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Ride and Smile - 
Едукативни активности за 
подигање на еколошка свест

Модул:
Велосипедот и безбедност при возење - Дел 1

Таргет група:
7-10

Предмет/предмети: Физичко Образование , Општествени науки, игра и движење 
Наслов : Биди безбеден на патиштата: 1- 2 часа ( 2 лекции) 
Материјали : Наставен лист , Игра ( сообраќај ) , сообраќајни знаци  

Области и содржини 
(курикулум) Област:
• Животна средина и природа 
• Тело и здравје 
• Движење и игровни 

активности
• Физичко Образование 
• Општествени науки 

Опис: 
Да ги познаваме сообраќајните знаци  е многу важно. Доколу сакаме нашите деца да бидат 
безбедни на патиштата воедно да ги користат велосипедите почесто битно е да ги познаваат 
сообраќајните знаци . Во модерниот свет автомобилите доминираат а со тоа ја менуваат реалноста 
во која живееме. Многу е важно да им укажеме на децата од најмала возраст за штетноста на 
автомобилите врз животната средина. Возењето велосипед понекогаш изгледа комплицирано 
на родителите и наставниците затоа понекогаш тоа ги плаши да го претстават како опција . 
Овој сет од активности дава идеи за тоа како да ги научиме за истото. Активностите може да се 
имплементираат и користат од страна на наставниците со цел да го збогатат знаењето на учениците 
од областа на сообраќајни знаци подобрување на  моторните вештини како и подобрување на 
концентрацијата. Следствено на активностите истите може да се спроведе натпревар во возење 
велосипед во согласност со возраста на учениците.    

Предзнаење: 
Учениците 
• Треба да знаат да управуваат со велосипед 
• Треба да ги знаат насоките на движење

Очекувани компетенции: 
Учениците 
• ги знаат сообраќајните знаци 
• ги истражуваат сообраќајните знаци и околината 
• ја подобруваат моториката 
• водат активен живот 
• да го применат наученото во секојдневниот живот 



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 
Прва лекција
Фаза 1
Почетна 
активност

Фаза 2
Главна 
активност

Активност 1 (5-10 минути) – Можеме да ја започнеме активноста со 
песна за загревање кај учениците од помала возраст. Пр. “Семафор “. 
Потоа може да продолжиме со игра за подобрување на концентрација 
“ Мал велосипед “ (римување). Римата може да се поврзе со лесни 
движења едноставни за учење: мал велоспиед, оној мал велоспиед, 
овој мал велосипед итн. (види видео во линк). 

Активност 2 (10-20 минути) – Наставникот ги претставува сообраќајните 
знаци сообраќајни знаци . Се фокусира на следниве прашања. За што 
се користат сообраќајните знаци? Зошто е битно да се знаат? Дали 
треба да ги знаеме велосипедските знаци доколку сме велосипедисти? 
Кои се најчестите сообраќајни знаци кои ги среќаваме додека 
возиме велосипед?  Следи дискусија додека наставникот презентира 
сообраќајни знаци. Изборот на знаци варира и е согласно возраста на 
учениците. 

Активност 3 (10-15 минути) – Човечки тандем – Оваа активност се 
базира врз физичките искуства и перцепции на учениците. Најпрво 
треба да направиме велосипедска патека во училница или на отворено 
заедно со одредени сообраќајни знаци. За оваа активност треба да ги 
поделиме децата во парови. Еден е велосипед а другиот велосипедист. 
Правила за ученикот кој е велосипед и за оној кој е во улога на 
велосипедист. 
ПРАВИЛА: 
• Ученикот кој е во улога на велосипед треба да се исправи доколку 

велосипедистот ги допре рамениците на велосипедот. 
• Велосипедот ќе го направи спротивното доколку велосипедистот ја 

допре главата од велосипедот.
• Велосипедот треба да оди лево или десно во согласност со 

страната која велосипедистот ќе ја допре.  

