
נובמבר | הליכה בטוחה

מכינים לכל ילד דף רקע כמסגרת. מזמינים את הילדים לצייר ציור חופשי
 בעקבות הפעילות. את העבודות תולים בגלריה.

גלריית ציורים

 

מתפנקים עם כרית שעליה מצוירת ללה.

כרית ללה

מעבירים את כדור ללה במעגל לצלילי מוסיקה. כשהמוסיקה נפסקת, הילד 
שמחזיק את ללה מזכיר לכולם כלל אחד שקשור לבטיחות בדרכים.

משחק- כדור ללה חם

 

כל ילד מכין שלט ועליו שמו וציור של ללה. את השלטים תולים סביב הצוואר

שלט אישי
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גוזרים בזהירות גביע יוגורט לרצועות. על הרצועות מדביקים  מדבקות זוהרות. אפשרות נוספת: להכין סרטים צבועים מנייר 
זוהר ולהדביק על רצועות הפלסטיק. חשוב לעבוד בזהירות, כדי לא להיחתך...

צמיד זוהר

מדביקים גליל נייר מגבת על דופן קרטון חלב. לחלקו הקדמי 
מצמידים חצי קרטון חלב פתוח כלפי מעלה. מסביב למשאית 

מדביקים גלגלים. צובעים את המשאית בצבעים שונים.
בתוך המשאית מחביאים צמיד זוהר. מזמינים את הילדים לנחש 

בשאלות של "כן" ו"לא" מה מוחבא במשאית: 
האם זה משהו שאפשר לאכול? וכדומה.

מבררים כיצד הצמיד הזוהר קשור לנושא בטיחות בדרכים.

משאית הפלאים 

רקע
החורף הגיע, הגשם יורד, ומחשיך מוקדם. ילדים שהולכים לשחק אחר הצהריים, חוזרים ברגל מלווים במבוגר. חשוב לדעת 
שהנהגים מתקשים לראות אותנו כשאנחנו לבושים בבגדים כהים. חשוב להקפיד ללבוש בגד בהיר ולהצטייד במחזירי אור. 

אדם העונד מחזיר אור נראה בחשכה לעיני הנהג ממרחק הגדול פי חמישה לערך מהמרחק שממנו ייראה אדם בבגדים 
כהים וללא מחזיר אור.

חנוכה – חג האור מַזמן עבורנו עיסוק בנושא אור וחושך.
ניתן גם לקשר את התכנים לחג המולד ולחודש הרמאדן (נשמח לקבל מידע ותמונות בנוגע לפעילויות שנעשו)
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معرض الرسومات
نقوم بتجهيز ورقة "خلفية" لكل طفل من األطفال: اطلبوا من األطفال 
رسم لوحة بشكل حر، بعد الفعالية قوموا بتعليق اللوحات في معرض 

الرسومات. 

وسادة "ليلى"
دللوا أنفسكم )واألطفال( بوسادة عليها صورة ليلى.

لعبة – كرة "ليلى" الساخنة
نقوم بتمرير كرة "ليلى" في احللقة على أنغام املوسيقى، وعندما تتوقف 

املوسيقى يقوم الطفل الذي ميسك الكرة بذكر قاعدة تتعلق باألمان على 

الطرق.

قالدة باسمك الشخصي
اطلبوا من كل طفل أن يقوم بإعداد بطاقة يكتب عليها اسمه ويرسم صورة 

"ليلى"، ويتم تعليق هذه البطاقة بقالدة حول العنق. 
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خلفية
جاء فصل الشتاء، املطر يتساقط، والظالم يحّل مبكرا. األطفال الذين يخرجون للعب بعد الظهر، يعودون سيرا على األقدام 

برفقة شخص بالغ، من املهم أن نعرف أن السائقني يجدون صعوبة برؤيتنا حني نرتدي مالبس غامقة اللون، لذا يجب ارتداء 
مالبس فاحتة اللون وعاكسات أضواء، بإمكان السائقني رؤية الشخص الذي يرتدي عاكسات أضواء من مسافة تعادل خمسة 

أضعاف املسافة التي بإمكانهم رؤية من يرتدي مالبس غامقة اللون ودون عاكسات أضواء. 
باإلمكان ربط املوضوع بعيد امليالد أو شهر رمضان )يسعدنا أن نحصل على معلومات وصور من الفعاليات التي ستطبقونها(. 

