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Τι είναι Ποδήλατο

Ποδήλατο ονοµάζεται το δίτροχο (µερικές
φορές τρίτροχο) όχηµα, που κινείται καθώς ο
αναβάτης του χρησιµοποιεί τη µυϊκή δύναµη των
ποδιών του. Το ποδήλατο αποτελεί ένα ιδιαίτερα
διαδεδοµένο µεταφορικό µέσο. 
Ο αριθµός των ποδηλάτων του πλανήτη στις
µέρες µας υπολογίζεται ότι ξεπερνά το ένα
δισεκατοµµύριο. 



Τι είναι Ποδήλατο

• Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ποδηλάτου
αποτελεί η δυνατότητα του να
ανταποκρίνεται σε αρκετά διαφορετικές
απαιτήσεις . Όπως είναι η µετακίνηση,  η
άθληση και η ψυχαγωγία.



Η ιστορία του ποδηλάτου
Η εµφάνιση κάποιας κατασκευής παρόµοιας µε
ένα τυπικό σύγχρονο ποδήλατο, έχει καταγραφεί
ως πρόγονος του ποδηλάτου και ήταν η
‘draisienne’, που εκµεταλλεύονταν τη µυϊκή
δύναµη του αναβάτη της. 

Αυτή ανακαλύφθηκε το 1817, από τον βαρόνο von
Drais από όπου πήρε το όνοµα της.



Draisienne

• Είχε δύο τροχούς και ήταν κατασκευασµένη
πλήρως από ξύλο. 

• ∆εν έγινε ευρέως γνωστή, αφού δεν είχε την
δυνατότητα να κυλήσει πουθενά αλλού, πέρα
από πολύ καλά στρωµένους δρόµους, όπως
πάρκα και κήποι.

• Το πρώτο καταγεγραµµένο ταξίδι ποδηλάτου, 
έγινε από τον ίδιο τον Drais, στις 2 Ιουνίου 1817



Ποδήλατο velocipede



Ποδήλατο Ariel



Ποδήλατο Αriel

Το 1870 οι Βρετανοί Τζέιµς Στάρλει και Γουίλλιαµ
Χίλµαν σχεδιάζουν ένα ποδήλατο µε αρκετά
µεγαλύτερο µπροστινό τροχό. Με αυτό τον
τρόπο καταφέρνουν την εκπληκτική, για την
εποχή, ταχύτητα των 24 χµ/ώρα. Το µοντέλο
που κατασκεύασαν ονοµάστηκε ‘ariel’ και ήταν
το πρώτο ποδήλατο εξ’ ολοκλήρου
κατασκευασµένo.



Από ποια µέρη αποτελείται
ένα ποδήλατο
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Από ποια µέρη αποτελείται ένα
ποδήλατο



Τύποι Ποδηλάτων
• Το αγωνιστικό ποδήλατο
• Το ποδήλατο πόλης και το αναδιπλούµενο
ποδήλατο πόλης.

• Το ποδήλατο βουνού
• Το ποδήλατο BMX 
• Το ποδήλατο ταξιδιού



ΤΥΠΟΙ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟΥ

Αγωνιστικό ποδήλατο



Ποδήλατο πόλης



Ποδήλατο για το βουνό (mountain bike)



Ποδήλατο ΒΜΧ



Λόγοι για να ξεκινήσεις ποδήλατο

Γιατί είναι µια πολύ καλή µορφή άσκησης, 
γυµναζόµαστε στο σχολείο & κάνουµε ωραίο
σώµα…

Εκτός από τη σωµατική υγεία η ποδηλασία
βελτιώνει σηµαντικά και την διάθεση και ψυχική
µας υγεία..

Βελτιώνει την γενικότερη υγεία µας, καθώς: 



Λόγοι για να ξεκινήσεις ποδήλατο

Μειώνει την πίεση στο αίµα

Έχουµε χαµηλότερους παλµούς ηρεµίας

Ενισχύουµε την αναπνοή –
καρδιοαναπνευστικό – καρδιαγγειακό σύστηµα.

Βοηθά να κόψουµε το κάπνισµα, ίσως
και το αλκοόλ



Λόγοι για να ξεκινήσεις ποδήλατο

Αποταµιεύουµε χρήµατα γιατί είναι οικονοµικό
µέσο και συµφέρει.

Σεβόµαστε το περιβάλλον γιατί είναι
οικολογικό και δεν ρυπαίνει.

Χρειαζόµαστε ελάχιστο χώρο καθώς αντί για
ένα αυτοκίνητο µπορούν στο ίδιο µέρος να
παρκάρουν 18 ποδήλατα.



