
לוטו מושגים
יוצרים לוחות לוטו עם 8 ריבועים. בחלק מהם כותבים מושג, ובאחרים מדביקים תמונות. לתמונות מכינים כרטיסי מושגים, 

ולמושגים – כרטיסי תמונות. מחלקים לכל ילד לוח. את הכרטיסים מניחים במרכז כקופה. כל ילד מרים בתורו כרטיס. אם הוא 
מתאים ללוח שלו, הוא מניח אותו במקומו, ואם אינו מתאים, הוא מחזיר אותו לקופה. המנצח: הראשון שכיסה את כל הלוח. 
אפשר בכל פעם שמרימים קלף מתאים לַסֵפּר משהו שקשור לקלף. לדוגמא – מעבר חצייה: ליד הגן שלנו יש מעבר חצייה. 

(אפשר ליצור לוטו שמורכב רק מתמונות ו/או מתמונות אותנטיות שצולמו ביישוב.)

קישוטים לשולחן
חותכים גליל נייר טואלט לרצועות עד למרכזו. מקפלים כל רצועה כלפי חוץ 

ומקשטים בצבעי הרמזור או בפסים של מעבר חצייה.

כפיות ללה
צובעים כף פלסטיק בצבע ירוק. מצמידים עיניים זזות ומוסיפים פה ואף. אפשר 

לקשט בכובע ובעניבה. בחלק הפנימי אפשר להדביק מדבקה בנושא בטיחות 
בדרכים. בעזרת שאלות של "כן" ו"לא" מנחשים מה מסתתר מאחורי הכפית.

יוני | סיכום השנהמאי | משחק במקום בטוח

יוצרים בתים מקרטונים בגדלים שונים (קרטון בגודל של מקרר ניתן להפוך למרחב 
שניתן להיכנס לתוכו). מכל קרטון יוצרים בית בנושא בטיחות בדרכים.  הבית יעוצב 

כך שהוא יעביר את המסר גם מבפנים וגם מבחוץ.

תערוכה - הבית של ללה

מזמינים את הילדים להגיע לגן עם אופניים או גלגיליות, קסדות ומִגנים. יוצרים 
מסלול בטוח. הילדים מוזמנים לרכוב במסלול הבטוח. בכל תחנה מתייחסים

 באמצעות חידונים והפעלות לנושא מסוים: חציית כביש, נסיעה בטוחה, רכיבה 
בטוחה ומשחק במקום בטוח. אפשר לתת לכל ילד תעודת השתתפות בסוף המסלול.

הפנינג רכיבה על אופניים לסיכום השנה

רקע
השנה מגיעה לסיומה, והילדים עומדים לצאת לחופשת הקיץ. זו ההזדמנות לסכם את הנושא ולהציג בפני ההורים את 

הלמידה המשמעותית שהתבצעה לאורך השנה. שיתוף הפעולה של ההורים הכרחי לתהליך, וחשוב להזכיר להם את חשיבות 
מתן הדוגמא האישית בהקפדה על כל הכללים, במיוחד בזמן החופשה. עקביות היא מילת המפתח, וכדי שהכללים ייטמעו, 

חשוב להזכיר לילדים את התכנים שנלמדו, לחזור על הסיפורים ועל השירים, ולהזמין אותם להיות שותפים למשימה 
הלאומית של הפחתת תאונות הדרכים. מומלץ לשלוח מכתב אישי להורים לסיכום שנת הפעילות. בחומרים שלפניכם 

תמצאו:
   רעיונות לסיכום הנושא

   רעיונות למתנות לגן
   רעיונות למתנות שאפשר להכין יחד עם הילדים לקראת סיום השנה
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لوطو املصطلحات
قوموا بتجهيز ألواح رسمت عليها جداول "لوطو" مؤلفة من 8 مربعات، اكتبوا في بعض املربعات مصطلحات وفي البعض اآلخر 

ألصقوا صورة، جهزوا بطاقات مع مصطلحات مالئمة للصور، وبطاقات مع صور مالئمة للمصطلحات، أعطوا لوحا لكل طفل 
من األطفال، ثم ضعوا البطاقات في الوسط كـ "صندوق"، ويقوم كل طفل بدوره بسحب بطاقة، إذا كانت البطاقة مالئمة للوح 

الذي معه، يضعها في مكانها، وإذا لم تكن مالئمة، فعليه إعادتها للصندوق. 
الفائز: هو أول طفل ينجح بتغطية لوحته بالبطاقات بصورة تاّمة. باإلمكان في كل مرة ينجح فيها الطفل بسحب بطاقة 

مالئمة للوح، أن يتحدث عن موضوع مبا يتعّلق مبحتويات موجود في البطاقة، مثال: ممر مشاة: قرب روضتنا هنالك ممر مشاة. 
)باإلمكان عمل 

لوح لوطو مؤلف من الصور فقط، أو من صور حقيقية مت التقاطها في البلدة(.  
  

زينة للطاولة
قوموا بقص لفافات ورق تواليت فارغ عدة مرات بالطول، حتى منتصفها، ثم 

قوموا بثني كل قطعة إلى اخلارج، وزينوها بألوان إشارة املرور أو ألوان ممر املشاة. 

مالعق ليلى
اصبغوا ملعقة بالستيكية صغيرة باللون األخضر، ألصقوا عليها عينني متحركتني 
وأضيفوا لها فما وأنفا، باإلمكان كذلك تزيينها بقبعة وربطة عنق. باإلمكان إلصاق 

ملصقات تتعلق مبوضوع األمان على الطرق في اجلزء الداخلي من امللعقة، كما 
باإلمكان ومن خالل مجموعة أسئلة تتم اإلجابة عليها بـ "نعم" أو "ال"، محاولة 

تخمني موضوع امللصقة اخملتفية خلف امللعقة. 

أيار/ اللعب في مكان آمن
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خلفية
أشرف العام الدراسّي على اإلنتهاء، ويستعد األطفال للخروج إلى العطلة الصيفية، إنها فرصة رائعة من أجل تلخيص 

املوضوع وعرض ما تعلمه األطفال فعليا خالل العام الدراسّي، إن تعاون األهل معكم هو أمر بالغ األهمية من أجل النجاح، ومن 
املهم أيضا تذكيرهم بأهمية كونهم قدوة ومثال اعلى في مجال احلفاظ على قواعد األمان، خصوصا خالل العطلة الصيفية 

واملثابرة هي كلمة مفتاحّية، ومن أجل أن يتم تذويت القواعد مهم دائما تذكير األطفال باملضامني التي تعلموها، وإعادة قراءة 
القصص واألغاني، ودعوتهم ألن يكونوا شركاء في املهمة الوطنية املتمثلة مبكافحة حوادث الطرق. من املستحسن إرسال 

رسالة شخصية لألهل من أجل تلخيص فعاليات العام وأنشطته، ستجدون في املواد التالية: 
    أفكارا لتلخيص املوضوع.

    أفكارا لهدايا للروضة. 
    أفكارا لهدايا باإلمكان صنعها مع األطفال قبيل انتهاء العام الدراسي.

