
                
 

 

 

 סיירת זה"ב בגן

 מפגש בנושא בטיחות בשעות הפנאי

 רכיבה בטוחה ומשחק במקום בטוח
 :רקע

רוכבי אופניים, בדיוק כמו הולכי  בתאונות אופניים. 9-5ילדים בגיל  250נפגעו השנים האחרונות  7במהלך 
ך את העובדה וכל מפגש בינם לבין רכב עלול להיות קטלני. אם נוסיף לכ ,רגל, הם משתמשי דרך פגיעים

לילדים יש קושי רב יותר להבין ולתרגם את הנעשה על הכביש, הרי שהסכנה גדולה שבעתיים. על ההורים ש
גני שעשועים סגורים ומסודרים. רכיבה בשבילים בלהקפיד שילדיהם לא ייסעו על הכביש, אלא בפארקים ו

 חיי הילדים.  המופרדים לחלוטין מהכביש היא הדרך הבטוחה והטובה ביותר לשמור על

 החוק מחייב כל רוכב, צעיר ומבוגר, לחבוש קסדת ראש מלאה בעת רכיבה על אופניים. ת:חשוב לדע

במחקר שנערך עבור "אור ירוק" נמצא כי חבישת קסדה מפחיתה בעשרות  –  חשיבות חבישת קסדה
רב רוכבי אופניים. נוסף אחוזים את הסיכוי לפגיעות ראש וצוואר, שהן הפגיעות החמורות והשכיחות ביותר בק

בגדים בהירים או זוהרים המשפרים את בלקסדה מומלץ להשתמש באביזרי מיגון כמו כפפות לידיים וכן 
 הנראות.

 
 המסר שנעביר לילדים

 כשרוכבים על אופניים חייבים:

 .לחבוש קסדה 

   נים לברכיים ולמרפקיםלהצמיד מג. 

  ילי אופניים, צד ימין של המדרכה ופארקים.במקומות בטוחים: שביחד עם מבוגר להקפיד לרכוב 

 

 עזרים:

 ווסט זוהר למבוגר

 וסטים זוהרים לילדים 2

 קסדות, אופניים, קורקינט 2יש להביא למפגש : 

 ללה –שיר 

 קופסת פלאים

 ללה

 

 הצגה עצמית, שתפו את הילדים בחשיבות הנושא עבורכם, הניחו את האופניים  במרכז החדר. –פתיחה 

 

 קופסת הפלאים  -חה פעילות פתי

דוגמא  . בקשו מהילדים לגלות מה בקופסה על ידי שאלות שתשובתן "כן" או "לא".כדורהכניסו לקופסה 

לשאלות: זה עשוי מפלסטלינה? אוכלים את זה? זו מכונית? וכד'. אחרי מספר שאלות, הראו לילדים את 

ליד  פה אפשר לשחק בכדור באופן בטוחאי לנושא בטיחות בדרכים. הכדור ה הקשר שלהכדור ושאלו אותם מ

 ? הבית או בשכונה

ב על אופניים? מי מכיר את ולמי יש אופניים? איפה באזור שלנו אפשר לרכ בררו,  איפה אסור לשחק בכדור?

 כללי הרכיבה הבטוחה?

 לחבוש קסדה. 

   נים לברכיים ולמרפקיםלהצמיד מג. 

 ימין של המדרכה ופארקים. להקפיד לרכוב במקומות בטוחים: שבילי אופניים, צד 



                
 

 
 

 הדגמה
 .באופן לא הדוקולילד השני  ,היטב את הקסדה רכסולילד אחד  את הקסדות של האופניים 2הביאו 
מתי הקסדה רכוסה טוב ומדוע חשוב בררו עם כלל הילדים ו ,מהילדים להזיז את הראש מצד לצד בקשו

 לרכוס אותה כראוי. 
 

 סיפור 

 
ל ָנדָ   ב/ מאת נטע סילוניָהאֹוַפַניִם  שֶׁ

בָּ  ֵאין ס  י שֶׁ ה ל  ירָּ ב  סְׁ א ה  םָּ ל א  י. ֲאבָּ ל  גַּן שֶׁ י ֵמהַּ ל רֹוע  ים, כְׁמֹו שֶׁ ש  מַּי ם ֲחדָּ א אֹופַּ םָּ י ֵמא  ת  שְׁ קַּ מַּי ם ב  נֹות אֹופַּ קְׁ ה ל 

