OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKA UPRAVA
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
https://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

Evropski teden mobilnosti 2019 – GREMO PEŠ!
Program dejavnosti v tednu mobilnosti v občini Gornja Radgona od 16. do 22. septembra
Datum:

Lokacija:

Dogodek

16. 9. - 20. 9. 2019

Vrtec Manka Golarja

˗ program Kolesarčki (za otroke od 4-6 let, ki

Gornja Radgona

obiskujejo vrtec)
˗ Fit hoja za zdravje
˗ Fit kolesarjenje (otroci, starši, zaposleni ob
spremstvu policistov, gasilcev, reševalcev in
kolesarske sekcije Radenci v popoldanskem
času kolesarijo v okolici vrtca)
˗ pohodi, sprehodi v bližnjo okolico
˗ športne aktivnosti na igriščih vrtca
˗ množični tek otrok v parku

Vse aktivnosti, razen kolesarjenja se bodo odvijale v dopoldanskem času.
Datum:

Lokacija:

Dogodek

16. 9. - 20. 9. 2019

OŠ Gornja Radgona

˗ športni dan (atletika - mnogoboj) za učence 7.,
8. in 9. razreda,
˗ tehniški dan (promet - avtomobilček) za učence
1. razreda

Vse aktivnosti se bodo odvijale v dopoldanskem času.
Datum:

Lokacija:

Dogodek

16. 9. - 19. 9. 2019

OŠ dr. Antona

˗ poslušanje in branje zgodbic na temo PROMET,

Trstenjaka Negova

˗ izdelovanje in zgibanje prometnih znakov in
prevoznih sredstev,
˗ učenje pesmic in petje pesmic,
˗ izdelovanje didaktičnih iger,
˗ opazovalni sprehodi: Moja varna pot v šolo –
GREMO PEŠ,
˗ igranje na prometni preprogi:
˗ pešec v različnih prometnih situacijah
(avtomobili, Lego figure, prometni znaki),
˗ igranje z različnimi prevoznimi sredstvi

Vse aktivnosti se bodo odvijale v dopoldanskem času.
20. 9. 2019

OŠ dr. Antona

Zaključna dejavnost, ob 11.uri

Trstenjaka Negova

˗ risanje na temo promet s kredo na cestišče
(otroci vrtca in učenci),
˗ obisk policista in sprehod v okolico šole z učenci
1. razreda,
˗ podelitev otroških odsevnih zapestnic otrokom
vrtca in učencem

Pridružujemo si pravico spremembe programa dejavnosti.
Vse spremembe in dopolnitve programa dejavnosti bodo nasproti objavljane.
Lokalni koordinator ETM 2019
Ime in priimek

Telefon

Elektronska pošta

Vera Šinko

02 / 564 38 24

vera.sinko@gor-radgona.si