معرض-منزل ليلى
قوموا بصنع منازل من قطع كرتونية مبختلف األحجام )باإلمكان حتويل صندوق كرتوني 

بحجم الثالجة إلى مكان ميكن الدخول إليه(، اصنعوا منزال من كل صندوق كرتوني 
بحيث يتعلق املنزل مبوضوع من مواضيع األمان على الطرق، يجب أن يتم تصميم 

املنزل بحيث يقوم بنقل الرسالة املناسبة، من الداخل وكذلك من اخلارج.  

احتفالية ركوب الدراجات لتلخيص العام
ادعوا األطفال للحضور إلى الروضة مع دراجاتهم الهوائية أو الكوركونيت، باإلضافة 

للخوذة والواقيات، جهزوا مسارا آمنا ثم اطلبوا من األطفال ركوب دراجاتهم على هذا 
املسار اآلمن، في كل محطة تطرقوا من خالل األلغاز والنشاطات ملوضوع محدد: عبور 
الشارع، السفر اآلمن، الركوب اآلمن، واللعب في مكان آمن، باإلمكان في نهاية املسار 

إعطاء كل طفل شهادة إجناز.

حزيران/ تلخيص السنة
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מופע מסכם
מכינים עם הילדים מופע של שירים שנלמדו בנושא. בדיסק "בטיחות בדרכים כדרך חיים", שהפיק עמוס ברזל, תמצאו שירים 

רבים המתאימים למופע. מאתר אור ירוק, ניתן להוריד את השיר של ללה. הילדים מוזמנים ללבוש חולצות בצבעי הרמזור. כל ילד 
יכול להכין כתר ו/או עניבת בטיחות בדרכים. אפשר להמחיז את אחד הסיפורים שנכתבו בנושא ולשתף את הילדים במסר שאותו

 אנחנו רוצים להעביר. את המופע אפשר להציג לפני ההורים, לפני גנים אחרים או לפני קשישים בבית אבות.

מכינים עם הילדים לוח בינגו: על טבלה בת 9 ריבועים (3X3) ידביק כל ילד 9 ציורים או מדבקות לפי בחירתו, בהתאם לכללים 
שנלמדו בנושא בטיחות בדרכים. אופן המשחק: מכריזים על אחד הכללים – אפשר בפנטומימה או דרך סיפור. מי שהכלל מופיע

על הדף שבידו, מסמן עליו X. מנצח מי שמצליח למלא את כל הלוח. חשוב ללוות את המשחק בהסברים על חשיבות השמירה 
של כל כלל.

משחק בינגו בנושא בטיחות בדרכים

מכינים  לכל ילד חולצה ו/או כובע. ניתן להדפיס חולצות עם הדמות של ללה או לצייר אותה בצבעי טוליפ על חולצה 
לבנה או על כובע.

מתלבשים ב“ללה“

משהו מתוק

יוני | סיכום השנה

מכינים לכל המשפחה אמנה מקושטת ומזמינים את הילדים לחתום ולהחתים את בני 
המשפחה. ניתן להכין אמנה לכל ילדי הגן. (דף מוכן ניתן למצוא באתר אור ירוק).

מכינים לכל ילד תעודה לסיכום שנת הפעילות בנושא בטיחות בדרכים
(דף מוכן ניתן למצוא באתר אור ירוק).

תעודה אישית

צובעים ומקשטים דיסקים. מדביקים על אחד הדיסקים את תמונת המתנדב;
אפשר לצרף גם ברכה לחופשה. את הדיסקים מצמידים זה לזה בעזרת סרט ודבק חם.

מובייל

שלט אמנה

ממלאים שתי כוסות קלקר בעיתונים ומדביקים אותן זו לזו בצדן הפתוח. מצמידים כדור קלקר או כדור מנייר עיתון בקצה 
העליון. צובעים את הכדור בצבע ירוק ואת גוף הדמות בצבעים שונים. מהלך המשחק: מנסים להפיל את הדמויות בעזרת 

הטלת כדור מרחוק. אפשרות נוספת: ליצור באולינג מבקבוקי פלסטיק ריקים. אפשר גם לצבוע בצבעים שונים (אדום, צהוב 
וירוק).אפשר להכין טבלת עמודות ולתת ערך לכל צבע, לדוגמא:  אדום = 1, צהוב = 2 וירוק = 3. בוחרים תורן שמחשב בכל

 פעם את הנקודות לפי מספר הבקבוקים שנפלו.

באולינג

יוני | סיכום השנה

| 50
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

| 50
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

العرض اخلتامي
قوموا وبالتعاون مع األطفال بتجهيز عرض احتفالي من األغاني التي مت تعلمها في املوضوع، كذلك بإمكانكم أن تقوموا بتحميل 

أغنية "ليلى" من موقع أور يروك، اطلبوا من األطفال ارتداء مالبس بألوان اإلشارة الضوئية، بإمكان كل طفل أن يجّهز تاجا أو 
ربطة عنق لألمان على الطرق، كما من املمكن القيام بتمثيل إحدى القصص املكتوبة في املوضوع مسرحيا، ومشاركة األطفال 

بالرسالة التي ترغبون بتمريرها، من املمكن تقدمي العرض أمام األهل وأمام الروضات األخرى، أو حتى أمام املسنني في بيت املسنني. 

لعبة "بينجو" األمان على الطرق
جهزوا بالتعاون مع األطفال لوحة لعبة الـ "بينجو": على جدول مؤلف من 9 مربعات )3X3(، يقوم كل طفل بإلصاق 9 رسوم أو 

ملصقات وفق اختياره مبا يتماشى مع القوانني التي مت تعلمها في موضوع األمان على الطرق، طريقة اللعب: اذكروا إحدى القواعد 
 X  باإلمكان القيام بذلك بطريقة اإلمياء أو من خالل قصة، يقوم كل طفل تظهر قاعدة على الورقة التي في يده، بوضع إشارة-

عليها. الفائز هو من ينجح مبلء كل اللوحات بعالمات الـ X أوال، من املهم إرفاق اللعبة بشرح حول أهمية احلفاظ على كل قاعدة 
من القواعد. 

محّليات

نلبس "ليلى"
جهزوا لكل طفل بلوزة )تي شيرت( / أو قبعة، باإلمكان طباعة صورة "ليلى" على البلوزة أو رسمها على بلوزة بيضاء أو قبعة 

بواسطة ألوان "التوليب". 

حزيران/ إجمال العام الدراسّي

מופע מסכם
מכינים עם הילדים מופע של שירים שנלמדו בנושא. בדיסק "בטיחות בדרכים כדרך חיים", שהפיק עמוס ברזל, תמצאו שירים 

רבים המתאימים למופע. מאתר אור ירוק, ניתן להוריד את השיר של ללה. הילדים מוזמנים ללבוש חולצות בצבעי הרמזור. כל ילד 
יכול להכין כתר ו/או עניבת בטיחות בדרכים. אפשר להמחיז את אחד הסיפורים שנכתבו בנושא ולשתף את הילדים במסר שאותו

 אנחנו רוצים להעביר. את המופע אפשר להציג לפני ההורים, לפני גנים אחרים או לפני קשישים בבית אבות.

