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Ride and Smile - 
Едукативни активности за 
подигање на еколошка свест

Модул:
Попис на сообраќајот/броење

Таргет група:
7-14

Предмет(и): Примарни науки и општествени науки, Математика, уметност.
Тема:  Сообраќајно броење, Анкета во соседството/областа (велосипедски патеки и рути)
Времетраење: 5 часа
Материјал: Работни листови “Сообраќаен попис“ 

Области и содржини 
(курикулум) Област:
• Природата и животната 

средина
• Тело и здравје
• Технологија, дигитална 

технологија и работа
• Демократија и општество  

Опис: 
Броењето на сообраќајот вообичаено се врши или автоматски (со инсталирање на привремен или 
постојан електронски уред за снимање сообраќај), или рачно од набљудувачи кои визуелно го бројат 
и снимаат сообраќајот на рачен електронски уред или броење. Броењето на сообраќајот може да се 
користи од локалните совети да идентификуваат кои правци се користат најмногу и да го подобрат 
тој пат или да обезбедат алтернатива доколку има прекумерен сообраќај. Исто така, некои теренски 
работи по географија вклучуваат број на сообраќај. Пребројувањето на сообраќајот ги обезбедува 
изворните податоци што се користат за пресметување на годишниот просечен дневен сообраќај, 
што е вообичаен индикатор што се користи за претставување на обемот на сообраќајот. Бројките на 
сообраќај се корисни за споредување на два или повеќе патишта, а исто така може да се користат 
заедно со други методи за да се открие каде се наоѓа централната деловна област на населбата.

Предзнаења: 
Учениците
• ги знаат имињата на различните средства и начини на 

транспорт
• можат да најдат места во атлас или дигитални мапи
• ги знаат категориите на возила
• Проблеми со одржливост (општо знаење)

Учениците можат
• да научат за „патниот сообраќај“
• да ги научат сообраќајните знаци
• да откријат безбедни и небезбедни патишта/средина
• да го презентираат и дискутираат за нивниот резултат
• да ги класифицираат категориите на возила
• Проблеми со одржливост (глобални промени, емисии на 

стакленички гасови (GHG))



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 
Фаза 1: 
Започнување
Вовед

Почетна активност - Прво треба да се разјасни што се подразбира под 
поимот „патен сообраќај“. Терминот може да се дефинира како возила 
што се движат по јавен автопат. Во оваа фаза треба да се разјасни 
значењето на зборот „патен сообраќај“:
1. движењето (како на возила или на пешаци) по траса.
2. луѓе или стоки што се превезуваат со воз, чамец или авион или 
минуваат по пат, река или воздушен пат.
3. дејноста на превоз на патници или стоки туристичкиот сообраќај.
4. бизнисот за купување и продавање: трговија.
За време на оваа активност на учениците им се прикажуваат слики од 
различни начини на транспорт.

Главна активност - Учениците гледаат Power Point презентација за 
„патниот сообраќај“. Откако ќе ја гледаат презентацијата, тие треба 
да бидат способни да разликуваат различни видови сообраќај како 
што се: тешко моторно возило (на пример, автомобил, камион), друго 
возило (на пример, мопед, велосипед) и пешак. На крајот тие треба да 
бидат способни да разликуваат различни транспортни средства и да ги 
именуваат.
Завршна активност

„Текстуална порака“ - Учениците играат во парови. Учениците си 
пишуваат шифрирани пораки со тоа што ги изоставуваат самогласките 
во зборовите и користат единечни букви или бројки како дел од 
пораката. Примачот ја дешифрира пораката и ја запишува целосно, 
а потоа одговара во код. Учениците треба да напишат за различни 
категории поврзани со патниот сообраќај на пример „Јас и мојот 
велосипед на пат кон училиште“ (оваа категорија може да се смени).
Ученик А: Здрв Џн. Шт првш псл члшт?  Здраво Џон. Што правиш после 
училиште?
Ученик Б : Взм с влспд дм.  Возам со велосипед дома.
Ученик А: Дл ј ств кцгт?  Дали ја стави кацигата?

Учениците можат: 
• да ги разликуваат 

различните 
транспортни 
средства и можат 
да ги именуваат.

• да ги разликуваат 
различните видови 
сообраќај како што 
се: тешко моторно 
возило (на пр. 
автомобил, камион), 
друго возило (на пр. 
мопед, велосипед) 
и пешаци.

  

• Слики од 
различни 
видови 
сообраќај

• Power point 
презентација 
на тема „Патен 
сообраќај“

(Методот што се 
користи е учење 
со дискусија и 
е погоден и за 
индивидуална и 
за групна работа, 
во рок од 20-25 
минути)



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 

Фаза 2: 
Сообраќајни 
знаци

Почетна активност
Во оваа фаза на учениците им се презентираат слики од сообраќајни 
знаци. Безбедноста на велосипедистите во сообраќајот е поделена 
и е взаемна одговорност на сите, но пред се одговорност на 
велосипедистите како ранлива категорија учесници во сообраќајот.
Откако ќе бидат претставени сообраќајните знаци, учениците го 
запомнуваат значењето на секој претставен знак.

