
3.  Bezpieczna jazda na rowerze, rolkach, hulajnodze

5 – 6 latki
Przed zajęciami nauczyciel przygotowuje:
1. Dużego misia i zakłada mu dziecięcy kask i ochraniacze na łokcie i kolana
2. Przedszkolną apteczkę lub dużą kosmetyczkę, w której powinny znaleźć się: 

•	 opatrunek indywidualny, bandaż elastyczny, chusta trójkątna, wata,  plaster z gazą, kompres
•	 nożyczki z zaokrąglonymi końcami
•	 jednorazowe rękawiczki
•	 ustnik do sztucznego oddychania.

ćwiczenie przebieg materiały czas

Rozpoczęcie Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel zza pleców wyciąga misia ubranego w ochraniacze i kask. Nauczyciel pyta grupę 
w co jest ubrany miś? Do czego przydają nam się ochraniacze? Kiedy je zakładamy? (KIEDY IDZIEMY JEŹDZIĆ  
NA ROWERZE, DESKOROLCE, HULAJNODZE, ROLKACH). Jeśli dzieci nie mają pomysłów, nauczyciel może 
pokazać obrazki (do ściągnięcia ze strony PCK):
- dziecko jadące na deskorolce
- dziecko jadące na rowerze
- dziecko jadące na rolkach

Kto musi jeździć w ochraniaczach? (WSZYSCY – DZIECI I DOROŚLI)
Nauczyciel chwali dzieci za dobre odpowiedzi.

Nauczyciel zdejmuje misiowi kask i ochraniacze, chętne dzieci zakładają kask i ochraniacze – nauczyciel spraw-
dza, czy dzieci robią to prawidłowo lub pomaga, gdy same nie potrafią wykonać tej czynności.

•	 kask	i	ochraniacze	na	
kolana	i	łokcie

•	 miś
Obrazki (do ściągnięcia ze 
strony PCK):
•	 dziecko	jadące	na	

deskorolce
•	 dziecko	jadące	na	

rowerze
•	 dziecko	jadące	na	

rolkach

5 minut
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5 – 6 latki         Bezpieczna jazda na rowerze, rolkach, hulajnodze

ćwiczenie przebieg materiały czas

Jadę	bezpiecznie Nauczyciel prosi, żeby dzieci założyły niewidzialne kaski i ochraniacze na łokcie i kolana (sam może pokazać za-
kładanie gestami); wszystkie dzieci wsiadają na niewidzialne rowery i jeżdżą na zielonym świetle (przypominamy 
sobie kolory sygnalizacji świetlnej z wcześniejszych zajęć), a na czerwonym muszą się zatrzymać. Schodzą  
z rowerów i zabawa powtarzana jest z niewidzialnymi hulajnogami, deskorolkami i rolkami. Po skończonej zabawie 
dzieci zdejmują niewidzialne kaski i ochraniacze i siadają w kręgu.

7 minut

Apteczka Dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel pokazuje dzieciom co znajduje się w apteczce. Każdą rzecz wyjmuje sam,  
lub z pomocą chętnego dziecka. 

Każde dziecko może po kolei przyjrzeć się i dotknąć przedmiotów wyjmowanych z apteczki. 

Dzieci zastanawiają się do czego służą poszczególne rzeczy: do bandażowania, do przyklejania na małe rany,  
do ucięcia bandaża, do unieruchomienia obolałej ręki, itd.

•	 apteczka		
z	wyposażeniem

7 minut

Wycieczka	po	
przedszkolu

Nauczyciel z dziećmi wybierają się do miejsca/miejsc w przedszkolu, gdzie są apteczki: gabinet pielęgniarki, 
gabinet dyrektora, korytarz. Nauczyciel zwraca uwagę, że każdy – dorośli i dzieci powinni wiedzieć gdzie znaleźć 
apteczkę.

5 minut

Praca	przy	stoliku Dzieci siadają do stolików. Otwierają zeszyt edukacyjny na stronie nr 7 mają za zadanie na dwóch łudząco podob-
nych rysunkach odnaleźć różnice i dorysować brakujące elementy, które stanowią różnicę. 

Po skończonym zadaniu dzieci mogą pokolorować rysunek. W trakcie pracy nauczyciel chodzi między dziećmi  
i sprawdza, czy dają sobie radę. Jeśli jest taka potrzeba – pomaga dzieciom.

•	 zeszyt	edukacyjny
•	 kredki

5 minut
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