شاحنة العجائب
قوموا بإلصاق لفافة مناديل ورقية فارغة على ظهر عبوة حليب 

كرتونية فارغة، ثم ألصقوا في جهتها األمامية نصف عبوة حليب 
كرتونية مفتوحة من اجلهة العليا، ركبوا للشاحنة دواليب، ثم لونوها 

بعّدة ألوان.

قوموا بإخفاء سوار مضيئ داخل الشاحنة، واطلبوا من 
األطفال بواسطة أسئلة تتم اإلجابة عليها بـ"نعم" أو "ال"، أن يعرفوا 

ما هو الغرض اخملبأ في الشاحنة: 

هل هو شيء باإلمكان أكله؟ وما شابه.

ثم اسألوهم ما هي عالقة اإلسوارة املضيئة مبوضوع األمان على الطرق.

إسوارة مضيئة
قوموا )بحذر( بقص كؤوس اللنب البالستيكية على شكل أشرطة، ثم ألصقوا على هذه األشرطة البالستيكية ملصقات 

عاكسة للضوء. إمكانية أخرى: بإمكانكم جتهيز أشرطة مصنوعة من الورق املقوى امللون وإلصاقها على األشرطة 
البالستيكية، احذروا اال جُترحوا خالل العمل. 

كانون األول/ الرؤية في الظالم
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מציירים על מקלות ארטיק פסים בדוגמא של מעבר חציה, 
מדביקים בראש כל מקל מדבקת תמרור. על השמש מדביקים 

תמונה של ֶלָלה.
מבררים מה מסמל כל תמרור.

חנוכיית התמרורים

צובעים דיסק בצבע ירוק ומקשטים עם עיניים זזות. מוסיפים את המילים 
"נס גדול היה פה". במרכז מדביקים 2 גולות זו על זו. בזמן שהסביבון 

מסתובב מנסים להיזכר בכמה שיותר כללי בטיחות בדרכים

ה לָ סביבון לֶ

עוטפים גליל נייר טואלט בניירות צבעוניים זוהרים, גוזרים להבה מנייר 
צבעוני כתום, ובתוכה מדביקים את הדמות של ֶלָלה. אפשר להדביק על כל 

נר כלל אחד של בטיחות בדרכים.

ה לָ נרות לֶ

ה לָ פינת לֶ
מנסחים סיסמא לפינת ֶלָלה בגן, הקוראת לילדים להשתמש במחזירי אור כשמחשיך. ניתן ליצור מחומרים זוהרים מגוון 

קישוטים לבגדים ולתיקים.
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שחור וזוהר, מה בולט יותר? מזמינים שני ילדים, אחד לבוש בבגד כהה והשני בבגד 
בהיר.מסבירים מדוע חשוב ללבוש בגדים בהירים בחושך.  

הדגמה 

מכינים לכל ילד וסט מאל-בד צהוב, על פי הדוגמא. את החלק העליון מדביקים בדבק חם, ומקשטים. 

וסט זוהר

מחלקים לכל ילד דמות מקרטון בצבע גוף, ומבקשים להלביש את הדמות 
בבגדים ארוכים. ניתן להדביק ניירות צבעוניים ועוד. את הדמויות מדביקים על 

בריסטול / פוליגל שחור. מניחים את העבודה בחדר חשוך. נכנסים יחד עם 
הילדים  לחדר, ומבררים אילו דמויות נצליח לראות יותר  ואילו פחות. 

אפשרות נוספת - עוטפים קופסת נעליים, יוצרים בתחתית חריץ מלבני ובצד 
חור הצצה. מכינים דמויות בשחור ובלבן, מוצמדות למקל ארטיק. מכניסים 

לקופסה בכל פעם דמות אחרת, ומסתכלים דרך חור ההצצה כדי לבחון אם 
הדמות בולטת וקל לראות אותה. אפשר להכין דמויות נוספות עם הילדים.

