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אתם מוזמנים לבחור את הפעילויות שמתאימות לכם, בהתאם 
לתוכנית העבודה בגן. נשמח אם תשלחו לנו תמונות ורעיונות כדי 

שנוסיף לעיתון הבא.
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שלום לכולכם,
עקביות היא מילת מפתח בחינוך ילדים. חיי היום-יום בעיר ומחוצה לה מזמנים עבורנו מפגש 
יומיומי עם כבישים ומעברי חצייה. בכל פעם שאנחנו מגיעים לשפת המדרכה, מתבונן בנו ילד 

קטן ולומד מאיתנו מהי התנהגות נכונה. כשאנחנו ממהרים ובוחרים לעבור באור אדום או 
לחצות בין מכוניות חונות, אנחנו מלמדים אותו שאי-שמירה על כללים וחוקים היא אפשרות 

לגיטימית, שהוא רשאי לבחור בהתנהגות הנכונה בעיניו. כך למשל אמר לי אחד הילדים: 
"ביישוב שלי יש תמרור עצור, אבל לא חייבים לעצור, רק אם יוצאים מהיישוב צריך לעצור..." – 
האם לזה פיללנו?? בואו נקפיד לתת דוגמא אישית ונעודד התנהגות חיובית. ִזכרו: הילד הקטן 

הוא הנהג של מחר, ויש לו רק דרך אחת – הדרך ששומרת על החוק.

בחומר המצורף תמצאו פעילויות המבוססות על רעיונות שהופעלו על ידי מתנדבי תוכנית 
זה"ב בגן – גמלאים מתנדבים בגני הילדים. במרכז התוכנית נמצאת ֶלָלה – הדמות שמזכירה 

לנו את כללי הבטיחות בדרכים.
תכנית זה"ב בגן מופעלת על ידי תנועת של"מ - החברה למתנ"סים ועמותת אור ירוק, בשיתוף 

משרד החינוך

למה ֶלָלה?  כי כל  הכללים מתחילים  בֶלה או בָלה: להביט, 
להקשיב, לתת יד, לחצות, לשבת על כסא הבטיחות, לחגור חגורה, 

לחבוש קסדה ולשחק רק במקום בטוח.

שיר

משחק הצעדים

ְכָּלל ִראׁשֹון ַבֲּהִליָכה – ַהְללּוָיּה,
ֵלְך ָתִּמיד ַעל ִמְדָרָכה - ַהְללּוָיּה.

ְכָּלל ֵשִׁני ַבֲּהִליָכה – ַהְללּוָיּה.
ְמֻבָגּר ָתִּמיד ִאְתָּך – ַהְללּוָיּה.

ְכָּלל ְשִׁליִשׁי ַבֲּהִליָכה – ַהְללּוָיּה,
ֵלְך ָרחֹוק ֵמַהָשָּׂפה – ַהְללּוָיּה.

ְרִביִעי ְוַאֲחרֹון – ַהְללּוָיּה,
ִנָשֵּׁמר ְוִנָזֵּהר – ַהְללּוָיּה.

ַהְללּוָיּה
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מפזרים גזרי נייר בצורת צעדים על רצפת החדר. מציינים נקודת התחלה 
ונקודת סיום. ביניהן עוברת יותר מדרך אחת. מזמינים את הילדים לצעוד 

בדרך הנכונה והמהירה. שוחחו איתם: כיצד יש  לעבור את הכביש בבטחה? 
למה חשוב לצעוד על מעבר החצייה?



