
Σχέδιο εργασίας (µε τη µέθοδο project) στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Σπουδών της Φυσικής Αγωγής µε Ε.Α.Ε.Π.  
 
 
Θέµα: «Το ποδήλατο στη ζωή µας» 
 
Τάξεις:  ∆1 και ∆2  του 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου Σερρών 
 
Συνεργασία εκπαιδευτικών:  ∆ρακούλη Ντίνα (ΠΕ11) και Σάββας 
Κωνσταντινίδης (ΠΕ11) 
 
 
Σκοπός: Οι µαθητές να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές µε το 
ποδήλατο και τα οφέλη της χρήσης του, καθώς και δεξιότητες 
ασφαλούς χρήσης του ποδηλάτου σαν µέσο µεταφοράς, σαν 
φυσική δραστηριότητα και φιλική συµπεριφορά στο περιβάλλον, 
µέσα από οµαδοσυνεργατικές διαδικασίες, καθοδηγούµενη 
ανακάλυψη και βιωµατική δράση σε φυσικό περιβάλλον. 
 
Στοχοθεσία: Ολική διαχείριση στόχων ψυχοκινητικού, 
συναισθηµατικού και γνωστικού τοµέα, προσαρµοσµένων στο 
αντικείµενο της χρήσης του ποδηλάτου, κατά τη συνήθη στχοθεσία 
στο µάθηµα της Φυσικής Αγωγής. 
 
Σύντοµη περιγραφή του σχεδίου εργασίας:   
Χρησιµοποιήθηκαν 8 διδακτικές ώρες στο µάθηµα της Φυσικής 
Αγωγής και 4 ώρες για την υπαίθρια δράση. Οι µαθητές κατά 
οµάδες και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών αναζήτησαν 
και συγκέντρωσαν υλικό για την ιστορία του ποδηλάτου, για τη 
χρήση του στην καθηµερινή µας ζωή, για τα οφέλη σαν φυσική 
άσκηση και σαν µέσο µεταφοράς, για το ρόλο του στην προστασία 
του περιβάλλοντος και για την ασφάλεια, όσον αφορά τον 
εξοπλισµό και την οδική συµπεριφορά.  Στο τέλος διοργανώθηκε 
«ποδηλατάδα» των µαθητών στον ποδηλατόδροµο της κοιλάδας 
Σερρών στις 9 Μαϊου 2012. 
 
 
 Οι µαθητές της ∆ τάξης του σχολείου µας µε την επίβλεψη 
των καθ. Φυσικής Αγωγής, τη βοήθεια των δασκάλων τους  και την 
αρωγή του ∆ιευθυντή κ. Αθανασίου  ετοίµασαν και σας 
παρουσιάζουν µια εργασία που αφορά στο ποδήλατο: 

 

 



 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ 

 

 

 

 

 
Η µηχανή περπατήµατος (1817)  

Draisine 
Το 1817, ο βαρώνος von Drais, ανακάλυψε ένα είδος ποδηλάτου που θα 
τον βοηθούσε να µετακινηθεί στους βασιλικούς κήπους πιο γρήγορα. Η 
µηχανή περπατήµατος (walking machine) είχε δύο ισοµεγέθεις τροχούς 
όπου στον µπροστινό υπήρχε η δυνατότητα να ακουµπήσει κανείς το πόδι 
του.  
Ο τρόπος λειτουργίας του ήταν αρκετά απλός. Ο αναβάτης έπρεπε να 
δίνει ώθηση µε το ένα του πόδι. Η “µηχανή” έγινε γνωστή µε το όνοµα 
Draisienne ή αλλιώς “αλογάκι για χόµπι” (hobby horse). Ήταν 
κατασκευασµένο πλήρως από ξύλο. ∆εν έγινε ευρέως γνωστό, αφού δεν 
είχε την δυνατότητα να κυλήσει πουθενά αλλού, πέρα από πολύ καλά 
στρωµένους δρόµους, όπως τα πάρκα και οι κήποι. 
  
Το πρώτο καταγεγραµµένο ταξίδι ποδηλάτου, έγινε από τον ίδιο τον 
Drais, στις 2 Ιουνίου 1817 από το Mannheim στο Rheinau και το επόµενο 
από το Gernsbach στο Baden - Baden. 
 
