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ВСЕУКРАЇНСЬКА ГАЗЕТА ДЛЯ ДІТЕЙ, ПЕДАГОГІВ, БАТЬКІВ...

НІ ДНЯ БЕЗ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
НЕХАЙ НАШІ ДІТИ БУДУТЬ ЖИВІ, ЗДОРОВІ ТА ЩАСЛИВІ!
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Тож, приєднуйтесь до захоплюючих
подорожей по сторінках газети
“Даішка” та ставайте знавцями правил
дорожнього руху!

завершуємо
український проект

ПЕЧЕНН
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“Даішка” намагається стати нашим
читачам добрим другом на шляху
вивчення нових та закріплення вже
існуючих знань з БДР.

ВСІ РАЗОМ

D

Головне завдання, яке ставить перед
собою газета “Даішка” - навчити
вихованців ДНЗ та учнів шкіл бути
уважними на дорогах, звертати увагу
на дорожні знаки, виховувати
дисциплінованість на вулицях міста
для збереження власного здоров’я та
життя, забезпечивши тим самим
майбутнє нашим дітям і країні.

У ЦЬОМУ НОМЕРІ:

y

“ДАІшка” прагне привернути самих
дітей до процесу навчання та
оволодіння навичками з БДР.

155 countries
of the World
report to UN Assembly

Шановні керівники влади (РДА, МВК), освітньої галузі
(ВО, УО) місцевого рівня та начальники колективів
ЗНЗ, НВК, ДНЗ у 23 регіонах України!

Індекс газети “Даішка” - 49367

а також:
Плакат та запрошення для колективів
навчальних закладів України приєднатись до
реалізації всесвітньої програми Асамблеї ООН
«Десятиліття дій з БДР (2011-2020)»
стор. 4-5
Школа з БДР
Про пішоходів для дорослих і дітей
Весела казка про знання ПДР
Гумор
Загадки
Цікаві історії

стор. 6

стор. 8

Сьогодні через надання кожним з Вас інформації для звірки даних
(таблиця № 2, стор.2), всім Вам, як співавторам українського
проекту, пропонується створення першого серед країн світу
ЗБІРНИКА – «Україна звітує Асамблеї ООН». Цей спільний
громадський проект, де у всіх 614 таблицях у т.ч. 440 - районних,
130 - міських та 44 - районних у містах (у гр.11-15) навпроти
кожного конкретного і в цілому всіх колективів ЗНЗ, НВК, ДНЗ
районів, міст, районів у містах у 23 регіонах України має бути
висвітлено їх приєднання до реалізації всесвітньої програми
Асамблеї ООН з БДР, важливо завершити до 1 вересня.
Цей приклад спільного створення на добровільних засадах
Збірника в одній країні - Україна, дозволить кожному з Вас стати
співавтором реалізації наступного з МГО міжнародного проекту
створення у 154 країнах світу аналогічних Збірників 13 мовами
(українською, англійською, арабською, іспанською, італійською,
китайською, нідерландською, німецькою, польською,
португальською, російською, французькою, японською), щоб
разом створити один загальний Збірник з назвою - «155 Країн
світу звітують Асамблеї ООН» щодо їх приєднання до реалізації
світової програми ООН «Десятиліття дій з БДР (2011-2020).

стор. 3

