
מכינים עם הילדים סודוקו פשוט. ניתן לעשות שימוש במדבקות הנמכרות 
בחנויות למשחקים וצורכי לימוד. המטרה המשחקית: שבכל שורה לאורך 

ולרוחב ובכל ריבוע יהיו ארבע מדבקות שונות. 

סודוקו בטיחות בדרכים

ה לָ שימוש חוזרפינת לֶ
אוספים במכל גדול חפצים בצבעי אדום, צהוב וירוק. ממיינים ומדביקים על כל לוח פוליגל/ קאפה חפצים בצבע אחר. ניתן 

להניח את הלוחות בפינת ללה, זה מעל זה,לפי צבעי הרמזור.

שלט על גדר

אוקטובר | הליכה בטוחה

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

משחק- כדור ללה חם

 

נובמבר | הליכה בטוחה

יוצרים דגם של רחוב על גבי שולחן או דיקט מעץ. ניתן להשתמש בדשא מלאכותי, באבני חצץ, בצבעי גואש ועוד. את הבתים, 
העצים, תחנת האוטובוס, החנויות ומבנים נוספים ניתן ליצור מקופסאות ריקות שצובעים, מגלילי נייר טואלט, ענפים ועוד. 
אפשר להוסיף רמזורים ותמרורים ממקלות שלגון אותם מעמידים בתוך פלסטלינה. הדגם יכול להמחיש רחוב בשכונה או 

מסלול הליכה בטוחה לגן. 

מכינים בובת ללה ויוצרים עבורה בית מרופד מקופסת קרטון עם אביזרים 
נילווים. בסוף כול שבוע מתארחת ללה בבית אחר ומזכירה לבני המשפחה 
לשמור על הכלליםץ ניתן לצרף לבית של ללה אלבום/ קלסר המתעד את 

הביקורים בכתב ובתמונות.

דגם שכונה

דקלום-עמוס ברזל
עצור בטרם תעבור-
כל אחד חייב לזכור.

ילדים זהירים,           
ילדים אחראיים,

שומרים על כללי הבטיחות בדרכים.

ללה מבקרת בבתים
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سودوكو األمان على الطرق
نقوم بالتعاون مع األطفال بتجهيز لعبة سودوكو بسيطة، باإلمكان استخدام

 امللصقات التي تباع في حوانيت األلعاب واملكتبات. هدف اللعبة: أن تكون في
 كل سطر أو عمود )بالطول والعرض( وفي كل مربع، أربع ملصقات مختلفة. 

مركز ليلى            االستحداث )تدوير املواد(
نقوم بجمع أغراض باللون األحمر، األصفر، واألخضر، ونضعها في علبة، ثم نقوم بتصنيفها وإلصاق األغراض من كل لون على 

لوح "بوليجال". باإلمكان عرض األلواح في مركز ليلى، فوق بعضها البعض، وفقا أللوان اإلشارة الضوئية. 

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

املوسيقى، يقوم الطقل الذي ميسك "بكرة ليلى" بذكر قاعدة تتعلق باألمان 
على الطرق.

الفتة على اجلدار

تشرين األول/ العبور اآلمن
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        محفوظات – عاموس برزيل
نتوقّف قبل أن نعبر      

وكّل منّا يجب أن يتذكّر!                                   

أنّنا أطفال حذرون ومسؤولون      

وبقواعد السير دائًما ملتزمون        

منوذج لساخنتي
قوموا بتحضير منوذج للشارع، وضعوه على طاولة أو لوح خشبي. باإلمكان استخدام العشب األخضر الصناعي، احلصى، ألوان 

اجلواش، وغيرها. 

باإلمكان صنع البيوت، األشجار، مواقف احلافالت، وغيرها من املباني، من العبوات والعلب الفارغة امللونة، ومن لفافات ورق 
التواليت الفارغة، فروع األشجار، وغيرها. 

باإلمكان إضافة إشارات ضوئية وإشارات مرور مصنوعة من عيدان البوظة، حيث باإلمكان نصبها مبساعدة املعجون. من املمكن 
أن يكون النموذج صورة عن شارع في احلي أو ممرا آمنا للروضة. 

ليلى تزور البيوت
نقوم بتجهيز دمية ليلى، ونبني لها منزال من صندوق كرتون بإضافة 

جتهيزات ولوازم مكملة، في كل نهاية أسبوع تزور ليلى منزال من املنازل، 
وتقوم بتذكير أفراد العائلة بضرورة احلفاظ على قواعد األمان على الطرق. 

باإلمكان إرفاق بيت ليلى بألبوم / ملف يوثق الزيارات بالكلمة والرسمة، الصورة

تشرين الثاني/ العبور اآلمن

17 |
كل الحقوق محفوظة لجمعية "أور- يروك"
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יוצרים שני חריצים במרכז הדף, באופן שיוצר 
מדרגה כשמקפלים את הדף. מדביקים את ללה על המדרגה. ברקע מציירים מעבר חצייה.

מכתב מללה

מניחים פריטים הקשורים לחצייה בטוחה על הרצפה/שולחן: מעבר חצייה קטן, רמזור, מכונית, ציור של נדב, ציור של אמא, 
ללה. ילד אחד יוצא, ומחביאים פריט אחדץ כשהילד חוזר שואלים ”מה חסר?“ אפשר להעלות את הקושי ע“י הגדלת מספר 

הפריטים או ע“י שינוי סדר הפריטים במקום הוצאתם.

משחק מה חסר?

מציירים על דף מעבר חצייה. על דף נוסף משרטטים את קווי המתאר של כפות הרגליים 
של כל ילד – וגוזרים. מדביקים את כפות הרגליים על מעבר החצייה ומוסיפים כותרת

"אני צועד בבטחה".

