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בטיחות בחופשה

מסרים מרכזיים:
• הכללים אותם למדנו במהלך השנה  נכונים גם בחופשה!

• בחופשות אנו נמצאים באזורים שאיננו מכירים ולכן 
   עלינו להיזהר ולהישמר כפליים! 

• לנסיעות ארוכות יש להיערך בהתאם: עלינו  להכין
   מראש משחקים רגועים  כדי להמנע משיעמום שעלול

   להוביל להטרדת הנהג
•  עלינו לסייע להורים לבצע נסיעה בטוחה

מטרות מרכזיות:
• העלאת המודעות לבטיחות בדרכים בעת חופשות 

   ונסיעות משפחתיות

מהלך הפעילות:
1. נבקש מהתלמידים להוציא את לוח הניקוד האישי שלהם ונבקש מהם לכתוב בו סיפור. במהלך הכתיבה נעבור ביניהם

     ונדביק להם "נקודות חיים".
2. נשאל את התלמידים מה הן תוכניותיהם עם המשפחה לחופשה הקרובה?

     האם הם מתכננים לנסוע רחוק? נוציא את מפת ארץ ישראל ונסמן עליה את הנקודות שהתלמידים ציינו:
     אילת, ירושלים והגליל הם איזורי חופשה מרכזיים, הדורשים נסיעה ארוכה! 

     נראה לתלמידים על גבי המפה כי מדובר בזמן רב של שהייה ברכב!
נשאל: מה יכול לקרות בנסיעה ארוכה?

חשוב לדבר על שיעמום, עצירות בצד הדרך, עייפות של הנהג, רעב, מריבות בין האחים, מוזיקה חזקה ועוד...

3. סיפורי "סטופי": נבקש מהתלמידים להוציא את מקל "סטופי" שהכינו, ונספר להם סיפורים. בכל פעם שהם שומעים 
מעשה שמסיח את דעת הנהג ושיכול להוות סכנה בנסיעה, עליהם להניף את מקל סטופי ולצעוק: "סטופ"!

הסיפורים:
א. בטיול הקודם לחרמון, הייתי חייב פיפי וכבר לא יכולתי להתאפק יותר! אבא אמר שנגיע לתחנת הדלק הקרובה 

     רק בעוד 20 דקות אבל אני חשבתי שאני מתפוצץ! אז צעקתי לו: תעצור עכשיו ומיד! לא היתה לאבא ברירה, והוא עצר
     בשולי הדרך, אפילו שלא היה שם מפרץ או תחנת אוטובוס. מה לעשות? כשחייבים אז חייבים!

נשאל: מה הבעיה? מה הסכנה? מה יכול היה לקרות? קרה לכם פעם משהו דומה?
ב. בטיול שלנו לקיבוץ הגושרים היה  מקום בו ילדים יכולים לשאול אופניים ולנסוע. אז מה אם לא היו לנו קסדות?  

     נסענו באופניים וטיילנו איתם בשבילי הקיבוץ ואפילו יצאנו קצת משער הקיבוץ. היה סופר כיף!
נשאל: מה הבעיה? מה הסכנה? מה יכול היה לקרות? קרה לכם פעם משהו דומה?
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סיכום: נחזור על המסרים המרכזיים: הכללים אותם למדנו במהלך השנה נכונים גם בחופשה!
בחופשות אנו נמצאים באזורים שאיננו מכירים ולכן עלינו להיזהר ולהישמר כפליים!

לנסיעות ארוכות יש להיערך בהתאם: עלינו להכין מראש משחקים רגועים כדי להמנע 
משיעמום שעלול להוביל להטרדת הנהג. עלינו לסייע להורים לבצע נסיעה בטוחה.

ג. איך אני שונא נסיעות ארוכות! אני תמיד נהייה רעב חצי שעה לאחר היציאה ואז אני מתחיל לנדנד לאימא. 
כשנסענו לירושלים ביקשתי תפוח, ואחר כך במבה, ואחר כך מיץ. כשכל החטיפים והנשנושים נגמרו, ביקשתי      
שנעצור לקנות משהו. אימא לא הסכימה אבל אז אחותי התחילה לבכות כי היא חשבה שכבר לא נגיע לעולם!!     

בקיצור – סיוט אחד גדול!     
נשאל: מה הבעיה? מה הסכנה? מה יכול היה לקרות? קרה לכם פעם משהו דומה?

ד. בחופש הגדול נסענו לאילת. הנסיעה היתה ארוכהההה והשתעממנו נורא. אמא הציעה שנשחק במשחק המכוניות. 
כל אחד יבחר צבע של מכונית וכולנו נספור כמה מכוניות רואים בכביש בצבעים שבחרנו. עוד לפני שהספקתי לבחור     

צבע, אחי המרגיז בחר לבן. היה ברור שהוא ינצח! יש הכי הרבה מכוניות לבנות בכביש. אני התעצבנתי מאד והתחלתי      
לצעוק: "לא פייר"! הוא כמובן לא ויתר וצעק חזרה שככה זה ואין מה לעשות... ואז התחיל ריב ממש גדול באוטו.     

נשאל: מה הבעיה? מה הסכנה? מה יכול היה לקרות? קרה לכם משהו דומה פעם?


