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Велосипедот и безбедност при возење
Дел 3



Ride and Smile - 
Едукативни активности за 
подигање на еколошка свест

Модул:
Велосипедот и безбедност при возење - Дел 3

Таргет група:
7-10

Предмет(s): Јазик и комуникација
Наслов: Делови на велосипедот
Траење: 1 час
Материјали: Наставен лист – делови на велосипедот

Области и содржини 
(курикулум) Област:
• Животна средина 
• Технологија
• Јазик и комуникација  

Опис: 
Познавањето на деловите од велосипедот  е многу важно доколку сакаме да сме безбедни. Децата 
лесно учат да возат велосипед но дали ги знаат деловите од велосипедот?  Повеќето од нив не ги 
знаат и ги учат од роднините или постарите другари. Добра можност е да се предава за деловите од 
велосипедот на часовите по странски јазици преку игра кај учениците од помала возраст.   

Предзнаења: 
Учениците
• Изглед на велосипед, како се употребува и функционира
• ...

Оќекувани ефекти : 
Учениците 
• Да ги знаат деловите од велосипедот
• Да ги именуваат деловите од велосипедот на Англиски јазик  



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 

Фаза 1
Почетна 
активност

Фаза 2
Главна 
активност

Можеме да ја започнеме активноста со песна во случај на ученици на 
помала возраст. Пр. “Јас сакам да го возам својот велосипед” или било 
која друга песна која можеме да ја најдеме на интернет. 
Совет: За учениците на поголема возраст може да одбереме поп 
песна на тема велосипедизам . Можеме да ја драматизираме песната ( 
повеќето детски песни може да се драматизираат, глумат)

Наставникот започнува воведен разговор за велосипедот и возењето 
на истиот. Наставникот покажува слика на велосипед и ги прашува 
учениците за деловите од велосипедот. Наставникот ги набројува 
деловите од велосипедот. Наставникот исто така може да користи 
видеа од интернет , подолу во документот погледнете ги линковите од 
истите.  

Совет : Можете да користите флеш карти со деловите од велосипедот. 
Друг совет е да замолите некој од учениците да го донесе на училиште 
својот велосипед  ( се однесува за учениците кои доаѓаат на училиште 
со велосипед) . Наставникот може лесно да ги покаже деловите на 
велосипедот на самиот велосипед..
Совет: Секогаш прилагодете ја содржината со возраста на учениците. 
Помалите ученици може само да ги научат само поголемите делови 
од велосипедот( основните) додека пак поголемите ученици сакаат да 
знаат и детали од самиот велосипед. Наставникот може да користи 
наставен лист ( поврзување на деловите на велосипедот со зборови) 
постојат различни варијанти. 
Совет: Користете наставни листови кои одговараат на возраста на 
учениците.

Учениците може да 
го збогатат нивното 
знаење за велосипедот 
и неговите делови 
• да ги развијат 

нивните јазични 
способности 

• да го прошират 
знаењето и да го 
применат наученото

Наставни листови, 
велосипед



Фаза 3
Завршна 
активност

Наставникот може да ја заврши лекцијата со споделување на искуства 
од страна на учениците за тоа како и кога го користат велосипедот како 
превозно средство. 
Совет: Секогаш е добра идеја да ги прашате учениците за тоа кој дел 
од лекцијата им се допаднал најмногу.

Интернет и дополнителни линкови
Јас сакам да го возам мојот велосипед : https://www.youtube.com/watch?v=wxcSxYZSbiQ  
Кратко видео за деловите на велосипедот за поголеми ученици. https://www.youtube.com/watch?v=yph-OBpdZWo 
Кратко видео за деловите на велосипедот на Англиски јазик. https://www.youtube.com/watch?v=_nQdWHEi9H0
Queen Песна за мојот велоспед   https://www.youtube.com/watch?v=tnFy1luxL0A  
Наставни листови:
1 https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/vocabulary/means-transport/bicycle-parts/1924 
2 https://www.eslprintables.com/vocabulary_worksheets/the_transports/the_bicycle/BIKE_PARTS_651450/
3 https://www.tes.com/teaching-resource/bicycle-parts-and-equipment-11362636 




