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المشي اآلمن

الرسائل األساسية:
• المشي في المسار اآلمن ينقذ الحياة

• الظهور ُينقذ الحياة!

أهداف رئيسية:
• مراجعة قواعد المشي اآلمن

• نشر الرسالة بأن الظهور ُينقذ الحياة

مجرى النشاط:
1. سنكرر الخالصات من النشاط السابق - المشاة هم في موقع الخطر األكبر عند الحديث عن حوادث الطرق.

      من أجل تقليص عدد المصابين، علينا السلوك بشكل آمن على الطرق وأّول ما يجب القيام به هو تحّمل المسؤولية 
والتأكد من حسن الظهور! 

 2.  "مقياس السالمة" نعلّق في جهة واحدة من الصف لوحة ُكتب عليها "آمن" وفي الجهة الثانية من الصف لوحة ُكتب عليها
 "غير آمن". نقرأ للطالب جمالً حول موضوع المشي اآلمن. يجب أن يحدد الطالب إذا كانت الحالة آمنة أم ال

وأن يذهب للوقوف بالقرب من اللوحة المالئمة. الطالب الذي ال يعرف، يبقى واقًفا في مركز الصف. 
      إذا لم يتفق الطالب، نقترح عليهم محاولة إقناع بعضهم البعض. قبل االنتقال الى الجملة التالية، من المهم التركيز

على اإلجابة الصحيحة وشرحها.
الجمل:

 أ.   قاد السائق سيارته الخاصة في الجانب األيمن من الطريق. عندما رآني أحاول عبور الطريق، توقف وأشار لي بالعبور
على الرغم من عدم وجود خط مشاة في المكان. عبرت الطريق. )غير آمن - يجب العبور على خط مشاة فقط. لكن إذا ال 
يوجد خط مشاة بالقرب من المكان، يجب اختيار المكان األكثر أماًنا للعبور وانتظار توقف السيارات بشكل كامل وتقديم 

حق األولوية للسيارة(
ب.  يريد أمجد عبور الشارع بينما توجد على جوانبه سيارات واقفة الواحدة تلو األخرى. توقف، نظر الى جميع االتجاهات 

ورأى أن الطريق خال وعبر بعد ذلك فقط. )غير آمن بسبب عدم الظهور(
ت.  حل المساء وكنت ملزًما على العودة الى البيت مشًيا على األقدام. مشيت على الرصيف وتأكدت من اختيار طريًقا ُمضاًء 

ورئيسًيا حتى وصلت الى البيت. )آمن(
ث.  ال يوجد رصيف بين منزلي ومنزل رشا، لذلك أسعى دائًما الى المشي في هامش الطريق وليس على الشارع أمام حركة 

السير. )آمن(
3.  نستمع مع الطالب الى أغنية "الحذر على الطرقات" )توجد نسخات عديدة على يوتيوب(. نستمع، نقّسم ونقرأ الكلمات. 

نطلب من الطالب أن يشيروا في األغنية الى كل القواعد التي تجدر المحافظة عليها عند المشي اآلمن على الطرقات.

خالصة: سنكرر المصطلحات الرئيسية: المشي في طريق آمن ُينقذ الحياة، الظهور ُينقذ الحياة!
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الحذر على الطرقات
أغنية شعبية

على الطريق العام 
أسير في نظام 

في شارع نظيف 
أمشي على الرصيف 

احترم المرور 
في لحظة العبور 

أراقب السيارة 
أراقب السيارة 

وأتبع االشارة 
وأتبع االشارة 
 إشارة حمراء

تقول ال تمر قف 

 إشارة خضراء
تقول هيا سر 

 سر إشارة خضراء
تقول هيا سر سر 

أسير لألمام أمر في سالم 
أسير لألمام أمر في سالم 

على الطريق العام 
على الطريق العام 

المشي اآلمن