1839: Το MacMillan velocipede ήταν το πρώτο του είδους του το οποίο 

δεν απαιτούσε τα πόδια στο έδαφος.  
1860: Michaux Velocipede - Η πρώτη µηχανή προς ανάβαση σε µαζική 
παραγωγή.  
1869: Το Phantom, µε την κανονική οδήγησή του, εµφανίζεται.  
1870: Το πρώτο µοντέλο που καθόρισε τα χαρακτηριστικά του 
συνηθισµένου ποδηλάτου.  



1876: Salvo, η εµφάνιση ενός ποδηλάτου εύκολου προς ανάβαση .  
 

 
 
1877: Φτιάχτηκε µικρότερο για να ταιριάζει στο Γιαπωνέζικο σώµα.  
1878: Kangaroo, Κανονικό ποδήλατο που εφαρµόζει το πρώτο σύστηµα 
ταχυτήτων και µικρή πίσω ρόδα.  
 

 
 
1879: Το Bayliss Thomas ήταν το πρότυπο οµορφιάς κανονικού ποδηλάτου 
και ήταν το πιο ολοκληρωµένο ποδήλατο του καιρού.  
 

 
 
 



1879: Το πρώτο ποδήλατο προοωθούµενο από τα πόδια µε αλυσίδα στον 
πίσω τροχό.  
 
 

 
 
 
 
Ακολούθησαν πολλές ακόµη αλλαγές και συνεχώς   εξελίσσεται ακόµα και 
στις µέρες µας και εµφανίζεται µε νέες µορφές. Πιο συγκεκριµένα, θα 
αναφερθούµε στο σπαστό ποδήλατο που τελευταία έχει µεγάλη απήχηση 
λόγω της ιδιότητας του να <<σπάει>>, να διπλώνει και να µπαίνει ακόµα 
και µέσα σε ειδική τσάντα καθώς επίσης και στο ηλεκτρικό ποδήλατο το 
οποίο θα µπορούσαµε να πούµε πως είναι το οικολογικό µηχανάκι της 
εποχής καθώς έχει επαναφορτιζόµενη µπαταρία.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ 

Ι. Είναι πολύ καλή νυµναστική για το σώµα και βοηθάει να έχουµε υγεία. 

2. Είναι φιλικό για το περιβάλλον µέσο µεταφοράς αφού δεν 
καταναλώνει καύσιµα. 

3.Η αγορά και η συντήρηση ενός ποδηλάτου κοστίζει ελάχιστα. 

4.Κινείται µε την ενέργεια που παίρνει ο άνθρωπος από την τροφή του. 
∆εν καταναλώνει λοιπόν καύσιµα και επιπλέον δεν έχει έξοδα 
λειτουργίας όπως φόρους κ.τ.λ. 

5.Είναι το πιο ευέλικτο µέσο µεταφοράς και δεν σταµατά στο 
µποτιλιάρισµα). 

6. Μπορεί να παρκάρει τταντού.(10 ποδήλατα πιάνουν χώρο ίσο µε ένα 
αυτοκίνητο). 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Ποδήλατο και περιβάλλον 

 Το ποδήλατο σέβεται το περιβάλλον, τον πλανήτη, τον 
άνθρωπο, τη ζωή και τις γενιές που ακολουθούν. 

 Το ποδήλατο δεν εκπέµπει ατµοσφαιρικούς ρύπους. 
 Το 30% της συνολικής ατµοσφαιρικής ρύπανσης στον πλανήτη 
προκαλείται από το αυτοκίνητο. 

 Το ποδήλατο δεν εκπέµπει θερµότητα, σε αντίθεση µε όλα τα 
υπόλοιπαµέσα µεταφοράς που προκαλούν ρύπανση και 
οδηγούν στην υπερθέρµανση του πλανήτη. 

 Το ποδήλατα δεν έχει κινητήρα, σε αντίθεση µε όλα τα άλλα 
µέσα 

 µεταφοράς που καταναλώνουν υπερβολικό οξυγόνο για τις               
καύσεις των κινητήρων τους. 

 Το ποδήλατο είναι αθόρυβο και κάνει τις πόλεις πιο ήσυχες και 
ανθρώπινες, σε αντίθεση µε όλα τα υπόλοιπα µέσα µεταφοράς 
που προκαλούν θόρυβο, ηχορύπανση και ενοχλούν τον 
άνθρωπο. 

 Το ποδήλατο είναι καθαρό, σε αντίθεση µε όλα τα υπόλοιπα 
µέσα µεταφοράς που αφήνουν υπολείµµατα καύσης στο δρόµο 
όπως υγρά φρένων, αντιψυκτικά, λάδια και δεν µουτζουρώνει 
τα κτίρια και την πόλη µε καυσαέρια. 