אני צועד בבטחה

מחברים 2 מלבנים באותו אורך בסיכה למעלה, אחד מקרטון והשני משקף. מדביקים 3 מדבקות גדולות בצבעי אדום, צהוב 
וירוק על הבריסטול. מציירים על השקף בטוש עמיד את קווי המתאר של העיגולים. מכניסים דף נייר בין הקרטון לשקף בצורת 

מלבן ארוך. כשמושכים את הדף לאט לאט מתגלים צבעי הרמזור.

רמזור מרמז

חותכים קרטון בגודל של  22 ס"מ על   32  ס"מ , לצורך הכנת הנולים לילדים. מנקבים חורים בקרטון במרחק של 1 ס"מ זה 
מזה. אפשר להדביק פס של קרטון כדי שהשתי יהיה יותר גבוה וכך יהיה יותר קל. מעבירים דרך השתי את הצמר (ראו תמונה).

איך אורגים? אחד למעלה ואחד למטה, לרוחב כל השורה. בשורה הבאה אורגים הפוך: מה שהיה למעלה יהיה למטה עד 
שגומרים צבע אחד, בהתאם לעובי הצמר או הבד .ממשיכים עם הצבע השני באותו האופן עד שמסיימים. יש להשאיר את 

שאריות הצמר בצדדים.  מורידים מהנול ע"י גזירה של השתי. קושרים כל שני חוטי שתי ביחד. את השאריות שנשארו בצדדים 
אפשר לארוג פנימה בצד האחורי. על החלק המוגמר מדביקים או תופרים את הללה מהלבד.אפשר לתת למספר ילדים לארוג 

יחידה אחת ואז לחבר את כל היחידות למעבר חציה גדול עם מספר ללות לשטיח קיר בגן.

אריגת מעבר חציה

נובמבר | הליכה בטוחה

מכינים 2 מלבנים שחורים. באחד מהם יוצרים 3 עיגולים ריקים. את המלבן השני מחלקים 
לשלושה חלקים. בחלק העליון מורחים פלסטלינה אדומה, בשני צהובה ובשלישי ירוקה. 

מצמידים את המלבנים זה לזה ומוסיפים מקל  בתחתית.

רמזור מפלסטלינה

מכינים משחק זיכרון שכולו זה"ב.על גבי כרטיסיות יוצרים 10 זוגות של מילים, תמונות או צילומים בנושא בטיחות בדרכים. 
ניתן ליצור משחק מתמונות של ילדי הגן השומרים יחד עם ללה על כללי הבטיחות בדרכים. 

 

משחק זיכרון

עוטפים קופסאות קרטון בנייר עטיפה שחור.מדביקים מדבקות בצבעי הרמזור
ומשחילים מקל בתחתית הקופסא.

רמזור מקופסאות

פעילות מסכמת עם ההורים לנושא הליכה בטוחה
לקראת הפעילות:

תאמו עם הגננת מועד מתאים (שישי בבוקר/שעה לפני תום הלימודים; 
אחה"צ).

המלצה למהלך המפגש:
הילדים ישירו את  השיר של ללה.

בתוך קופסת ההפתעות תחכה להורים הפתעה מהילדים – ציורי ללה/ מקללה 
וכד'. על ההורים לנחש מה בקופסה. הילדים יספרו  איך שומרים במשפחה 

שלהם על כללי הבטיחות בדרכים. מזמינים כל הורה וילד לצלילי שירי בטיחות 
בדרכים לחצות את מעבר החצייה שהוכן. חשוב להסביר להורים מדוע ילד 
מתחת לגיל 9 לא חוצה כביש לבד. מכינים ביחד עבודת יצירה משותפת – 

מתוך מאגר היצירה. מומלץ: אני צועד בבטחה. הילדים וההורים חותמים על 
אמנת בטיחות בדרכים. כדאי ליצור תמונה משותפת של הצוות, ההורים 

והילדים ולשלוח אותה לעיתון המקומי / לעיתון המתנ"ס / לראש העיר  ולספר 
על הפעילות שנעשתה בגן.

| 18
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

| 18
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

رسالة من "ليلى"
نقوم بفتح شقني متباعدين في وسط الورقة، بحيث تنتج "درجة" عند ثني الورقة.

نقوم بإلصاق ليلى على الدرجة، ثم نرسم في اخللفية، ممر مشاة.  

لعبة – ما هو الغرض الناقص؟
ضعوا عددا من األغراض التي لها عالقة/صلة بالعبور اآلمن للشارع، على األرض/ الطاولة: ممر مشاة صغير، إشارة ضوئية، سيارات، 

صورة مرسومة لنزار، صورة مرسومة للماما، ليلى. 

اطلبوا من أحد األطفال اخلروج من الغرفة، وثم أخفوا أحد األغراض، وحني يعود الطفل اسألوه: "ما هو الغرض الناقص"؟ باإلمكان 
زيادة الصعوبة من خالل زيادة عدد األغراض اخملبأة، أو من خالل تغيير ترتيب األغراض بدال من إخفائها. 

أنا أعبر بأمان
قوموا برسم ممر للمشاة على ورقة، وعلى ورقة أخرى ارسموا محيط كفة رِجل كل واحد من 

األطفال، ثم قوموا بقصها ولصقها على "ممر املشاة" واكتبوا فوقها عنوانا: "أنا أسير بحذر". 

إشارة ضوئية تضيء.
قوموا بتوصيل مستطيلني بنفس احلجم ببعضهما بواسطة دبوس من األعلى، أحدهم مصنوع من الكرتون، والثاني من قطعة 

بالستيك شفافة. ثم ألصقوا ثالث ملصقات على الكرتون )البرستول(، ألوانها: أحمر، أصفر، وأخضر. بعد ذلك ارسموا محيط 
الدوائر بواسطة قلم "ألوان مائي" ثابت على قطعة البالستيك، وأدخلوا قطعة ورق مستطيلة بني الكرتون والبالستيك، حني يتم 

سحب الورقة ببطء، تبدأ ألوان اإلشارة الضوئية بالظهور. 