ים, כְׁשֶׁ  ש  י, ֲאחֹוטֵ ֲחדָּ יל  ל ג  ים שֶׁ חֹוב  נ ים וְׁהַּ טְׁשָּ מַּי ם הַּ אֹופַּ ת הָּ י אֶׁ ֹּב ש ל  כ רְׁ יל ל  ח  תְׁ תַּ כְׁשֶׁ ה שֶׁ אֶׁ רְׁ ה ת  תָּ ה. "אַּ גְׁדֹולָּ י הַּ ת 

י ל ג יל  ם שֶׁ עַּ יו פַּ ֵהם הָּ כַּח שֶׁ שְׁ ם, ת  ג מ ים,ֲעֵליהֶׁ ה ומָּ שָּ ה ֲחדָּ דָּ סְׁ ָך קַּ ה, יֵש לְׁ רֶׁ קְׁ כָּל מ  ה. "בְׁ רָּ א ָאמְׁ םָּ  " ." א 

פַּ  י לַּ ח אֹות  קַּ יא ת  ה  ה שֶׁ צ יעָּ א ה  םָּ י אֲ אא  ֵלאת  ק. מ  יםרְׁ גַּל  לְׁ גַּ טָּצָּאנו  ,ו יר בַּ נֵי שֶׁ פְׁ יְך. ל  ר  צָּ זָּק כְׁמֹו שֶׁ חֺּ כ ידֹון מְׁ הַּ י שֶׁ ת  קְׁ דַּ ובָּ

י. ה   ת  מַּי ם ֲאמ  ה כְׁמֹו רֹוֵכב אֹופַּ אֶׁ ֲאנ י נ רְׁ ה שֶׁ רָּ צועֹות וְָׁאמְׁ רְׁ ת הָּ ה אֶׁ קָּ דְׁ א ה  םָּ ה. א  דָּ סְׁ קַּ ת הַּ י אֶׁ ת  דְׁ דַּ ל מָּ י עַּ ת  בְׁ יַּשַּ תְׁ

מַּי   אֹופַּ י.הָּ ה ג יל  ֲאלָּ הו?" שָּ שֶׁ תָּ מַּ כַּחְׁ ֹּב. "ֹלא שָּ כ רְׁ יל ל  ח  תְׁ הַּ י לְׁ ית  צ   ם וְׁרָּ

י."ֹלא... מָּ  ת  ַאלְׁ י?" שָּ ת  כַּחְׁ  ה שָּ

ֹּל פ ם ת  ים? א  אֹוד ֲחשוב  ֵהם מְׁ ה יֹוֵדעַּ שֶׁ תָּ ג מ ים. אַּ םָּ ת הַּ י ם וְׁ  ,"אֶׁ כַּ רְׁ ב  ל הַּ רו עַּ מְׁ ג מ ים י שְׁ םָּ ל הַּ ים עַּ ֵפק  רְׁ םַּ ָךהַּ לְׁ " ,שֶׁ

י. ה ג יל  רָּ  ָאמְׁ

חַּ  י מְׁ או ל  ג מ ים. ֵהם נ רְׁ םָּ ֵםש בַּ תַּ שְׁ ה  י לְׁ ֵשק ל  חַּ תְׁ י. ֹלא כָּל כְָּך ה  ת  חְׁ כַּ ת שָּ ֱאמֶׁ ֹּלא בֶׁ יא שֶׁ ת ה  ֱאמֶׁ ים. הָּ צ יק  ים ומְׁ מ  םְׁ

י ה ל  יְׁתָּ ו ֹלא הָּ כְׁשָּ ל עַּ ימו ֵלב... ֲאבָּ י ֹלא יָּש  א וְׁג יל  םָּ א  י שֶׁ ת  בְׁ שַּ ג מ ים חָּ םָּ ת הַּ י אֶׁ ת  דְׁ צְׁמַּ ה. ה  ֵררָּ ה  ,בְׁ כ יבָּ רְׁ ן לָּ י מוכָּ י ית  וְׁהָּ

אֹו ת הָּ ה אֶׁ אֶׁ הוא י רְׁ י שֶׁ צ ית  י. רָּ ל  גַּן שֶׁ י ֵמהַּ ת רֹוע  י אֶׁ ית  א  חֹוק רָּ י. ֵמרָּ ל ג יל  מַּי ם שֶׁ אֹופַּ ל הָּ אשֹונָּה עַּ ר  מַּי ם הַּ הָּ ט עַּ מְׁ כ  פַּ

