jazdy po górach np. takiej
jak w tym filmie https://www.youtube.com/watch?v=ZaupjgubT0I Muszą być lekkie,
mieć elementy zwiększające stabilność roweru w trudnym terenie m.in. grube opony z
bieżnikiem, amortyzatory, szeroka kierownica
5. rower turystyczny - został stworzony do celów turystycznych, często na tym rowerze
montuje się sakwy rowerowe, do których pakujemy bagaż. Możecie wykonać
ćwiczenie i zaplanować,co należy zabrać ze sobą na kilkudniową wycieczkę rowerową.
Porozmawiajcie o szlakach rowerowych - to specjalnie wytyczone i oznakowane trasy
wiodące przez ciekawe tereny i przeznaczone do turystyki rowerowej. Jakie szlaki
rowerowe przebiegają przez Tczew? Możecie odwiedzić informację turystyczną LOT
“Kociewie”, która mieści się w Fabryce Sztuk w Tczewie i dopytać o turystykę rowerową.
Najbardziej znany szlak rowerowy w Tczewie to Wiślana Trasa Rowerowa - szlak
rowerowy, biegnący wzdłuż Wisły, łączący Beskidy (początek na stacji kolejowej Wisła
Uzdrowisko) z Bałtykiem (koniec szlaku na Wyspie Sobieszewskiej w Gdańsku). Szlak liczy
ok. 1200 km.
6. rower szosowy (kolarzówka) te rowery są używane najczęściej w wyścigach. Jakie znacie
słynne wyścigi rowerowe? Tour de Pologne to wyścig, który odbywa się w Polsce,
najsłynniejsze wyścigi rowerowe na świecie to francuski Tour de France czy włoski
Giro d’Italia. Emocje towarzyszące temu sportowi oddaje niniejszy filmik: https://www.
youtube.com/watch?v=tUg-kJPIC-g&t=6s
Na podstawie informacji zdobytych przy poprzednim ćwiczeniu, poproś o wykonanie
poleceń ze str. 5. Porozmawiajcie na tematy wskazane w poleceniu do ćwiczenia.
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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 desery i na podsumowanie zróbcie sobie wspólne
zdjęcie obrazujące siłę, jaką daje zdrowe odżywianie!
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Przeczytajcie wspólnie informacje o znaczeniu znaków dot. ruchu pieszego i rowerowego.
Porozmawiajcie o tym, co łączy te znaki, do kogo są przede wszystkim skierowane, gdzie
można je zobaczyć w Tczewie.
Dodatkowo możecie:
Wybrać się na wspólny spacer i poszukać znaków, o których czytaliście (Jeśli potrzebujesz
wsparcia w ułożeniu trasy zwróć się do nas, chętnie pomożemy.
Napisz maila na adres kontakt@kurierzy.tczew.pl ) i/lub wykonać znaki dowolną techniką
w ramach zajęć plastycznych. Następnie wykorzystując wykonane znaki zróbcie klasowy
quiz/teleturniej wiedzy o znakach!
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Wykonajcie zadanie ze str. 9, następnie porozmawiajcie na następujące tematy:
•
•
•
•
•
•

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

Dodatkowo możecie wspólnie stworzyć Klasowy kodeks rowerzysty i pieszego - zbiór zasad
obowiązujących rowerzystów :)
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Przed zajęciami przygotuj worek z akcesoriami rowerowymi: w worku powinny znaleźć się
przede wszystkim obowiązkowe elementy wyposażenia roweru tj. Jeden sprawny hamulec, przednia i tylna lampka, tylny odblask i dzwonek, dodatkowo do worka dołóż inne rzeczy np. kask, odblask, jakieś narzędzia np. klucz rowerowy, bidon, zapięcie rowerowe, a nawet młotek :) Jeśli nie uda Ci się skompletować tych rzeczy, możesz wydrukować wszystkie
elementy.
Na zajęciach poproś dzieci, żeby zastanowiły się jakie elementy wyposażenia są obowiązkowe wg polskiego prawa. Pokazuj po kolei przedmioty i odkładaj w osobne miejsce te, które
dzieci uważają za obowiązkowe i te, które uznały za nieobowiązkowe.
Następnie otwórzcie ćwiczenia na stronie 10. i zweryfikujcie, co faktycznie jest obowiązkowe.
Porozmawiajcie o tym, jaka jest różnica między obowiązkowym wyposażeniem a tym, którego potrzebujemy w zależności od okoliczności (np. nakrycie głowy, gdy świeci słońce,
kask, gdy planujemy wyprawę do lasu lub do skate parku, zapięcie, gdy planujemy zostawić