ننسج ممر مشاة
قوموا بقص قطعة كرتون بحجم 22 سم / 32 سم من أجل جتهيز "النول" لألوالد، ثم أحدثوا عدة ثقوب في قطعة الكرتون 
مبسافة 1 سم بني الثقب واآلخر، باإلمكان إلصاق خط من الكرتون ليكون خيط السداة مرتفعا، بحيث تكون عملية النسج 

أسهل، قوموا بتمرير خيوط الصوف بني خيوط السداة )انظروا الصورة(. كيف ننسج؟ عقدة من األعلى وأخرى من األسفل، على 
عرض كل السطر. في السطر التالي، ما كان من األعلى يصبح من األسفل، وما كان من األسفل يصبح من األعلى، حتى ننتهي 

من نسج اللون األول، وفقا لسمك اخليط أو القماش. استمروا بالعمل على اللون الثاني حتى االنتهاء منه. يجب إبقاء أطراف 
اخليوط املتبقية على اجلانبني، قوموا بنزع النسيج عن النول من خالل قص خيوط السداة، ثم اربطوا كل خيطني من السداة 

ببعضهما البعض، باإلمكان نسج أطراف اخليوط املتبقية على اجلوانب إلى داخل اجلهة اخللفية على اجلهة املرتبة، يجب إخاطة 
دمية "ليلى" املصنوعة من اللباد. باإلمكان أن تطلبوا من مجموعة من األطفال القيام بنسج وحدة واحدة، وبعدها توصيل كل 

الوحدات ببعضها لتصبح ممر مشاة كبيرًا مع عّدة دمى "ليلى"، وتعلق على اجلدار كسجادة حائط.  

נובמבר | הליכה בטוחהتشرين الثاني/ العبور اآلمن

יוצרים שני חריצים במרכז הדף, באופן שיוצר 
מדרגה כשמקפלים את הדף. מדביקים את ללה על המדרגה. ברקע מציירים מעבר חצייה.

מכתב מללה

מניחים פריטים הקשורים לחצייה בטוחה על הרצפה/שולחן: מעבר חצייה קטן, רמזור, מכונית, ציור של נדב, ציור של אמא, 
ללה. ילד אחד יוצא, ומחביאים פריט אחדץ כשהילד חוזר שואלים ”מה חסר?“ אפשר להעלות את הקושי ע“י הגדלת מספר 

הפריטים או ע“י שינוי סדר הפריטים במקום הוצאתם.

משחק מה חסר?

מציירים על דף מעבר חצייה. על דף נוסף משרטטים את קווי המתאר של כפות הרגליים 
של כל ילד – וגוזרים. מדביקים את כפות הרגליים על מעבר החצייה ומוסיפים כותרת

"אני צועד בבטחה".

אני צועד בבטחה

מחברים 2 מלבנים באותו אורך בסיכה למעלה, אחד מקרטון והשני משקף. מדביקים 3 מדבקות גדולות בצבעי אדום, צהוב 
וירוק על הבריסטול. מציירים על השקף בטוש עמיד את קווי המתאר של העיגולים. מכניסים דף נייר בין הקרטון לשקף בצורת 

מלבן ארוך. כשמושכים את הדף לאט לאט מתגלים צבעי הרמזור.

רמזור מרמז

חותכים קרטון בגודל של  22 ס"מ על   32  ס"מ , לצורך הכנת הנולים לילדים. מנקבים חורים בקרטון במרחק של 1 ס"מ זה 
מזה. אפשר להדביק פס של קרטון כדי שהשתי יהיה יותר גבוה וכך יהיה יותר קל. מעבירים דרך השתי את הצמר (ראו תמונה).

איך אורגים? אחד למעלה ואחד למטה, לרוחב כל השורה. בשורה הבאה אורגים הפוך: מה שהיה למעלה יהיה למטה עד 
שגומרים צבע אחד, בהתאם לעובי הצמר או הבד .ממשיכים עם הצבע השני באותו האופן עד שמסיימים. יש להשאיר את 

שאריות הצמר בצדדים.  מורידים מהנול ע"י גזירה של השתי. קושרים כל שני חוטי שתי ביחד. את השאריות שנשארו בצדדים 
אפשר לארוג פנימה בצד האחורי. על החלק המוגמר מדביקים או תופרים את הללה מהלבד.אפשר לתת למספר ילדים לארוג 

יחידה אחת ואז לחבר את כל היחידות למעבר חציה גדול עם מספר ללות לשטיח קיר בגן.

אריגת מעבר חציה
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מכינים 2 מלבנים שחורים. באחד מהם יוצרים 3 עיגולים ריקים. את המלבן השני מחלקים 
לשלושה חלקים. בחלק העליון מורחים פלסטלינה אדומה, בשני צהובה ובשלישי ירוקה. 

מצמידים את המלבנים זה לזה ומוסיפים מקל  בתחתית.

רמזור מפלסטלינה

מכינים משחק זיכרון שכולו זה"ב.על גבי כרטיסיות יוצרים 10 זוגות של מילים, תמונות או צילומים בנושא בטיחות בדרכים. 
ניתן ליצור משחק מתמונות של ילדי הגן השומרים יחד עם ללה על כללי הבטיחות בדרכים. 

 

משחק זיכרון

עוטפים קופסאות קרטון בנייר עטיפה שחור.מדביקים מדבקות בצבעי הרמזור
ומשחילים מקל בתחתית הקופסא.

רמזור מקופסאות

פעילות מסכמת עם ההורים לנושא הליכה בטוחה
לקראת הפעילות:

תאמו עם הגננת מועד מתאים (שישי בבוקר/שעה לפני תום הלימודים; 
אחה"צ).

המלצה למהלך המפגש:
הילדים ישירו את  השיר של ללה.