Главна активност
„Што значи тоа?“
Постапка: Поделете го часот во две групи.
Секоја група добива по пет сообраќајни знаци. Секоја група треба да 
го објасни секој сообраќаeн знак, а потоа обидете се да измислите 
приказна. Пример: Одев по патот кога видов две коли како се судираат. 
Еден возач не го видел знакот за стоп!

Завршна активност
Цртеж на грбот
Учениците работат во парови. Ученикот А со прстот црта сообраќаен 
знак на грбот на партнерот. 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
• Со оваа активност 

учениците ќе се 
запознаат со некои 
од сообраќајните 
знаци кои се клучни 
за одржување 
на безбедноста 
во сообраќајот, а 
тоа ќе се направи 
со визуелно 
и практично 
учење, како и 
со перцепција и 
меморија, како 
индивидуална и 
групна работа и во 
рамките на 30-40 
минути.

• испечатен 
примерок 
од целата 
активност за 
секој ученик.

(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 3: 
Класифика-
ција на 
возилата

Почетна активност
Учениците играат во групи од по тројца. Подгответе и дајте на секоја 
група 5 картички со зборови. Зборот на секоја картичка е збор со 
мешани букви. Групите се обидуваат да го најдат зборот користејќи ги 
сите букви од зборот на картичката.
Пример: крта – трка, стоп-потс, ледови – делови, воз – зов, товабилом – 
автомобил, ловепедис – велосипед….

Главна активност
Ова е активност на внатрешен/ надворешен простор. Треба да се следи 
сообраќајот и да се снима она што се гледа. Сите возила треба да се 
бројат според следниот систем за класификација на возила:
Категорија А: Моторни возила со не повеќе од 3 тркала.
Категорија Б: Патнички и лесни товарни возила.
Категорија В: Стоковни патни возила Категорија Г: Моторни автобуси, 
минибуси, автобуси и тролејбуси.

Ако наставникот одлучи да остане во училницата, учениците гледаат 
видео од прометните сообраќајни улици и се обидуваат да ги откријат 
возилата што ги гледаат. Потоа, на работен лист ги категоризираат 
возилата според категориите (A, B C ).
Завршна активност
Дискусија за различни начини на транспорт и категории на возила.

Учениците можат 
• Да ги 

класифицираат 
возилата во 
категории

• Да на научат 
за возилата и 
различните начини 
на транспорт. 

Листови, молив/
пенкало

(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 4: 
Истражување 
на мојата 
околина 
предизвик

Почетна активност
„Избор на правилен транспорт до целта додека се грижи за животната 
средина“
Наставникот му дава одредена локација на ученикот. Наставникот: 
Како можеме да стигнеме до градската банка? Учениците разговараат 
за различните начини како да стигнат таму и исто така коментираат за 
најеколошкиот начин на транспорт.

Главна активност
Наставникот им објаснува на учениците дека оваа активност е за 
подобро запознавање на околината. Со доделување на одредена 
локација со почетна точка, студентите ќе треба да истражат и да 
откријат до каде е и како да стигнат до одредена локација. (велосипед, 
автобус, воз...). При изборот на превоз автомобили треба да се 
избегнуваат. Учениците треба да ја користат апликацијата Quick Cap-
ture. Тие треба да ги користат и да ги пријават своите резултати. Ова е 
повеќе како задача дадена од наставникот на учениците и може да се 
направи за 15 минути.

Завршна активност
“Како можеме да стигнеме до Франција?”
Учениците работат во парови и си поставуваат прашања поврзани со 
различни места/земји/градови во светот и различните начини да стигнат 
таму.

Учениците можат 
• да ја измерат 

дистанцата
• да го изберат 

правилниот 
транспорт до целта 
додека се грижат за 
животната средина

Листови, молив/
пенкало

(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 5: 
Пат до 
училиште

Почетна активност
Учениците имаат задача да ја пополнат табелата во која ќе треба да 
внесат како стигнале до училиште, колку време им требало, колку 
далеку е...

Главна активност
Учениците пишуваат есеј за тоа како стигнале на училиште. (помладите 
ученици можат да додаваат слики).

Завршна активност
“Pictionary”
Наставникот му кажува на еден ученик збор (возило/сообраќаен знак/
дел од велосипед/улица/место во град). Ученикот го објаснува зборот 
со цртање цртеж на таблата. Учениците го погодуваат зборот.

Учениците можат
• да ги запознаат 

бенефитите од 
користење на 
различните типови 
на транспорт

• да бидат свесни за 
животната средина.

Работни листови, 
молив/пенкало

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