מכינים עם הילדים לוח בינגו: על טבלה בת 9 ריבועים (3X3) ידביק כל ילד 9 ציורים או מדבקות לפי בחירתו, בהתאם לכללים 
שנלמדו בנושא בטיחות בדרכים. אופן המשחק: מכריזים על אחד הכללים – אפשר בפנטומימה או דרך סיפור. מי שהכלל מופיע

על הדף שבידו, מסמן עליו X. מנצח מי שמצליח למלא את כל הלוח. חשוב ללוות את המשחק בהסברים על חשיבות השמירה 
של כל כלל.

משחק בינגו בנושא בטיחות בדרכים

מכינים  לכל ילד חולצה ו/או כובע. ניתן להדפיס חולצות עם הדמות של ללה או לצייר אותה בצבעי טוליפ על חולצה 
לבנה או על כובע.

מתלבשים ב“ללה“

משהו מתוק

יוני | סיכום השנה

מכינים לכל המשפחה אמנה מקושטת ומזמינים את הילדים לחתום ולהחתים את בני 
המשפחה. ניתן להכין אמנה לכל ילדי הגן. (דף מוכן ניתן למצוא באתר אור ירוק).

מכינים לכל ילד תעודה לסיכום שנת הפעילות בנושא בטיחות בדרכים
(דף מוכן ניתן למצוא באתר אור ירוק).

תעודה אישית

צובעים ומקשטים דיסקים. מדביקים על אחד הדיסקים את תמונת המתנדב;
אפשר לצרף גם ברכה לחופשה. את הדיסקים מצמידים זה לזה בעזרת סרט ודבק חם.

מובייל

שלט אמנה

ממלאים שתי כוסות קלקר בעיתונים ומדביקים אותן זו לזו בצדן הפתוח. מצמידים כדור קלקר או כדור מנייר עיתון בקצה 
העליון. צובעים את הכדור בצבע ירוק ואת גוף הדמות בצבעים שונים. מהלך המשחק: מנסים להפיל את הדמויות בעזרת 

הטלת כדור מרחוק. אפשרות נוספת: ליצור באולינג מבקבוקי פלסטיק ריקים. אפשר גם לצבוע בצבעים שונים (אדום, צהוב 
וירוק).אפשר להכין טבלת עמודות ולתת ערך לכל צבע, לדוגמא:  אדום = 1, צהוב = 2 וירוק = 3. בוחרים תורן שמחשב בכל

 פעם את הנקודות לפי מספר הבקבוקים שנפלו.

באולינג

יוני | סיכום השנה

| 50
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

מופע מסכם
מכינים עם הילדים מופע של שירים שנלמדו בנושא. בדיסק "בטיחות בדרכים כדרך חיים", שהפיק עמוס ברזל, תמצאו שירים 

רבים המתאימים למופע. מאתר אור ירוק, ניתן להוריד את השיר של ללה. הילדים מוזמנים ללבוש חולצות בצבעי הרמזור. כל ילד 
יכול להכין כתר ו/או עניבת בטיחות בדרכים. אפשר להמחיז את אחד הסיפורים שנכתבו בנושא ולשתף את הילדים במסר שאותו

 אנחנו רוצים להעביר. את המופע אפשר להציג לפני ההורים, לפני גנים אחרים או לפני קשישים בבית אבות.

מכינים עם הילדים לוח בינגו: על טבלה בת 9 ריבועים (3X3) ידביק כל ילד 9 ציורים או מדבקות לפי בחירתו, בהתאם לכללים 
שנלמדו בנושא בטיחות בדרכים. אופן המשחק: מכריזים על אחד הכללים – אפשר בפנטומימה או דרך סיפור. מי שהכלל מופיע

על הדף שבידו, מסמן עליו X. מנצח מי שמצליח למלא את כל הלוח. חשוב ללוות את המשחק בהסברים על חשיבות השמירה 
של כל כלל.

משחק בינגו בנושא בטיחות בדרכים

מכינים  לכל ילד חולצה ו/או כובע. ניתן להדפיס חולצות עם הדמות של ללה או לצייר אותה בצבעי טוליפ על חולצה 
לבנה או על כובע.

מתלבשים ב“ללה“

משהו מתוק

יוני | סיכום השנה

מכינים לכל המשפחה אמנה מקושטת ומזמינים את הילדים לחתום ולהחתים את בני 
המשפחה. ניתן להכין אמנה לכל ילדי הגן. (דף מוכן ניתן למצוא באתר אור ירוק).

מכינים לכל ילד תעודה לסיכום שנת הפעילות בנושא בטיחות בדרכים
(דף מוכן ניתן למצוא באתר אור ירוק).

תעודה אישית

צובעים ומקשטים דיסקים. מדביקים על אחד הדיסקים את תמונת המתנדב;
אפשר לצרף גם ברכה לחופשה. את הדיסקים מצמידים זה לזה בעזרת סרט ודבק חם.

מובייל

שלט אמנה

ממלאים שתי כוסות קלקר בעיתונים ומדביקים אותן זו לזו בצדן הפתוח. מצמידים כדור קלקר או כדור מנייר עיתון בקצה 
העליון. צובעים את הכדור בצבע ירוק ואת גוף הדמות בצבעים שונים. מהלך המשחק: מנסים להפיל את הדמויות בעזרת 

הטלת כדור מרחוק. אפשרות נוספת: ליצור באולינג מבקבוקי פלסטיק ריקים. אפשר גם לצבוע בצבעים שונים (אדום, צהוב 
וירוק).אפשר להכין טבלת עמודות ולתת ערך לכל צבע, לדוגמא:  אדום = 1, צהוב = 2 וירוק = 3. בוחרים תורן שמחשב בכל

 פעם את הנקודות לפי מספר הבקבוקים שנפלו.

באולינג

יוני | סיכום השנה

51 |
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

51 |
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

شهادة شخصية
جهزوا لكل طفل شهادة اجتياز سنة النشاطات في مجال األمان على الطرق. 

)باإلمكان إيجاد منوذج جاهز في موقع أور يروك(.

موبايل
قوموا بتلوين وتزيني مجموعة اسطوانات )ديسكات(، ألصقوا على إحدى االسطوانات صورة 

املتطوع، باإلمكان كذلك إضافة تهنئة تتعلق بالعطلة ثم قوموا بإلصاق االسطوانات 
ببعضها البعض بواسطة شريط وصمغ ساخن. 

الفتة امليثاق
جهزوا "ميثاقًا" مزيّنا واطلبوا من األطفال التوقيع عليه، وكذلك اطلبوا من أبناء عائالتهم 

التوقيع عليه هم أيضا، باإلمكان إعداد ميثاق واحد جلميع أطفال الروضة )باإلمكان إيجاد 
منوذج جاهز في موقع أور يروك(.

باولينغ
قوموا مبلء كأسني مصنوعتني من الكرتون )أو الكال كار( بأوراق الصحف، وألصقوهما ببعضهما من جهة الفتحة، ألصقوا 

كرة من من "الكال كار" أو الورق بطرفها األعلى، ثم لونوا الكرة باللون األخضر وبقية جسم الشخصية مبختلف األلوان. 
طريقة اللعب: حاولوا إسقاط التماثيل بواسطة رمي كرة من مسافة بعيدة، إمكانية أخرى: صنع لعبة الباولينغ من قناني 
بالستيكية فارغة، كما باإلمكان تلوينها مبختلف األلوان )أحمر، أصفر، أخضر(، ممكن جتهيز جدول لتسجيل النتائج وإعطاء 

قيمة معينة لكل لون، مثال: أحمر = 1، أصفر = 2، وأخضر = 3. اختاروا كّل مرّة طفال ليقوم باحتساب النتائج بناء 
على عدد وألوان القناني التي يتم إسقاطها. 