בתוך קופסת ההפתעות תחכה להורים הפתעה מהילדים – ציורי ללה/ מקללה 
וכד'. על ההורים לנחש מה בקופסה. הילדים יספרו  איך שומרים במשפחה 

שלהם על כללי הבטיחות בדרכים. מזמינים כל הורה וילד לצלילי שירי בטיחות 
בדרכים לחצות את מעבר החצייה שהוכן. חשוב להסביר להורים מדוע ילד 
מתחת לגיל 9 לא חוצה כביש לבד. מכינים ביחד עבודת יצירה משותפת – 

מתוך מאגר היצירה. מומלץ: אני צועד בבטחה. הילדים וההורים חותמים על 
אמנת בטיחות בדרכים. כדאי ליצור תמונה משותפת של הצוות, ההורים 

והילדים ולשלוח אותה לעיתון המקומי / לעיתון המתנ"ס / לראש העיר  ולספר 
על הפעילות שנעשתה בגן.
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יוצרים שני חריצים במרכז הדף, באופן שיוצר 
מדרגה כשמקפלים את הדף. מדביקים את ללה על המדרגה. ברקע מציירים מעבר חצייה.

מכתב מללה

מניחים פריטים הקשורים לחצייה בטוחה על הרצפה/שולחן: מעבר חצייה קטן, רמזור, מכונית, ציור של נדב, ציור של אמא, 
ללה. ילד אחד יוצא, ומחביאים פריט אחדץ כשהילד חוזר שואלים ”מה חסר?“ אפשר להעלות את הקושי ע“י הגדלת מספר 

הפריטים או ע“י שינוי סדר הפריטים במקום הוצאתם.

משחק מה חסר?

מציירים על דף מעבר חצייה. על דף נוסף משרטטים את קווי המתאר של כפות הרגליים 
של כל ילד – וגוזרים. מדביקים את כפות הרגליים על מעבר החצייה ומוסיפים כותרת

"אני צועד בבטחה".

אני צועד בבטחה

מחברים 2 מלבנים באותו אורך בסיכה למעלה, אחד מקרטון והשני משקף. מדביקים 3 מדבקות גדולות בצבעי אדום, צהוב 
וירוק על הבריסטול. מציירים על השקף בטוש עמיד את קווי המתאר של העיגולים. מכניסים דף נייר בין הקרטון לשקף בצורת 

מלבן ארוך. כשמושכים את הדף לאט לאט מתגלים צבעי הרמזור.

רמזור מרמז

חותכים קרטון בגודל של  22 ס"מ על   32  ס"מ , לצורך הכנת הנולים לילדים. מנקבים חורים בקרטון במרחק של 1 ס"מ זה 
מזה. אפשר להדביק פס של קרטון כדי שהשתי יהיה יותר גבוה וכך יהיה יותר קל. מעבירים דרך השתי את הצמר (ראו תמונה).

איך אורגים? אחד למעלה ואחד למטה, לרוחב כל השורה. בשורה הבאה אורגים הפוך: מה שהיה למעלה יהיה למטה עד 
שגומרים צבע אחד, בהתאם לעובי הצמר או הבד .ממשיכים עם הצבע השני באותו האופן עד שמסיימים. יש להשאיר את 

שאריות הצמר בצדדים.  מורידים מהנול ע"י גזירה של השתי. קושרים כל שני חוטי שתי ביחד. את השאריות שנשארו בצדדים 
אפשר לארוג פנימה בצד האחורי. על החלק המוגמר מדביקים או תופרים את הללה מהלבד.אפשר לתת למספר ילדים לארוג 

יחידה אחת ואז לחבר את כל היחידות למעבר חציה גדול עם מספר ללות לשטיח קיר בגן.

אריגת מעבר חציה
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לשלושה חלקים. בחלק העליון מורחים פלסטלינה אדומה, בשני צהובה ובשלישי ירוקה. 

מצמידים את המלבנים זה לזה ומוסיפים מקל  בתחתית.

רמזור מפלסטלינה

מכינים משחק זיכרון שכולו זה"ב.על גבי כרטיסיות יוצרים 10 זוגות של מילים, תמונות או צילומים בנושא בטיחות בדרכים. 
ניתן ליצור משחק מתמונות של ילדי הגן השומרים יחד עם ללה על כללי הבטיחות בדרכים. 

 

משחק זיכרון

עוטפים קופסאות קרטון בנייר עטיפה שחור.מדביקים מדבקות בצבעי הרמזור
ומשחילים מקל בתחתית הקופסא.

רמזור מקופסאות

פעילות מסכמת עם ההורים לנושא הליכה בטוחה
לקראת הפעילות:

תאמו עם הגננת מועד מתאים (שישי בבוקר/שעה לפני תום הלימודים; 
אחה"צ).

המלצה למהלך המפגש:
הילדים ישירו את  השיר של ללה.

בתוך קופסת ההפתעות תחכה להורים הפתעה מהילדים – ציורי ללה/ מקללה 
וכד'. על ההורים לנחש מה בקופסה. הילדים יספרו  איך שומרים במשפחה 

שלהם על כללי הבטיחות בדרכים. מזמינים כל הורה וילד לצלילי שירי בטיחות 
בדרכים לחצות את מעבר החצייה שהוכן. חשוב להסביר להורים מדוע ילד 
מתחת לגיל 9 לא חוצה כביש לבד. מכינים ביחד עבודת יצירה משותפת – 

מתוך מאגר היצירה. מומלץ: אני צועד בבטחה. הילדים וההורים חותמים על 
אמנת בטיחות בדרכים. כדאי ליצור תמונה משותפת של הצוות, ההורים 

והילדים ולשלוח אותה לעיתון המקומי / לעיתון המתנ"ס / לראש העיר  ולספר 
על הפעילות שנעשתה בגן.
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אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

إشارة ضوئية من املعجون
جهزوا مستطيلني أسودين، افتحوا في أحدهما ثالث فتحات دائرية. أما املستطيل الثاني 

فقوموا بتقسيمه إلى ثالثة أقسام. امسحوا على اجلزء األعلى معجونا أحمر اللون، وفي الثاني 
معجونا أصفر اللون، وفي الثالث معجونا أخضر اللون. ضعوا املستطيلني فوق بعضهما وثبتوا 

عصا في أسفلهما. 

