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Пат до училиште  
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Ride and Smile
Едукативни активности 
за свесност за животната 
средина 

Модул 1: 
Велосипед: Пат до училиште 

Целна група:
8 - 9  години

Предмет(и): Општествени науки, Математика, Уметност, Историја
Тема: Велосипед: Патот до училиште
Времетраење: 25 часа 
Материјали: Работни листови
Области на содржина (според 
наставна програма) / 
Главни клучни области:
• Природа и животна средина
• Тело и здравје
• Технологија, дигитална 

технологија и работа
• Демократија и општество

Опис:
Tемата „Начини до училиште“ беше развиена на два различни начини. Ова е еден од нив.
За да се подобрат условите за урбана мобилност, важна е употребата на велосипедите, кои се 
најлесни за употреба, а и средства за транспорт што најмалку загадуваат. Запознајте ја историјата 
на велосипедот од неговиот почеток и пронајдок. Сообраќајно образование и одржлива мобилност.

Предзнаења: 
Учениците 
• треба да ги знаат имињата на различните средства за 

транспорт
• да можат да најдат места во атлас или дигитална мапа 

Цели на учењето / Очекувани компетенции: 
Цели на учењето
• Пребарување и учење за историјата на велосипедот;
• Разбирање на неговата еволуција
• Знаење и разбирање на деловите од велосипедот и нивната 

функција
• Преведување и учење за деловите на велосипедот на англиски 

(интердисциплинарни активности).
• Разбирање на важноста за употребата на велосипедот при 

патување, да се подобри здравјето и животната средина.



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 

Фаза 1: 
Започнување
Вовед 
Приказната за 
велосипедот

• Отворете дискусија за велосипедот и неговата приказна.
• Набљудување на цртежот за првиот велосипед на Леонардо Да 

Винчи 
• Истражување на податоците за еволуцијата на велосипедот од from 

the „Velocifero“ до велосипедот што го знаеме денес.

• Учениците 
истражуваат 
текстови и 
веб сајтови 
да пронајдат 
информации и да 
ја реконструираат 
историјата на 
велосипедот.

• Тие ги научија 
имињата со кои 
ова средство 
било нарекувано 
според историскиот 
период и нивните 
карактеристики.

• Тие ги разбраа 
употребите на 
велосипедот 
според неговите 
карактеристики.

  
Билборди за 
приказната за 
велосипедот.

Дополнителни совети, медиа, корисни линкови
https://youtu.be/-ftHWtwSGZ0
https://youtu.be/JpuoetU_JWg
https://youtu.be/py8sgHZyMD4
https://www.focusjunior.it/tecnologia/invenzioni/chi-ha-inventato-la-bicicletta/ 



Впечатоци



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 

Фаза 2: 
Делови од 
велосипедот

• Набљудување на велосипедот и неговите делови
• Разбирање на важноста на секој дел и неговата функција 
• Превод на термини на англиски

• Учениците да ги 
идентификуваат 
вистинските 
термини за 
различните делови 
на велосипедот 
на италијански и 
англиски и да ги 
научат функциите 
на секој од нив.

Цртежи на 
велосипедот
Дискусија за 
различните 
термини
Постери и 
претставување на 
велосипедот со 
различни видови 
на материјали.

Додатни совети, медиа, корисни линкови
https://youtu.be/qX2E1Cfn4cU

Впечатоци



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 

Phase 3
Фаза 3: 
ОДРЖЛИВA
МОБИЛНОСТ:
Важноста на 
употребата на 
велосипеди 
за здравјето 
и животната 
средина

• Отворена дискусија за животната средина.
• Дискусија за загадувањето на воздухот произведено од различни 

транспортни средства
• Идентификувајте ги средствата и начините што се користат за 

движење од дома до училиште, во соседството и во градот
• Анализирајте и идентификувајте начини да се интервенира за 

подобрување на здравјето на животната средина и луѓето

• Учениците имаа 
моменти на 
учење и дискусија 
за аспектите и 
ефектите што 
може да ги има 
загадувањето врз 
здравјето на луѓето 
и планетата.

• Тие ги истражуваа 
средствата што тие 
и нивните семејства 
ги користат за 
да се движат низ 
населбата и градот.

Статистички 
анкети
Креирање на 
идеограми и 
хистограми

Додатни совети, медиа, корисни линкови:
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Mobilit%C3%A0_sostenibile#:~:text=L‘espressione%20mobilit%C3%A0%20sostenibile%20indica,l‘inquinamen-
to%20atmosferico
https://youtu.be/TVW1Fe4OKI8



Впечатоци



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 

Фаза 4: 
Одделение 3A 
-4A

СТОП 
ЕМОТИКОН

• Да се знае стоп емотиконот и фазите на реализација.
• Да се зајакнат креативните, уметничките и експресивните вештини: 

да се знае како да ги координирате техниките за рачно производство 
преку дигитални алатки (на пр. производство на едноставни 
комплети со хартија или рециклирани материјали, цртање и сечење 
на нив)

• Преземете ја 
апликацијата што се 
користи на вашиот 
уред; користете 
ја апликацијата 
„Stop Mo“ за да 
правите анимирани 
филмови од 
фотографии.

Фотографии, 
цртежи, бои, 
камера,…..

Дополнителни линкови, медиа, корисни линкови
https://www.youtube.com/watch?v=7nsSaneA9m0




