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Ride and Smile - 
Едукативни активности за 
подигање на еколошка свест

Модул:
Велосипедски натпревар

Таргет група:
7-10

Предмет(и): Физичко образование
Тема: Велосипедски натпревар
Времетраење: 2-3 часа
Maтераијал: патни знаци, дипломи, награди 

Области и содржини 
(курикулум) Област:
• Спорт, ФО (Физичко 

образование)  

Опис: 
Познавањето на сообраќајните правила кога возиме велосипед може да спаси живот, па зошто да не 
вежбаме со нашите ученици во училиштето и да им понудиме забава со велосипедски натпревар. 
Покрај разонодата или забавата од оваа активност, можеме да ги научиме и на основните социјални 
вештини. Покрај тоа што ќе се чувствуваат мотивирани, тие исто така можат да ги подобрат своите 
вештини за одлучување и решавање проблеми. Овој велосипедски курс или натпревар е многу 
добар за да ги научиме нашите студенти да ги постигнат своите цели.  

Предзнаења: 
Учениците
• Мора да ги знаат сообраќајните знаци, правила и насоки

Очекувани ефекти : 
Учениците 
• да научат како да ги користат нивните велосипеди на безбеден 

начин.
• да ги развијат нивните компетитивни вештини.



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 
Фаза 1
Почетна 
активност

Фаза 2
Главна 
активност

Фаза 3
Завршна 
активност

Aктивност 1 - Како активност за загревање, пред натпреварот можете 
да се потсетите за сообраќајните знаци и сообраќајните правила со 
вашите ученици гледајќи кратко видео заедно со нив.

Aктивност 2 - Правиме различни возрасни групи (1-2 одделение, 3-4 
одделение)
• креираме сообраќајна рута или натпреварувачки терен со 

сообраќајни знаци. Најдоброто место за него е училишниот двор или 
спортското игралиште, евентуално паркот.

• Секој ученик треба да помине низ натпреварувачкиот полигон 
возејќи го својот велосипед со најмалку можни грешки (прекршување 
на сообраќајните правила) и пристигнување до целта најбрзо што 
може.

• Мораме да поставиме бодовен систем. Секоја грешка во 
сообраќајните правила ќе додаде 5 поени на последното време 
(резултат) на ученикот. На пр. Ако ученикот помине низ теренот за 2 
минути и 5 секунди, но направи 2 грешки во сообраќајните правила, 
додаваме 10 секунди на времето на ученикот и тој/таа ќе има 
финално време од 2 минути и 15 секунди.

• победници ќе бидат првите 3 или 5 ученици кои имаат помало 
финално време. 

Aктивност 3 – Како завршна активност треба да ги наградите вашите 
ученици и заедно со нив да ја оценувате активноста!
СОВЕТИ: Ако сакате да наградите повеќе студенти, можете да ги 
земете првите 10 студенти со помалку финално време или можете 
да поставите кое било друго правило што го сакате. Најважно е да се 
поттикнат учениците да учествуваат на натпреварот!

Учениците можат 
• да ги развијат 

нивните социјални 
вештини, 
натпреварувајќи се 
помеѓу себе на фер 
начин

• да ја развијат 
нивната 
самодоверба

• да го применат 
практичното знаење 
што го научиле

• да научат повеќе 
за сообраќајните 
правила

Безбедносна 
опрема (шлем, 
штитници за 
колена, штитници 
за лактот итн.).
Сообраќајни знаци
Дипломи, награди, 
велосипеди 
(секој ученик ќе 
си донесе свој 
велосипед или ќе 
може да си позајми 
еден на друг).

Дополнителни совети, медиа и корисни линкови
Ако немате сообраќајни знаци, тогаш можете да преземете некои од нив за печатење.
Видео за сообраќајните знаци: https://www.youtube.com/watch?v=fbOlkrzYmnc



Впечатоци