Ασφαλής Οδήγηση
Ποδηλάτου



Λειτουργική Κατάσταση Ποδηλάτου

• Το ποδήλατο πρέπει απαραίτητα να έχει:

φώτα (κόκκινα πίσω - λευκά µπροστά)
Ρυθµισµένα φρένα και ταχύτητες
Ηχητικά όργανα (κουδούνι-κόρνα-κτλ)
Καθρέπτη
Μέγεθος του ποδηλάτου να αντιστοιχεί στο
βάρος και ύψος του ποδηλάτη.



Ο οδηγός του ποδηλάτου
• Πρέπει να γνωρίζει:

Το ποδήλατο είναι για ένα άτοµο. το
δεύτερο, σηµαίνει (κίνδυνος)
Προσοχή όταν περνάµε δίπλα από
παρκαρισµένα αυτοκίνητα. Κρατάµε
πλευρική απόσταση ασφαλείας.
Όχι κινητό τηλέφωνο,ακουστικά,walkman.
Όχι πάνω στο πεζοδρόµιο
∆εν παίζουµε µε τα κινούµενα αυτοκίνητα



Οδηγίες για ασφαλή οδήγηση 1

Στο κόκκινο φανάρι, δεν σταµατάµε ποτέ πλάι
στο αυτοκίνητο, παρά µόνο µπροστά ή πίσω, 
ώστε να µπορούν να µας βλέπουν όλοι.

Χρησιµοποιούµε πάντα καθρέφτη.

Αποφεύγοµαι τους δρόµους µε µεγάλη κίνηση.



Οδηγίες για ασφαλή οδήγηση 2

∆εν κινούµαστε ποτέ αντίθετα µε το ρεύµα του
δρόµου γιατί είναι επικίνδυνο. 

∆εν ποντάρουµε στην προσοχή των άλλων.  

Έχουµε το νου µας στις λακκούβες. 



Οδηγίες για ασφαλή οδήγηση 3

Επικοινωνούµε οπτικά µε τους άλλους οδηγούς.

Χρησιµοποιούµε την γραµµή και δεν
παραµερίζουµε όταν καταλαβαίνουµε ότι ένα
αυτοκίνητο µας πλησιάζει από πίσω.

Κάνουµε χρήση χεριών όταν θέλουµε να
πάρουµε µια στροφή. 



Σήµατα Ποδηλάτη

• Ο οδηγός υποχρεούται να καταστήσει έγκαιρα
γνωστή την πρόθεσή του, χρησιµοποιώντας για
το σκοπό αυτόν τους δείκτες κατεύθυνσης.

• Αν δε αυτοί δεν λειτουργούν, υποχρεούται να
δώσει τα ακόλουθα σήµατα µε το χέρι:



Σήµατα Ποδηλάτη

Έκταση του βραχίονα
για στροφή προς την
κατεύθυνση αυτού.

Κάµψη του βραχίονα
προς τα πάνω για
στροφή προς την
αντίθετη πλευρά αυτού.

Κάµψη του βραχίονα
προς τα κάτω, για τον
ελιγµό στάθµευσης. 



Ο ποδηλάτης ……φοράει

Ανοιχτόχρωµο ρουχισµό την ηµέρα και
αντανακλαστικό ρουχισµό τη νύχτα κατά τη
διάρκεια της οδήγησης, έτσι ώστε να γίνεστε
ορατοί από τους άλλους .

Κράνος- Να φοράτε πάντα κράνος για ποδήλατο. 
Οι πιο σοβαροί τραυµατισµοί από ποδήλατο
γίνονται στο κεφάλι .



Στο ποδήλατο…..φοράµε

Γυαλιά

Προστατευτικά( στους αγκώνες και στα γόνατα)

Σακίδιο Πλάτης

Έχουµε µαζί µας:
Παγούρι



Φοράμε για ασφάλεια:

Κράνος Επιγονατίδες



Σήματα του Ποδηλατιστή. 



Απαγορεύεται η
είσοδος στα
ποδήλατα

Τέλος δρόμου που
ήταν αποκλειστικής
κίνησης πεζών και
ποδηλάτων

Προσοχή
κίνδυνος από
την κίνηση
ποδηλατιστών



Ποδηλατόδρομος

Δρόμος για
πεζούς και για
ποδήλατα

Δρόμος
κυκλοφορίας
ποδηλάτων



Ευχαριστούµε για την
προσοχή σας!!!

Οι µαθητές της ΣΤ΄τάξης του 2ΟΥ ∆.Σ
Γουµένισσας


