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Bicicleta și siguranța rutieră 
Partea 2



Ride and Smile -  Activități 
educaționale privind 
conștientizarea aspectelor lega-
te de mediu

Modulul: 
Bicicleta și siguranța rutieră - Partea 2

Grup țintă:
7-10 ani

Discipline: Studii sociale, Limbă și comunicare
Subiect: Fii în siguranță în trafic
Durata: 1 oră
Material: puzzle pe tema bicicletei, echipament de protecție

Domenii de conținut (conf. pro-
gramei) / Principalele domenii 
cheie:
• Studii Sociale
• Limbă și comunicare

Descriere: 
Atunci când circulăm cu bicicleta în trafic este foarte important să cunoaștem regulile de siguranță. Uneori 
uităm că mersul pe bicicletă pe un drum public este la fel de periculos ca și condusul oricărui alt vehicul, 
de exemplu: mașinile. Dacă nu ne punem centura de siguranță, ne putem răni. Trebuie să-i facem pe elevii 
noștri să se gândească și să fie responsabili atunci când își folosesc bicicletele. Echipamentul de siguranță 
este foarte important și trebuie să accentuăm importanța utilizării căștii, a genunchierelor, a cotierelor sau a 
oricărui alt echipament de siguranță atunci când ne folosim bicicletele.   

Cerințe de învățare:  
Elevii 
• - trebuie să știe lucrurile de bază despre bicicletă și ciclism

Obiective de învățare/Competențe așteptate: 
Elevii 
• să învețe cum să folosească în siguranță bicicletele pe drumurile 

publice
• să pună echipamentul de protecție pentru ciclism
• să își dezvolte abilitățile de cooperare



Plan de lecție
Secvențiere 
și obiective 
operaționale

Pașii de acțiune și impulsurile Așteptări concrete în 
materie de competențe

Materiale de 
învățare

Faza 1
Activitate de 
pornire (Capta-
rea atenției)

Faza 2
Activitatea 
principală

Faza 3
Activitatea 
finală (fixarea)

Ne putem începe activitatea cu un cântec, mai ales pentru elevii mai mici. 
De exemplu, „Îmi place să merg pe bicicletă“.
Profesorul le oferă elevilor câteva puzzle-uri (imagini cu biciclete). 
INDICAȚIE: Putem împărți clasa în grupuri de 2 sau 3, în funcție de alege-
rea și dimensiunea clasei noastre. Dacă lucrăm cu elevi mai mici, putem 
lucra mai ușor în grupuri de câte 2. Sarcina este de a se potrivi piesele de 
puzzle. 

Următorul pas este o discuție despre biciclete, ciclism, probleme de 
siguranță (vom desfășura discuția pe baza imaginilor puzzle-urilor). Profeso-
rul se concentrează pe următoarele întrebări: 
Ce fac oamenii în poze? 
Cu ce se îmbracă? De ce trebuie să purtăm cască? Ce alte părți ale corpu-
lui trebuie să protejăm atunci când ne folosim bicicletele? Ce se întâmplă 
când trebuie să traversăm strada cu bicicleta? Cum putem fi siguri că șoferii 
ne pot observa pe drum? Poți găsi online regulile pentru ciclism (consultă 
linkul).
Ca un pas următor, profesorul prezintă un echipament de protecție (cască, 
genunchiere și cotiere etc.). Profesorul demonstrează cum trebuie să ne 
îmbrăcăm corect. Elevii sunt încurajați să probeze echipamentul. 

O altă activitate bună este aceea de a cere elevilor să pregătească un afiș 
despre promovarea măsurilor de siguranță atunci când ne deplasăm cu 
bicicleta. Elevii pot lucra în grupuri de la 2 la 5. 
Elevii își prezintă afișul creat.

• dezvoltarea 
cunoștințelor despre 
regulile de siguranță 
în trafic

• cunoașterea echipa-
mentului de ciclism

• dezvoltarea  încrede-
rii în sine

• aplicarea cunoștințe-
lor practice proaspăt 
învățate

• dezvoltarea 
cunoștințelor despre 
regulile ciclismului

Echipament de 
siguranță (cască, 
genunchiere, cotieră 
etc.).
Imagini imprimabi-
le transformate în 
puzzle-uri.
Cuvinte încrucișate 
imprimabile și reguli 
de siguranță pentru 
ciclism

Sugestii suplimentare, media, link-uri utile
Cântec:“ Îmi place să merg pe bicicletă“ https://www.youtube.com/watch?v=wxcSxYZSbiQ 
O altă opțiune pentru un cântec de bicicletă pentru elevii mai mici:  https://www.youtube.com/watch?v=9GzbrjnVS3c 
Siguranța copiilor și a bicicletelor  https://one.nhtsa.gov/people/injury/pedbimot/bike/kidsandbikesafetyweb/index.htm 
Fișă de lucru imprimabilă privind echipamentele de siguranță: https://www.tes.com/teaching-resource/bicycle-parts-and-equipment-11362636 
Aflați mai multe despre bicicleta dvs.: https://greenschoolsireland.org/celebrate_cycling/ 
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