
 

Program zajęć dla uczniów 

zdobywających kartę rowerową. 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie 

 

Wprowadzenie. 

Przygotowany program będzie realizowany na terenie  Zespołu Szkół Specjalnych w 

Goleniowie.  Jego głównym założeniem jest przygotowanie uczniów klas IV- VI oraz 



gimnazjum do zdania egzaminu na kartę rowerową. W tym też celu został opracowany  

szczegółowy plan zajęć, na których będzie realizowana między innymi tematyka dotycząca 

budowy roweru, pierwszej pomocy, ale co najważniejsze zasad bezpiecznego poruszania się 

po drodze. Zajęcia będą miały nie tylko wymiar teoretyczny, jak i również praktyczny. 

Cel główny programu: 

1. Przygotowanie uczniów do zdania egzaminu, którego efektem jest uzyskanie karty 

rowerowej. 

Cele szczegółowe programu: 

1. Zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowych zasadach bezpiecznego zachowania w 

ruchu drogowym zarówno dla pieszych jak i osób poruszających się na rowerze; 

2. Poznanie podstawowych zasad ruchu drogowego, w tym omówienie znaków 

drogowych; 

3. Utrwalenie wiadomości dotyczących udzielania pierwszej pomocy; 

 

Uczeń ZNA Uczeń UMIE Uczeń POTRAFI 

 Znaki i sygnały 
drogowe; 

 Zasady ruchu 
drogowego; 

 Podstawowe 
elementy 
wyposażenia 
roweru; 

 Obowiązki  
rowerzysty  na 
drodze; 

 Zasady pierwszej 
pomocy; 

 

 Wskazać 
podstawowe 
części roweru; 

 Opisać 
najważniejsze 
czynności jakie 
należy podjąć na 
miejscu wypadku; 

 Opisać 
poszczególne 
rodzaje 
skrzyżowań; 

 Stosować się do 
zasad ruchu 
drogowego; 

 Wykonywać 
podstawowe 
manewry; 

 Będąc na miejscu 
wypadku, podjąć  
prawidłowe 
czynności; 

 

 

 

Metody realizacji założonych celów: 

 Pogadanka; 

 Ćwiczenia praktyczne; 

 Burza mózgów; 

 Dyskusja  

 Pokaz multimedialny. 

Formy realizacji założonych celów: 



 Praca indywidualna; 

 Praca grupowa; 

 Praca zbiorowa. 

Środki dydaktyczne: 

 Kodeks drogowy; 

 Programy komputerowe; 

 Plansze z krzyżówkami. 

 

Szczegółowe treści realizowane na zajęciach: 

1. Karta rowerowa. 

 Warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać kartę rowerową; 

 Różnica między egzaminem teoretycznym, a egzaminem praktycznym; 

 Podstawowe informację na temat budowy roweru oraz wymaganego stroju 

rowerzysty; 

2. Znaki i manewry drogowe. 

 Sygnalizacja świetlna; 

 Kierowanie ruchem przez policjanta; 

 Hierarchia znaków, sygnałów oraz poleceń w ruchu drogowym; 

 Znaki poziome i pionowe; 

 Omówienie najważniejszych manewrów na drodze. 

3. Zasady pierwszeństwa na skrzyżowaniach. 

 Rodzaje skrzyżowań 

4. Pierwsza pomoc. 

 Definicja pojęcia pierwsza pomoc; 

 Zasady udzielania pierwszej pomocy; 

 

Ewaluacja. 

W celu dokonania ewaluacji umiejętności uczniów będą prowadzone następujące czynności: 

 Obserwowanie zachowań uczniów w ruchu drogowym; 

 Rozmowy; 

 Egzamin teoretyczny 

 Egzamin praktyczny 

 

 

 


