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Prawie każdy młody człowiek w wieku szkoły podstawowej posiada rower.
Niestety nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że do tego, aby bezpiecznie
poruszać się po drodze rowerem potrzebna jest minimalna wiedza z zakresu
przepisów ruchu drogowego. 

Od momentu wprowadzenia do programu przedmiotu technika elementów
wychowania komunikacyjnego istnieje możliwość nauki właściwego zachowania na
drodze, szacunku dla innych uczestników ruchu drogowego, a także uzyskania
dokumentu który jest niezbędny do samodzielnego poruszania się po drodze. Jazda
na rowerze to nie tylko rekreacja i wypoczynek, ale również duża odpowiedzialność,
dlatego realizując elementy wychowania komunikacyjnego w korelacji ze ścieżką
prozdrowotną oraz innymi przedmiotami przygotowuję dzieci szkoły podstawowej do
bezpiecznego korzystania z drogi. Staram się, aby uczniowie naszej szkoły zanim
wyjadą pierwszy raz na wycieczkę rowerową poznali niezbędne przepisy, znaki
drogowe oraz sytuacje niebezpieczne na trasie wycieczki.

Wiadomości teoretyczne uczniowie poznają w klasie zapoznając się z
obowiązkowym wyposażeniem roweru- zgodnym z przepisami o ruchu drogowym,
poznają zasady konserwacji, aby rower był sprawny technicznie, zapoznają się z
prawidłowym wykonywaniem manewru skrętu w lewo, skrętu w prawo, czy
zawracania. Uczniowie poznają znaki poziome oraz pionowe, a także zapoznają się z
bezpiecznym pokonywaniem skrzyżowań.

Następnie uczniowie korzystają z „Mini Miasteczka Ruchu Drogowego ”,
zaprojektowanego i wykonanego dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum w
celu praktycznego zastosowania przepisów ruchu drogowego. Elementem stałym
miasteczka są wytyczone drogi i skrzyżowania, natomiast sytuacje drogowe mogą
się zmieniać w zależności od ustawienia znaków drogowych. Plan „Mini Miasteczka
Ruchu Drogowego” zamieszczam poniżej (Rys.1). Innym elementem doskonalącym
sprawność jazdy na rowerze jest sprawnościowy tor przeszkód wyrabiający poczucie
bezpieczeństwa w różnych sytuacjach na drodze (Przykłady zdjęć).
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JAZDA ROWEREM NA TORZE SPRAWNO ŚCIOWYM
(zdjęcia z Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Szkoła Podstawowa w Sułowie

rok szkolny 2001/2002).



„BEZPIECZNIE NA WYCIECZK Ę ROWEROWĄ”

TRASA WYCIECZKI:

Szkoła – ul. Szkolna – ul. Milicka – Rynek – ul. Żmigrodzka –ul.
Spacerowa – ul. Parkowa – ul. Sportowa – ul. Polna – ul. Szkolna

- Szkoła

CEL:
- zapoznanie uczniów z sytuacjami niebezpiecznymi oraz podstawowymi

znakami i przepisami drogowymi obowiązującymi na trasie wycieczki

OSIĄGNIĘCIA:

- wykazanie umiejętności prawidłowego poruszania się po drogach
- uczeń zna podstawowe znaki drogowe w najbliższej okolicy

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- plan Sułowa
- plan pojedynczych skrzyżowań miejscowości Sułów
- tablice ze znakami drogowymi
- karty pracy

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

- Podział na grupy
- Wyznaczenie trasy wycieczki
- Symulowanie i analizowanie sytuacji na skrzyżowaniach
- Określenie prawidłowego zachowania wycieczki rowerowej na

skrzyżowaniach.



KARTA PRACY
GRUPA „A”

Skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. Milickiej

Zadanie:
1. Narysować trasę wycieczki na planie Sułowa.
2. Nanieść znaki drogowe na skrzyżowanie.
3. Przeanalizować różne sytuacje na skrzyżowaniu
4. Określić prawidłowe przejechanie wycieczki rowerowej przez

skrzyżowanie.

Opisz prawidłowe przejechanie skrzyżowania przez kolumnę rowerową ( grupę
wycieczkową).

...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................



KARTA PRACY
GRUPA „B”

Skrzyżowanie ul. Milickiej, Rynku, ul. Żmigrodzkiej i ul. Kolejowej

Zadanie:
1. Narysować trasę wycieczki na planie Sułowa.
2. Nanieść znaki drogowe na skrzyżowanie.
3. Przeanalizować różne sytuacje na skrzyżowaniu
4. Określić prawidłowe przejechanie wycieczki rowerowej przez

skrzyżowanie.

Opisz prawidłowe przejechanie skrzyżowania przez kolumnę rowerową ( grupę
wycieczkową).

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................



KARTA PRACY
GRUPA „C”

Skrzyżowanie ul. Spacerowej i ul. Parkowej

Zadanie:
1. Narysować trasę wycieczki na planie Sułowa.
2. Nanieść znaki drogowe na skrzyżowanie.
3. Przeanalizować różne sytuacje na skrzyżowaniu
4. Określić prawidłowe przejechanie wycieczki rowerowej przez

skrzyżowanie.

Opisz prawidłowe przejechanie skrzyżowania przez kolumnę rowerową ( grupę
wycieczkową).

...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................



KARTA PRACY
GRUPA „D”

Skrzyżowanie ul. Parkowej, ul. Dąbrowskiego, ul. Sportowej, ul. Ogrodowej.

Zadanie:
1. Narysować trasę wycieczki na planie Sułowa.
2. Nanieść znaki drogowe na skrzyżowanie.
3. Przeanalizować różne sytuacje na skrzyżowaniu
4. Określić prawidłowe przejechanie wycieczki rowerowej przez

skrzyżowanie.

Opisz prawidłowe przejechanie skrzyżowania przez kolumnę rowerową ( grupę
wycieczkową).

...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................



KARTA PRACY
GRUPA „E”

Skrzyżowanie ul. Spacerowej i ul. Kościelnej

Zadanie:
1. Narysować trasę wycieczki na planie Sułowa.
2. Nanieść znaki drogowe na skrzyżowanie.
3. Przeanalizować różne sytuacje na skrzyżowaniu
4. Określić prawidłowe przejechanie wycieczki rowerowej przez

skrzyżowanie.

Opisz prawidłowe przejechanie skrzyżowania przez kolumnę rowerową ( grupę
wycieczkową).

...................................................................................................................................
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FRAGMENT PLANU SUŁOWA
(na który uczniowie naniosą trasę wycieczki)


