
ŚWIATOWY DZIEŃ ROWERU 

Inicjatorem tego święta był Polak, a rezolucję w tej sprawie podjęła Organizacja Narodów 
Zjednoczonych. 

12 kwietnia 2018 roku w nowojorskiej siedzibie  Organizacji Narodów 

Zjednoczonych przegłosowano nowe święto. Od tego dnia, co roku na całym świecie, 3 czerwca 

obchodzimy Światowy Dzień Roweru. W Polsce, w promocję święta zaangażowała się Fundacja Allegro 

All For Planet, która na co dzień promuje jazdę na rowerze.  Rower stanowi źródło korzyści społecznych, 

zdrowotnych i ekonomicznych. Więc wsiadamy na rowery i ruszamy na wycieczki.  

 

Posłuchajcie piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ru60fUt4P0E 

 

Zasady bezpieczeństwa na rowerze. 

https://www.youtube.com/watch?v=gSzVtcWBd_w 

 

Skoro dziś mowa o rowerach, nie może zabraknąć go w naszych pracach 

plastycznych. Chciałabym podzielić się z Wami niezwykle fajnym pomysłem 

na pracę plastyczną, z rowerem w roli głównej  z harmonijkowymi kołami. 

 

Potrzebne materiały: 

- kartka rysunkowa z gotowym wydrukiem roweru; 

- kredki/pisaki; 

- kolorowa kartka rysunkowa; 

- kawałek kolorowej folii piankowej/kartki technicznej; 

- nożyczki; 

- klej w sztyfcie; 
- klej biały. 

 

 

 

 



Sposób wykonania: 

1. Przygotowujemy wydruk roweru/rowerów 

           

 

2. Możecie pomalować je kredkami, mazakami, farbami, pastelami. 

    

 

3.  Teraz przygotowujemy kółka. W tym celu, z kartki rysunkowej w formacie A4 wycinamy 

dwa prostokątne fragmenty o wymiarach 8x21cm.  Bierzemy pierwszy ze 

wspomnianych elementów, układamy go pionowo i zaczynamy zwijać go w 

harmonijkę . . .  

   

 

 

 



4. A kiedy całość będzie już "zwinięta" wówczas chwytamy ją w części środkowej i 

bardzo ostrożnie składamy na pół.  Górne elementy sklejamy (używamy kleju w 

sztyfcie)... 

  

  

 

 

Z drugim paskiem działamy tak samo. 

 

 

 

 

 



5. To  samo czynimy z dolnymi fragmentami, co zaowocuje otrzymaniem harmonijnego 

kółka. 

  

 

6. Finalnym zadaniem będzie przymocowanie naszych harmonijek - w miejsca kół (a 
właściwie w ich środkową część) nanosimy klej biały po czym lokujemy tam 
harmonijki, delikatnie je dociskając.  Z folii piankowej/kolorowej kartki technicznej 
wycinamy malutkie kółeczka, które następnie umieszczamy na 
środku rowerowych kół (tu również używamy kleju białego). 
Prace należy pozostawić do wyschnięcia (aby nie odpadły koła) 

 

  
 

  
 

 

Czekam na Wasze prace, przypominam maila: jankowskaswietlica@gmail.com. 

 

  Pozdrawiam 
Anna Jankowska 