حزيران/ إجمال العام الدراسّي

| 50
كل الحقوق محفوظة لجمعية "أور- يروك"



מופע מסכם
מכינים עם הילדים מופע של שירים שנלמדו בנושא. בדיסק "בטיחות בדרכים כדרך חיים", שהפיק עמוס ברזל, תמצאו שירים 

רבים המתאימים למופע. מאתר אור ירוק, ניתן להוריד את השיר של ללה. הילדים מוזמנים ללבוש חולצות בצבעי הרמזור. כל ילד 
יכול להכין כתר ו/או עניבת בטיחות בדרכים. אפשר להמחיז את אחד הסיפורים שנכתבו בנושא ולשתף את הילדים במסר שאותו

 אנחנו רוצים להעביר. את המופע אפשר להציג לפני ההורים, לפני גנים אחרים או לפני קשישים בבית אבות.

מכינים עם הילדים לוח בינגו: על טבלה בת 9 ריבועים (3X3) ידביק כל ילד 9 ציורים או מדבקות לפי בחירתו, בהתאם לכללים 
שנלמדו בנושא בטיחות בדרכים. אופן המשחק: מכריזים על אחד הכללים – אפשר בפנטומימה או דרך סיפור. מי שהכלל מופיע

על הדף שבידו, מסמן עליו X. מנצח מי שמצליח למלא את כל הלוח. חשוב ללוות את המשחק בהסברים על חשיבות השמירה 
של כל כלל.

משחק בינגו בנושא בטיחות בדרכים

מכינים  לכל ילד חולצה ו/או כובע. ניתן להדפיס חולצות עם הדמות של ללה או לצייר אותה בצבעי טוליפ על חולצה 
לבנה או על כובע.

מתלבשים ב“ללה“

משהו מתוק

יוני | סיכום השנה

מכינים לכל המשפחה אמנה מקושטת ומזמינים את הילדים לחתום ולהחתים את בני 
המשפחה. ניתן להכין אמנה לכל ילדי הגן. (דף מוכן ניתן למצוא באתר אור ירוק).

מכינים לכל ילד תעודה לסיכום שנת הפעילות בנושא בטיחות בדרכים
(דף מוכן ניתן למצוא באתר אור ירוק).

תעודה אישית

צובעים ומקשטים דיסקים. מדביקים על אחד הדיסקים את תמונת המתנדב;
אפשר לצרף גם ברכה לחופשה. את הדיסקים מצמידים זה לזה בעזרת סרט ודבק חם.

מובייל

שלט אמנה

ממלאים שתי כוסות קלקר בעיתונים ומדביקים אותן זו לזו בצדן הפתוח. מצמידים כדור קלקר או כדור מנייר עיתון בקצה 
העליון. צובעים את הכדור בצבע ירוק ואת גוף הדמות בצבעים שונים. מהלך המשחק: מנסים להפיל את הדמויות בעזרת 

הטלת כדור מרחוק. אפשרות נוספת: ליצור באולינג מבקבוקי פלסטיק ריקים. אפשר גם לצבוע בצבעים שונים (אדום, צהוב 
וירוק).אפשר להכין טבלת עמודות ולתת ערך לכל צבע, לדוגמא:  אדום = 1, צהוב = 2 וירוק = 3. בוחרים תורן שמחשב בכל

 פעם את הנקודות לפי מספר הבקבוקים שנפלו.

באולינג

יוני | סיכום השנה

| 50
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

| 50
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

العرض اخلتامي
قوموا وبالتعاون مع األطفال بتجهيز عرض احتفالي من األغاني التي مت تعلمها في املوضوع، كذلك بإمكانكم أن تقوموا بتحميل 

أغنية "ليلى" من موقع أور يروك، اطلبوا من األطفال ارتداء مالبس بألوان اإلشارة الضوئية، بإمكان كل طفل أن يجّهز تاجا أو 
ربطة عنق لألمان على الطرق، كما من املمكن القيام بتمثيل إحدى القصص املكتوبة في املوضوع مسرحيا، ومشاركة األطفال 

بالرسالة التي ترغبون بتمريرها، من املمكن تقدمي العرض أمام األهل وأمام الروضات األخرى، أو حتى أمام املسنني في بيت املسنني. 

لعبة "بينجو" األمان على الطرق
جهزوا بالتعاون مع األطفال لوحة لعبة الـ "بينجو": على جدول مؤلف من 9 مربعات )3X3(، يقوم كل طفل بإلصاق 9 رسوم أو 

ملصقات وفق اختياره مبا يتماشى مع القوانني التي مت تعلمها في موضوع األمان على الطرق، طريقة اللعب: اذكروا إحدى القواعد 
 X  باإلمكان القيام بذلك بطريقة اإلمياء أو من خالل قصة، يقوم كل طفل تظهر قاعدة على الورقة التي في يده، بوضع إشارة-

عليها. الفائز هو من ينجح مبلء كل اللوحات بعالمات الـ X أوال، من املهم إرفاق اللعبة بشرح حول أهمية احلفاظ على كل قاعدة 
من القواعد. 

محّليات

نلبس "ليلى"
جهزوا لكل طفل بلوزة )تي شيرت( / أو قبعة، باإلمكان طباعة صورة "ليلى" على البلوزة أو رسمها على بلوزة بيضاء أو قبعة 

بواسطة ألوان "التوليب". 

حزيران/ إجمال العام الدراسّي

מופע מסכם
מכינים עם הילדים מופע של שירים שנלמדו בנושא. בדיסק "בטיחות בדרכים כדרך חיים", שהפיק עמוס ברזל, תמצאו שירים 

רבים המתאימים למופע. מאתר אור ירוק, ניתן להוריד את השיר של ללה. הילדים מוזמנים ללבוש חולצות בצבעי הרמזור. כל ילד 
יכול להכין כתר ו/או עניבת בטיחות בדרכים. אפשר להמחיז את אחד הסיפורים שנכתבו בנושא ולשתף את הילדים במסר שאותו

 אנחנו רוצים להעביר. את המופע אפשר להציג לפני ההורים, לפני גנים אחרים או לפני קשישים בבית אבות.

מכינים עם הילדים לוח בינגו: על טבלה בת 9 ריבועים (3X3) ידביק כל ילד 9 ציורים או מדבקות לפי בחירתו, בהתאם לכללים 
שנלמדו בנושא בטיחות בדרכים. אופן המשחק: מכריזים על אחד הכללים – אפשר בפנטומימה או דרך סיפור. מי שהכלל מופיע

על הדף שבידו, מסמן עליו X. מנצח מי שמצליח למלא את כל הלוח. חשוב ללוות את המשחק בהסברים על חשיבות השמירה 
של כל כלל.

משחק בינגו בנושא בטיחות בדרכים

מכינים  לכל ילד חולצה ו/או כובע. ניתן להדפיס חולצות עם הדמות של ללה או לצייר אותה בצבעי טוליפ על חולצה 
לבנה או על כובע.