דמויות בשחור ובלבן
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جتسيد
أسود ووّهاج، ما هو األكثر بروزا؟ ادعوا طفلني، أحدهما يرتدي مالبس غامقة والثاني يرتدي 

مالبس فاحتة، واشرحوا ألطفال الروضة ما هي أهمية ارتداء مالبس فاحتة اللون خالل 
ساعات الظالم. 

سترة عاكسة للضوء
جّهزوا لكل طفل سترة من القماش الفسفوري األصفر، وفقا للنموذج. باإلمكان إلصاق اجلزء العلوي بواسطة الصمغ الساخن. 

ثم تزيينها. 

شخصيات باألسود وباألبيض
وزّعوا على األطفال شخصيات مصنوعة من الكرتون بلون اجلسم، واطلبوا منهم 

إلباسها مبالبس طويلة. باإلمكان إلصاق أوراق ملونة أو غيرها، قوموا بإلصاق 
الشخصيات الكرتونية على ورقة بريستول أو لوح بوليجال، ضعوا اللوحة في غرفة 

مظلمة، ادخلوا إلى الغرفة مع األطفال، واستفسروا منهم عن الشخصيات التي 
سيكون باإلمكان رؤيتها بصورة أفضل، وأيها أقل. 

إمكانية أخرى – قوموا بتغليف عبوة أحذية كرتونية، وافتحوا في أسفلها فتحة 
مستطيلة، وفي جانبها ثقبا للنظر. جّهزوا شخصيات باألسود واألبيض، ملصقة على 

عيدان بوظة، قوموا في كل مرة بإدخال شخصية مختلفة إلى الصندوق، وانظروا من 
خالل الثقب لفحص ما إذا ما كان باإلمكان رؤية الشخصيات أو إن كانت بارزة، باإلمكان

إعداد وجتهيز بعض الشخصيات مبشاركة األطفال.
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"נס גדול היה פה". במרכז מדביקים 2 גולות זו על זו. בזמן שהסביבון 

מסתובב מנסים להיזכר בכמה שיותר כללי בטיחות בדרכים

ה לָ סביבון לֶ

עוטפים גליל נייר טואלט בניירות צבעוניים זוהרים, גוזרים להבה מנייר 
צבעוני כתום, ובתוכה מדביקים את הדמות של ֶלָלה. אפשר להדביק על כל 

נר כלל אחד של בטיחות בדרכים.

ה לָ נרות לֶ

ה לָ פינת לֶ
מנסחים סיסמא לפינת ֶלָלה בגן, הקוראת לילדים להשתמש במחזירי אור כשמחשיך. ניתן ליצור מחומרים זוהרים מגוון 

קישוטים לבגדים ולתיקים.

דצמבר | נראות בחשיכה

שחור וזוהר, מה בולט יותר? מזמינים שני ילדים, אחד לבוש בבגד כהה והשני בבגד 
בהיר.מסבירים מדוע חשוב ללבוש בגדים בהירים בחושך.  

הדגמה 

מכינים לכל ילד וסט מאל-בד צהוב, על פי הדוגמא. את החלק העליון מדביקים בדבק חם, ומקשטים. 

וסט זוהר

מחלקים לכל ילד דמות מקרטון בצבע גוף, ומבקשים להלביש את הדמות 
בבגדים ארוכים. ניתן להדביק ניירות צבעוניים ועוד. את הדמויות מדביקים על 

בריסטול / פוליגל שחור. מניחים את העבודה בחדר חשוך. נכנסים יחד עם 
הילדים  לחדר, ומבררים אילו דמויות נצליח לראות יותר  ואילו פחות. 

אפשרות נוספת - עוטפים קופסת נעליים, יוצרים בתחתית חריץ מלבני ובצד 
חור הצצה. מכינים דמויות בשחור ובלבן, מוצמדות למקל ארטיק. מכניסים 

לקופסה בכל פעם דמות אחרת, ומסתכלים דרך חור ההצצה כדי לבחון אם 
הדמות בולטת וקל לראות אותה. אפשר להכין דמויות נוספות עם הילדים.

