
Wtorek 09.06.2020r. Środki lokomocji – Kręcą się koła 

 
 

1. Zacznijmy od porcji ruchu. Pamiętacie wczorajsze ćwiczenia? Powtórzmy je dzisiaj również. 

 

„Pojazdy” – Poruszaj się po pokoju w dowolnych kierunkach naśladując różne pojazdy – samochody, 

samoloty, motocykle. Gdy Rodzic powie: „stop” –zatrzymaj się. Powtórz zabawę kilka razy. 

 

„Figurki” – Poruszaj się po pokoju w rytmie wyklaskiwanym przez Rodzica. Gdy Rodzic przestanie 

klaskać – zatrzymaj się i przybierz dowolną figurę. 

 

„Samoloty” – Stań  na jednej nodze z rękami uniesionymi w bok i wykonaj tzw. jaskółkę. Wytrzymaj 

chwilę w tej pozycji. Następie wykonaj ćwiczenie stojąc na drugiej nodze. Powtórz ćwiczenie 3 razy. 

 

2. „Jak wygląda rower?” – Na podstawie ilustracji opisz wygląd roweru. Wskaż elementy roweru 

takie jak: siodełko, łańcuch, szprychy, hamulec przedni i tylny, kierownicę, opony, pedał 

 

 

 

3. Popatrz jak zmieniał się wygląd roweru?  Jak myślisz, który rower jest najstarszy? 

 

 

 

  



  



4. Historia roweru – przyjrzyj się ilustracjom. Poproś Rodzica, żeby przeczytał informacje dotyczące 

historii powstania roweru 

 

Pierwszy pojazd, który można nazwad przodkiem roweru, powstał pod koniec XVIII wieku. Była to tak zwana maszyna 

do biegania.  

Maszyna do biegania składała się z dwóch kół 

połączonych belką, na której umiejscowione było 

siedzenie. Wszystkie elementy wykonane były  

z drewna. Maszyny nie miały pedałów, więc prowadzący 

odpychał się nogami, co sprawiało wrażenie, jakby biegł. 

Pojazdy nie miały kierownicy, aby skręcid. Kierujący 

schodził z siodełka, obracał maszynę  

w kierunku, w którym chciał jechad, a następnie siadał  

i jechał dalej. 

 

 

W 1816 roku Karl von Drais wymyślił obrotowy widelec przedni połączony z 

kierownicą, co znacznie poprawiło komfort jazdy. Od nazwiska 

pomysłodawcy ten nowy, ulepszony pojazd nosił nazwę „drezyna”. 

 

 

 

 

Karl von Drais wymyślił, jak zamontowad hamulec i regulowane siodełko. 

Ponieważ jeżdżenie na drezynie było coraz wygodniejsze i przyjemniejsze, 

zaczęto urządzad pierwsze wyścigi.  

 

 

 

 

 

 

Około 50 lat później pojazd doczekał się pedałów, które zamontowano przy 

przednim kole. Ten nowy rodzaj pojazdu nazwano „welocyped”.  

Kierowcy jeżdżący na welocypedach nie musieli już odpychad się nogami od 

ziemi, ale nie mogli jeździd zbyt szybko. Żeby „przyspieszyd” pojazdy, zaczęto 

powiększad przednie koło i tak powstał bicykl 

Maszyna do biegania 

Drezyna 

Karl von Drais 

Welocyped 



Bicykl był bardzo niebezpiecznym pojazdem. Jego przednie koło mogło 

byd nawet cztery razy większe od tylnego. Kierowca siedział na dużej 

wysokości i niestety bardzo często dochodziło do groźnych wypadków.  

 

 

 

 

 

Minęło kilka lat i znów do pojazdów wmontowano nowe udogodnienie.  

Był to łaocuch, za pomocą którego rozpędzało się rower.  

 

 

 

 

 

Pojazd zbliżony do współczesnych rowerów z zamontowanym napędem 

łaocuchowym, na gumowych oponach, z hamulcami i lampką. 

Od kiedy wprowadzono napęd łaocuchowy, pojazdy jednośladowe nazywano 

rowerami, ponieważ produkowano je w angielskiej firmie noszącej nazwę 

„Rover”. Od tamtej pory rowery są ciągle udoskonalane, mają różne rozmiary 

i różne zastosowania. Na jednych łatwiej poruszad się po szosie, inne świetnie 

radzą sobie nawet z trudnymi górskimi szlakami.  

Mamy rowery dla dzieci i dla dorosłych 

Są takie, którymi możemy przewozid towary a nawet takie, na których może jechad jednocześnie klika osób. 