מתלבשים ב“ללה“

משהו מתוק

יוני | סיכום השנה

מכינים לכל המשפחה אמנה מקושטת ומזמינים את הילדים לחתום ולהחתים את בני 
המשפחה. ניתן להכין אמנה לכל ילדי הגן. (דף מוכן ניתן למצוא באתר אור ירוק).

מכינים לכל ילד תעודה לסיכום שנת הפעילות בנושא בטיחות בדרכים
(דף מוכן ניתן למצוא באתר אור ירוק).

תעודה אישית

צובעים ומקשטים דיסקים. מדביקים על אחד הדיסקים את תמונת המתנדב;
אפשר לצרף גם ברכה לחופשה. את הדיסקים מצמידים זה לזה בעזרת סרט ודבק חם.

מובייל

שלט אמנה

ממלאים שתי כוסות קלקר בעיתונים ומדביקים אותן זו לזו בצדן הפתוח. מצמידים כדור קלקר או כדור מנייר עיתון בקצה 
העליון. צובעים את הכדור בצבע ירוק ואת גוף הדמות בצבעים שונים. מהלך המשחק: מנסים להפיל את הדמויות בעזרת 

הטלת כדור מרחוק. אפשרות נוספת: ליצור באולינג מבקבוקי פלסטיק ריקים. אפשר גם לצבוע בצבעים שונים (אדום, צהוב 
וירוק).אפשר להכין טבלת עמודות ולתת ערך לכל צבע, לדוגמא:  אדום = 1, צהוב = 2 וירוק = 3. בוחרים תורן שמחשב בכל

 פעם את הנקודות לפי מספר הבקבוקים שנפלו.

באולינג

יוני | סיכום השנה

| 50
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

מופע מסכם
מכינים עם הילדים מופע של שירים שנלמדו בנושא. בדיסק "בטיחות בדרכים כדרך חיים", שהפיק עמוס ברזל, תמצאו שירים 

רבים המתאימים למופע. מאתר אור ירוק, ניתן להוריד את השיר של ללה. הילדים מוזמנים ללבוש חולצות בצבעי הרמזור. כל ילד 
יכול להכין כתר ו/או עניבת בטיחות בדרכים. אפשר להמחיז את אחד הסיפורים שנכתבו בנושא ולשתף את הילדים במסר שאותו

 אנחנו רוצים להעביר. את המופע אפשר להציג לפני ההורים, לפני גנים אחרים או לפני קשישים בבית אבות.

מכינים עם הילדים לוח בינגו: על טבלה בת 9 ריבועים (3X3) ידביק כל ילד 9 ציורים או מדבקות לפי בחירתו, בהתאם לכללים 
שנלמדו בנושא בטיחות בדרכים. אופן המשחק: מכריזים על אחד הכללים – אפשר בפנטומימה או דרך סיפור. מי שהכלל מופיע

על הדף שבידו, מסמן עליו X. מנצח מי שמצליח למלא את כל הלוח. חשוב ללוות את המשחק בהסברים על חשיבות השמירה 
של כל כלל.

משחק בינגו בנושא בטיחות בדרכים

מכינים  לכל ילד חולצה ו/או כובע. ניתן להדפיס חולצות עם הדמות של ללה או לצייר אותה בצבעי טוליפ על חולצה 
לבנה או על כובע.

מתלבשים ב“ללה“

משהו מתוק

יוני | סיכום השנה

מכינים לכל המשפחה אמנה מקושטת ומזמינים את הילדים לחתום ולהחתים את בני 
המשפחה. ניתן להכין אמנה לכל ילדי הגן. (דף מוכן ניתן למצוא באתר אור ירוק).

מכינים לכל ילד תעודה לסיכום שנת הפעילות בנושא בטיחות בדרכים
(דף מוכן ניתן למצוא באתר אור ירוק).

תעודה אישית

צובעים ומקשטים דיסקים. מדביקים על אחד הדיסקים את תמונת המתנדב;
אפשר לצרף גם ברכה לחופשה. את הדיסקים מצמידים זה לזה בעזרת סרט ודבק חם.

מובייל

שלט אמנה

ממלאים שתי כוסות קלקר בעיתונים ומדביקים אותן זו לזו בצדן הפתוח. מצמידים כדור קלקר או כדור מנייר עיתון בקצה 
העליון. צובעים את הכדור בצבע ירוק ואת גוף הדמות בצבעים שונים. מהלך המשחק: מנסים להפיל את הדמויות בעזרת 

הטלת כדור מרחוק. אפשרות נוספת: ליצור באולינג מבקבוקי פלסטיק ריקים. אפשר גם לצבוע בצבעים שונים (אדום, צהוב 
וירוק).אפשר להכין טבלת עמודות ולתת ערך לכל צבע, לדוגמא:  אדום = 1, צהוב = 2 וירוק = 3. בוחרים תורן שמחשב בכל

 פעם את הנקודות לפי מספר הבקבוקים שנפלו.

באולינג

יוני | סיכום השנה

51 |
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

51 |
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

شهادة شخصية
جهزوا لكل طفل شهادة اجتياز سنة النشاطات في مجال األمان على الطرق. 

)باإلمكان إيجاد منوذج جاهز في موقع أور يروك(.

موبايل
قوموا بتلوين وتزيني مجموعة اسطوانات )ديسكات(، ألصقوا على إحدى االسطوانات صورة 

املتطوع، باإلمكان كذلك إضافة تهنئة تتعلق بالعطلة ثم قوموا بإلصاق االسطوانات 
ببعضها البعض بواسطة شريط وصمغ ساخن. 

الفتة امليثاق
جهزوا "ميثاقًا" مزيّنا واطلبوا من األطفال التوقيع عليه، وكذلك اطلبوا من أبناء عائالتهم 

التوقيع عليه هم أيضا، باإلمكان إعداد ميثاق واحد جلميع أطفال الروضة )باإلمكان إيجاد 
منوذج جاهز في موقع أور يروك(.

باولينغ
قوموا مبلء كأسني مصنوعتني من الكرتون )أو الكال كار( بأوراق الصحف، وألصقوهما ببعضهما من جهة الفتحة، ألصقوا 

كرة من من "الكال كار" أو الورق بطرفها األعلى، ثم لونوا الكرة باللون األخضر وبقية جسم الشخصية مبختلف األلوان. 
طريقة اللعب: حاولوا إسقاط التماثيل بواسطة رمي كرة من مسافة بعيدة، إمكانية أخرى: صنع لعبة الباولينغ من قناني 
بالستيكية فارغة، كما باإلمكان تلوينها مبختلف األلوان )أحمر، أصفر، أخضر(، ممكن جتهيز جدول لتسجيل النتائج وإعطاء 

قيمة معينة لكل لون، مثال: أحمر = 1، أصفر = 2، وأخضر = 3. اختاروا كّل مرّة طفال ليقوم باحتساب النتائج بناء 
على عدد وألوان القناني التي يتم إسقاطها. 

حزيران/ إجمال العام الدراسّي

51 |
كل الحقوق محفوظة لجمعية "أور- يروك"



יוצרים סימנייה מסול ומנקבים חור בחלקה העליון. כותבים ומציירים בעזרת טוליפ, 
משחילים חרוזים על חוט ומחברים לקצה הסימנייה.