لعبة الذاكرة
قوموا بإعداد لعبة "احلذر على الطرقات"، اكتبوا على مجموعة من البطاقات عشرة أزواج من الكلمات.

باإلمكان استعمال صور أطفال الروضة الذين يحافظون مع ليلى على قواعد األمان على الطرق.

إشارة ضوئية من علب الكرتون
غّلفوا علب كرتونية بورق تغليف أسود اللون، ثم ألصقوا عليها ملصقات بألوان اإلشارة 

الضوئية، وبعدها قوموا بإدخال عصا في أسفل العلب. 

فعالية اجمالية مع األهل حول موضوع املشي اآلمن
االستعداد للفعالية:

نّسقوا مع معلمة الروضة موعدا مالئما )قبل انتهاء الدوام بساعة، أو بعد الظهر(. 
توصية بشأن اللقاء:

يقوم األطفال بأداء أغنية "ليلى"، أما في داخل صندوق املفاجآت، فستكون 
هنالك مفاجأة من األطفال بانتظار األهل – لوحة ليلى / عصاة ليلى، وما شابه. 

على األهل أن يحاولوا التخمني ماذا يوجد في الصندوق، وعلى األطفال أن يرووا 
تلتزم عائالتهم بقواعد األمان على الطرق، كذلك، 

قوموا بدعوة كل والد/ة مع طفله/ طفلته لعبور الشارع على أنغام املوسيقى
من على ممر املشاة الذي مت جتهيزه، من املهم أن تشرحوا لألهل ملاذا ممنوع أن يعبر

الطفل البالغ من العمر أقل من 9 سنوات الشارع مبفرده. 

قوموا معا بإعداد أعمال إبداعية من مجمل مقترحات األعمال اإلبداعية، من 
املستحسن تنفيذ فعالية "أنا أعبر بأمان" 

يقوم األطفال وأهاليهم بالتوقيع على ميثاق األمان على الطرق، يُفضل التقاط صورة مشتركة للطاقم، األهل، واألطفال 
وإرسالها للصحيفة احمللية / لصحيفة املركز اجلماهيري/ لرئيس السطة احمللية وإعالم اجلميع بالفعالية التي متت.

تشرين الثاني/ العبور اآلمن
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מניחים פריטים הקשורים לחצייה בטוחה על הרצפה/שולחן: מעבר חצייה קטן, רמזור, מכונית, ציור של נדב, ציור של אמא, 
ללה. ילד אחד יוצא, ומחביאים פריט אחדץ כשהילד חוזר שואלים ”מה חסר?“ אפשר להעלות את הקושי ע“י הגדלת מספר 

הפריטים או ע“י שינוי סדר הפריטים במקום הוצאתם.

משחק מה חסר?

מציירים על דף מעבר חצייה. על דף נוסף משרטטים את קווי המתאר של כפות הרגליים 
של כל ילד – וגוזרים. מדביקים את כפות הרגליים על מעבר החצייה ומוסיפים כותרת

"אני צועד בבטחה".

אני צועד בבטחה

מחברים 2 מלבנים באותו אורך בסיכה למעלה, אחד מקרטון והשני משקף. מדביקים 3 מדבקות גדולות בצבעי אדום, צהוב 
וירוק על הבריסטול. מציירים על השקף בטוש עמיד את קווי המתאר של העיגולים. מכניסים דף נייר בין הקרטון לשקף בצורת 

מלבן ארוך. כשמושכים את הדף לאט לאט מתגלים צבעי הרמזור.

רמזור מרמז

חותכים קרטון בגודל של  22 ס"מ על   32  ס"מ , לצורך הכנת הנולים לילדים. מנקבים חורים בקרטון במרחק של 1 ס"מ זה 
מזה. אפשר להדביק פס של קרטון כדי שהשתי יהיה יותר גבוה וכך יהיה יותר קל. מעבירים דרך השתי את הצמר (ראו תמונה).

איך אורגים? אחד למעלה ואחד למטה, לרוחב כל השורה. בשורה הבאה אורגים הפוך: מה שהיה למעלה יהיה למטה עד 
שגומרים צבע אחד, בהתאם לעובי הצמר או הבד .ממשיכים עם הצבע השני באותו האופן עד שמסיימים. יש להשאיר את 

שאריות הצמר בצדדים.  מורידים מהנול ע"י גזירה של השתי. קושרים כל שני חוטי שתי ביחד. את השאריות שנשארו בצדדים 
אפשר לארוג פנימה בצד האחורי. על החלק המוגמר מדביקים או תופרים את הללה מהלבד.אפשר לתת למספר ילדים לארוג 

יחידה אחת ואז לחבר את כל היחידות למעבר חציה גדול עם מספר ללות לשטיח קיר בגן.

אריגת מעבר חציה

נובמבר | הליכה בטוחה

מכינים 2 מלבנים שחורים. באחד מהם יוצרים 3 עיגולים ריקים. את המלבן השני מחלקים 
לשלושה חלקים. בחלק העליון מורחים פלסטלינה אדומה, בשני צהובה ובשלישי ירוקה. 

מצמידים את המלבנים זה לזה ומוסיפים מקל  בתחתית.

רמזור מפלסטלינה

מכינים משחק זיכרון שכולו זה"ב.על גבי כרטיסיות יוצרים 10 זוגות של מילים, תמונות או צילומים בנושא בטיחות בדרכים. 
ניתן ליצור משחק מתמונות של ילדי הגן השומרים יחד עם ללה על כללי הבטיחות בדרכים. 

 

משחק זיכרון

עוטפים קופסאות קרטון בנייר עטיפה שחור.מדביקים מדבקות בצבעי הרמזור
ומשחילים מקל בתחתית הקופסא.

