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Велосипедот и безбедност при возење
Дел 4



Ride and Smile - 
Едукативни активности за 
подигање на еколошка свест

Модул:
Велосипедот и безбедност при возење - Дел 4

Таргет група:
7-10

Предмет(и): Општествени студии, Личен развој, Уметност, Литература
Тема: Јас и мојот велосипед
Времетраење: 2’40”
Материјали: Композиции, Уметнички творби, Постери 

Области и содржини 
(курикулум) Област:
• Јазик и литература
• Уметност
• Технологија
• Општествени науки
• Личен развој  

Опис: 
Кога размислуваме за возење велосипед, тежнееме да се фокусираме само на придобивките 
од одржливиот транспорт или намалувањето на штетните издувни гасови, што е во ред, но од 
друга страна знаеме дека најдобриот начин да се развие одговорно однесување кај децата е да 
се пристапи од емоционална гледна точка. Кога сме поврзани со нешто емотивно, тоа оди многу 
подлабоко и возењето велосипед не е исклучок. Децата ќе бидат многу повеќе заинтересирани 
за активноста што е емоционално поврзана со нив. Со следните активности се обидуваме да 
ја истражиме и развиеме детската емоционална приврзаност кон возењето велосипед. Овие 
активности може да се користат на различни предмети како дел од активноста на часот, една 
секвенца или може да се користат за да се изгради активност на цело одделение, изборот зависи од 
наставникот како тој/таа ја организира својата училница активност.   

Предзнаења: 
Учениците
• Треба да имаат генерално познавање за велосипедизам и 

велосипеди 
• Треба да бидат способни да ги распознаваат 6те основни 

емоции
• ...

Очекувани ефекти : 
Учениците 
• имаат развиено емоционална интелигенција
• знаат повеќе за нивните емоции и чувства
• имаат развиено социјални компетенции
• ги развиваат нивните уметнички способности  



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 
Фаза 1
Почетна 
активност

Фаза 2
Главна 
активност

Активност 1 (20-25 минути) – Ова е основна или воведна активност, 
Наставникот иницира разговор со учениците. За подобра атмосфера 
се препорачува столчињата и учесниците да се постават во круг. 
Наставникот дели насмеани лица - емотикони (негативни и позитивни, 
или тажни и среќни) и го започнува разговорот покажувајќи им 
на учениците различни активности и барајќи од нив да ги оценат 
(покажувајќи една од нивните картички со емотикони според нивниот 
впечаток или чувство во однос на активноста). Наставникот покажува 
повеќе слики за возење велосипед и бара од учениците да зборуваат 
за нивните чувства за оваа активност. Од учениците се бара да ги 
споделат своите приказни за возење велосипед. СОВЕТ: Ова е многу 
важна фаза за да се истражи ставот на учениците кон возењето 
велосипед, затоа одвојте доволно време за оваа активност. Ако 
работите со постари ученици, можете да користите повеќе емотикони 
бидејќи нивната емоционална интелигенција е поразвиена (или треба 
да биде поразвиена) од помладите ученици.

Aктивност 2 (30-45 минути) -  Секогаш ќе имаме ученици кои немаат 
велосипед, во овој случај бараме од учениците да го нацртаат својот 
велосипед од соништата (велосипедот што сакаат да го имаат во 
иднина или посакуваат да го имаат). Учениците можат да користат 
било која било техника и, не треба да ги ограничуваме. На крајот 
од активноста организираме изложба преку која се презентира 
својата изработка. Предлог прашања кои можат да им се постават 
на учениците во текот на работата: Како се чувствувавте за време на 
активноста? Ве молиме, опишете што најмногу ви се допаѓа во вашиот 
велосипед. Можеш ли да се сетите на приказна со вашиот велосипед 
што сакате да ја споделите? итн. СОВЕТ: Секоја активност секогаш да 
се прави доброволно. Не инсистирајте од учениците да ги споделуваат 
своите изработки и чувства/мисли.

Учениците можат 
• да научат повеќе за 

нивните емоции и 
чувства

• да научат како 
да ги искажат 
своите чувства за 
велосипедизмот и 
за нив самите

• да ги развијат 
нивните уметнички 
вештини

• да ги развијат 
нивните социјални 
вештини(слушање 
еден со друг, 
помагање еден со 
друг, соработка 
итн).

Печатени 
велосипедски 
тркала, картички 
со емотикони, 
опрема за 
уметност и 
занаетчиство



Фаза 3
Завршна 
активност

Активност 3 (30-45 минути) – Оваа активност може да биде самостојна 
активност на час по литература (час за читање во основно) каде 
учениците можат да креираат песни или композиции за нивниот 
велосипед. Тие можат да зборуваат за нивните авантури со велосипеди 
и за чувствата при возење. Тие можат да ја споделат својата работа 
создавајќи книга или нејзина дигитална верзија. (видете видео за 
физичка верзија под Впечатоци)

Активност 4 (30-45 минути) – Наставникот дели страници со црно-
бела силуета на тркало за велосипед. Наставникот бара од учениците 
да ги напишат сите чувства/емоции што ги чувствуваат за возењето 
велосипед и потоа да го обојат според нивното расположение. На 
крајот од активноста побарајте од учениците доброволно да ги кажат 
емоциите или чувствата што ги ставиле на сопствените тркала на 
велосипед. Како последователна активност, за друг час (по можност час 
по уметност) овие тркала може да се користат за да се создаде постер 
или едноставно да се закачат на ѕидот од училницата. Учениците ќе 
бидат многу горди на тркалата што ги создадоа.

Дополнителни совети, медиа, корисни линкови 
За активноста може да се користи слика на тркала од која било локација од интернет.
Емотикони за основни чувства: https://www.twinkl.com.au/resource/emoji-emotion-cards-au-t-10003409 
Впечатоци

Видео за уметничката 
книга „Јас и мојот 
велосипед“ видете 
„Дополнителни материјали“


