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

Modulul: 
Concurs de ciclism

Grup țintă:
7-10 ani

Discipline: Educație fizică
Subiect: Concurs de biciclete
Durata: 2-3 ore
Material: indicatoare rutiere, diplome, premii

Domenii de conținut (conf. pro-
gramei) / Principalele domenii 
cheie:
• Sport, Educație fizică

Descriere: 
Cunoașterea regulilor de circulație atunci când suntem pe o bicicletă este salvator de viață. Așadar ar 
trebui să practicăm cu elevii noștri în școală și să le oferim distracția unei competiții de ciclism. Pe lângă 
divertismentul sau distracția acestei activități, îi putem învăța și deprinderile sociale de bază. Vor fi mai 
motivați, își vor putea îmbunătății abilitățile de a lua decizii și de rezolvare a problemelor. Acest concurs de 
biciclete este foarte bun pentru a-i învăța pe elevii noștri să-și atingă obiectivele.   

Cerințe de învățare:  
Elevii 
• trebuie sa cunoasca regulile de circulatie si indicatoarele si instruc-
tiunile

Obiective de învățare/Competențe așteptate: 
Elevii 
• să învețe cum să folosească în siguranță bicicleta pe drumurile 

publice
• să își dezvolte abilitățile coopetitive



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 - Ca activitate de start, înainte de concurs, puteți reîmprospăta 
indicatoarele rutiere și regulile de circulație cu elevii dvs. urmărind un scurt 
videoclip împreună cu aceștia.

Activitatea 2 - Grupăm elevii după diferite vârste (clasele Pregătitoare-I-II, 
clasele  III -IV) 
• creăm un traseu de trafic sau  un câmp de competiție cu indicatoare ru-

tiere. Cel mai bun loc pentru aceasta este în curtea școlii sau pe terenul 
de sport, eventual putem face traseul și într-un parc. 

• Fiecare elev trebuie să parcurgă terenul de competiție mergând cu 
bicicleta cu cele mai puține greșeli posibile (fără încălcarea regulilor de 
circulație) și ajungând la linia de sosire cât mai repede.

• Trebuie să stabilim un sistem de punctare. Fiecare greșeală legată de 
regulile de circulație va adăuga 5 secunde la ultima oră (punctaj) a ele-
vului. De exemplu, dacă un elev parcurge câmpul în 2 minute și 5 secun-
de, dar comite 2 greșeli de regulă de circulație, adăugăm 10 secunde la 
timpul de concurs al elevului și acesta va avea un timp final de 2 minute 
și 15 secunde.

• primii 3 sau 5 elevi care au mai puțin timp final vor fi castigatorii. 

Activitatea 3 – Ca activitate finală trebuie să premiați  elevii și să evaluați 
împreună cu aceștia activitatea!
SFATURI: Dacă doriți să premiați mai mulți elevi, puteți lua primii 10 elevi 
cu mai puțin timp final sau puteți stabili orice altă regulă. Cel mai impor-tant 
lucru este să încurajăm elevii să participe la concurs!

Elevii 
• dezvoltarea 

abilităților sociale, 
concurând între ele 
într-un mod echitabil

• dezvoltarea  încrede-
rii în sine

• aplicarea 
cunoștințelor practice 
proaspăt învățate

• aflați mai multe 
despre regulile de 
circulație

Echipament de 
siguranță (cască, 
genunchiere, cotieră 
etc.).
Indicatoare de 
circulație
Diplome, premii, 
biciclete (fiecare 
elev își va aduce 
propria bicicletă sau 
se poate împrumuta 
reciproc).

Sugestii suplimentare, media, link-uri utile
Dacă nu aveți indicatoare rutiere, atunci puteți descărca unele imprimabile.  
Videoclip despre indicatoarele rutiere: https://www.youtube.com/watch?v=fbOlkrzYmnc
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