
Temat numer 8: 

„Bezpieczny rowerzysta i rolkarz” 
Cel ogólny:  
 poznanie przez dzieci zasad bezpiecznego korzystania z roweru, deski oraz rolek”.  

Cele operacyjne – dziecko:  
 uczy się oceniać postępowanie bohaterów,  
 kojarzy przyczynę i skutek,  
 wysuwa wnioski z treści opowiadania,  
 zna zasady bezpiecznej jazdy na rolkach i desce,  
 orientuje się, jakie elementy ochronne wchodzą w skład wyposażenia rowerzysty,  
 zna zasady poruszania się dzieci na  rowerze po jezdni,  
 potrafi tworzyć zbiory przedmiotów, których elementy spełniają określony warunek,  
 umie współpracować z partnerem i grupą,  
 stara się estetycznie wykonać pracę.  

Metody pracy:  
 metoda przekazu wiedzy,  
 metody aktywizujące,  
 metoda zadań stawianych do wykonania.  

Formy pracy:  
 forma zbiorowa, 
 forma indywidualna.  

Środki dydaktyczne:  
- historyjka pt. 'Nieposłuszny Krzyś”,   
- laski gimnastyczne,  
- dwie długie skakanki lub sznurki,  
- kask, ochraniacze na kolana i łokcie, bidon, inne przedmioty – kilka sztuk,  
- plansze edukacyjne pt. 'Bezpieczny rowerzysta”, „Bezpieczny rolkarz”,  
- karty pracy, pocięte na części obrazki rowerzysty – tyle, ile dzieci,  
- plastelina fluorescencyjna i zwykła,  
- kredki, farby akwarele.  

  Sytuacja dydaktyczno – wychowawcza: 
1. Powitanie – dzieci witają się poszczególnymi częściami ciała np. nos z nosem, łokieć z 

łokciem. 
2.  Dzieci siadają wokół nauczycielki, która prosi je, o wysłuchanie historyjki pt. 

„Nieposłuszny Krzyś”: 
Krzyś dostał na urodziny rower. Babcia dokupiła mu kask i ochraniacze. Chłopiec bardzo 
chciał od razu na nim pojeździć, ale na dworze zrobiło się już ciemno i tata obiecał, że pójdą 
razem na rower następnego dnia. Kiedy nazajutrz Krzyś wrócił z przedszkola, taty ani mamy 
jeszcze nie było w domu. Babcia była zajęta przygotowywaniem obiadu, więc Krzyś 
postanowił sam  wypróbować nowy rower. Bardzo mu się spieszyło, dlatego zlekceważył 
rady taty i nie założył kasku i ochraniaczy. Wyprowadził rower na ogród        i zaczął jeździć. 
Początkowo jeździł bardzo ostrożnie. Kiedy zobaczył za płotem swojego kolegę Jarka, 
zaprosił go, ponieważ chciał mu pokazać swój nowy, czerwony rower. Nawet pozwolił się 



Jarkowi na nim przejechać. No a potem, Krzysiu zaczął jeździć coraz szybciej i wtedy stało 
się! Na ostrym zakręcie stracił równowagę i  przewrócił się. Bardzo bolało go kolano, z 
którego leciała krew.  Z płaczem wrócił do domu. Babcia opatrzyła chłopcu ranę, ale kolano 
tak bardzo go bolało, że nawet nowy rower przestał go cieszyć. 
3. Dzieci opowiadają historyjkę własnymi słowami, próbując jednocześnie odpowiedzieć na 

pytania:  
„Czy Krzyś postąpił dobrze?”, „Co chłopiec zrobił niewłaściwie?”, „Jak można by uniknąć 
skaleczenia?”  
„Jakie gorsze nieszczęście mogłoby przydarzyć się Krzysiowi?” 
4. Zabawa ruchowa „Tandemy”.  
Nauczycielka tłumaczy dzieciom, że tandemy są to rowery dla dwóch osób. Dzieci dobierają 
się parami. Pierwsze dziecko w parze otrzymuje laskę  gimnastyczną- kierownicę, drugie 
chwyta kolegę w pasie           i tworzą jeden tandem. Na sali za pomocą skakanek jest 
wyznaczona trasa, po której mogą poruszać się rowery. Przy dźwiękach tamburyna rowery 
ruszają i pokonują wyznaczoną trasę. Trudność polega na tym, że partnerzy muszą 
dostosować do siebie rytm kroków, aby nie „rozerwać” się oraz żeby nie wypaść z trasy. 
Kiedy tamburyn przestaje grać następuje zamiana ról. 
5. Dzieci tworzą koło i siadają. Nauczycielka rozkłada na dywanie różne przedmioty, pośród 

