
Co zrobić, jak złapiesz gumę na rowerze?

Będziesz potrzebować: pompkę, wiaderko z wodą, pęsetę, 
zestaw do łatania dziur oraz osobę dorosłą do pomocy.

1. Zdejmij koło z roweru i wyjmij dętkę z opony (poproś o 
pomoc osobę dorosłą).

2. Wyjmij dętkę z opony używając pompki. 

3. Ściśnij delikatnie rurkę nasłuchując przy tym 
syczącego dźwięku. Dzięki temu dowiesz się, gdzie jest 
przebicie.

4. Jeśli nic nie słyszysz, włóż rurkę do wiadra z wodą i 
ściśnij delikatnie. Poszukaj bąbelków. 

5. Po znalezieniu nakłucia, użyj pęsety, 
aby usunąć to, co przyczyniło się 
do tego.

6. Nałóż niewielką ilość 
kleju i łatkę na otwór.

Szybkie pytania
1. Co robisz po ściągnięciu koła? 

 

2. Jakie słowo w tekście oznacza ostrożnie? 

 

3. W punkcie 4, dlaczego musisz szukać bąbelków?  

  

  

4. Uszereguj poprawnie poniższe zdania od 1 do 4. 

           Znajdź dziurę. 

           Ściągnij koło. 

           Wyjmij dętkę z opony. 

           Nałóż łatkę na dziurę.
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Odpowiedzi
1. Co robisz po ściągnięciu koła? 

Wyjmij dętkę z opony.

2. Jakie słowo w tekście oznacza ostrożnie? 

delikatnie

3.  punkcie 4, dlaczego musisz szukać bąbelków?  

Na przykład: ponieważ, zobaczysz gdzie jest 

dziura i skąd schodzi powietrze.

Uszereguj poprawnie poniższe zdania od 1 do 4. 

    3  Znajdź dziurę. 

    1  Ściągnij koło. 

    2 Wyjmij dętkę z opony. 

    4  Nałóż łatkę na dziurę.