 Το ποδήλατο καταλαµβάνει λιγότερο χώρο και είναι πολύ πιο 
εύκολα ανακυκλώσιµο , σε αντίθεση µε όλα τα υπόλοιπα 
ογκώδη µέσα µεταφοράς. 

 Το ποδήλατο είναι οικολογικό και συµβάλει στην 
αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας του πλανήτη. 

 Η κυκλοφορία σε περιαστικές περιοχές µε δάση, άλση και 
πάρκα εκδηλώνει τον σεβασµό µας στο περιβάλλον και 
παράλληλα αποτρέπει επιδόξους εµπρηστές και παράνοµες 
ενέργειες εις βάρος των δασών και του περιβάλλοντος. 

 Το ποδήλατο είναι το πιο φιλικό µέσο µεταφοράς για το 
περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

 
 
 
 
 
 
 
 



ΤΟ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΩΣ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
. 

Ποδήλατο είναι το όχηµα µε δυο τροχούς και κινείται µε την 
ενέργεια του ανθρώπου. ∆ηλαδή ο άνθρωπος χρησιµοποιεί 
τη µυϊκή δύναµη των ποδιών του. 

Το ποδήλατο είναι ένα µεταφορικό µέσο που τα τελευταία 
χρόνια χρησιµοποιείται όλο και περισσότερο. 

Σε πολλές πόλεις του πλανήτη προτείνουν τη χρήση του 
ποδηλάτου ως βασικό µέσο µετακίνησης. Σε αρκετές 
δηµιουργούνε στους δρόµους λωρίδες κυκλοφορίας για τα 
ποδήλατα και θέσεις στάθµευσης. 

Τα πλεονεκτήµατα του ποδηλάτου σε σχέση µε άλλα µέσα 
µεταφοράς είναι πολλά. Η αγορά του είναι οικονοµική και η 
συντήρηση του κοστίζει ελάχιστο. 

/ 

Το ποδήλατο κινείται µε την ενέργεια που παίρνει ο 
άνθρωπος µε την τροφή του .∆εν καταναλώνει καύσιµα και 
δεν έχει έξοδα όπως το παρκάρισµα ή να πληρώνουµε 
φόρους. Μπορεί να αποτελέσει τη λύση στα προβλήµατα 
συγκοινωνίας που υπάρχουν στις µεγαλουπόλεις .Ξεκινάει 
αµέσως, δε σταµατά στο µποτιλιάρισµα γιατί είναι ευέλικτο. 

Έρευνες έδειξαν ότι το ποδήλατο για απόσταση µέχρι 13 
χµ. είναι γρηγορότερο από το αυτοκίνητο. Επίσης 
παρκάρει παντού, µεταφέρεται εύκολα πάνω από σκάλες, 
πεζοδρόµια και πεζόδροµους. Το ποδήλατο είναι φιλικό µε 
το περιβάλλον γιατί δε βγάζει καυσαέρια, γυµνάζει το 
σώµα µας και προσφέρεται για ψυχαγωγία δηλαδή 
εκδροµές  και περιπάτους. Το ποδήλατο µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί από τα δυο φύλα  και όλες τις ηλικίες. 

 
 
 
 

 
 



Ποδήλατο και ασφάλεια 
 

Το ποδήλατο είναι ένα καλό µέσο για να πηγαίνουµε όπου 
θέλουµε .Για να είναι ασφαλής η οδήγηση πρέπει να 
οδηγούµε σε ποδηλατόδροµο ,να φοράµε προστατευτικό 
εξοπλισµό [κράνος, επιγονατίδες κ.α.] ,να έχουµε φώτα και 
αντανακλαστικά και να οδηγούµε πάντα προς τη 
κατεύθυνση που κυκλοφορούν και τα άλλα οχήµατα. Το 
ποδήλατο θα είναι ένα ασφαλές µέσο µεταφοράς αν 
τηρείτε αυτούς τους κανόνες.              
 

 
Εικόνα 1ΚΡΑΝΟΣ 
 

      Εικόνα 2ΦΩΣ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ  

 
Εικόνα 3ΦΩΤΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ                        Εικόνα 4ΕΠΙΓΟΝΑΤΙ∆Α 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 
 
Α. Ασφάλεια στη χρήση του ποδηλάτου  
 
Β. ∆ιεξαγωγή «ποδηλατάδας» σε φυσικό 

περιβάλλον και στήσιµο σκηνής 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 



 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 

 



 
 
 
 

 