סימניה לספר

מכינים לכל ילד עיפרון-ללה ממפל/סול. מצמידים 2 עיגולים ממפל ירוק לעיפרון. 
מוסיפים ידיים, רגליים ופנים מחייכות.

עיפרון ללה

גוזרים אליפסה מקרטון צבעוני. מנקודת האמצע חותכים פסים לכיוון הקצוות 
באורך של כ-5 ס"מ. לתוך החור שנוצר מכניסים קופסה שקופה של ירקות 

(אפשר למצוא אצל ירקנים). את הקופסה מחברים לקרטון בעזרת מדבקות או 
דבק פלסטי. מקשטים את הכובע. אפשר להעיף את הכובעים בסיום המסיבה, 

כמו בטקסים צבאיים. 

כובע פלאים

מכינים לכל ילד מעמד של ללה. אפשר לצרף דבש לחופשה מתוקה.

ללה מתוקה

יוני | סיכום השנה

מצמידים פנקס לקרטון קשיח שאת קצהו מעטרת דמותה של ללה.

פנקס ללה

מכינים לכל משפחה שלט לדלת. אפשר לניילן את השלטים ולחבר להם מגנט מאחור. (דף מוכן ניתן למצוא באתר אור ירוק)
 

כאן גרה משפחה זהירה

פרחי בטיחות בדרכים
יוצרים פרחים שבמרכזם נמצאת הדמות של ללה. מסביב לללה רושמים את 
כללי הבטיחות בדרכים. הילדים מגישים להורים את הפרחים. ניתן להדביק 

בגב הפרח תמונה של הילד.

יוני | סיכום השנה

| 52
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

| 52
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

مذكرة ليلى
ألصقوا دفتر مذكرة )دفترا صغيرا للجيب( على قطعة من الكرتون املقوى مت تزيني طرفها 

سلفا بوجه "ليلى".

هنا تسكن عائلة حذرة
جهزوا الفتة ملدخل البيت لكل عائلة، باإلمكان تغليف الالفتة بالبالستيك وإلصاق مغناطيس على اجلهة اخللفية منها، 

)باإلمكان إيجاد منوذج جاهز في موقع أور يروك(

زهور األمان على الطرق
اصنعوا مجموعة من الزهور، وضعوا في مركز كل زهرة صورة "ليلى"،  

اكتبوا على االوراق - حول ليلى - قواعد األمان على الطرق، يقدم األطفال 
الزهور ألهاليهم. باإلمكان إلصاق صورة الطفل على اجلهة اخللفية من 

الزهرة. 

حزيران/ إجمال العام الدراسّي

יוצרים סימנייה מסול ומנקבים חור בחלקה העליון. כותבים ומציירים בעזרת טוליפ, 
משחילים חרוזים על חוט ומחברים לקצה הסימנייה.

סימניה לספר

מכינים לכל ילד עיפרון-ללה ממפל/סול. מצמידים 2 עיגולים ממפל ירוק לעיפרון. 
מוסיפים ידיים, רגליים ופנים מחייכות.

עיפרון ללה

גוזרים אליפסה מקרטון צבעוני. מנקודת האמצע חותכים פסים לכיוון הקצוות 
באורך של כ-5 ס"מ. לתוך החור שנוצר מכניסים קופסה שקופה של ירקות 

(אפשר למצוא אצל ירקנים). את הקופסה מחברים לקרטון בעזרת מדבקות או 
דבק פלסטי. מקשטים את הכובע. אפשר להעיף את הכובעים בסיום המסיבה, 

כמו בטקסים צבאיים. 

כובע פלאים

מכינים לכל ילד מעמד של ללה. אפשר לצרף דבש לחופשה מתוקה.

ללה מתוקה

יוני | סיכום השנה

מצמידים פנקס לקרטון קשיח שאת קצהו מעטרת דמותה של ללה.

פנקס ללה

מכינים לכל משפחה שלט לדלת. אפשר לניילן את השלטים ולחבר להם מגנט מאחור. (דף מוכן ניתן למצוא באתר אור ירוק)
 

כאן גרה משפחה זהירה

פרחי בטיחות בדרכים
יוצרים פרחים שבמרכזם נמצאת הדמות של ללה. מסביב לללה רושמים את 
כללי הבטיחות בדרכים. הילדים מגישים להורים את הפרחים. ניתן להדביק 

בגב הפרח תמונה של הילד.

יוני | סיכום השנה

| 52
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

יוצרים סימנייה מסול ומנקבים חור בחלקה העליון. כותבים ומציירים בעזרת טוליפ, 
משחילים חרוזים על חוט ומחברים לקצה הסימנייה.

סימניה לספר

מכינים לכל ילד עיפרון-ללה ממפל/סול. מצמידים 2 עיגולים ממפל ירוק לעיפרון. 
מוסיפים ידיים, רגליים ופנים מחייכות.

עיפרון ללה

גוזרים אליפסה מקרטון צבעוני. מנקודת האמצע חותכים פסים לכיוון הקצוות 
באורך של כ-5 ס"מ. לתוך החור שנוצר מכניסים קופסה שקופה של ירקות 

(אפשר למצוא אצל ירקנים). את הקופסה מחברים לקרטון בעזרת מדבקות או 
דבק פלסטי. מקשטים את הכובע. אפשר להעיף את הכובעים בסיום המסיבה, 

כמו בטקסים צבאיים. 

כובע פלאים

מכינים לכל ילד מעמד של ללה. אפשר לצרף דבש לחופשה מתוקה.

ללה מתוקה

יוני | סיכום השנה

מצמידים פנקס לקרטון קשיח שאת קצהו מעטרת דמותה של ללה.

פנקס ללה

מכינים לכל משפחה שלט לדלת. אפשר לניילן את השלטים ולחבר להם מגנט מאחור. (דף מוכן ניתן למצוא באתר אור ירוק)
 

כאן גרה משפחה זהירה

פרחי בטיחות בדרכים
יוצרים פרחים שבמרכזם נמצאת הדמות של ללה. מסביב לללה רושמים את 
כללי הבטיחות בדרכים. הילדים מגישים להורים את הפרחים. ניתן להדביק 

בגב הפרח תמונה של הילד.

יוני | סיכום השנה

53 |
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

53 |
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

مؤشر للكتب
اصنعوا مؤشر كتاب من مادة البالستيك، ثم اثقبوه من اجلهة العليا، واكتبوا عليه )أو ارسموا 

عليه( بواسطة ألوان "التوليب"، بعد ذلك أدخلوا خيطا رفيعا في عدد من حبوب اخلرز )مثل 
السبحة(، وأدخلوها في ثقب طرف املؤشر. 

قلم رصاص ليلى
اصنعوا لكّل طفل " "قلم ليلى" من البالستيك لكل طفل، ألصقوا دائرتني من البالستيك

األخضر على القلم، وأضيفوا لهما يدين، رجلني، ووجها مبتسما. 

قبعة العجب
قوموا بقص شكل بيضوي من الكرتون امللون، ومن نقطة الوسط قصوا خطوطا 

باجتاه األطراف بطول 5 سم، أدخلوا في الثقب الذي نتج لديكم عبوة خضار 
بالستيكية شفافة فارغة )باإلمكان إيجادها في حوانيت اخلضروات(، ثبتوا العبوة 

البالستيكية على الكرتون بواسطة شريط الصق أو صمغ بالستك وزينوا القبعة. 

