Keve-órák Bordányban
A Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk Egymásra – Keve – program keretében 4
db új gyermek kerékpárral gazdagodott iskolánk a Szegedi Tankerületi Központ
és a Csongrád Megyei Balesetmegelőzési Bizottság valamint iskolánk
együttműködésének köszönhetően.
Az úton való átkelés szabályaival, a közlekedési lámpával, a kijelölt
gyalogátkelőhellyel és a közlekedési jelzőtáblák egy részével már 1. osztályban
megismerkedtek a gyerekek. Táblaszínezés, táblák neveikkel való párosítása
többször szerepelt a feladataik között. Jól emlékeztek a közlekedési jelzőtáblák
neveikre és jelentéseikre is.
A megszerzett tudást 2. osztályban jól tudtuk hasznosítani és az ismereteket a
gyakorlatban alkalmazni a minden hónap végén megtartott könyvtárfoglalkozásokra való eljutás alkalmával. Ekkor az iskolából gyalog sétáltunk el a
Faluház és Könyvtárba. Gyakorolni tudtuk az úton való átkelés szabályait,
mikéntjét. A foglalkozás végén szintén gyalog sétáltunk vissza az iskolába:
közben részesei voltunk a közlekedésnek.
A gyerekek nagyon örültek a négy új kerékpárnak és alig várták, hogy
kipróbálhassák.
2020. február 7-én az iskola emeleti folyosóján tartottunk először kerékpáros
gyakorló órát. A rossz időjárás miatt az udvaron nem tudtuk megoldani a
gyakorlást. Több gyerek jelezte, hogy még csak kicsit tud biciklizni. Mivel az
osztálylétszám 33 fő, ezért 8 fős csoportokba osztottuk a gyerekeket. Míg az első
csoport a bójákkal kijelölt folyosószakaszon próbált egyenes vonalban haladni,
megfordulni, addig a többiek technika órán vettek részt.
Először megbeszéltük, hogyan kell a biciklivel szabályosan közlekedni, majd
azt, hogyan tehetjük láthatóvá magunkat. Azok, akik még bizonytalanok voltak a
kerékpározásban, azoknak nehézséget okozott a folyosó végén visszafordulni, a
bóják között keringeni, és a pálya végén megállni. Mindenki örömmel próbálta ki
a kerékpárt. Nagyon fegyelmezettek és körültekintőek voltak.
2020. február 13-án a kerékpár történetével egy power point-os előadás
keretében és fotók segítségével ismerkedtek meg az osztályteremben. Ezt
követően Vad Róbert rendőrőrnagy részletesen ismertette a kerékpár részeit,
kötelező tartozékait, a helyes le-, és felszállás, valamint az elindulás és megállás
módját. A kérdéseire helyesen válaszolók karkötőt kaptak ajándékba.
Majd az iskolához tartozó játszótéren felállított bójákkal kijelölt
akadálypályára mentek a gyerekek, ahol már várták őket a kerékpárok. A
szabályos indulás és érkezés gyakorlására volt lehetőség, majd a szabályokat
betartva teljesítették a pályát. A bátrabbak többször is.
Február 27-én és március 10-én került sor még kerékpáros órára.
Ezeken az alkalmakon tovább fejlesztettük a közlekedési és a gyakorlati
ismereteket.

Március 24-én már a járványhelyzet miatt elmaradt az óra, de később
megtartjuk, mert várják a gyerekek.
Mivel utolsó órában került sor a kerékpáros órákra, több szülő is jelen volt a
játszótéren. Minden szülő örömmel üdvözölte és nagyon hasznosnak tartotta
ezeket az órákat. Kérték, hogy máskor is legyenek ilyen foglalkozások.
Hasznos lenne, ha még négy, nagyobb méretű kerékpárhoz jutna iskolánk,
akkor a gyakorlásban egyszerre több kisgyermek tudna részt venni.
A következő tanévben is tervezzük havi rendszerességgel a közlekedési
ismereteket oktató tanórák megtartását. Beépítve a technika és a testnevelés órák
tananyagába.
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