דמויות בשחור ובלבן

דצמבר | נראות בחשיכה
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מציירים על מקלות ארטיק פסים בדוגמא של מעבר חציה, 
מדביקים בראש כל מקל מדבקת תמרור. על השמש מדביקים 

תמונה של ֶלָלה.
מבררים מה מסמל כל תמרור.

חנוכיית התמרורים

צובעים דיסק בצבע ירוק ומקשטים עם עיניים זזות. מוסיפים את המילים 
"נס גדול היה פה". במרכז מדביקים 2 גולות זו על זו. בזמן שהסביבון 

מסתובב מנסים להיזכר בכמה שיותר כללי בטיחות בדרכים

ה לָ סביבון לֶ

עוטפים גליל נייר טואלט בניירות צבעוניים זוהרים, גוזרים להבה מנייר 
צבעוני כתום, ובתוכה מדביקים את הדמות של ֶלָלה. אפשר להדביק על כל 

נר כלל אחד של בטיחות בדרכים.

ה לָ נרות לֶ

ה לָ פינת לֶ
מנסחים סיסמא לפינת ֶלָלה בגן, הקוראת לילדים להשתמש במחזירי אור כשמחשיך. ניתן ליצור מחומרים זוהרים מגוון 

קישוטים לבגדים ולתיקים.

דצמבר | נראות בחשיכה

שחור וזוהר, מה בולט יותר? מזמינים שני ילדים, אחד לבוש בבגד כהה והשני בבגד 
בהיר.מסבירים מדוע חשוב ללבוש בגדים בהירים בחושך.  

הדגמה 

מכינים לכל ילד וסט מאל-בד צהוב, על פי הדוגמא. את החלק העליון מדביקים בדבק חם, ומקשטים. 

וסט זוהר

מחלקים לכל ילד דמות מקרטון בצבע גוף, ומבקשים להלביש את הדמות 
בבגדים ארוכים. ניתן להדביק ניירות צבעוניים ועוד. את הדמויות מדביקים על 

בריסטול / פוליגל שחור. מניחים את העבודה בחדר חשוך. נכנסים יחד עם 
הילדים  לחדר, ומבררים אילו דמויות נצליח לראות יותר  ואילו פחות. 

אפשרות נוספת - עוטפים קופסת נעליים, יוצרים בתחתית חריץ מלבני ובצד 
חור הצצה. מכינים דמויות בשחור ובלבן, מוצמדות למקל ארטיק. מכניסים 

לקופסה בכל פעם דמות אחרת, ומסתכלים דרך חור ההצצה כדי לבחון אם 
הדמות בולטת וקל לראות אותה. אפשר להכין דמויות נוספות עם הילדים.

דמויות בשחור ובלבן

דצמבר | נראות בחשיכה
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كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

مركز ليلى
اعرضوا صورا ملركز ليلى في الروضة، يظهر فيها استخدام األطفال والكبار عاكسات األضواء عندما يحل الظالم. باإلمكان 

صنع مجموعة من الزينة للمالبس واحلقائب من مواد عاكسة للضوء. نقوم برسم خطوط على شكل ممر مشاة، على
 عصي البوظة. 

شمعدان اإلشارات املرورية
قوموا برسم خطوط على شكل ممر مشاة، على عيدان البوظة، وفي 
رأس كل عود ألصقوا إشارة مرورية، أما على العود األوسط باإلمكان 

إلصاق صورة "ليلى"، ثم اسألوا األطفال عن معنى كل واحدة من 
اإلشارات املرورية املوضوعة على العيدان )على شكل شمعدان – 

باإلمكان ربط موضوع الشمعدان بأجواء عيد امليالد اجمليد إذا 
كانت ظروف الفترة مواتية(. 

دوّامة )بُليبل( ليلى
قوموا بصبغ اسطوانة باللون األخضر، ثم زينوها بعينني متحركتني واكتبوا 

عليها أية جملة لها عالقة باألعياد التي تصادف هذه الفترة من العام،  
وسط االسطوانة ألصقوا كرتني زجاجيتني  فوق بعضهما البعض. 