רמזור מקופסאות

פעילות מסכמת עם ההורים לנושא הליכה בטוחה
לקראת הפעילות:

תאמו עם הגננת מועד מתאים (שישי בבוקר/שעה לפני תום הלימודים; 
אחה"צ).

המלצה למהלך המפגש:
הילדים ישירו את  השיר של ללה.

בתוך קופסת ההפתעות תחכה להורים הפתעה מהילדים – ציורי ללה/ מקללה 
וכד'. על ההורים לנחש מה בקופסה. הילדים יספרו  איך שומרים במשפחה 

שלהם על כללי הבטיחות בדרכים. מזמינים כל הורה וילד לצלילי שירי בטיחות 
בדרכים לחצות את מעבר החצייה שהוכן. חשוב להסביר להורים מדוע ילד 
מתחת לגיל 9 לא חוצה כביש לבד. מכינים ביחד עבודת יצירה משותפת – 

מתוך מאגר היצירה. מומלץ: אני צועד בבטחה. הילדים וההורים חותמים על 
אמנת בטיחות בדרכים. כדאי ליצור תמונה משותפת של הצוות, ההורים 

והילדים ולשלוח אותה לעיתון המקומי / לעיתון המתנ"ס / לראש העיר  ולספר 
על הפעילות שנעשתה בגן.
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אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

رسالة من "ليلى"
نقوم بفتح شقني متباعدين في وسط الورقة، بحيث تنتج "درجة" عند ثني الورقة.

نقوم بإلصاق ليلى على الدرجة، ثم نرسم في اخللفية، ممر مشاة.  

لعبة – ما هو الغرض الناقص؟
ضعوا عددا من األغراض التي لها عالقة/صلة بالعبور اآلمن للشارع، على األرض/ الطاولة: ممر مشاة صغير، إشارة ضوئية، سيارات، 

صورة مرسومة لنزار، صورة مرسومة للماما، ليلى. 

اطلبوا من أحد األطفال اخلروج من الغرفة، وثم أخفوا أحد األغراض، وحني يعود الطفل اسألوه: "ما هو الغرض الناقص"؟ باإلمكان 
زيادة الصعوبة من خالل زيادة عدد األغراض اخملبأة، أو من خالل تغيير ترتيب األغراض بدال من إخفائها. 

أنا أعبر بأمان
قوموا برسم ممر للمشاة على ورقة، وعلى ورقة أخرى ارسموا محيط كفة رِجل كل واحد من 

األطفال، ثم قوموا بقصها ولصقها على "ممر املشاة" واكتبوا فوقها عنوانا: "أنا أسير بحذر". 

إشارة ضوئية تضيء.
قوموا بتوصيل مستطيلني بنفس احلجم ببعضهما بواسطة دبوس من األعلى، أحدهم مصنوع من الكرتون، والثاني من قطعة 

بالستيك شفافة. ثم ألصقوا ثالث ملصقات على الكرتون )البرستول(، ألوانها: أحمر، أصفر، وأخضر. بعد ذلك ارسموا محيط 
الدوائر بواسطة قلم "ألوان مائي" ثابت على قطعة البالستيك، وأدخلوا قطعة ورق مستطيلة بني الكرتون والبالستيك، حني يتم 

سحب الورقة ببطء، تبدأ ألوان اإلشارة الضوئية بالظهور. 

ننسج ممر مشاة
قوموا بقص قطعة كرتون بحجم 22 سم / 32 سم من أجل جتهيز "النول" لألوالد، ثم أحدثوا عدة ثقوب في قطعة الكرتون 
مبسافة 1 سم بني الثقب واآلخر، باإلمكان إلصاق خط من الكرتون ليكون خيط السداة مرتفعا، بحيث تكون عملية النسج 

أسهل، قوموا بتمرير خيوط الصوف بني خيوط السداة )انظروا الصورة(. كيف ننسج؟ عقدة من األعلى وأخرى من األسفل، على 
عرض كل السطر. في السطر التالي، ما كان من األعلى يصبح من األسفل، وما كان من األسفل يصبح من األعلى، حتى ننتهي 

من نسج اللون األول، وفقا لسمك اخليط أو القماش. استمروا بالعمل على اللون الثاني حتى االنتهاء منه. يجب إبقاء أطراف 
اخليوط املتبقية على اجلانبني، قوموا بنزع النسيج عن النول من خالل قص خيوط السداة، ثم اربطوا كل خيطني من السداة 

ببعضهما البعض، باإلمكان نسج أطراف اخليوط املتبقية على اجلوانب إلى داخل اجلهة اخللفية على اجلهة املرتبة، يجب إخاطة 
دمية "ليلى" املصنوعة من اللباد. باإلمكان أن تطلبوا من مجموعة من األطفال القيام بنسج وحدة واحدة، وبعدها توصيل كل 

الوحدات ببعضها لتصبح ممر مشاة كبيرًا مع عّدة دمى "ليلى"، وتعلق على اجلدار كسجادة حائط.  

נובמבר | הליכה בטוחהتشرين الثاني/ العبور اآلمن

יוצרים שני חריצים במרכז הדף, באופן שיוצר 
מדרגה כשמקפלים את הדף. מדביקים את ללה על המדרגה. ברקע מציירים מעבר חצייה.

מכתב מללה

מניחים פריטים הקשורים לחצייה בטוחה על הרצפה/שולחן: מעבר חצייה קטן, רמזור, מכונית, ציור של נדב, ציור של אמא, 
ללה. ילד אחד יוצא, ומחביאים פריט אחדץ כשהילד חוזר שואלים ”מה חסר?“ אפשר להעלות את הקושי ע“י הגדלת מספר 

הפריטים או ע“י שינוי סדר הפריטים במקום הוצאתם.

משחק מה חסר?

מציירים על דף מעבר חצייה. על דף נוסף משרטטים את קווי המתאר של כפות הרגליים 
של כל ילד – וגוזרים. מדביקים את כפות הרגליים על מעבר החצייה ומוסיפים כותרת

"אני צועד בבטחה".

