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Ride and Smile - 
Едукативни активности за 
подигање на еколошка свест

Модул:
начини како до училиште

Таргет група:
9-10

Предмет(и): Општествени науки, Математика, Уметност, Музика Географија 
Tема: Начини за на училиште - Велосипедските патеки од нашите соништа
Времетраење: 15 часа
Mатеријали: Англиска книга, билборд, листови за цртање, црна табла, монитор со екран на допир и интернет. 
Области и содржини 
(курикулум) Област:
• Природа и животна средина
• Ориентација и запознавање 

со  територијата
• Технологија, дигитална 

технологија и работа, 
• Демократија и општество 

Опис: 
Важноста на велосипедските патеки во нашето општество е истакната во претстојната ера на 
технолошки раст. Додавањето на велосипедски патеки не само што создава здрав, безбеден 
и одржлив начин на живот, но исто така и намалува загадувањето на животната средина и 
воспоставува потреба од програми за споделување велосипеди кои неизбежно ќе бидат растечката 
побарувачка во нашето пренаселено општество. Не само што велосипедските патеки ги прават 
патиштата побезбедни за велосипедистите, туку тие исто така ги намалуваат несреќите и речиси 
судирот меѓу автомобилите.

Предзнаења: 
Учениците треба да го посетат соседството на училиштето со цел 
да се репродуцира областа на карта.
Тие мора да ја познаваат употребата на интернет и Google maps.

Оќекувани ефекти : 
Целите на овој модул се:
• развој на  знаењето на учениците за вокабуларот за 

училишното соседство.
• подобрување на смислата за насока на учениците и знаење за 

училишното соседство
• подобрување на ориентацијата и уметничките способности на 

учениците;
• знаење за значењето на одржливата мобилност за животната 

средина;
• знаење за правилата за патна безбедност.



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 

Фаза 1: 
Почнување
Почетна 
активност
• свесност и 

мерење на 
знаењето

• Пресмету-
вање на 
дистанци 
помеѓу едно 
место до 
друго

• Разбирање 
на важноста 
на 
математич-
кото знаење

Почетна активност
• Наставникот ги прашува учениците како пристигнуваат на училиште.
• Учениците дискутираат како пристигнуваат на училиште

Главна активност
• Учениците ја пресметуваат дистанцата помеѓу нивните домови и 

училиштето.             

Финална активност
• Кога е можно учениците ги употребуваат мониторите да ги направат 

овие анализи вклучувајќи го нивното математичко знаење во 
процесот

Учениците можат да 
користат единици 
мерки за да ја 
пресметаат дистанцата 
помеѓу нивните домови 
и училиштето

  

Дополнителни совети, медиа и корисни линкови:
Google maps веб сајт
Ова искуство може да биде предложено на другите одделенија за да се подигне свесноста на проблеми со животната средина 
или како да се справиме со други теми, користејќи ги истите методолошки алатки.



Впечатоци



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 

Фаза 2: Да 
знаат како да 
ја истражат 
територијата

Почетна активност:  
• Учениците и наставникот одат надвор од училиштето и го 

истражуваат соседството за да најдат: пошта, кафуле, црква, 
продавница, други училишта во областа, библиотека, парк и 
трговскиот центар.                                                                       

Главна активност                                                                                      
• Учениците учат англиски речник Поврзан со местото во кое што 

живеат.

Завршна активност
• Кога е можно студентите можат да ги подобрат нивните способности 

учејќи текст на 

Учениците: 
• можат да го 

користат речникот 
за училишно 
соседство на 
англиски.

• подобрат нивната 
смисла за насока.

• ја зголемат нивната 
свест за животната 
средина.

Дополнителни совети, медиа и корисни линкови
Постои видео за искуството.

Впечатоци
Ова искуство може да биде предложено за други одделенија за да се зголеми свесноста за проблеми со животната средина или за 
справување со други теми, користејќи ги истите методолошки алатки.



Наставен план 
Фази Чекори Очекувања Наставни 

материјали 
Фаза 3:
Користење на 
Интернетот 
за наоѓање 
на вести и 
информации

Илустрирајте 
ги податоците 
добиени од 
набљудувањето 
преку табели, 
мапи, дијаграми 
цртежи.

Да станат добри 
и одговорни 
граѓани.

Почетна активност
• Учениците го користат интернетот за да ја истражат позицијата на  

местата за да ја истражат позицијата на  местата на google-мапс ин
формации                             

Главна активност
• Учениците ги користат податоците за да изградат мапа на 

соседството.

Завршна активност
• Ако учениците забележат недостаток на велосипедски патеки можат 

да одлучат да ги цртежи.  стават на мапата на велосипедските 
патеки од нивните соништа за да ги притиснат Владата и Општината 
да се трудат повеќе и направат инфраструктура за велосипедизам. 

Учениците ги 
вклучуваат и 
нивните соученици 
со инвалдитет 
во кооперативна 
работа. Тие исто така 
подигнуваат свест 
за правилата за 
безбедност на патот. 

Дополнителни совети,медиа и корисни линкови:
Google мапс веб сајт



Впечатоци