خالل دوران الدوامة، حاولوا جعل األطفال يتذكرون أكبر عدد ممكن من قواعد 
األمان على الطرق. 

شموع ليلى
قوموا بتغليف لفافات ورق تواليت فارغة بأوراق ملونة وملّاعة، ثم قصوا عددا 

ُـّعل" من الورق البرتقالي اللون، وألصقوا على كل شعلة صورة  من "الش
"ليلى"، بإمكانكم كذلك أن تلصقوا على كل شمعة قاعدة من قواعد 

األمان على الطرق. 

كانون األول/ الرؤية في الظالم
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מציירים על מקלות ארטיק פסים בדוגמא של מעבר חציה, 
מדביקים בראש כל מקל מדבקת תמרור. על השמש מדביקים 

תמונה של ֶלָלה.
מבררים מה מסמל כל תמרור.

חנוכיית התמרורים

צובעים דיסק בצבע ירוק ומקשטים עם עיניים זזות. מוסיפים את המילים 
"נס גדול היה פה". במרכז מדביקים 2 גולות זו על זו. בזמן שהסביבון 

מסתובב מנסים להיזכר בכמה שיותר כללי בטיחות בדרכים

ה לָ סביבון לֶ

עוטפים גליל נייר טואלט בניירות צבעוניים זוהרים, גוזרים להבה מנייר 
צבעוני כתום, ובתוכה מדביקים את הדמות של ֶלָלה. אפשר להדביק על כל 

נר כלל אחד של בטיחות בדרכים.

ה לָ נרות לֶ

ה לָ פינת לֶ
מנסחים סיסמא לפינת ֶלָלה בגן, הקוראת לילדים להשתמש במחזירי אור כשמחשיך. ניתן ליצור מחומרים זוהרים מגוון 

קישוטים לבגדים ולתיקים.

דצמבר | נראות בחשיכה

שחור וזוהר, מה בולט יותר? מזמינים שני ילדים, אחד לבוש בבגד כהה והשני בבגד 
בהיר.מסבירים מדוע חשוב ללבוש בגדים בהירים בחושך.  

הדגמה 

מכינים לכל ילד וסט מאל-בד צהוב, על פי הדוגמא. את החלק העליון מדביקים בדבק חם, ומקשטים. 

וסט זוהר

מחלקים לכל ילד דמות מקרטון בצבע גוף, ומבקשים להלביש את הדמות 
בבגדים ארוכים. ניתן להדביק ניירות צבעוניים ועוד. את הדמויות מדביקים על 

בריסטול / פוליגל שחור. מניחים את העבודה בחדר חשוך. נכנסים יחד עם 
הילדים  לחדר, ומבררים אילו דמויות נצליח לראות יותר  ואילו פחות. 

אפשרות נוספת - עוטפים קופסת נעליים, יוצרים בתחתית חריץ מלבני ובצד 
חור הצצה. מכינים דמויות בשחור ובלבן, מוצמדות למקל ארטיק. מכניסים 

לקופסה בכל פעם דמות אחרת, ומסתכלים דרך חור ההצצה כדי לבחון אם 
הדמות בולטת וקל לראות אותה. אפשר להכין דמויות נוספות עם הילדים.

דמויות בשחור ובלבן

דצמבר | נראות בחשיכה
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אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

جتسيد
أسود ووّهاج، ما هو األكثر بروزا؟ ادعوا طفلني، أحدهما يرتدي مالبس غامقة والثاني يرتدي 

مالبس فاحتة، واشرحوا ألطفال الروضة ما هي أهمية ارتداء مالبس فاحتة اللون خالل 
ساعات الظالم. 

سترة عاكسة للضوء
جّهزوا لكل طفل سترة من القماش الفسفوري األصفر، وفقا للنموذج. باإلمكان إلصاق اجلزء العلوي بواسطة الصمغ الساخن. 

ثم تزيينها. 