אני צועד בבטחה

מחברים 2 מלבנים באותו אורך בסיכה למעלה, אחד מקרטון והשני משקף. מדביקים 3 מדבקות גדולות בצבעי אדום, צהוב 
וירוק על הבריסטול. מציירים על השקף בטוש עמיד את קווי המתאר של העיגולים. מכניסים דף נייר בין הקרטון לשקף בצורת 

מלבן ארוך. כשמושכים את הדף לאט לאט מתגלים צבעי הרמזור.

רמזור מרמז

חותכים קרטון בגודל של  22 ס"מ על   32  ס"מ , לצורך הכנת הנולים לילדים. מנקבים חורים בקרטון במרחק של 1 ס"מ זה 
מזה. אפשר להדביק פס של קרטון כדי שהשתי יהיה יותר גבוה וכך יהיה יותר קל. מעבירים דרך השתי את הצמר (ראו תמונה).

איך אורגים? אחד למעלה ואחד למטה, לרוחב כל השורה. בשורה הבאה אורגים הפוך: מה שהיה למעלה יהיה למטה עד 
שגומרים צבע אחד, בהתאם לעובי הצמר או הבד .ממשיכים עם הצבע השני באותו האופן עד שמסיימים. יש להשאיר את 

שאריות הצמר בצדדים.  מורידים מהנול ע"י גזירה של השתי. קושרים כל שני חוטי שתי ביחד. את השאריות שנשארו בצדדים 
אפשר לארוג פנימה בצד האחורי. על החלק המוגמר מדביקים או תופרים את הללה מהלבד.אפשר לתת למספר ילדים לארוג 

יחידה אחת ואז לחבר את כל היחידות למעבר חציה גדול עם מספר ללות לשטיח קיר בגן.

אריגת מעבר חציה

נובמבר | הליכה בטוחה

מכינים 2 מלבנים שחורים. באחד מהם יוצרים 3 עיגולים ריקים. את המלבן השני מחלקים 
לשלושה חלקים. בחלק העליון מורחים פלסטלינה אדומה, בשני צהובה ובשלישי ירוקה. 

מצמידים את המלבנים זה לזה ומוסיפים מקל  בתחתית.

רמזור מפלסטלינה

מכינים משחק זיכרון שכולו זה"ב.על גבי כרטיסיות יוצרים 10 זוגות של מילים, תמונות או צילומים בנושא בטיחות בדרכים. 
ניתן ליצור משחק מתמונות של ילדי הגן השומרים יחד עם ללה על כללי הבטיחות בדרכים. 

 

משחק זיכרון

עוטפים קופסאות קרטון בנייר עטיפה שחור.מדביקים מדבקות בצבעי הרמזור
ומשחילים מקל בתחתית הקופסא.

רמזור מקופסאות

פעילות מסכמת עם ההורים לנושא הליכה בטוחה
לקראת הפעילות:

תאמו עם הגננת מועד מתאים (שישי בבוקר/שעה לפני תום הלימודים; 
אחה"צ).

המלצה למהלך המפגש:
הילדים ישירו את  השיר של ללה.

בתוך קופסת ההפתעות תחכה להורים הפתעה מהילדים – ציורי ללה/ מקללה 
וכד'. על ההורים לנחש מה בקופסה. הילדים יספרו  איך שומרים במשפחה 

שלהם על כללי הבטיחות בדרכים. מזמינים כל הורה וילד לצלילי שירי בטיחות 
בדרכים לחצות את מעבר החצייה שהוכן. חשוב להסביר להורים מדוע ילד 
מתחת לגיל 9 לא חוצה כביש לבד. מכינים ביחד עבודת יצירה משותפת – 

מתוך מאגר היצירה. מומלץ: אני צועד בבטחה. הילדים וההורים חותמים על 
אמנת בטיחות בדרכים. כדאי ליצור תמונה משותפת של הצוות, ההורים 

והילדים ולשלוח אותה לעיתון המקומי / לעיתון המתנ"ס / לראש העיר  ולספר 
על הפעילות שנעשתה בגן.
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יוצרים שני חריצים במרכז הדף, באופן שיוצר 
מדרגה כשמקפלים את הדף. מדביקים את ללה על המדרגה. ברקע מציירים מעבר חצייה.

מכתב מללה

מניחים פריטים הקשורים לחצייה בטוחה על הרצפה/שולחן: מעבר חצייה קטן, רמזור, מכונית, ציור של נדב, ציור של אמא, 
ללה. ילד אחד יוצא, ומחביאים פריט אחדץ כשהילד חוזר שואלים ”מה חסר?“ אפשר להעלות את הקושי ע“י הגדלת מספר 

הפריטים או ע“י שינוי סדר הפריטים במקום הוצאתם.

משחק מה חסר?

מציירים על דף מעבר חצייה. על דף נוסף משרטטים את קווי המתאר של כפות הרגליים 
של כל ילד – וגוזרים. מדביקים את כפות הרגליים על מעבר החצייה ומוסיפים כותרת

"אני צועד בבטחה".

אני צועד בבטחה

מחברים 2 מלבנים באותו אורך בסיכה למעלה, אחד מקרטון והשני משקף. מדביקים 3 מדבקות גדולות בצבעי אדום, צהוב 
וירוק על הבריסטול. מציירים על השקף בטוש עמיד את קווי המתאר של העיגולים. מכניסים דף נייר בין הקרטון לשקף בצורת 

מלבן ארוך. כשמושכים את הדף לאט לאט מתגלים צבעי הרמזור.

רמזור מרמז

חותכים קרטון בגודל של  22 ס"מ על   32  ס"מ , לצורך הכנת הנולים לילדים. מנקבים חורים בקרטון במרחק של 1 ס"מ זה 
מזה. אפשר להדביק פס של קרטון כדי שהשתי יהיה יותר גבוה וכך יהיה יותר קל. מעבירים דרך השתי את הצמר (ראו תמונה).

