
22.04.2020 (środa) 

Zadania na dzisiaj: 

Temat:  Bezpiecznie na rowerze. 

Cele:   

- przeczytasz wskazany tekst i ocenisz zachowanie jego bohaterów, 

-uzyskasz wiedzę na temat wyposażenia roweru i zasad obowiązujących rowerzystę. Opowiesz o 

sytuacji przedstawionej na ilustracji. 

 

Polecenia: 

1. Przeczytaj ze zrozumieniem tekst pt. „Dla kogo ta ścieżka” z podręcznika ze strony 62 i 63. Na 

pytanie 1, 2 i 3 pod czytanką odpowiedz ustnie. 

2. Przeczytaj informacje dotyczące bezpieczeostwa rowerzysty (może przeczytad Ci to rodzic, 

lub inna osoba): 

Zasady poruszania się na drodze: 

 Dziecko do lat 10 może korzystad z drogi publicznej pod opieką osoby dorosłej. 

 Dziecko do lat 10 może jeździd na rowerze po chodniku. 

 Po chodniku jeździmy ostrożnie i ustępujemy miejsca pieszym. 

 Przed przejściem dla pieszych zsiadamy z roweru i przeprowadzamy go przez 

przejście. 

 Warunkiem samodzielnego korzystania z drogi publicznej przez osoby powyżej 10 

roku życia jest posiadanie karty rowerowej. 

Elementy obowiązkowego wyposażenia roweru to:  

 Z przodu co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej. 

 Z tyłu co najmniej jedno światło pozycyjne czerwone i czerwone światło odblaskowe 

o kształcie innym niż trójkąt.  

 Co najmniej jeden skutecznie działający hamulec przedni lub tylny. 

 Dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy. 

Dodatkowe wyposażenie roweru to: 

 Bagażnik, pompka, bidon, sakwy. 

Strój rowerzysty: 

 Kask (nie jest obowiązkowy, ale wskazany), 

 Kamizelka odblaskowa, buty sportowe, niekrępujące ruchów spodnie. 

Technika bezpiecznej jazdy: 

Zabrania się: 

 Jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy i nóg napedałach. 

 Czepiania się pojazdów. 



 Ciągnięcia za rowerem innych osób, np. na rolkach. 

 Przewożenia innych osób np. na bagażniku czy ramie.  

 Rozmów przez telefon komórkowy w czasie jazdy.  

Porozmawiaj o tych zasadach i przepisach z rodzicami lub inną osobą, która np. ma prawo jazdy.  

3. Wykonaj dwiczenia w zeszycie dwiczeo na stronie 69.  

4. Cofnij się w podręczniku do strony 61. Wykonaj dwiczenie 1 i 2. Zapamiętaj regułę 

ortograficzną z ramki.  

5. W „Potyczkach ortograficznych” wykonaj dwiczenie 2 ze str. 46 oraz dwiczenia 5 i 6 ze strony 

40. Utrwalisz sobie tą regułę oraz regułę którą już znasz doskonale: Piszemy „rz”, gdy 

wymienia się na „r”.  

 

 

 