شخصيات باألسود وباألبيض
وزّعوا على األطفال شخصيات مصنوعة من الكرتون بلون اجلسم، واطلبوا منهم 

إلباسها مبالبس طويلة. باإلمكان إلصاق أوراق ملونة أو غيرها، قوموا بإلصاق 
الشخصيات الكرتونية على ورقة بريستول أو لوح بوليجال، ضعوا اللوحة في غرفة 

مظلمة، ادخلوا إلى الغرفة مع األطفال، واستفسروا منهم عن الشخصيات التي 
سيكون باإلمكان رؤيتها بصورة أفضل، وأيها أقل. 

إمكانية أخرى – قوموا بتغليف عبوة أحذية كرتونية، وافتحوا في أسفلها فتحة 
مستطيلة، وفي جانبها ثقبا للنظر. جّهزوا شخصيات باألسود واألبيض، ملصقة على 

عيدان بوظة، قوموا في كل مرة بإدخال شخصية مختلفة إلى الصندوق، وانظروا من 
خالل الثقب لفحص ما إذا ما كان باإلمكان رؤية الشخصيات أو إن كانت بارزة، باإلمكان

إعداد وجتهيز بعض الشخصيات مبشاركة األطفال.

كانون األول/ الرؤية في الظالم

מציירים על מקלות ארטיק פסים בדוגמא של מעבר חציה, 
מדביקים בראש כל מקל מדבקת תמרור. על השמש מדביקים 

תמונה של ֶלָלה.
מבררים מה מסמל כל תמרור.

חנוכיית התמרורים

צובעים דיסק בצבע ירוק ומקשטים עם עיניים זזות. מוסיפים את המילים 
"נס גדול היה פה". במרכז מדביקים 2 גולות זו על זו. בזמן שהסביבון 

מסתובב מנסים להיזכר בכמה שיותר כללי בטיחות בדרכים

ה לָ סביבון לֶ

עוטפים גליל נייר טואלט בניירות צבעוניים זוהרים, גוזרים להבה מנייר 
צבעוני כתום, ובתוכה מדביקים את הדמות של ֶלָלה. אפשר להדביק על כל 

נר כלל אחד של בטיחות בדרכים.

ה לָ נרות לֶ

ה לָ פינת לֶ
מנסחים סיסמא לפינת ֶלָלה בגן, הקוראת לילדים להשתמש במחזירי אור כשמחשיך. ניתן ליצור מחומרים זוהרים מגוון 

קישוטים לבגדים ולתיקים.

דצמבר | נראות בחשיכה

שחור וזוהר, מה בולט יותר? מזמינים שני ילדים, אחד לבוש בבגד כהה והשני בבגד 
בהיר.מסבירים מדוע חשוב ללבוש בגדים בהירים בחושך.  

הדגמה 

מכינים לכל ילד וסט מאל-בד צהוב, על פי הדוגמא. את החלק העליון מדביקים בדבק חם, ומקשטים. 

וסט זוהר

מחלקים לכל ילד דמות מקרטון בצבע גוף, ומבקשים להלביש את הדמות 
בבגדים ארוכים. ניתן להדביק ניירות צבעוניים ועוד. את הדמויות מדביקים על 

בריסטול / פוליגל שחור. מניחים את העבודה בחדר חשוך. נכנסים יחד עם 
הילדים  לחדר, ומבררים אילו דמויות נצליח לראות יותר  ואילו פחות. 

אפשרות נוספת - עוטפים קופסת נעליים, יוצרים בתחתית חריץ מלבני ובצד 
חור הצצה. מכינים דמויות בשחור ובלבן, מוצמדות למקל ארטיק. מכניסים 

לקופסה בכל פעם דמות אחרת, ומסתכלים דרך חור ההצצה כדי לבחון אם 
הדמות בולטת וקל לראות אותה. אפשר להכין דמויות נוספות עם הילדים.

דמויות בשחור ובלבן

דצמבר | נראות בחשיכה
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מציירים על מקלות ארטיק פסים בדוגמא של מעבר חציה, 
מדביקים בראש כל מקל מדבקת תמרור. על השמש מדביקים 

תמונה של ֶלָלה.
מבררים מה מסמל כל תמרור.