משחק: אדום-ירוק

מדבקות ללה

קלסר מסתובב

מעבר חצייה
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הקלסר המסתובב הוא קלסר קשיח ובו שמרדפים – שקיות שקופות. הקלסר עטוף 
ומקושט. בעמוד הראשון מופיע דף הסבר (ראו באתר) ובו הנחיות. כל משפחה מקבלת 
לכמה ימים את הקלסר, כדי להציג את האופן שבו המשפחה או הילד שומרים על כללי 

הבטיחות בדרכים. ניתן לעשות זאת בציור, בעזרת תמונות, בטקסט וכדומה. אפשר 
לשים את הקלסר בתיק ולצרף אליו משחק לוח ו/או דפי עבודה. יש להקפיד להביא 

את הקלסר לגן בזמן. אפשר להציג בפינת ללה דוגמאות מתוך הקלסר.בכל שבוע 
מקבלת משפחה אחרת את הקלסר. ניתן ליצור ולמסור שני קלסרים במקביל, כדי 

שהקלסר יגיע לכל הבתים.

הכינו מעבר חצייה גדול מבריסטול או משטיח אמבטיה (מומלץ). ניתן לרכוש 
שטיח אמבטיה באורך 2 מטר. הופכים את השטיח על צדו הלבן וצובעים 
פסים בצבע פנדה  שחור, או מדביקים מסקינטייפ צבוע בשחור. מהלך 

הפעילות: מחלקים לילדים שלטים ועליהם אחד הכללים: לעצור לפני מעבר 
החצייה – סימן "עצור"; לתת יד – ציור של יד ביד; להתבונן לצדדים – ציור של 

עיניים; להקשיב לקולות התנועה – ציור של אוזניים; לחצות כשהכביש פנוי – 
ציור של מעבר חצייה; להביט שוב לצדדים – ציור של עיניים ומעבר חצייה. 
מזמינים בכל פעם שני ילדים לחצות את הכביש. שאר הילדים עומדים עם 

השלטים בטור ליד מעבר החצייה, ומזכירים בכל פעם כלל אחד. כשהילדים 
מגיעים לצדו השני של מעבר החצייה, כולם מוחאים להם כפיים. אפשר 

להזמין ילדים שיהיו מכוניות שעוברות בכביש. הקפידו תמיד להדגים את נושא 
החצייה הבטוחה כשיש מבוגר שנותן יד לילדים.

ה לָ פינת לֶ

מכינים שתי בובות ללה. אחת ירוקה –  שתסמל "עבור", ואחת אדומה 
שתסמל "עצֹור". הילדים מסתובבים במרחב. כשמרימים את ללה האדומה 
הילדים עוצרים. כשמרימים את ללה הירוקה, הם ממשיכים לצעוד. אפשר 

להוסיף לפעילות מוזיקה.

ציירו את ללה על מדבקות ירוקות עגולות. תוכלו לתת מדבקה ירוקה לכל ילד שיספר לכם, במהלך שהותכם בגן, איך הוא שמר 
במשך השבוע על כללי הבטיחות. הקפידו לתת בכל שבוע מדבקה אישית.



השביל לגן

מניפת מעבר חצייה

משחק זיכרון

רמזור צבעוני
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מוציאים את אחד הילדים החוצה, ומחביאים את בובת ללה בחדר. הילד שנכנס צריך 
למצוא את הבובה. כשהוא מתקרב אומרים "ללה" בקול רם, כשהוא מתרחק – לוחשים 

"ללה". כשהוא מוצא את ללה, הוא צריך לומר כלל בטיחות אחד שהוא זוכר.

צובעים את שביל הכניסה לגן בפסים שחור ולבן, בדומה למעבר חציה. כל מי שנכנס 
אל הגן צועד בדרך הבטוחה עד לדלת הכניסה.

מקפלים דף נייר בצורת מניפה, פותחים אותו וצובעים כל רצועה שניה בשחור. מבררים: 
איפה יש מעברי חצייה ביישוב שלנו? האם הם צבועים באופן ברור? אם לא, אפשר 

לכתוב מכתב לעירייה.

מדביקים מדבקות בטיחות בדרכים על פקקים של בקבוקים בגודל אחיד, מדבקה 
אחת על כל פקק. מקפידים שיהיו שתי מדבקות מכל סוג. הופכים את כל הפקקים. 

