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Bicicleta și siguranța rutieră 
Partea 5



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

Modulul: 
Bicicleta și siguranța rutieră - Partea 5

Grup țintă:
7-10 ani

Discipline: Studii sociale, Dezvoltarea personalității, Arte, Literatură
Subiect: Istoria bicicletei 
Durata: 1’
Material: videoclipuri despre bicicletă, poster (afiș) 

Domenii de conținut (conf. pro-
gramei) / Principalele domenii 
cheie:
• Arte
• Tehnologie
• Studii Sociale (Istorie) 
• Limba: engleză
• Muzică

Descriere: 
În zilele noastre bicicleta este una dintre cele mai populare mijloace de transport și nu doar, este, de ase-
menea, o sursă de distracție, mai ales în viața tinerei generații. Oamenii folosesc bicicletele din diverse 
motive: a merge la lucru, a face sport sau ca activitate de agrement etc. Este important ca elevii noștri să 
fie conștienți de importanța bicicletei, iar învățarea istoriei ciclismului este un început foarte bun pentru a 
crește interesul elevilor și pentru a-i motiva. Ei ajung să știe mai multe despre acest obiect minunat, și vor 
să-l folosească pe acesta zi de zi.   

Cerințe de învățare:  
Elevii 
• cunoștințe generale despre ciclism și biciclete

Obiective de învățare/Competențe așteptate: 
Elevii 
• să își îmbogățească cunoștințele despre istoria bicicletei
• să își îmbunătățească competențele lingvistice
• să își îmbunătățească abilitățile 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

Faza 3
Activitatea 
finală (fixarea)

Activitatea 1 (10-15 minute) – Aceasta este o activitate de bază sau 
introductivă. Este recomandabil să faceți mai întâi această activitate și orice 
altă activitate poate urma după aceasta. Celelalte activități sunt interschim-
babile. 
Profesorul cântă un cântec despre bicicletă și începe o conversație ghidată 
despre ciclism și bicicletă. SFATURI/ Exemplu de întrebări pe care profeso-
rul le poate pune: Ce credeți, când au folosit oamenii bicicleta pentru prima 
dată? Care țară a folosit prima bicicleta? Cine crezi că a folosit prima dată 
acest vehicul? De ce crezi că oamenii au început să-l folosească? Crezi că 
a fost un mijloc de transport costisitor? A fost ușor de utilizat? Crezi că ave-
au reguli de circulație pentru folosirea bicicletei în acel moment? Puteți numi 
avantajele și dezavantajele bicicletei? etc.
SFATURI pentru cântece: Pentru cântece despre biciclete, puteți alege în 
funcție de vârsta elevilor, dar la secțiunea Impresii puteți găsi, de aseme-
nea, câteva sugestii.

Activitatea 2 (10-15 minute) -Profesorul prezintă un videoclip despre isto-
ria bicicletei și apoi are loc o discuție ghidată despre acest subiect. Atrage 
atenția elevilor asupra formei bicicletei și asupra modului în care aceasta a 
evoluat între secolele XVIII și XXI. 

Activitatea 3 (15-20 minute) - Ca activitate finală a lecției, elevii pot lucra în 
grup și pot pregăti un poster (afiș) despre evoluția sau istoria bicicletei. Pro-
fesorul poate tipări imagini din diapozitivele videoclipurilor, dar o altă idee 
bună este, de asemenea, să aibă diferite imagini imprimate despre diferite 
biciclete de diferite vârste. 

Elevii 
• află mai multe des-

pre istoria mersului 
cu bicicleta și a cic-
lismului

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

Imagini imprimabile 
despre biciclete și 
ciclism, echipamen-
te pentru arte și 
meserii, videoclipuri 
despre istoria bicic-
letelor și cântece 
despre biciclete



Sugestii suplimentare, media, link-uri utile 
Cântece pentru biciclete: Shonen Knife: Ciclismul este distractiv   https://www.youtube.com/watch?v=nnQzyfYEs78 
Queen: Bicycle Race  https://www.youtube.com/watch?v=GugsCdLHm-Q 
Mungo ‚s Hi Fi: Bike Rider Ft Pupajim  https://www.youtube.com/watch?v=4oUxPnrXNk 
Max Miller:Let’s have a ride on your bicyle  https://www.youtube.com/watch?v=RMPyIsybk4U 
Videoclip pentru activitatea 2: https://www.youtube.com/watch?v=rNbUS6R64Fk; https://www.youtube.com/watch?v=E-U02-RWUPc 

Impresii

Un poster (afiș)
creat de elevi în
timpul activității