חנוכיית התמרורים

צובעים דיסק בצבע ירוק ומקשטים עם עיניים זזות. מוסיפים את המילים 
"נס גדול היה פה". במרכז מדביקים 2 גולות זו על זו. בזמן שהסביבון 

מסתובב מנסים להיזכר בכמה שיותר כללי בטיחות בדרכים

ה לָ סביבון לֶ

עוטפים גליל נייר טואלט בניירות צבעוניים זוהרים, גוזרים להבה מנייר 
צבעוני כתום, ובתוכה מדביקים את הדמות של ֶלָלה. אפשר להדביק על כל 

נר כלל אחד של בטיחות בדרכים.

ה לָ נרות לֶ

ה לָ פינת לֶ
מנסחים סיסמא לפינת ֶלָלה בגן, הקוראת לילדים להשתמש במחזירי אור כשמחשיך. ניתן ליצור מחומרים זוהרים מגוון 

קישוטים לבגדים ולתיקים.

דצמבר | נראות בחשיכה

שחור וזוהר, מה בולט יותר? מזמינים שני ילדים, אחד לבוש בבגד כהה והשני בבגד 
בהיר.מסבירים מדוע חשוב ללבוש בגדים בהירים בחושך.  

הדגמה 

מכינים לכל ילד וסט מאל-בד צהוב, על פי הדוגמא. את החלק העליון מדביקים בדבק חם, ומקשטים. 

וסט זוהר

מחלקים לכל ילד דמות מקרטון בצבע גוף, ומבקשים להלביש את הדמות 
בבגדים ארוכים. ניתן להדביק ניירות צבעוניים ועוד. את הדמויות מדביקים על 

בריסטול / פוליגל שחור. מניחים את העבודה בחדר חשוך. נכנסים יחד עם 
הילדים  לחדר, ומבררים אילו דמויות נצליח לראות יותר  ואילו פחות. 

אפשרות נוספת - עוטפים קופסת נעליים, יוצרים בתחתית חריץ מלבני ובצד 
חור הצצה. מכינים דמויות בשחור ובלבן, מוצמדות למקל ארטיק. מכניסים 

לקופסה בכל פעם דמות אחרת, ומסתכלים דרך חור ההצצה כדי לבחון אם 
הדמות בולטת וקל לראות אותה. אפשר להכין דמויות נוספות עם הילדים.

דמויות בשחור ובלבן

דצמבר | נראות בחשיכה
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كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

مركز ليلى
اعرضوا صورا ملركز ليلى في الروضة، يظهر فيها استخدام األطفال والكبار عاكسات األضواء عندما يحل الظالم. باإلمكان 

صنع مجموعة من الزينة للمالبس واحلقائب من مواد عاكسة للضوء. نقوم برسم خطوط على شكل ممر مشاة، على
 عصي البوظة. 

شمعدان اإلشارات املرورية
قوموا برسم خطوط على شكل ممر مشاة، على عيدان البوظة، وفي 
رأس كل عود ألصقوا إشارة مرورية، أما على العود األوسط باإلمكان 

إلصاق صورة "ليلى"، ثم اسألوا األطفال عن معنى كل واحدة من 
اإلشارات املرورية املوضوعة على العيدان )على شكل شمعدان – 

باإلمكان ربط موضوع الشمعدان بأجواء عيد امليالد اجمليد إذا 
كانت ظروف الفترة مواتية(. 

دوّامة )بُليبل( ليلى
قوموا بصبغ اسطوانة باللون األخضر، ثم زينوها بعينني متحركتني واكتبوا 

عليها أية جملة لها عالقة باألعياد التي تصادف هذه الفترة من العام،  
وسط االسطوانة ألصقوا كرتني زجاجيتني  فوق بعضهما البعض. 

خالل دوران الدوامة، حاولوا جعل األطفال يتذكرون أكبر عدد ممكن من قواعد 
األمان على الطرق. 

شموع ليلى
قوموا بتغليف لفافات ورق تواليت فارغة بأوراق ملونة وملّاعة، ثم قصوا عددا 

ُـّعل" من الورق البرتقالي اللون، وألصقوا على كل شعلة صورة  من "الش
"ليلى"، بإمكانكم كذلك أن تلصقوا على كل شمعة قاعدة من قواعد 

األمان على الطرق. 

كانون األول/ الرؤية في الظالم
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