Детальна програма реалізації проекту
«Безпечна громада в рамках Європейського тижня мобільності –
Новопсковська ОТГ Луганської області»

16-22 серпня 2018 року

День 1. Новопсковська ОТГ – за активний відпочинок
16 вересня 2018 року (неділя)

Місце проведення – смт Новопсков, вул.Поштова (площа біля Ощадбанку)

14-00 - Старт ЄТМ В Новопсковській ОТГ
14.15 – 15.15 виступ–змагання на роликах, скейтбордах, гироскутерах і
самокатах
15.15 – 16.00 малюнок на асфальті
16.00 - 16.30 пікнік для дітей, тематична фотосесія

День 2. Безпечне велосередовище

1 7 вересня 201 8 року (понеділок)
Місце проведення – 5 шкіл та 4 дошкільні-навчальні заклади Новопсковської
ОТГ

9-30 – 10.00 - інтерактивні заняття з історії велосипеда для вихованців
дитсадків;
10.00 - оголошення про Конкурс дитячих малюнків «Я люблю кататися на…» та
фотоконкурсу «Сімейні подорожі на велосипедах» серед вихованців дитсадків
та першокласників.
Шкільні навчання безпеки на вулиці та правила дорожнього руху для
велосипедистів (час визначається за розкладом школи):
- спільні бесіди учнів 8-11 класів з поліцейськими - в актових залах шкіл
(орієнтовно о 14.00 год.);
- уроки на свіжому повітрі для учнів 1-4 класів - навчання правилам переходу
вулиць на спеціально розкреслених майданчиках;
- виховні години для учнів 5-7 класів за буклетами «Правила дорожнього руху
для велосипедистів від АВК».

День 3. Усе найкраще – дітям!

1 8 вересня 201 8 року (вівторок)
Місце проведення - ДНЗ «Теремок» та ДНЗ «Ромашка»

9-30 – 10.30 – «Безпека на вулиці та правила дорожнього руху від
поліцейського» та виступи вихованців дитсадків на самокатах.

День 4. Усе найкраще – дітям!

1 9 вересня 201 8 року (середа)
Місце проведення - ДНЗ «Світлячок» та ДНЗ «Дзвіночок»

9-30 – 10.30 – «Безпека на вулиці та правила дорожнього руху від
поліцейського» та виступи вихованців дитсадків на самокатах.

День 5. Альтернативні види транспорту

20 вересня 201 8 року (четвер)
Місце проведення - 5 шкіл та 4 дошкільні-навчальні заклади Новопсковської
ОТГ

10-00 Виставка дитячих малюнків «Я люблю кататися на…» та виставка фото
«Сімейні подорожі на велосипедах» та нагородження учасників конкурсів.
17.00-19.00 Трансляція всіх дитячих робіт в сквері «Айдар» на
мультимедійному екрані.

День 6. День без автомобіля

21 вересня 201 8 (п’ятниця)

9-30-12.00 акція «Обладнай велосипед» - проведення в школах техогляду
велосипедів на предмет безпеки;
8-00 осінній флешмоб «Велосипедом на роботу», найяскравіші фоторепортажі
будуть транслюватися в сквері «Айдар» на мультимедійному екрані.
18.30-21.00 – перегляд тематичних мультфільмів та кінопоказ
в
Новопсковському центрі культури, дозвілля, спорту і туризму (смт Новопсков,
вул. Шкільна 15 б)

День 7. Відкрий для себе свою VELOгромаду

22 вересня 201 8 (субота)

10.00 – велосипедний промотур Новопсковською ОТГ: джерело Сольонка-

Іковель-крейдяний хребет Пристіну

12.00 – велопікнік
13.00 - велогонки пагорбами Новопсковської громади
13.00 - музична VELOТОCHКА біля вогнища.
14.00 - підбиття підсумків проекту «Безпечна громада в рамках ЄТМ –
Новопсковська ОТГ Луганської області», вручення подарунків.