 

  

Bicykl 
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5. Zaprojektuj swój wymarzony rower. Rysuj po śladzie. Pokoloruj kask i bidon. Przeczytaj zdania pod 

rysunkami. 



6. O czym trzeba pamiętać, gdy wybieramy się na wycieczkę rowerową? Zaproponuj zasady, które 

trzeba przestrzegać podczas jazdy na rowerze 

- do jazdy na rowerze ubieramy odpowiedni strój. 

- zakładamy ochraniacze na łokcie i kolana, a na głowę kask ochronny. 

- na rowerze jeździmy pod opieką dorosłych. 

- korzystamy ze ścieżek rowerowych. 

 

 

7. „Wycieczka rowerowa” – Usiądź w siadzie skrzyżnym na dywanie, wyprostuj plecy a dłonie ułóż na 

wysokości klatki piersiowej. Wykonuj odpowiednie czynności zgodnie z treścią wiersza 

 

Wycieczka rowerowa  (Dominika Góra)  

 

Jedzie rower drogą polną,                         wystawienie palców wskazujących i wykonanie nimi „młynka”  

czasem szybko, czasem wolno.                szybkie, a potem wolne kręcenie dłońmi z wystawionym palcem  

                                                                  wskazującym  

Na rowerze siedzę ja,                               wskazywanie palcami na siebie  

głośno śmieję się: ha! ha!                        przyłożenie dłoni do brzucha i naśladowanie śmiechu  

Nogi kręcą się miarowo,                         wskazywanie swoich nóg  

w przód i w tył, i w przód, na nowo.       kręcenie „młynka” palcami wskazującymi do przodu, do tyłu 

                                                                 i ponownie do przodu  

Kierownicą w prawo, w lewo,                złączenie palców wskazujących obydwu dłoni (na „haczyk”) na   

                                                                wysokości klatki piersiowej, wystawienie łokci na boki i wykonanie  

                                                                skrętu w prawą, a potem w lewą stronę  

kręcę, aby minąć drzewo.                       złącznie przedramion i rozchylenie dłoni z szeroko rozstawionymi  

                                                                palcami  

W tajemnicy powiem szczerze,              przyłożenie palca wskazującego do ust w geście uciszania  

lubię jeździć na rowerze!                       ułożenie dłoni po dwóch stronach ust, w geście udającym „megafon”  

                                                                i głośne wypowiedzenie ostatniego wersu 

 

 

 

8.  „Powtórz rytm” – Rodzic będzie wyklaskiwał dowolny rytm, a ty staraj się go powtórzyć klaszcząc 

lub wystukując o podłogę. 

 

 

9. „Rowerek”„ – posłuchaj piosenki, naucz się refrenu i spróbuj zaśpiewać. 
https://www.youtube.com/watch?v=xPO73ZN-
VoQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3xKj7y9YhOhRua5NDHGInRAi9W784k9eNTKr_IMRkVVcinxgs2QPd4NVQ 

 

Ref: Rowerek, mój rowerek 

        Jadę nim na spacerek 

        Z mamą, tatą poprzez las 

        Na rowerku spędzam czas. 

 

Rowerową drogę znam 

Światełkami świecę sam 

Trąbię gdy rozpędzę się 

Kocham rower a on mnie 

 

Ref: Rowerek, mój rowerek 

         Jadę nim na spacerek 

         Z mamą, tatą poprzez las 

         Na rowerku spędzam czas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xPO73ZN-VoQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3xKj7y9YhOhRua5NDHGInRAi9W784k9eNTKr_IMRkVVcinxgs2QPd4NVQ
https://www.youtube.com/watch?v=xPO73ZN-VoQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3xKj7y9YhOhRua5NDHGInRAi9W784k9eNTKr_IMRkVVcinxgs2QPd4NVQ


Mój przyjaciel dobrze wie 

Że rozpędzić lubię się 

A we włosach tęgi wiatr 

To mój rowerowy świat 

 

Ref: Rowerek, mój rowerek 

         Jadę nim na spacerek 

         Z mamą, tatą poprzez las 

         Na rowerku spędzam czas 

 

Znaki i przepisy znam 

Na rowerze pędzę sam 

Dziś nieważne ile masz lat 

I skąd jesteś, dokąd gnasz 

 

Ref: Rowerek, mój rowerek 

         Jadę nim na spacerek 

         Z mamą, tatą poprzez las 

         Na rowerku spędzam czas 

 

Ważne, ze dwa koła masz 

Ramę i hamulce dwa 

Klakson też przydaje się 

W kasku nic nie stanie się 