איך אורגים? אחד למעלה ואחד למטה, לרוחב כל השורה. בשורה הבאה אורגים הפוך: מה שהיה למעלה יהיה למטה עד 
שגומרים צבע אחד, בהתאם לעובי הצמר או הבד .ממשיכים עם הצבע השני באותו האופן עד שמסיימים. יש להשאיר את 

שאריות הצמר בצדדים.  מורידים מהנול ע"י גזירה של השתי. קושרים כל שני חוטי שתי ביחד. את השאריות שנשארו בצדדים 
אפשר לארוג פנימה בצד האחורי. על החלק המוגמר מדביקים או תופרים את הללה מהלבד.אפשר לתת למספר ילדים לארוג 

יחידה אחת ואז לחבר את כל היחידות למעבר חציה גדול עם מספר ללות לשטיח קיר בגן.

אריגת מעבר חציה

נובמבר | הליכה בטוחה

מכינים 2 מלבנים שחורים. באחד מהם יוצרים 3 עיגולים ריקים. את המלבן השני מחלקים 
לשלושה חלקים. בחלק העליון מורחים פלסטלינה אדומה, בשני צהובה ובשלישי ירוקה. 

מצמידים את המלבנים זה לזה ומוסיפים מקל  בתחתית.

רמזור מפלסטלינה

מכינים משחק זיכרון שכולו זה"ב.על גבי כרטיסיות יוצרים 10 זוגות של מילים, תמונות או צילומים בנושא בטיחות בדרכים. 
ניתן ליצור משחק מתמונות של ילדי הגן השומרים יחד עם ללה על כללי הבטיחות בדרכים. 

 

משחק זיכרון

עוטפים קופסאות קרטון בנייר עטיפה שחור.מדביקים מדבקות בצבעי הרמזור
ומשחילים מקל בתחתית הקופסא.

רמזור מקופסאות

פעילות מסכמת עם ההורים לנושא הליכה בטוחה
לקראת הפעילות:

תאמו עם הגננת מועד מתאים (שישי בבוקר/שעה לפני תום הלימודים; 
אחה"צ).

המלצה למהלך המפגש:
הילדים ישירו את  השיר של ללה.

בתוך קופסת ההפתעות תחכה להורים הפתעה מהילדים – ציורי ללה/ מקללה 
וכד'. על ההורים לנחש מה בקופסה. הילדים יספרו  איך שומרים במשפחה 

שלהם על כללי הבטיחות בדרכים. מזמינים כל הורה וילד לצלילי שירי בטיחות 
בדרכים לחצות את מעבר החצייה שהוכן. חשוב להסביר להורים מדוע ילד 
מתחת לגיל 9 לא חוצה כביש לבד. מכינים ביחד עבודת יצירה משותפת – 

מתוך מאגר היצירה. מומלץ: אני צועד בבטחה. הילדים וההורים חותמים על 
אמנת בטיחות בדרכים. כדאי ליצור תמונה משותפת של הצוות, ההורים 

והילדים ולשלוח אותה לעיתון המקומי / לעיתון המתנ"ס / לראש העיר  ולספר 
על הפעילות שנעשתה בגן.
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إشارة ضوئية من املعجون
جهزوا مستطيلني أسودين، افتحوا في أحدهما ثالث فتحات دائرية. أما املستطيل الثاني 

فقوموا بتقسيمه إلى ثالثة أقسام. امسحوا على اجلزء األعلى معجونا أحمر اللون، وفي الثاني 
معجونا أصفر اللون، وفي الثالث معجونا أخضر اللون. ضعوا املستطيلني فوق بعضهما وثبتوا 

عصا في أسفلهما. 

لعبة الذاكرة
قوموا بإعداد لعبة "احلذر على الطرقات"، اكتبوا على مجموعة من البطاقات عشرة أزواج من الكلمات.

باإلمكان استعمال صور أطفال الروضة الذين يحافظون مع ليلى على قواعد األمان على الطرق.

إشارة ضوئية من علب الكرتون
غّلفوا علب كرتونية بورق تغليف أسود اللون، ثم ألصقوا عليها ملصقات بألوان اإلشارة 

الضوئية، وبعدها قوموا بإدخال عصا في أسفل العلب. 

فعالية اجمالية مع األهل حول موضوع املشي اآلمن
االستعداد للفعالية:

نّسقوا مع معلمة الروضة موعدا مالئما )قبل انتهاء الدوام بساعة، أو بعد الظهر(. 
توصية بشأن اللقاء:

يقوم األطفال بأداء أغنية "ليلى"، أما في داخل صندوق املفاجآت، فستكون 
هنالك مفاجأة من األطفال بانتظار األهل – لوحة ليلى / عصاة ليلى، وما شابه. 

على األهل أن يحاولوا التخمني ماذا يوجد في الصندوق، وعلى األطفال أن يرووا 
تلتزم عائالتهم بقواعد األمان على الطرق، كذلك، 

قوموا بدعوة كل والد/ة مع طفله/ طفلته لعبور الشارع على أنغام املوسيقى
من على ممر املشاة الذي مت جتهيزه، من املهم أن تشرحوا لألهل ملاذا ممنوع أن يعبر

الطفل البالغ من العمر أقل من 9 سنوات الشارع مبفرده. 

قوموا معا بإعداد أعمال إبداعية من مجمل مقترحات األعمال اإلبداعية، من 
املستحسن تنفيذ فعالية "أنا أعبر بأمان" 

يقوم األطفال وأهاليهم بالتوقيع على ميثاق األمان على الطرق، يُفضل التقاط صورة مشتركة للطاقم، األهل، واألطفال 
وإرسالها للصحيفة احمللية / لصحيفة املركز اجلماهيري/ لرئيس السطة احمللية وإعالم اجلميع بالفعالية التي متت.

تشرين الثاني/ العبور اآلمن
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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

דצמבר | נראות בחשיכה

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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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

דצמבר | נראות בחשיכה

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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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

דצמבר | נראות בחשיכה

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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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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