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Chłopakom na dzisiaj przypomnienie wiadomości o rowerze 

1. Układy w rowerze i ich części: 

 Układ kierowniczy: kierownica, widelec  

 Układ jezdny: koło przednie, koło tylne, piasta z łożyskiem, ogumienie 

 Układ napędowy: pedały, koło zębate przednie i tylne, łańcuch 

 Układ oświetleniowy: światło białe z przodu, światło czerwone z tyłu, odblaski, 

prądnica (dynamo) 

 Układ hamulcowy: dźwignie hamulcowe, linki hamulcowe, hamulec przedni i tylny 

(szczęki hamulcowe)  

2. Obowiązkowe wyposażenie roweru: 

 Światło pozycyjne białe z przodu, 

 Światło pozycyjne czerwone z tyłu 

 Światło odblaskowe czerwone z tyłu o kształcie innym niż trójkąt, 

 Przynajmniej jeden sprawny hamulec, 

 Dzwonek lub inny sygnał dźwiękowy. 

 
 

Sprawdźcie czy w waszym rowerze jest wszystko na miejscu. 

 

 

 



Dzisiaj dla dziewczyn fajny temat a mianowicie szycie 

poduszeczki na igły. 

Poduszeczka na szpilki to taki niezbędnik każdej szyjącej 

osoby. Dzisiejsza poduszeczka nie musi służyć tylko i 

wyłącznie, jako igielnik, może też być kwiatkiem doszytym 

do poduszki czy ozdobą do włosów. Wszystko zależy od 

waszej inwencji twórczej bądź zapotrzebowania. 

 

Potrzebujemy kawałek materiału, mulinę (lub 

zwykłą nitkę), wypełnienie (może być wata), 

guzik i maszynę do szycia (ewentualnie 

zszywamy ręcznie, bo tak naprawdę to szycia tu 

tyle, co nic). 

Na materiale od szklanki/kubka odrysowujemy 

dwa kółka, a następnie je wycinamy (pamiętając 

oczywiście, by te 5 mm dalej wyciąć od linii okręgu) 

Następnie oba kółka zszywamy do siebie na lewej 

stronie, zostawiając tak ok. 1,5-2 cm niezszytego 

miejsca, by wywinąć je później na prawą stronę. 

 

Przewijamy na drugą stronę, wypychamy 

wypełnieniem i zaszywamy ręcznie pozostałą dziurę. 

 

 

Teraz bierzemy mulinę i nawlekamy na większą igłę. 

Przewlekamy przez środek naszej poduszeczki, robiąc 

na końcu spory supeł. Następnie oplatamy poduszkę, 

znów przewlekamy igłę przez środek, naciągamy 



nitkę, by tworzyły nam się takie jakby "płatki" kwiatka. I tak 8 razy.  

 

 

Powstał nam taki kwiatek. W środek doszywamy 

guzik. 

 

 

 

 

 

No i nasza poduszeczka na szpilki jest gotowa! 


