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Ride and Smile - 
Едукативни активности за 
подигање на еколошка свест

Модул:
Велосипедски курсеви

Таргет група:
6 - 14

Предмет(и): Општествени науки, Математика
Teма: Дневник за мобилност - Анализа на сопствените секојдневни патешествија
Времетраење: 5 часа
Материјал: Работен лист „Дневник за мобилност“ 
Области и содржини 
(курикулум) Област:
• Природа и животна средина
• Тело и здравје
• Технологија, дигитална 

технологија и работа
• Демократија и општество
• Време и промени  

Опис: 
Нашата мобилност најчесто се одвива несвесно, т.е. несомнено. Анализирајќи ја нашата сопствена 
мобилност и онаа на пријателите, родителите и другите возрасни лица во форма на дневник, за 
оваа област треба да се подигне свесноста и на тој начин да послужи како основа за дискусија 
за критичка евалуација на различните начини на транспорт. Генерално, може да се каже дека 
мобилноста сама по себе не е добра или лоша. Без мобилност, средбите и искуствата на нови 
места би биле невозможни или патот до училиште или работа не би бил детектиран. Мобилноста 
е неопходна за општествениот и економскиот живот. Сепак, може да се праша која форма на 
мобилност може да биде одржлива и погодна за климата во однос на изборот на транспортни 
средства. Дневникот за мобилност нуди бројни можности за критичко испитување на ефектите од 
„автомобилското“ општество? Во рамките на една помала студија, може да се испита однесувањето 
на мобилноста или изборот на превозно средство за одреден работен ден. За подетална анализа 
може да се испитаат неколку дена или цела недела. Покрај тоа, мобилноста во слободното време 
за време на викендите е од особен интерес, бидејќи во секторот за слободно време може да 
се забележат различни рути, а понекогаш и значително зголемување на мобилноста. Следниве 
прашања може да се дискутираат во контекст на дискусијата: Кои патувања со автомобил беа 
неопходни? Кои можеле да се направат со други транспортни средства? Какви предности или 
недостатоци би имало ова?

Предзнаења: 
Учениците
• ги знаат имињата на различните начини на транспорт
• можат да пронајдат места во атлас или на дигитални мапи 
• мерење (m, km…)

Оќекувани ефекти : 
• Учениците можат 
• да ги документираат нивните резултатите (во дневник); можат 

да пишуваат дневник за време на даден период.
• да ја истражуваат нивната мобилност
• да ја истражуваат мобилноста на пријателите, родителите и 

другите возрасни.
• да ги презентираат и дискутираат нивните резултати.
• да ги аплицираат знаењето и вештините што ги усвоиле во 

секојдневниот живот



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 

Фаза 1: 
Започнување
Вовед

Почетна активност
Учениците ги редат клупите назад и застануваат во круг во средината 
на собата. Залепете неколку слики од автомобили, камиони, трактори, 
автобуси, возови, чамци, велосипеди, авиони…
Побарајте од учениците да изведат дејство – велејќи „Симон вели ... 
покажува кон камионот/автомобилот велосипедот итн.

Главна активност
Наставникот поставува прашања „Како можеме да стигнеме до 
Франција / Рим / супермаркет / хемичар? Одговори: со авион/
автомобил, автобус/воз…
Наставникот им дава на учениците работни листови со „табли на дрвја“ 
(земја, воздух, вода). Учениците треба да го нацртаат правилното 
возило/начин на транспорт на соодветната табла на дрво. Следно, 
учениците работат во групи. Секоја група добива повеќедимензионална 
загатка со различен вид транспорт.

Завршна активност
Цртање на грб
Учениците работат во парови. Ученикот А црта автомобил/велосипед/
чамец на грбот на партнерот со прстот. Ученикот Б треба да погоди што 
е скицирано. Ако ученикот Б не може да погоди, може да побара од 
ученикот Б да го повтори дејството.

Учениците можат:
• да ги разликуваат 

различните начини 
на транспорт 
и можат да ги 
именуваат.

• да препознаат 
кој транспорт е 
соодветен за да се 
зачува животната 
средина и личното 
здравје.

Транспорт
• Потребни 

материјали: 
печатена 
повеќеди-
мензионална 
сложувалка, 
табли на дрвја 
(воздух, земја, 
вода), пенкало/ 
молив.

(Методот што се 
користи е учење 
со дискусија и 
е погоден и за 
индивидуална и 
за групна работа, 
во рок од 30-40 
минути)



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 

Фаза 2: 
“Quick Captu-
re” Апликација

Почетна активност
Наставникот им поставува прашања на учениците за еколошки превоз. 
Тие разговараат за нивните дневни рутини и како пристигнуваат на 
училиште. Колку често пешачат, возат велосипед или го користат 
автомобилот за превоз.
(Методот што се користи е учење со дискусија и е погоден и за 
индивидуална и за групна работа, во рок од 30-40 минути).

