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Bicicleta și siguranța rutieră 
Partea 4



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

Modulul: 
Bicicleta și siguranța rutieră - Partea 4

Grup țintă:
7-10 ani

Discipline: Studii sociale, Dezvoltare personală, Arte, Literatură
Subiect: Eu și bicicleta mea
Durata: 2’40”
Material: Compozitii, Lucrari de arta, Afiș  

Domenii de conținut (conf. pro-
gramei) / Principalele domenii 
cheie:
• Limbă și literatură
• Arte
• Tehnologie 
• Studii Sociale 
• Dezvoltare personală

Descriere: 
Când ne gândim la ciclism, avem tendința să ne concentrăm doar pe beneficiile unui transport durabil sau 
pe reducerea emisiilor nocive de gaze de eșapament, ceea ce este în regulă, dar pe de altă parte știm că 
cea mai bună modalitate de a dezvolta un comportament responsabil în rândul elevilor este să abordăm 
din punct de vedere emoțional. Când suntem conectați la ceva emoțional, acesta este mult mai profund, și 
nici ciclismul nu este o excepție în acest context. Elevii vor fi mult mai interesați de activitatea de care sunt 
legați emoțional. Prin următoarele activități, încercăm să explorăm și să dezvoltăm atașamentul emoțional 
al elevilor față de ciclism. Aceste activități pot fi utilizate pe o varietate de subiecte ca parte a unei activități 
de clasă, o singură secvență sau pot fi utilizate pentru a construi o activitate de clasă întreagă, alegerea 
depinde de profesor cum își organizează activitatea în clasă.   

Cerințe de învățare:  
Elevii 
• Trebuie să aibă cunoștințe generale despre ciclism și biciclete 
• Trebuie să știe să recunoască cele 6 emoții de bază

Obiective de învățare/Competențe așteptate: 
Elevii 
• dezvoltarea sau creșterea inteligenței emoționale
• dezvoltarea cunoștințelor despre personalitatea și sentimentele lor
• dezvoltarea competențelor sociale
• dezvoltarea aptitudinilor artistice



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

Activitatea 1 (20-25 minute) – Aceasta este o activitate de bază sau 
introductivă, care este bine de făcut în primul rând, orice altă activitate poate 
urma după aceasta, sunt interschimbabile (cu excepția primei). 
Profesorul inițiază o conversație ghidată cu elevii. Pentru o atmosferă mai 
bună, se recomandă plasarea scaunelor și a participanților într-un cerc. Pro-
fesorul oferă fețe zâmbitoare - emoticoane (negative și pozitive sau triste și 
fericite) și începe conversația arătând elevilor diferite activități și cerându-le 
să le evalueze (arătând una dintre cartonașele lor cu emoticoane în funcție 
de impresia sau sentimentul lor în ceea ce privește activitatea). Profesorul 
ne arată mai multe imagini despre ciclism și le cere elevilor să vorbească 
despre sentimentele lor față de această activitate. Elevii sunt rugați să își 
împărtășească poveștile despre ciclism. INDICAȚIE: Aceasta este o etapă 
foarte importantă pentru a explora atitudinea elevilor față de ciclism, deci 
alocați suficient timp pentru această activitate. Dacă lucrați cu elevi mai 
mari, puteți folosi mai multe emoticoane, deoarece inteligența lor emoțională 
este mai dezvoltată (sau ar trebui să fie mai dezvoltată) decât cea a elevilor 
mai mici. 

Activitatea 2 (30-45 minute) - aceasta activitate poate fi o lecție individuală 
de artă. Cereți elevilor să deseneze sau să picteze cu orice tehnică bicicle-
ta lor. Vom avea întotdeauna elevi care nu dețin o bicicletă, în acest caz le 
cerem elevilor să-și deseneze bicicleta de vis (bicicleta pe care și-o doresc 
în viitor sau pe care și-ar dori să o aibă). Elevii pot folosi orice tehnică care 
doresc, nu ar trebui să îi limităm în această privință. La finalul activității 
organizăm o expoziției în cadrul căreia cei care doresc își prezintă lucrările. 
Sfaturi pentru întrebări adresate elevilor: Cum v-ați simțit în timpul activității? 
Vă rugăm să descrieți ce vă place cel mai mult la bicicletă. Vă puteți aminti 
o poveste despre bicicletă, pe care doriți să o împărtășiți? etc.
SFAT: Faceți întotdeauna orice activitate voluntară. Nu cereți elevilor să facă 
lucruri sau să împărtășească sentimente/ gânduri pe care nu le doresc să 
comunice!

• află mai multe de-
spre sentimentele și 
emoțiile lor

• învață cum să-și ex-
prime sentimentele 
despre ciclism și 
despre ei înșiși

• dezvoltarea aptitudi-
nilor artistice

• dezvoltarea 
abilităților socia-
le (ascultarea 
reciprocă, ajutorarea 
reciprocă, colabora-
rea etc.).

Roți de bicicletă im-
primabile, cartonașe 
cu emoticon, echip-
amente pentru arte 
și meserii



Faza 3
Activitatea 
finală (fixarea)

Activitatea 3 (30-45 minute) – Această activitate poate fi o activitate de sine 
stătătoare a unui curs de literatură (curs de lectură în ciclul primar) unde 
elevii pot crea poezii sau compoziții despre bicicleta lor sau despre activi-
tatea de ciclism. Ei pot vorbi despre aventurile lor cu biciclete și sentimen-
tele implicate. Aceștia își pot partaja lucrările creând o carte sau o versiune 
digitală a acesteia. (vezi videoclipul despre o versiune fizică la Afișări).

Activitatea 4 (30-45 minute) – Profesorul înmânează paginile cu silueta 
alb-negru a unei roți de bicicletă. Profesorul cere elevilor să scrie toate 
sentimentele/emoțiile pe care le simt despre ciclism și apoi să-l coloreze în 
funcție de starea lor de spirit. La sfârșitul activității, cereți elevilor să spună 
în mod voluntar emoțiile sau sentimentele pe care le pun pe propriile roți de 
bicicletă. Ca activitate secundară, pentru o altă clasă (de preferință clasa 
de artă), aceste roți pot fi utilizate pentru a crea un afiș sau poster pe care 
le poate posta pe peretele clasei. Elevii vor fi foarte mândri de roțile pe care 
le-au creat.

Sugestii suplimentare, media, link-uri utile 
Silueta roții de pe orice site de pe internet poate fi utilizată pentru activitate.
Emoticonuri ale sentimentelor de bază: https://www.twinkl.com.au/resource/emoji-emotion-cards-au-t-10003409  
Impresii

Video despre cartea de artă
„Eu și bicicleta mea”
vezi „Materiale suplimentare”