כל משתתף בתורו הופך 2 פקקים. אם הם זהים, הוא לוקח אותם אליו. אם הם 
שונים, הוא מחזיר אותם בדיוק לאותו מקום. המנצח הוא המשתתף שצבר הכי 
הרבה זוגות. תוך כדי משחק מבררים מה מראות המדבקות ואיך הן מתקשרות 

לנושא בטיחות בדרכים. 

מכינים מלבנים שחורים ומדביקים עליהם מדבקות בצבעי הרמזור. מצמידים את 
המלבנים זה לזה ומדביקים על מקל ארטיק. ניתן להכין בצד אחד רמזור למכוניות 

ובצד השני רמזור להולכי רגל, ולשוחח על ההבדל ביניהם.

משחק: איפה ללה
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גוזרים כלי תחבורה שונים מעיתונים צבעוניים. מזמינים את הילדים ליצור מחומרים 
שונים תמונה הקשורה לנושא בטיחות בדרכים. אפשר לחבר לכל תמונה סיפור.

מדביקים על גבי מפל שחור מדבקות לבנות בצורת מעבר חצייה וִחצים לבנים.  המשטח יהפוך למרכז פעיל המזמן חוויה 
משחקית. ניתן לשלב מכוניות בגדלים שונים, בובות  שרוצות לחצות את הכביש, רמזורים, מכוניות מחומרי ִמחזור, 

תמרורים ועוד.
 

מדביקים על גליל נייר טואלט מדבקות בצבעי אדום, צהוב וירוק. מוסיפים פונפון ירוק ועליו 
עיניים זזות. משחילים לרוחב הגליל מנקה מקטרות שחור. ניתן לגזור באופן יצירתי את 

תחתית הגליל.

גליל ללה

תמרורים
מכינים שלטים ועליהם כמה תמרורים שבהם הילדים נתקלים באזור הגן. מבררים את 

משמעות התמרור, מתייחסים לצבע האדום (אזהרה) ולצורה (משולש, מתומן). 

 

יצירה אישית

משטח משחקים
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אוספים יחד עם הילדים את עלי השלכת ומדביקים אותם על דף לבן.
משוחחים כיצד משפיע השינוי במזג האוויר על נושא הבטיחות בדרכים. 

מבררים כיצד נוכל להיות זהירים בחורף.

מתכוננים לחורף

ללה מזמרת
לוקחים גלילי נייר טואלט, מכינים דוגמאות של מכנסיים בצבעים שונים, 
מדפים צבעוניים, עיגולים ירוקים, ושירונים צבעוניים.(עיניים גדולות ניתן 

לרכוש בחנות יצירה). ניתן לרשום על השירון : שנה טובה / מזל טוב / 
בטיחות בדרכים ועוד. יחד עם הילדים מרכיבים את הדמות של ללה מזמרת. 

מומלץ לחבר עם הילדים שיר בנושא בטיחות בדרכים ולצרף אותו לעבודת היצירה.

מכינים לכל ילד חוברת ציורים בנושא בטיחות בדרכים. לתוכה ניתן להכניס 
ציורים, סיפורים ודפי עבודה. בסוף השנה החוברת תוכל להיות מתנה 

אישית לכל ילד.

חוברת ציורים

מקשטים תיק לבן באלמנטים שונים של בטיחות בדרכים, בתוך התיק 
מכניסים את המחברת המטיילת (קלסר מסתובב), משחק שהילדים הכינו 
בנושא בטיחות בדרכים, ודפי יצירה. כל משפחה מקבלת בתורה את התיק 

ומוסיפה לו דברים בנושא.