 ֹּ כ רְׁ י ל  ת  לְׁ חַּ תְׁ י. ה  ל  ים שֶׁ ש  הֲחדָּ ן גְׁדֹולָּ בֶׁ צַּד אֶׁ טֵש בַּ י ֵלב שֶׁ ת  מְׁ ֵהר. ֹלא שַּ ש מַּ םָּ ג מ ים  ,ב מַּ םָּ ה וְׁהַּ דָּ סְׁ קַּ הַּ זָּל שֶׁ י. מַּ ת  לְׁ וְׁנָּפַּ

גֶׁל. רֶׁ ן בָּ טָּ שוף קָּ פְׁ ק ש  י רַּ ת  לְׁ בַּ י וְׁק  לַּ רו עָּ מְׁ  שָּ

ג מ יםב  דָּ "נָּ  ה ומָּ דָּ סְׁ ם קַּ י יתָּ ע  הָּ זָּל שֶׁ ם. מַּ כֺּלָּ ה לְׁ . זֶׁה קֹורֶׁ תָּ לְׁ מָּפַּ א שֶׁ ל,י, ֹלא נֹורָּ א, "ֲאבָּ םָּ ה א  רָּ ה, ," ָאמְׁ יפָּ יא הֹוס  " ה 

מַּי ם ל אֹופַּ ים עַּ רֹוכְׁב  ים גַּם כְׁשֶׁ ל  כְׁלָּ ל הַּ ֹּר עַּ מ שְׁ יְך ל  ר  צָּ ֹּר שֶׁ זְׁכ טָּב ל  ה חַּ תָּ ירות ,"אַּ זְׁה  ֹּב ב  כ רְׁ ְך ל  רֶׁ דֶׁ ים ֵלב לַּ ש   ".וְׁלָּ

פַּ  יָּה ֵכיף בַּ יאהָּ ם רֹוע  ק ע  ד בַּ  .רְׁ יַּחַּ נו בְׁ כַּבְׁ אֹוד.שְׁ רָּ יל וְׁנֱֶׁהנֵינו מְׁ  ב 

י לֶׁ  ת  טַּרְׁ ב צ  רֶׁ עֶׁ ה. לֶׁ לָּ בָּ חָּ ם  יַּד הַּ ה לְׁ י אֹותָּ ת  קְׁ בַּ דְׁ ה וְׁה  שָּ מַּי םלָּ ה ֲחדָּ אֹופַּ ל הָּ ה עַּ כ יבָּ רְׁ ֵלי הָּ ת כְׁלָּ י אֶׁ זְׁכ יר ל  תַּ יד ה שֶׁ צְׁמ  הַּ : לְׁ

יל.   ב  שְׁ ירות בַּ זְׁה  ֹּב ב  כ רְׁ ה, ל  דָּ סְׁ ֹּש קַּ ב חְׁ ג מ ים, לַּ  מָּ

 
 

 שיחה בעקבות הסיפור: 

 נים? למה חשוב לחבוש קסדה ולהצמיד מג  

 נים? קסדה ומג   חבשלא ילומה היה קורה לנדב א

 (.הכידון מחוזק כהלכהשו קסדה, רכב בשביל, בדק שיש אוויר בגלגליםחבש הקפיד? )כן כללים נדב  לויעל אֵ 

 

 

 

 

 



                
 

 

 

  שיר 

 ם )לפי מנגינת "לכובע שלי"(יִ נַ פַ אֹו – נּולָ ה שֶׁ לָ לֶׁ 
הלָּ לֶׁ  ידָּ פ  קְׁ אֹוד מַּ נו מְׁ לָּ  ה שֶׁ

ה. דָּ סְׁ ֹּש קַּ ב חְׁ ג מ ים וְׁלַּ ֵדק מָּ הַּ  לְׁ
ירות זְׁה  כַּב ב  מַּי ם נ רְׁ אֹופַּ ל הָּ  ,עַּ

ירות. ה  מְׁ ת וְֹׁלא ב  נַּחַּ ה ובְׁ חָּ מְׁ  בְׁש 
 

 ברזל עמוס -ת נֹות חֹוֹוּינִ כֹוין מ  ים ב  קִ ח  שַ א מ  ֹל -  וסףשיר נ

כֹונ טֹות חֹונֹות  ים ֵבין מְׁ ֲחק  שַּ אֹות.22ֹלא מְׁ רְׁ ר ל  שָּ פְׁ י אֶׁ ם א  שָּ  , כ י מ 

כֹונ טֹות חֹונֹות  ים ֵבין מְׁ ֲחק  שַּ מַּ 22ֹלא מְׁ אֹות., כ י הַּ רְׁ כֶׁם ֹלא יָּכֹול ל  תְׁ ג אֶׁ   הָּ

וך כדי שמדקלמים את המילים, מתחילים בקול שקט את החלק הראשון ובחלק השני )טופחים על הירכיים ת

 (.מגבירים את הקול

 
 חשוב להסביר מהו המקום המתאים למשחק.