ليلى حلوة
جهزوا لكل طفل قاعدة على شكل ليلى، باإلمكان إضافة العسل تعبيرا عن 

التمنيات بعطلة حلوة. 

حزيران/ تلخيص السنة

| 52
كل الحقوق محفوظة لجمعية "أور- يروك"



יוצרים סימנייה מסול ומנקבים חור בחלקה העליון. כותבים ומציירים בעזרת טוליפ, 
משחילים חרוזים על חוט ומחברים לקצה הסימנייה.

סימניה לספר

מכינים לכל ילד עיפרון-ללה ממפל/סול. מצמידים 2 עיגולים ממפל ירוק לעיפרון. 
מוסיפים ידיים, רגליים ופנים מחייכות.

עיפרון ללה

גוזרים אליפסה מקרטון צבעוני. מנקודת האמצע חותכים פסים לכיוון הקצוות 
באורך של כ-5 ס"מ. לתוך החור שנוצר מכניסים קופסה שקופה של ירקות 

(אפשר למצוא אצל ירקנים). את הקופסה מחברים לקרטון בעזרת מדבקות או 
דבק פלסטי. מקשטים את הכובע. אפשר להעיף את הכובעים בסיום המסיבה, 

כמו בטקסים צבאיים. 

כובע פלאים

מכינים לכל ילד מעמד של ללה. אפשר לצרף דבש לחופשה מתוקה.

ללה מתוקה

יוני | סיכום השנה

מצמידים פנקס לקרטון קשיח שאת קצהו מעטרת דמותה של ללה.

פנקס ללה

מכינים לכל משפחה שלט לדלת. אפשר לניילן את השלטים ולחבר להם מגנט מאחור. (דף מוכן ניתן למצוא באתר אור ירוק)
 

כאן גרה משפחה זהירה

פרחי בטיחות בדרכים
יוצרים פרחים שבמרכזם נמצאת הדמות של ללה. מסביב לללה רושמים את 
כללי הבטיחות בדרכים. הילדים מגישים להורים את הפרחים. ניתן להדביק 

בגב הפרח תמונה של הילד.

יוני | סיכום השנה

| 52
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

| 52
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

مذكرة ليلى
ألصقوا دفتر مذكرة )دفترا صغيرا للجيب( على قطعة من الكرتون املقوى مت تزيني طرفها 

سلفا بوجه "ليلى".

هنا تسكن عائلة حذرة
جهزوا الفتة ملدخل البيت لكل عائلة، باإلمكان تغليف الالفتة بالبالستيك وإلصاق مغناطيس على اجلهة اخللفية منها، 

)باإلمكان إيجاد منوذج جاهز في موقع أور يروك(

زهور األمان على الطرق
اصنعوا مجموعة من الزهور، وضعوا في مركز كل زهرة صورة "ليلى"،  

اكتبوا على االوراق - حول ليلى - قواعد األمان على الطرق، يقدم األطفال 
الزهور ألهاليهم. باإلمكان إلصاق صورة الطفل على اجلهة اخللفية من 

الزهرة. 

حزيران/ إجمال العام الدراسّي

יוצרים סימנייה מסול ומנקבים חור בחלקה העליון. כותבים ומציירים בעזרת טוליפ, 
משחילים חרוזים על חוט ומחברים לקצה הסימנייה.

סימניה לספר

מכינים לכל ילד עיפרון-ללה ממפל/סול. מצמידים 2 עיגולים ממפל ירוק לעיפרון. 
מוסיפים ידיים, רגליים ופנים מחייכות.

עיפרון ללה

גוזרים אליפסה מקרטון צבעוני. מנקודת האמצע חותכים פסים לכיוון הקצוות 
באורך של כ-5 ס"מ. לתוך החור שנוצר מכניסים קופסה שקופה של ירקות 

(אפשר למצוא אצל ירקנים). את הקופסה מחברים לקרטון בעזרת מדבקות או 
דבק פלסטי. מקשטים את הכובע. אפשר להעיף את הכובעים בסיום המסיבה, 

כמו בטקסים צבאיים. 

כובע פלאים

מכינים לכל ילד מעמד של ללה. אפשר לצרף דבש לחופשה מתוקה.

ללה מתוקה

יוני | סיכום השנה

מצמידים פנקס לקרטון קשיח שאת קצהו מעטרת דמותה של ללה.

פנקס ללה

מכינים לכל משפחה שלט לדלת. אפשר לניילן את השלטים ולחבר להם מגנט מאחור. (דף מוכן ניתן למצוא באתר אור ירוק)
 

כאן גרה משפחה זהירה

פרחי בטיחות בדרכים
יוצרים פרחים שבמרכזם נמצאת הדמות של ללה. מסביב לללה רושמים את 
כללי הבטיחות בדרכים. הילדים מגישים להורים את הפרחים. ניתן להדביק 

בגב הפרח תמונה של הילד.

יוני | סיכום השנה

| 52
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

יוצרים סימנייה מסול ומנקבים חור בחלקה העליון. כותבים ומציירים בעזרת טוליפ, 
משחילים חרוזים על חוט ומחברים לקצה הסימנייה.

סימניה לספר

מכינים לכל ילד עיפרון-ללה ממפל/סול. מצמידים 2 עיגולים ממפל ירוק לעיפרון. 
מוסיפים ידיים, רגליים ופנים מחייכות.

עיפרון ללה

גוזרים אליפסה מקרטון צבעוני. מנקודת האמצע חותכים פסים לכיוון הקצוות 
באורך של כ-5 ס"מ. לתוך החור שנוצר מכניסים קופסה שקופה של ירקות 

(אפשר למצוא אצל ירקנים). את הקופסה מחברים לקרטון בעזרת מדבקות או 
דבק פלסטי. מקשטים את הכובע. אפשר להעיף את הכובעים בסיום המסיבה, 

כמו בטקסים צבאיים. 

כובע פלאים

מכינים לכל ילד מעמד של ללה. אפשר לצרף דבש לחופשה מתוקה.

ללה מתוקה

יוני | סיכום השנה

מצמידים פנקס לקרטון קשיח שאת קצהו מעטרת דמותה של ללה.

פנקס ללה

מכינים לכל משפחה שלט לדלת. אפשר לניילן את השלטים ולחבר להם מגנט מאחור. (דף מוכן ניתן למצוא באתר אור ירוק)
 

כאן גרה משפחה זהירה

פרחי בטיחות בדרכים
יוצרים פרחים שבמרכזם נמצאת הדמות של ללה. מסביב לללה רושמים את 
כללי הבטיחות בדרכים. הילדים מגישים להורים את הפרחים. ניתן להדביק 

בגב הפרח תמונה של הילד.

יוני | סיכום השנה

53 |
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

53 |
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

مؤشر للكتب
اصنعوا مؤشر كتاب من مادة البالستيك، ثم اثقبوه من اجلهة العليا، واكتبوا عليه )أو ارسموا 

عليه( بواسطة ألوان "التوليب"، بعد ذلك أدخلوا خيطا رفيعا في عدد من حبوب اخلرز )مثل 
السبحة(، وأدخلوها في ثقب طرف املؤشر. 