תיק למחברת מטיילת
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מדביקים קלף סול למקל ארטיק (הקלפים בצבעי הרמזור). מחברים בעזרת סיכה 
ששה מקלות ומדביקים עליהם סרט.לכל משתתף יש מניפת קלפים. במרכז שמים 

ערימת קלפים הפוכה (קלפי סול עם מדבקות, חשוב שהמניפות תהיינה שונות 
ושיהיה מגוון של קלפים הזהים לקלפים שבמניפות).כל משתתף צריך לאסוף 
קלפים בעלי צורה זהה לקלפים שבידו. בסבב מרים כל אחד קלף מהקלפים 

שבקופה. במידה ויש ברשותו קלף זהה הוא משאיר אותו אצלו, ואם אין לו 
הוא מחזיר לקופה. מנצח מי שסיים ראשון לאסוף את הקלפים ויודע לזהות 

את כל התמרורים.

מניפת הקלפים

כתר זה“ב
לפס קרטון מצמידים רמזור עומד מקרטון שחור ומדבקות 

צבעוניות גדולות. ניתן להוסיף מסר כללי הקשור לנושא 
בטיחות בדרכים, או מסר אישי של הילדים.

משרטטים לוח משחק של סולמות וחבלים (10X10), כשמגיעים למעבר 
החצייה עולים למעלה, כשמגיעים אל קצה הכביש יורדים למטה, איש אדום 

מסמן עצור ואיש ירוק מזמין לתור נוסף. משתמשים בקוביית משחק כדי 
להתקדם. מנצח מי שמגיע ראשון לללה. ( אפשר להוסיף חוקים -  

כמשגיעים לאיש הירוק אומרים התנהגות נכונה בדרך וכשמגיעים לאיש 
האדום אומרים משהו שאסור לעשות בדרך וכדומה).

סולמות וחבלים
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מקשטים את הווסט באלמנטים שונים של בטיחות בדרכים שנעשו מלבד. מדביקים 
את המכונית, מעבר חציה, ללה, נונו וראש ראש בעזרת דבק יוהו. ניתן להוסיף גם 

כיס מקדימה שבתוכו נמצאת ללה קטנה.

ווסט מקושט

מכונית בטוחה
גוזרים ומקשטים צורה של מכונית עם גלגלים שבמרכזה חלון 
גדול (ניתן לניילן את העבודה לאחר הצביעה). על מקל ארטיק 
מציירים מעבר חציה, בקצה העליון שלו ניתן לצייר פרצוף קטן, 

או להדביק מדבקה. מדביקים את מקל הארטיק המקושט 
מאחורי המכונית.

אוספים פקקים של בקבוקים בצבע שחור, לבן , אדום, צהוב וירוק. 
מחוררים במרכז של כל אחד חור. ניתן לעשות את החור בעזרת מסמר 

שחומם ומוחזק בעזרת פלייר. קושרים קצה אחד של חוט ניילון 100 גרם. 
משחילים פקק ירוק, פקק, צהוב, פקק אדום ופקקים בצבע שחור ולבן, 
בקצה ניתן להוסיף חרוז צבעוני. מוסיפים על הפקק הראשון מדבקות 

של עיניים.

זחל הפקקים

גוזרים צורה של זחל מקרטון (קופסת קורנפלקס), על פי התמונה. יוצרים 
חורים במרכז העיגולים וכעת ניתן להכניס את האצבעות ולהזיז את הזחל – 

זוכרים חגורה לחגור.

זחל אצבעות



הופכים קופסת נעליים לצריף של לללה.
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שלט על גדר

מכינים עם הילדים סודוקו פשוט. ניתן לעשות שימוש במדבקות הנמכרות בחנויות 
למשחקים וצורכי לימוד. המטרה המשחקית: שבכל שורה לאורך ולרוחב ובכל 

ריבוע יהיו ארבע מדבקות שונות. 

סודוקו בטיחות בדרכים

ה לָ שימוש חוזרפינת לֶ
אוספים במכל גדול חפצים בצבעי אדום, צהוב וירוק. ממיינים ומדביקים על כל לוח פוליגל/ קאפה חפצים בצבע אחר. ניתן 

להניח את הלוחות בפינת ללה, זה מעל זה,לפי צבעי הרמזור.

הצריף של ללה
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