Учениците може 
• да го обноват 

нивното знаење 
за семафорот и 
знаењето на боите 
на истиот. 

• да развијат 
моторички вештини 
како и координација 
во простор. 

• да ги развијат 
јазичните 
способности 

• да разликуваат 
различни 
сообраќајни знаци и 
именуваат 

• да развијат доверба 
и самодоверба 

• да го применат 
знаењето во 
секојдневниот 
живот. 

Слики од  
различни патишта 
( сообраќајни 
знаци, црвени 
и зелени карти) 
презентација на 
сообраќајни знаци. 
…



Фаза 3
Завршна 
активност

• Велосипедот застанува кога велосипедистот го допира грбот на 
велосипедот.

Задачата на учениците е да се движат низ сообраќајот и да се 
однесуваат согласно сообраќајните знаци. Оваа активност е забавна, 
учениците сакаат да се на отворено и уживаат во тоа. Ова е лесен 
начин да се научат сообраќајните правила кај учениците на помала 
возраст. (погледни ги сликите подолу).  

Активност 4 (10 минути) – На крајот од часот учениците играат игра 
точно/неточно. 
Наставникот кажува точни и неточни реченици за сообраќајните 
знаци а учениците ги креваат флеш картите со зелена и црвена боја. 
Ако е точна реченицата ја покажуваат зелената карта ако е не точно 
црвената. Пример : Кога го гледам знакот СТОП треба да застанам. 



Фази Чекори Очекувања Наставни 
материјали 

Лекција број 2
Фаза 1 
Почетна 
активност 

Фаза 2-3
Главна и 
завршна 
активност

Активност 1 (5-10 минути) – Како почетна активност може да започнете 
со било која активност од погоре. Може да ја испеат последно 
научената песна. Пример “Семафор”. Може да играат игра со  
движење. 

Активност  2 (15-20 минути) – Сообраќаен метеж Оваа игра служи за 
детектирање на сообраќајните знаци.  
Насока: Може да ја играте со останатите сообраќани знаци (оние 
посложените). Можете истата да ја спроведете на отворено или во 
затворен простор.  Зависи од возраста на учениците.  
Правила на игра: Ви требаат сообраќајни знаци (најважните) СТОП, 
СВРТИ ДЕСНО, СВРТИ ЛЕВО. Јаже долго 2-3 метри. Наставникот 
ја води играта. Наставникот ги праќа учениците на различни страни. 
За секој знак треба да има по еден ученик. Јажето стои на средина 
од просторијата,теренот. За останатите ученици наставникот дава 
инструкции каде да трчаат. Доколку наставникот каже СТОП сите 
треба да застанат. Доколку каже Сообракаен метеж сите треба да се 
соберат околу јажето. Учениците се менуваат во улогата на држење на 
сообраќајните знаци. Оние кои ќе останат во игра се победници.  
Правила на играта
• Не туркај или допирај додека трчаш или се движиш. 
• Кога ке го чуеш името на знаците трчај накај знакот. 
• Кога ќе ја слушнеш реченицата има сообраќаен метеж трчај накај 

јажето и пронајди место. 
• Уживај во играта !

НАСОКА: За постарите ученици може да смислите посложена 
ситуација. Откако сите ќе ги научат знаците ги делите учениците во 
групи. (велосипеди и автобуси) Можете да им доделите и беџови. Оние 
кои се автобуси треба да трчаат кон знакот стоп. Останатите  кон знакот 
кој означува главен пат.

Учениците можат да
• идентификуваат 

сообраќајни знаци .
• да бидат 

посамоуверени во 
сообраќајот 

• Подобрување на 
концентрација

Испринтани 
сообраќајни 
знаци од 
интернет , беџови 
дизајнирани од 
ученици. 



Дополнителни линкови 
Песна “ Semafor “ : https://www.youtube.com/watch?v=HhrfOgLjBvg

Импресии