قلم رصاص ليلى
اصنعوا لكّل طفل " "قلم ليلى" من البالستيك لكل طفل، ألصقوا دائرتني من البالستيك

األخضر على القلم، وأضيفوا لهما يدين، رجلني، ووجها مبتسما. 

قبعة العجب
قوموا بقص شكل بيضوي من الكرتون امللون، ومن نقطة الوسط قصوا خطوطا 

باجتاه األطراف بطول 5 سم، أدخلوا في الثقب الذي نتج لديكم عبوة خضار 
بالستيكية شفافة فارغة )باإلمكان إيجادها في حوانيت اخلضروات(، ثبتوا العبوة 

البالستيكية على الكرتون بواسطة شريط الصق أو صمغ بالستك وزينوا القبعة. 

ليلى حلوة
جهزوا لكل طفل قاعدة على شكل ليلى، باإلمكان إضافة العسل تعبيرا عن 

التمنيات بعطلة حلوة. 

حزيران/ تلخيص السنة

53 |
كل الحقوق محفوظة لجمعية "أور- يروك"



מצמידים בובת ללה קטנה לקשת שיער

קשת של ללה

ללה למקרר
מכינים את הדמות של ללה על מעטפת מבד לדלת המקרר. ניתן להכין כמתנה לגן ו/או לילדים.

מעטפת ללה
מכניסים ציור של ללה לשמרדף. מקפלים לצורת מעטפה כשהדמות של ללה מלפנים. משדכים בצדדים. מצמידים פסי 

צמדן זכר/נקבה כדי שאפשר יהיה לסגור את המעטפה. אפשר גם ליצור תיק צד על ידי הוספת רצועה. לתוך המעטפה/התיק 
מכניסים חוברת מסכמת שהילדים מכינים, ובה הכללים שנלמדו במהלך השנה. בכל עמוד רושמים כלל, והילדים מציירים אותו. 

חשוב להתייחס לארבעת הנושאים: חציית כביש, נסיעה במכונית, רכיבה על אופניים ומשחק מחוץ לבית.

מצרפים לשקית עם דברים מתוקים את ללה וברכה לחופשה בטוחה.

שקיות מתוקות

מקשטים בצבעי הרמזור קופסת גפרורים ריקה. מכינים כרטיסיות קטנות שעל כל אחת מהן מופיע פריט הקשור לנושא 
בטיחות בדרכים: הגה, רמזור, קסדה ועוד. הילדים מכניסים בכל פעם את אחד הכרטיסים לתוך הקופסה. בני המשפחה ינסו 

לנחש בעזרת שאלות שהתשובה עליהן היא כן/לא – מה יש בתוך הקופסה ולאיזה כלל זה מתקשר. 

קופסת הפתעות

יוני | סיכום השנה

| 54
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

| 54
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

طوق ليلى
قوموا بإلصاق دمية "ليلى" صغيرة على طوق شعر. 

ليلى للثالجة
جهزوا شخصية ليلى على مغلف مصنوع من القماش لباب الثالجة، باإلمكان صنعها 

كهدية للروضة و/أو األطفال. 

مغلف ليلى
ادخلوا شخصية "ليلى" إلى داخل حافظة نايلونية لألوراق ثم قوموا بطيها على شكل مغلف، مع احلفاظ على وجه ليلى من 
األمام. بعد ذلك قوموا بتثبيتها بدبابيس في األطراف، في نهاية املطاف ضعوا شريطا من "السكوتش" ليكون باإلمكان إغالق 

املغلف. 
باإلمكان أيضا صنع حقيبة كتف من خالل إضافة حزام للحمل. ضعوا في املغلف/ احلقيبة كراس التلخيص الذي قام األطفال 

بإعداده، والذي كتبوا فيه قواعد األمان التي تعلموها خالل العام، في كل صفحة قوموا بكتابة قاعدة أمان واحدة على 
أن يقوم األطفال برسمها. من الضروري التطرق ألربعة مواضيع: عبور الشارع، السفر بالسيارة، الركوب على الدراجات، 

واللعب خارج املنزل. 
 

صندوق املفاجآت
قوموا بتزيني عبوة عيدان ثقاب فارغة بألوان اإلشارة الضوئية، ومن ثم جهزوا بطاقات صغيرة يظهر على كل منها غرض يتعلق 

باألمان على الطرق: مقود، إشارة ضوئية، خوذة، وغيرها. اطلبوا من األطفال أن يقوموا في كل مرة بإدخال إحدى البطاقات إلى 
الصندوق، وعلى أفراد العائلة أن يحاولوا تخمني ما هو الغرض من خالل أسئلة تتم اإلجابة عليها بـ "نعم" أو "ال"، وبأي قاعدة من 

قواعد األمان يرتبط هذا الغرض. 
 

أكياس احللوى
ضعوا صورة "ليلى" على أكياس فيها حلويات وسكاكر وأرفقوها بتمنيات 

"عطلة آمنة". 

حزيران/ تلخيص السنة

| 54
كل الحقوق محفوظة لجمعية "أور- يروك"



                      כללי בטיחות בֶלה וָלה

לחפש את המקום הבטוח ביותר לחצייה.
לעמוד צעד או שניים רחוק משפת המדרכה.

לתת יד למבוגר אחראי.
להביט לכל הכיוונים.

להקשיב היטב לקולות התנועה וֶלהמתין שהכביש יתפנה.
לחצות את הכביש בקו ישר, בזריזות ובביטחון.

להביט לצדדים בזמן החצייה.

לשבת על כסא בטיחות מתאים.
לחגור חגורת בטיחות.                                                               

לשבת בשקט בזמן הנסיעה.
לצאת מהרכב רק לכיוון המדרכה.

לשחק עם הכדור במקום בטוח.
לחבוש קסדה ומגנים בזמן הרכיבה על האופניים ועל רולר.

פרטים נוספים:
www.oryarok.org.il | 09-7776162 : עמותת אור ירוק-טלפון

www.shallem.org.il |  03-7600145: תנועת של"מ-טלפון

قواعد األمان على الطرق بحسب لـِ(لیلى)
لنبحث عن المكان األكثر أمانا لعبور الشارع.

لنقف على بعد خطوة أو اثنتین من حافة الشارع.
لنمسك بید شخص بالغ.

لننظر إلى كل االتجاھات.
لنصغي جیدا ألصوات السیارات وننتظر حتى یخلو الشارع من السیارات.

لنعبر الشارع بخط مستقیم، بسرعة وثقة.
لننظر لجانبي الشارع یمنینھ ویساره

لنجلس في مقعد األمان المالئم
لنربط حزام األمان، وننطلق إلى األمام.

لنجلس ھادئین خالل السفر، نتابع الطریق بفرح وصبر.
لنخرج من السیارة، من جھة الرصیف فقط.

لنلعب في الكرة في مكان آمن
لنقفز، نمرح دون أن نغامر

لنعتمر الخوذة ونضع الواقیات أثناء ركوبنا الدراجات أو حذاء العجالت

للمزید من التفاصیل:
www.oryarok.org.il | 09-7776162 :جمعیة أور یروك - ھاتف

www.shallem.org.il | 03-7600145 :جمعیة "شلیم" -ھاتف




