
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕΤΟΥΣ
∆ΡΟΜΟΥΣΤΗΣΠΟΛΗΣ
ΓΙΑ ΠΟ∆ΗΛΑΤΕΣ ΚΑΙ… ΠΕΖΟΥΣ

Μια κοινωνική – αθλητική δράση
του 5ου ∆. Σχ. Κιλκίς



ΣΤΟΧΟΙ
• Να κινητοποιήσουµε την τοπική
κοινωνία ως προς την ανάγκη
δηµιουργίας ποδηλατόδροµων

• Να απελευθερώσουµε τους
ποδηλάτες, που αποφεύγουν να
χρησιµοποιούν το ποδήλατό τους
λόγω της κίνησης αυτοκινήτων στους
δρόµους και να χαρούµε όλοι, έστω
και για λίγο, µια βόλτα στις γειτονιές
της πόλης



ΣΤΟΧΟΙ
•Να αναδείξουµε την
αξία του ποδηλάτου ως
κοινωνικού µέσου
µεταφοράς
•Η πόλη µας είναι
επίπεδη και κατάλληλη
για ποδηλάτες κάθε
ηλικίας.
•Το ποδήλατο µας
γυµνάζει, µας φέρνει
πιο κοντά, προάγει την
υγεία και την οικονοµία.



ΣΧΕ∆ΙΟ∆ΡΑΣΗΣ
• Έρευνα στο διαδίκτυο για τη χρήση
ποδηλάτου, τους κανόνες ασφάλειας, το τι
συµβαίνει σε άλλες πόλεις & χώρες

• Γράφουµε ποιήµατα και κείµενα για το
ποδήλατο

• ∆ηµιουργούµε αφίσα και την εκθέτουµε σε
συγκεκριµένα σηµεία στην πόλη

• Ενηµερώνουµε και µέσω του τοπικού
τύπου για το ποδηλατικό ραντεβού µας, 
καλώντας όλους να έρθουν



ΤΑΠΟΙΗΜΑΤΑΜΑΣ
ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ!!!

•Ανέβα στη σέλα
•Και πάτα τα φρένα
•Χτύπα το πετάλι
•Να γυρίσει το ροδάνι.

•Πάρε οξυγόνο
•Και δώσε αντοχή
•Κάνε την ταχύτητα
•να µοιάζει δυνατή

•Ψήφισε το περιβάλλον
•Γιατί είναι υγιεινό
•Κάψε τις θερµίδες σου
•Και γίνε δυνατός

Μυρτώ Παπαδοπούλου, ∆’ Τάξη

•ΤΟ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ

•Βάλε τι ταχύτητες τέρµα
•Και πάτα πάλι τα φρένα
•Φόρεσε το κράνος σου
•Κι ανέβα στη σέλα

•Το ποδήλατο δεν έχει σπατάλη
•Βάλε το πόδι στο πετάλι
•Βγες αέρα για να πάρεις
•Και να γίνεις ευτυχής

•Πάµε όλοι µαζί παιδιά
•Τρέξτε! Έχουµε δουλειά
•Μια ταµπέλα για να βρούµε
•Που θα λέει: Προσοχή! Μόνο
ποδήλατα εδώ!

Μαρία Φιλιππίδου, ∆’ τάξη



Επισκεφτήκαµε το κατάστηµαΟΠΟ∆ΗΛΑΤΗΣ
κι ενηµερωθήκαµε σχετικάµε τοποδήλατο



ΑΝΟΙΞΗΤΩΝΠΑΙ∆ΙΩΝ (δήµος Κιλκίς 18-5-2012)
πήραµε µέρος στην εκδήλωση τουΟµίλουΦίλωνΠοδηλάτου



«∆ιεκδικούµε τους δρόµους!»



ΗΤΑΝΟΛΟΙΕΚΕΙ!

•Ποδηλάτες κάθε
ηλικίας ήρθαν στο
ραντεβού µας!
•Ενηµερώσαµε µε
λίγα λόγια για την
πρωτοβουλία µας.
•Τα παιδιά διάβασαν
τα ποιήµατά τους κι
ένα γράµµα προς το
∆ήµαρχο του Κιλκίς.
•Με όλα τα µέτρα
ασφαλείας ξεκίνησε η
βόλτα µας



ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
•Τροχαία Κιλκίς
•ΕΚΑΒ
•Κατάστηµα
«Ο ΠΟ∆ΗΛΑΤΗΣ»
•Ορειβατικός
σύλλογος Κιλκίς
•Όµιλος Φίλων
Ποδηλάτου
•Σύλλογος Γονέων &
Κηδεµόνων του
σχολείου µας



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
• Το ποδήλατο διευκολύνει τη

µετακίνηση σε όλους
• Με το ποδήλατο αθλείσαι, µειώνεις το
στρες, κάνεις οικονοµία

• Γνωρίζεις τις γειτονιές της πόλης, 
απολαµβάνεις τους ήχους της φύσης

• Το ποδήλατο δε µολύνει το
περιβάλλον, γίνεται µε παρέα, 
παρκάρεις εύκολα σχεδόν παντού



ΣΙΓΟΥΡΑΘΑΤΟΕΠΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ!

•Η δράση ξεκίνησε µε πρωτοβουλία της ∆΄ τάξης του σχολείου
µας και την αρωγή των εκπαιδευτικών Κώστα Σακελλαρίου
(ΠΕ70) κι Αφροδίτης Ντίνου (ΠΕ11) και στηρίχτηκε από το
σύνολο του σχολείου


