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Велосипедот и безбедност при возење
Дел 2



Ride and Smile - 
Едукативни активности за 
подигање на еколошка свест

Модул:
Велисипедот и безбедност при возење - Дел 1

Таргет група:
7-10

Предмет(s): Општествени науки, Јазик и комуникација
Наслов: Вози безбедно
Траење: 1
Материјал: сложувалка, заштитна опрема

Области и содржини 
(курикулум) Област:
• Општествени науки
• Јазик и комуникација 

Опис: 
Од голема важност е да ги знаеме правилата за безбедност при возење на велосипед. Некогаш 
забораваме дека е исто толку опасно да се вози велосипед како што е опасно да се вози автомобил 
. Доколку не го ставиме појасот за заштита постои можност од повреда. Треба да се трудиме да им 
пренесеме здрави навики на нашите ученици во однос на безбедноста при користење на велосипед. 
Заштитната опрема е многу важна и затоа треба да се потенцира користењето на кацига, штитници 
за колена и подлактици за време на возењето.  

Предзнаења: 
Учениците
• Треба да имаат основно познавање од областа на 

велосипедизмот

Очекувани ефекти : 
Учениците 
• Учениците знаат како безбедно да возат велосипед на улиците 
• Како да ја става заштитната опрема 
• Да развијат вештини за соработка 



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 
Фаза 1
Почетна 
активност

Главна 
активност

Завршна 
активност

Можеме да ја започнеме активноста со песна “ Јас сакам да го 
возам мојот велосипед “ . Наставникот дава сложувалки  ( слики од 
велоспеди) . 
Совет:Можеме да го поделиме одделението во групи од 2 до 3 деца, 
во зависност од бројката на учениците во одделението. Доколку 
работиме со ученици со помала возраст тогаш подобро е да работат 
во парови. Задачата е да ја состават сложувалката . Следниот чекор е 
дискусија на тема велоспиедизам инспириана од самата сложувалка. 
Наставникот ги поставува следните прашања

Што прават луѓето на сликата? Во што се облечени? Зошто носиме 
кацига? Кои други делови од телото треба да ги заштитиме? Што се 
случува кога преминуваме пешачки премин со нашиот веоспиед? Како 
можеме да се осигураме дека возачите на автомбили не гледаат?
Следен чекор, наставникот им ја покажува заштитната опрема на 
учениците. Наставникот демонстрира како се става заштитната опрема. 
Ги охрабрува учениците да ја стават истата. 

Наставникот може да им зададе задача на учениците да изработат 
постер за промоција на безбедноста при возење на велосипед. 
Учениците го презентираат постерот.

Учениците се 
запознаваат со 
правилата за 
безбедност при возење 
на велосипед
• опрема за возење 

на велосипед
• -развивање 

на сигурност и 
безбедност

• го применуваат 
знаењето во пракса

• учат повеќе за 
правилата на 
возење 

Заштитна опрема 
( кацига, штитници 
за колена и 
лактови ) 
Сложувалки
Крстозборки 
и правила за 
заштита при 
возење на 
велоспиед

Корисни линкови
I like to ride my bicycle https://www.youtube.com/watch?v=wxcSxYZSbiQ : 
https://www.youtube.com/watch?v=9GzbrjnVS3c https://one.nhtsa.gov/people/injury/pedbimot/bike/kidsandbikesafetyweb/index.htm 
https://www.tes.com/teaching-resource/bicycle-parts-and-equipment-11362636 
https://greenschoolsireland.org/celebrate_cycling/ 



Импресии