Главна активност
На студентите им е претставена презентација во power point за 
употребата на апликацијата „Quick Capture“. За оваа активност 
учениците треба да носат мобилни телефони. 

Завршна активност
Дискусија за различните начини на транспорт и кои видови на 
транспорт го поддржуваат здравјето на луѓето како и неговите ефекти 
врз животната средина.

Учениците можат
• Да ги измерат 

нивните патувања 
употребувајќи 
ја Quick Capture 
Апликацијата.

• Quick Capture” 
Power Point 
презентација 
(како да се 
логираме и да 
ја користиме)



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 

Фаза 3:
Дневник за 
патување

Почетна активност                                                      
X – збор
Учениците играат во парови. Напишете ја категоријата „Места и превоз“
Учениците запишуваат зборови поврзани со темата. Откако ќе го 
запишат зборот, треба да кажат забавен факт поврзан со тој збор.

Ученик А: Манчестер. Го има најбогатиот фудбалски тим во светот.
Студент Б: Мадрид. Тој е главен град на Шпанија.
Ученик А: Автомобил: најчесто користеното возило.
Ученик Б: Воз: Возовите се придвижуваат со локомотива.
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Играта продолжува додека никој не може да додаде збор користејќи ги 
достапните празни места.

Главна активност
Воведување на дневник за патување и неговите елементи и 
одредување на временскиот период што треба да се пополни. 
Учениците ќе водат дневник за нивните секојдневни движења за една 
недела. По активноста, учениците ќе ги споредат нивните резултати.

Завршна активност
Дискусија за животната средина и загадувањето. 

TУчениците можат: 
• да го пополнат 

дневникот и да 
станат свесни 
за нивните 
постигнувања и 
да се споредат со 
другите.

Дневник за 
патување – 
работни листови



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 

Фаза 4: 
Табла со 
графити

Почетна активност
Кратка дискусија за тоа колку учениците ја употребуваат Quick Captu-
re апликацијата во секојдневниот живот.  Користење на дневници за 
патување за мерење на независната мобилност и активно патување на 
децата – примери и искуства.

Главен дел:
На учениците им се дава работен лист со дневник за патување и им 
се покажува како да го користат. Со пополнување на овој работен 
лист, учениците можат да ги мерат и пишуваат своите патувања со 
велосипед користејќи ја апликацијата Quick Capture.

Завршна активност:
Наставникот им ја презентира „таблата за графити“ или т.н. „Дневник 
за училишна мобилност“ на учениците и им објаснува дека ќе треба да 
ја пополнат таблата за време на паузите или по часовите на крајот од 
секоја училишна недела.

Учениците можат:
• да ги измерат 

нивните патувања 
со велосипед 
употребувајќи ја 
апликацијата Quick 
Capturе

• да користат 
дневници за 
патувања за 
да ја мерат 
индивидуалната 
мобилност на 
децата и активното 
патување, примери 
и искуства.

• Работен лист 
„Дневник за 
патување“ за 
ученици.

•  Графити табли, 
маркери/креди



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 

Фаза 5: 
Транспорт
План за часот

Почетна активност
X – збор

Главна активност
Учениците избираат две дестинации. Една треба да биде многу далеку, 
а другата треба да биде поблиску.

Учениците цртаат две слики: едната ќе го прикаже патувањето до 
нивната далечна дестинација додека другата ќе го прикаже патувањето 
до поблиската.  сликите треба да бидат реални, но креативни. Идејата 
овде е да се осигураме дека ја разбираат практичноста на патувањето. 
На пример, нема да патуваат со автомобил до Австралија!
Прикажи ја завршената работа на учениците низ просторијата.

Завршна активност
Дискутирајте и опишете ги, детално, формите на транспорт, 
идентификувајте неколку современи форми на транспорт и одлучете 
кој е најдобар за конкретни ситуации…
Учениците избираат две дестинации. Човек треба да биде многу 
далеку, а треба да биде поблиску.

Учениците цртаат две слики: едната ќе го прикаже патувањето до 
нивната далечна дестинација додека другата ќе го прикаже патувањето 
до поблиската. Нивните слики треба да бидат реални, но креативни. 
Идејата овде е да се осигураме дека ја разбираат практичноста на 
патувањето. На пример, нема да патуваат со автомобил до Австралија!

Учениците можат
• да опишат во 

детали, форми 
на транспорт во 
минатото.

• да идентификуваат 
неколку модерни 
форми на транспорт 
и да одлучат 
кој е најдобар 
за специфична 
ситуација.

• Хартија за 
цртање

• Боички/обоени 
моливиs

Дополнителни совети, медиа и корисни линкови
https://study.com/academy/lesson/train-facts-lesson-for-kids.html
https://study.com/academy/lesson/how-do-airplanes-fly-lesson-for-kids.html