rower bez nadzoru itp.).
Dlaczego akurat te elementy są obowiązkowe, do czego służą:
sprawny hamulec do skutecznego zatrzymania się przed przeszkodą, na światłach lub
w momencie zagrożenia oraz do regulowania prędkości np. gdy jadąc z górki lekko hamujemy, by niebezpiecznie się rozpędzimy
dzwonek - do informowania innych rowerzystów np. że ich wyprzedzamy albo do ostrzegania innych użytkowników drogi o niebezpieczeństwie, w ten sposób możemy też zasygnalizować pieszym, którzy idą po drodze rowerowej, żeby z niej zeszli, ale NIGDY nie dzwonimy
na pieszych, gdy jedziemy po chodniku, ponieważ do piesi mają tam pierwszeństwo
światła - potrzebujemy ich, by być widocznym po zmroku i oświetlać sobie drogę, światła
włączamy też podczas gorszej pogody np. gęstego deszczu, śniegu czy mgły
odblask - zwiększa naszą widoczność w różnych warunkach pogodowych i po zmroku.
Możecie też w tym miejscu sprawdzić jak działają odblaski - zasłońcie okna w klasie lub
udajcie się w jakieś ciemne miejsce, przygotujcie latarkę. Skierujcie włączoną latarkę
na odblask i przekonajcie się, że odbija światło!
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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
.................................

.................................
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Przed zajęciami możesz poczytać materiały na temat mobilności miejskiej i miast
skoncentrowanych na człowieku:
Prezentacja multimedialna, przesłana jako osobny materiał w mailu
https://pracowniamiejska.pl/pl/jak-wspoltworzyc-lepsze-miasto-gil-penalosa-radzi/
https://www.youtube.com/watch?v=vKfuSdQDTA8 materiał anglojęzyczny. W aplikacji
YouTube jest możliwość włączenia napisów - najpierw naciskasz przycisk napisy, a
następnie w ustawieniach wybierasz przetłumacz automatycznie i wybierasz język polski.
Tłumaczenie nie jest doskonałe, ale wystarczy do zrozumienia treści.
Na lekcji uzupełnijcie krzyżówkę i odkryjcie hasło: MOBILNOŚĆ AKTYWNA
Możesz puścić dzieciom anglojęzyczny materiał o mobilności miejskiej
https://www.youtube.com/watch?v=kFeSrG7gjvU
W aplikacji YouTube jest możliwość włączenia napisów - najpierw naciskasz przycisk napisy,
a następnie w ustawieniach wybierasz przetłumacz automatycznie i wybierasz język polski.
Tłumaczenie nie jest doskonałe, ale wystarczy do zrozumienia treści.
Porozmawiajcie o tym, jak może wyglądać miasto, w którym istnieje równowaga między
różnymi środkami transportu
Możesz zadawać następujące pytania pomocnicze?
czy w Tczewie jest dużo samochodów?
jak wpływa duża liczba samochodów na Wasze samopoczucie?
co się dzieje w mieście, gdy jest zbyt dużo samochodów? (Hałas, zanieczyszczenie
powietrza, wypadki, korki, stres)
Jak jeszcze można poruszać się w mieście? Pieszo? Rowerem? Hulajnogą? Na rolkach?
Na deskorolce? Autobusem?
Jakie korzyści odnosimy, gdy wybieramy podróże piesze, rowerowe, hulajnogą, na rolkach,
na deskorolce? Aktywność fizyczna, która wpływa na zdrowie i na lepszy humor.
Możliwość obserwacji przyrody i różnych miejsc w mieście.
Lepsza znajomość swojego miasta! Co jeszcze?
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Zapytaj dzieci, kto w ich rodzinie jeździ na rowerze? Zapytaj, czy wiedzą jak te osoby
nauczyły się jazdy na rowerze? Ich starsze rodzeństwo, rodzice, dziadkowie/starsi
członkowie rodziny, pradziadkowie? Poproś dzieci, aby wybrały jednego członka rodziny
i przeprowadziły krótki wywiad na temat tego, w jaki sposób docierał do szkoły jako
dziecko. Zachęć, by, o ile to możliwe, spróbowały odnaleźć w rodzinnych zbiorach,
zdjęcia dokumentujące jazdę na rowerze :)
Zasady przeprowadzania wywiadu:
•
•
•
•
•

Wybierz osobę i zapytaj, czy zgadza się na rozmowę z Tobą
Poproś, by przed wywiadem osoba przypomniała sobie, jak nauczyła się jazdy na
rowerze
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.
Zadawaj pytania otwarte, czyli takie, na które nie da się odpowiedzieć zwykłym tak lub
nie. Unikaj pytań zaczynających się od “czy”.

