Scenariusz 5
Temat: Nakazy

i zakazy obowiązujące rowerzystę.

Cel zajęć:
Zapoznanie ze znakami drogowymi nakazu i zakazu obowiązującymi rowerzystę,
budzenie wyobraźni i myślenia przyczynowo – skutkowego,
nabywanie umiejętności bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym,
uświadomienie trudności związanych z poruszaniem się po drogach rowerem.

Przebieg zajęć:
1. Rozmowa w kręgu.
Nawiązanie do poprzednich zajęć z wychowania komunikacyjnego. Przypomnienie 5 zasad
bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. W oparciu o planszę roweru przypomnienie jego
budowy i prawidłowego wyposażenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę świateł
odblaskowych i znaczków odblaskowych rowerzysty.
2. Śpiewanie piosenki „Jadą rowery” (Źródło: www.modn.elk.edu.pl/publikacje/2006/droga do
szkoly.doc). Przypomnienie z klasy pierwszej:
Kierujący rowerem korzystający z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać
powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Kierujący rowerem może wyjątkowo jechać lewą stroną jezdni jeżeli opiekuje się
on osobą kierującą rowerem w wieku do 10 lat pod warunkiem:
 braku drogi dla rowerów,
 braku pobocza lub z pobocza tego nie można czasowo korzystać,
 zajmowania miejsca jest jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca
nadjeżdżającemu pojazdowi,
 jazdy jeden za drugim






Zabrania się kierującemu rowerem:
jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
jazdy bez trzymania jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
czepiania się pojazdów,
na przejeździe dla rowerzystów wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd,
zwalniania lub zatrzymywania się bez przyczyny.

3. Czytanie przez uczniów wskazanych fragmentów książki Y. Iversen „Bezpieczna
droga do szkoły” i formułowanie ustnych odpowiedzi na pytania:
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(Źródło: Y. Iversen „Bezpieczna droga do szkoły”, Wyd.Seneka, Sopot, 2007r.)
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Przy jakim znaku zatrzymał się Alek?
Jak należy zachować się przed znakiem STOP?
 Czy po każdej drodze i ulicy można jeździć rowerem?
 Jak wygląda znak, który mówi nam, że ta droga przeznaczona jest dla rowerów?
 Jaki kształt i jakie kolory ma znak zakazujący wjazdu rowerom?
4. Przedstawienie uczniom plansz ze znakami drogowymi



5. Zapoznanie uczniów z wybranymi znakami zakazu i nakazu obowiązującymi
rowerzystów.

Znaki zakazu
Znaki zakazu zabraniają uczestnikom ruchu drogowego poruszania się w
określonych miejscach lub niewłaściwego zachowania.

że

Znak „Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka” oznacza,
że nie wolno wjeżdżać na tę drogę, dopóki z przeciwka jadą pojazdy.
Znak „Zakaz ruchu pojazdów w obu kierunkach”, oznacza, że
droga jest zamknięta w obu kierunkach.

Znak „Zakaz wjazdu rowerów” oznacza, że wjazd na drogę
wszelkich rowerów i motorowerów jest zabroniony.

Znak „Zakaz używania sygnałów dźwiękowych” oznacza, że nie
wolno trąbić – chyba, że jest to konieczne w celu ostrzeżenia
o zagrożeniu bezpieczeństwa.
Znak „Stop” oznacza wezwanie do bezwzględnego zatrzymania się przed wjazdem na skrzyżowanie.

Znak „Zakaz ruchu pieszych” oznacza, że droga jest zamknięta
dla pieszych.
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Znak „Zakaz wjazdu” oznacza, że wjazd na drogę od strony ustawienia znaku jest zamknięty.

Nieprzestrzeganie znaków zakazu grozi wypadkiem!

Zapamiętajcie, co oznaczają przedstawione znaki. Zwróćcie uwagę na ich
kształt, kolor obwódki, tła i rysunki. Czy zauważyliście, że jeden ze znaków ma
inny kształt, tło i napis?

Znaki nakazu
Znaki nakazu polecają użytkownikom dróg odpowiednie zachowanie na jezdni.
Znak „Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie”. Nakaz ten
kończy się za skrzyżowaniem.

Znak „Nakaz jazdy w prawo’ wskazuje, że przed tym znakiem
kierujący obowiązany jest skręcić w prawo.

Znak „Droga dla pieszych” oznacza drogę przeznaczoną tylko dla
pieszych. Są oni obowiązani z niej korzystać.
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Znak „Droga dla rowerów” oznacza drogę lub wyodrębniony pas
jezdni, chodnika przeznaczony tylko dla rowerów i motorowerów
które nie przekraczają prędkości 40km/h.

Postępujcie tak, jak wskazuje znak!

Zapamiętajcie, co oznaczają przedstawione znaki. Jaki mają kształt, kolor tła i
rysunki?
(Źródło: Źródło: H. Gutowska, B. Rybnik; „Bezpieczna droga do szkoły”, cz. 2. Wyd. Grupa Image, sp. z.o.o. , Wydanie IV,
Warszawa 2002r.)

7. Zabawa przy piosence „Jadą rowery”.

Jadą rowery, kręcą się koła.
Nad nami cicho gwiżdże wiatr.
Wielka wyprawa dzisiaj wesoła!
Jedziemy dalej, dalej w świat!
Ref.: Na rowerze, na rowerze
trzeba jechać jak należy.
Na rowerze, na rowerze
dzeń, dzeń, dzeń, dzeń.
8. Wykonanie w grupach ćwiczenia KARTA PRACY 1 – Wycinanka i omówienie znaków
powstałych z wycinanki (Źródło: Y. Iversen „Bezpieczna droga do szkoły”, Wyd.Seneka, Sopot, 2007r.) .
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9. Podsumowanie zajęć – samodzielne wykonanie Testu drogowego – KARTA PRACY 2.
10. Ewaluacja zajęć w oparciu o samodzielnie napisany test. Zwrócenie uwagi na konieczność
przestrzegania zasad ruchu drogowego celem troski o bezpieczeństwo własne i innych
użytkowników drogi.
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KARTA PRACY 2
TEST DROGOWY
IMIĘ I
NAZWISKO...............................................................................................................................
Przeczytaj uważnie, wybierz i podkreśl właściwe odpowiedzi. ( Może być ich kilka przy
jednym zadaniu)


Po jezdni wolno jeździć na rowerze
Dzieciom , które mają kartę rowerową
Dzieciom pod opieką rodziców
Dzieciom od lat 7
Dzieciom, które potrafią jeździć na rowerze
2.Gdy jedziemy na rowerze musimy
Jechać środkiem jezdni
Trzymać się blisko prawej krawędzi jezdni
Jechać lewą stroną
Jechać po chodniku
3. Kto na chodniku ma pierwszeństwo
Rowerzysta
Pieszy
4. Gdy droga jest mokra należy
Zachować szczególną ostrożność
Zachowywać się tak jak zwykle
5. Wybieram się na przejażdżkę rowerową
Ubieram się tak jak chcę
Zakładam rzeczy jasne, jaskrawe, odblaskowe, by być lepiej widocznym
Mamy następujące rodzaje znaków
Informacyjne, zakazu nakazu, ostrzegawcze- przedstaw 2 znaki nakazu i 2 znaki zakazu,
które obowiązują rowerzystę.
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( Autor testu: p. Tamara Grygierczyk)
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