których znajdują się akcesoria niezbędne dla rowerzysty: kask, ochraniacze, odblaski, 
dzwonek, bidon oraz przypadkowe przedmioty. Na podłodze ułożone są dwie pętle. 
Nauczycielka prosi dzieci, aby do jednej pętli włożyły przedmioty, które będą potrzebne 
rowerzyście. W drugiej pętli znajdą się natomiast akcesoria, które są dla rowerzysty 
nieprzydatne np. wazonik, pluszak, płyta CD itp. Dzieci są proszone  o uzasadnienie 
swojego wyboru.  

6. Prezentacja kolorowych plansz edukacyjnych pt. „Bezpieczny rowerzysta”, „Bezpieczny 
rolkarz”           i wspólne z dziećmi omówienie ich. Wysunięcie przez dzieci wniosków, że 
kask i ochraniacze są potrzebne nie tylko do jazdy na rowerze. Powinny one również 
wchodzić w skład wyposażenia osób, które jeżdżą na rolkach i desce.  

Wspólne ustalenie zasad bezpiecznej jazdy na rowerze, rolkach i desce:  
 zawsze zakładamy kask i ochraniacze, 
 po jezdni na rowerze jeżdżę wyłącznie pod opieką dorosłych, znajduję się przed nimi 

– z przodu, poruszamy się wtedy prawą stroną jezdni i mamy elementy odblaskowe, 
 na rolkach i desce jeżdżę wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych!  

7. Zabawa ruchowa „Jazda figurowa”.  
Dzieci przy dźwiękach muzyki naśladują jazdę na rolkach. Kiedy muzyka zostaje wyciszona i 
pada hasło: „figury”, dzieci zatrzymują się i starają się wykonać jak  najbardziej 
wymyślną figurę. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.  
8. Karta pracy pt. „Rolkarz”.  
Zadaniem dzieci jest pokolorowanie wyłącznie tych elementów w stroju rolkarza, które 
zapewniają mu bezpieczeństwo podczas jazdy. 
9. Zabawa artykulacyjno – ilustracyjna „Szybki jak....”.  
Nauczycielka wyjaśnia dzieciom, że zabawa polega na ilustrowaniu określeń odpowiednim 
ruchem               i dźwiękiem. Zabawę rozpoczyna nauczycielka, mówiąc  np. „szybki 
jak wiatr”. Dzieci poruszają się po sali naśladując gestem i odgłosem mocno wiejący wiatr. 



Następne określenie podaje chętne dziecko, np. „szybki jak motocykl” i ponownie wszystkie 
dzieci naśladują odgłosy oraz jazdę motocykla. Zabawę kontynuujemy tak długo, aż 
wyczerpią się pomysły. 
10. Praca plastyczna „Bezpieczny rowerzysta”.  
Każde dziecko otrzymuje pocięty na cztery części obrazek rowerzysty. Zadanie  dzieci polega 
na złożeniu   i przyklejeniu ilustracji na kartkę. Następnie odblaskowe  elementy w stroju 
rowerzysty dzieci wyklejają fluorescencyjną plasteliną, a  pozostałe elementy zapewniające 
rowerzyście bezpieczeństwo (kask, ochraniacze) plasteliną zwykłą. Natomiast całą postać 
rowerzysty kolorują kredkami lub zamalowują akwarelami.  
Komentarz:  
Inną propozycją pracy plastycznej może być zaprojektowanie własnych elementów 
odblaskowych.  
Oczekiwane rezultaty:  

1) wiedza na temat bezpiecznych miejsc do jazdy na rowerze, rolkach i desce,  
2) poznanie niezbędnych rekwizytów wyposażenia, zapewniających bezpieczeństwo 

rowerzyście, rolkarzowi oraz osobom korzystającym z deski, 
3) znajomość przepisów dotyczących jazdy dzieci na rowerze po jezdni.  

 


