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Велосипедот и безбедност при возење
Дел 5



Ride and Smile - 
Едукативни активности за 
подигање на еколошка свест

Модул:
Велосипедот и безбедност при возење - Дел 5

Таргет група:
7-10

Предмет(и): Општествени науки, Развој на личноста, Уметност, Литература
Тема: Историјата на велосипедот
Времетраење: 1’
Материјали: Видеа за велосипеди, постери 

Области и содржини 
(курикулум) Област:
• Уметност
• Технологија
• Општествени науки 

(Историја) 
• Јазици (Англиски)
• Музика  

Опис: 
Велосипедот во денешно време е едно од најпопуларните превозни средства и не само тоа, тој 
е и извор на забава, особено во животот на младата генерација. Луѓето користат велосипеди од 
различни причини: одење на работа, спортување или како активност во слободното време итн. 
Нашите ученици треба да бидат свесни за важноста на велосипедот и неговата историја што е многу 
добар почеток да го подигне интересот на учениците и да ги мотивира. Тие дознаваат повеќе за оваа 
прекрасна алатка со цел да ги натераат да сакаат да ја користат секојдневно.   

Предзнаења: 
Учениците
• елементарно познавање на велосипедизмот и велосипедите

Очекувани ефекти : 
Учениците 
• Знаат повеќе за историјата на велосипедот
• Подобрени јазични вештини
• Подобрени уметнички вештини



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 

Фаза 1
Почетна 
активност

Фаза 2
Главна 
активност

Фаза 3
Завршна 
активност

Aктивност 1 (10-15 минути) – Наставникот пушта песна за велосипед и 
започнува воден разговор за велосипед и велосипедизам. 
СОВЕТИ/ Пример за прашања што може да ги постави наставникот: 
Што мислите, кога луѓето првпат користеле велосипед? Која земја го 
користела првиот велосипед? Што мислите, кој прв го користел ова 
возило? Што мислите, зошто луѓето почнаа да го користат? Дали 
мислите дека тоа беше скапо превозно средство? Дали беше лесен 
за употреба? Дали мислите дека тогаш имаа сообраќајни правила за 
користење на велосипедот? Можете ли да ги наведете предностите и 
недостатоците на велосипедот итн.
СОВЕТИ за песни: За песни за велосипеди можете да изберете според 
возраста на вашите ученици, но во делот Впечаток можете да најдете и 
неколку предлози.

Aктивност 2 (10-15 минути) – Наставникот покажува видео за историјата 
на велосипедот, а потоа се води дискусија за темата. Таа/тој го 
привлекува вниманието на учениците на обликот на велосипедот и како 
еволуирал велосипедот помеѓу 18 и 21 век.

Aктивност 3 (15-20 минути) – Како завршна активност на часот 
учениците можат да работат во групи и да подготват постер за 
еволуцијата или историјата на велосипедот. Наставникот може да 
испринта од слајдовите на видеата, но друга добра идеја е исто така 
да се испечатат различни слики за различни велосипеди во различни 
возрасти.

Учениците можат 
• да научат повеќе 

за историјата на 
велосипедот и 
велосипедизмот

• -да ги развијат 
нивните социјални 
вештини (слушање 
еден со друг, 
помагање еден со 
друг, соработување 
за време на 
групната работа 
итн.)

Слики за печатење 
за велосипеди и 
велосипедизам, 
опрема за 
уметност и 
занаети, видео 
за историјата 
на велосипедот 
и песни за 
велосипеди



Дополнителни совети, медиа и корисни линкови:
Велосипедски песни: Shonen Knife: Велосипедизмот е забавен https://www.youtube.com/watch?v=nnQzyfYEs78
Кралица: Велосипедска трка https://www.youtube.com/watch?v=GugsCdLHm-Q
Mungo’s Hi Fi: Bike Rider Ft Pupajim https://www.youtube.com/watch?v=4oUxPWnrXNk
Макс Милер: Ајде да се возиме со вашиот велосипед https://www.youtube.com/watch?v=RMPyIsybk4U
Видео за активноста 2: https://www.youtube.com/watch?v=rNbUS6R64Fk; https://www.youtube.com/watch?v=E-U02-RWUPc 
Впечатоци

Постер креиран 
од учениците 
за време на 
активноста


