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السالمة خالل العطلة

الرسائل األساسية:
•  القواعد التي تعلمناها خالل السنة تنطبق أيًضا خالل 

العطلة!
 •  نتواجد خالل العطلة في أماكن ال نعرفها ولذلك

علينا الحذر واالنتباه بشكل أكبر! 
•  في السفر الطويل يجب االستعداد جيًدا: علينا تحضير 

ألعاب هادئة مسبًقا من أجل تجنب الملل الذي قد يؤدي الى 
إزعاج السائق

• علينا مساعدة األهل على القيادة اآلمنة

أهداف رئيسية:
 •  زيادة التوعية حول السالمة على الطرقات خالل العطالت

والسفرات العائلية

مجرى النشاط:
 1.  نطلب من الطالب إخراج لوحة نقاطهم الشخصية ونطلب منهم أن يكتبوا عليها قصة. خالل الكتابة نمر فيما بينهم

ونلصق لهم "نقاط الحياة".
2.  نسأل الطالب عن خطط العائلة للعطلة القريبة؟

    هل ينوون السفر بعيًدا؟ ُنخرج خريطة دولة اسرائيل ونضع عليها العالمات التي ذكرها الطالب:
    إيالت، القدس والجليل هي أماكن العطلة الرئيسية والتي تتطلب سفًرا طويالً! 

    ُنظهر للطالب على الخريطة المدة الطويلة لبقائنا في السيارة!
نسأل: ماذا قد يحدث في السفرة الطويلة؟

من المهم الحديث عن الملل، التوقف على جانب الطريق، تعب السائق، الجوع، الشجارات بين اإلخوة، الموسيقى الصاخبة 
وغيرها...

3. قصص "ستوبي": نطلب من الطالب إخراج عصا "ستوبي" الذي حّضروه ونخبرهم عدة قصص. في كل مرة يسمعون 
فيها أمًرا ُيلهي السائق وقد يشّكل خطًرا خالل السفر، عليهم رفع عصا ستوبي والصراخ: "ستوبي"!

القصص:
أ.   خالل الرحلة السابقة الى جبل الشيخ، كان علّي التبّول ولم أستطع االحتمال أكثر! طلب مني والدي االنتظار الى أن نصل 
الى محطة الوقود القريبة بعد 20 دقيقة فقط لكنني اعتقدت بأنني سأنفجر! فصرخت له: توقف اآلن وفوًرا! لم يملك والدي 
حالً آخر وتوقف على هامش الطريق، رغم عدم وجود حافة هناك أو محطة باصات. ماذا يجب فعله؟ عندما نكون ُملزمين 

ال مهرب!
نسأل: ما المشكلة؟ ما الخطر؟ ماذا قد يحدث؟ هل حدث لكم مرة أمر مشابه؟

ب.  في رحلتنا الى كيبوتس هجوشريم، يوجد مكان يستطيع فيه األوالد ان يستعيروا دراجة نارية وركوبها. إذاً ماذا لو لم تكن 
لدينا خوذات؟

    ركبنا الدراجات الهوائية وسافرنا فيها في طرق الكيبوتس وحتى أننا خرجنا قليالً من بوابة الكيبوتس. كان األمر ممتًعا جًدا!
نسأل: ما المشكلة؟ ما الخطر؟ ماذا قد يحدث؟ هل حدث لكم مرة شيء مشابه؟

الوحدة
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خالصة: سنكرر المصطلحات الرئيسية: القواعد التي تعلمناها خالل السنة تنطبق أيًضا خالل العطلة!
خالل العطالت، نتواجد في أماكن ال نعرفها ولذلك علينا الحذر واالنتباه بشكل أكبر!

في السفر الطويل يجب االستعداد جيًدا: علينا أن نجّهز مسبًقا ألعاًبا هادئة من أجل تجنب 
الملل الذي قد يؤدي الى إزعاج السائق. علينا مساعدة األهل على القيادة اآلمنة.

ت.  كم أكره السفرات الطويلة! أجوع دائًما بعد نصف ساعة من الخروج ولذلك ابدأ بإزعاج أمي. 
     عندما سافرنا الى القدس طلبت منها تفاحة، وبعد ذلك بامبا وبعد ذلك عصير. عندما انتهت كل الوجبات الخفيفة والُمسليات، 

طلبت أن نتوقف لشراء شيء. لم توافق أمي لكن عندها بدأت أختي بالبكاء ألنها اعتقدت بأننا لن نصل أبًدا!!
    بالمختصر - إنه كابوس كبير!

نسأل: ما المشكلة؟ ما الخطر؟ ماذا قد يحدث؟ هل حدث لكم مرة أمر مشابه؟
ث. في عطلة الصيف سافرنا الى إيالت. كانت السفرة طويلة ومللنا كثيًرا. اقترحت أمي أن نلعب لعبة السيارات. 

     يختار كل شخص لون سيارة ونعد جميعنا السيارات التي نراها على الشارع باأللوان التي اخترناها. قبل أن أنجح في اختيار 
اللون، قام أخي المزعج باختيار األبيض. كان واضًحا بأنه سيربح! يوجد أكبر عدد من السيارات البيضاء على الشارع. 

غضبُت كثيًرا وبدأت بالصراخ: "هذا ليس عدالً"! هو طبًعا لم يسكت وبدأ بالصراخ بأن هذا ما يقوله وال يوجد ما أستطيع 
القيام به... وبدأ شجار كبير جًدا بيننا في السيارة.

نسأل: ما المشكلة؟ ما الخطر؟ ماذا قد يحدث؟ هل حدث لكم أمر مشابه؟