•
•

Słuchaj uważnie i dopytuj o szczegóły: Kiedy to było? Czy ktoś jej pomagał? Czy to było
trudne, czy łatwe? Jak się czuła, gdy pierwszy raz pojechała samodzielnie? Jak wyglądał
jej pierwszy rower?
Po skończonym wywiadzie, podziękuj za poświęcony Ci czas.

Po przeprowadzeniu wywiadu poproś dzieci, aby opowiedziały o tym, czego się dowiedziały
kolegom/koleżankom z ławki. Potem dopytaj, co było szczególnie ciekawe/śmieszne/
straszne?
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Wykonajcie sudoku ze strony 15. Porozmawiajcie, do czego potrzebna jest umiejętność
znajdowania informacji i rozwiązywania zadań w codziennych podróżach?
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Wkrótce dostaniecie instrukcję do gry miejskiej w tym sezonie!
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Przeczytajcie tekst o zabezpieczeniu roweru. Wykonajcie polecenie dot. poziomu
zabezpieczenia poszczególnych rozwiązań. Porozmawiajcie o tym, kiedy trzeba przypiąć
rower? Czy zdarzyło się Wam lub Waszym bliskim, że skradziono ich rower? Jak do tego
doszło? Do czego służą stojaki rowerowe? Policzcie stojaki rowerowe przy Waszej szkole.
Jest ich wystarczająco? Jeśli nie, napiszcie wspólnie pismo do Urzędu Miasta adresując
je do Grzegorza Pawlikowskiego odpowiadającego za politykę rowerową w Tczewie :)
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Wykonajcie zadanie ze str. 18 Przypomnijcie sobie zasady związane z reagowaniem
w razie wypadku. Co może zdarzyć się podczas poruszania po mieście? Jak wtedy
reagować? Przypomnij, że, aby skutecznie pomóc, najpierw musimy zadbać o swoje
bezpieczeństwo - nie wbiegamy na ulicę, by pomóc koledze.
Naszym zadaniem jest oddalenie się z niebezpiecznego miejsca i wezwaniem pomocy
albo poproszenie dorosłą osobę o wezwanie pomocy!
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Wykonajcie zadania ze strony 19. Potem zaplanujcie podróż autobusem.
Pamiętaj, żeby zrobić to z jak największym udziałem dzieci.
Możecie połączyć to zadanie z grą miejską lub innymi zadaniami w terenie.

Instrukcja do ćwiczenia ze strony 20, 21, 22, 23
Przeczytajcie dokładnie tekst ze strony 20. Poproś, aby dzieci opowiedziały własnymi
słowami treść opowieści o Pani Pyłek. Porozmawiajcie o tym, co się zadziało z Panią Pyłek?
Jak się zachowywała przed chorobą? Czy jej zachowanie wpływało na innych ludzi? W jaki
sposób? Jak brak aktywności i zanieczyszczone powietrze wpłynęły na zdrowie Pani Pyłek?
Co przekonało ją do zmiany?Jak zmiana zachowania wpłynęła na otoczenie Pani Pyłek
i ją samą? Jak my możemy wpłynąć na innych, żeby zaczęli dbać o środowisko i o siebie?
Następnie przeczytajcie tekst ze strony 22 i 23. Wykonajcie polecenia ze strony 23.
Porozmawiajcie jakości powietrza w Polsce i w Tczewie. Jak można sprawdzić,
jakie powietrze jest w Tczewie? Wejdźcie na stronę https://smog.alarmowy.pl i zobaczcie,
jak wygląda sytuacja w Tczewie. Zapytaj, czy często widać czarny lub żółtobury dym
z kominów w Tczewie? Co to oznacza? Co wpływa na to, że powietrze jest czystsze?
(odp. palenie w piecach dobrym paliwem, ograniczanie używania aut w mieście)
Przejdźcie do tekstu ze str. 23
Wykonajcie polecenia z tej strony. Powiadomcie Grzegorza Pawlikowskiego
z Urzędu Miejskiego o czasie planowanej wystawy - na pewno ktoś przyjdzie,
by podziwiać Wasze prace!
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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.