 
 משחקים

 
 ק "ללה מזכירה"משח

הילדים יחזרו על  –נכריז  "ללה מזכירה" ונעשה תנועה מלווה בהסבר  ,מתכונת המשחק "המלך אמר"ב
 התנועה.

לחגור חגורה )יד באלכסון(, ללה מזכירה  ר "ללה מזכירה", הילדים לא יחקו את התנועה שעשינו:מאשלא נכ
להביט לכל הכיוונים )לסובב ראש לצדדים(, להקשיב לקולות התנועה )ידיים על האוזניים(, לתת יד למבוגר 

הברכיים(, לשחק בכדור  נים )ידיים עלרים יד למעלה(, לחבוש קסדה )ידיים על הראש(, להצמיד מג  להר )מוכ
 לשבת בשקט במכונית )ידיים שלובות( וכדומה. ,דרור(רחוק מהכביש )תנועת כ  

 

 משחקים נוספים:

 

 ( "דג מלוח" בסגנון) –ללה  321משחק 

ל קיר. הילדים יעמדו כקבוצה בקצה השני אמדו בקצה החדר או החצר כשגבכם כלפי הילדים ואתם נשענים ע  

 של החדר או החצר. 

 והסתובבו אל הילדים.  ,ללה" 123מרו בקול: "א  

לעצור ולא לזוז. צריכים הם  ,בזמן הספירה על הילדים להתקדם אליכם במהירות. כשאתם מסתובבים אליהם

 לחזור להתחלה.ו ,עליו לומר בקול כלל אחד של רכיבה בטוחה –אם מישהו זז 

 
 

 פעילות סיכום 
 ו שימו להם חותמת.חלקו לכל הילדים מדבקה בצבעי הרמזור, א

 
 קריאת סיום: 

 פעמים, בכל פעם יותר חזק 3להיזהר בדרכים", חזרו על הקריאה  –"מה אנחנו מבטיחים 
 הזמינו את תורני הגן לסייע לכם כשהם לובדים את האפודים הזוהרים.

 להיזהר בדרכים –הילדים עונים ומה אנחנו מבטיחים?  – קראו יחד אתם והתורנים
 

הראו לילדים את הפוסטר של החברים מהרמזור, ספרו להם שללה יש עוד שני  –מהרמזור  פוסטר החברים
 חברים: נונו וראש ראש. בקשו מהגננת לשים את הפוסטר במקום מרכזי.

 
 



                
 

 
 

ניתן לצלם את הילדים עם קסדה ולשים בפינה לצד הפוסטר של החברים מהרמזור. אפשר  –פינת ללה 
 מצוירות כדוגמת: שלטים ועליהם סיסמאותלהוסיף 
 כאן משחקים ילדים!      –עצור 

 כאן אסור לשחק!

 בחצר ביתם.דומים הזמינו את הילדים להציב את שלטים 

 
 פעילות יצירה

 בתום המפגש ניתן להתחלק לקבוצות
 בערכה תמצאו דף פעילות לכל ילדי הגן.

 
 אפשרויות נוספות להרחבה:

 
ועל שימוש בעזרים  ,לבישת בגדים בהירים בשעות החשכהשוחחו עם הילדים על חשיבות  - צמיד זוהר

 זוהרים.
)ניתן לחתוך עיגולים מגלילי נייר שישמשו  ס"מ 20-הכינו רצועות בריסטול/ סול בצבע זוהר באורך של כ

 כצמידים(
 מדבקות.בצבעים ובהילדים יקשטו את הרצועות 

 הצמידו בכל צד של הרצועה סקוץ' זכר ונקבה.
 

עיגולים ירוקים, ועליהם מדביקים עיניים זזות, ידיים ורגליים. מצמידים את שני העיגולים כינים מ - ללה-עיפרון
 לעיפרון.

 
 

 מידע נוסף ורעיונות לפעילות ניתן למצוא:
 מרכז הדרכה גני ילדים –באתר אור ירוק 
 זה"ב בגן -בדף הפייסבוק  

 
 עזרים לגן ניתן לרכוש בחנות הבטיחות באתר אור ירוק

 וזמנים לשלוח תמונות ולשתף אותנו בחוויה , שימו לב שלא יראו פנים של ילדיםאתם מ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


