
יום מעשים
טובים

בהצלחה לכולנו,
צוות חינוך ” אור ירוק“ 

צוותי גן ומתנדבים יקרים,
נושא בטיחות בדרכים כדרך חיים, הוא אחד הנושאים החשובים שעומדים בסדר היום הציבורי.

בשנה האחרונה נהרגו 362 איש בתאונות דרכים ומאז הכביש גובה קורבנות נוספים כל יום.
הנתונים מלמדים שמדינת ישראל תופסת את המקום הראשון במערב בהיפגעות ילדים 

בתאונות דרכים.
וכל זה כשאנחנו עומדים בפתחו של החופש הגדול.

אז מה נוכל אנחנו לעשות?

בידינו האפשרות לעשות דבר גדול: 
בידינו לחנך את הדור הצעיר, את ילדינו, להקפיד על כללי זהירות בדרכים, ובכך לתת בידיהם 

כלים מתאימים להתמודדות בהצלחה עם הסכנות בדרכים.
בידנו לתת דוגמא אישית ולהזמין את ההורים להיות שותפים לדרך של שמירה על כללי 

הבטיחות בדרכים.

בדפים הבאים ליקטנו מעט מהרעיונות הטובים שיישמו במשך הזמן מתנדבי זה"ב בגן, ואשר 
נתקבלו על ידי הילדים בצורה טובה וחיובית. רעיונות אלה יוכלו לתת לכן קריאת כיוון, בין אם 

ביישומם כפי שהם ובין אם ביישום רעיונות אחרים בהשראתם.

אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק  -  זה"ב בגן
www.oryarok.org.il ולאתר אור ירוק בכתובת

ולשתף אותנו בפעילויות שאתם עושים.
כ 1500 גמלאים שמתנדבים בגני הילדים מביאים לגנים חומרים ופעילויות ואת המסר 

ש"חייבים לשמור על כללי הבטיחות בדרכים".
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זוהי ֶלָלה, המזכירה לנו את כללי הבטיחות בדרכים.
למה ֶלָלה?  כי כל  הכללים מתחילים  בֶלה או בָלה: להביט, להקשיב, לתת יד, לחצות, 

לשבת על כסא הבטיחות, לחגור חגורה, לחבוש קסדה ולשחק רק במקום בטוח.

איך נערכים לפעילות בנושא בטיחות בדרכים?

   חלקו את התכנים לארבעה נושאים: 

   חציה בטוחה, נסיעה בטוחה, רכיבה בטוחה ובטיחות בשעות הפנאי.

   הקפידו להעביר את הפעילות בנושא כשאתם לובשים את האפוד זוהר.

   ספרו להורים על הפעילות שנעשית בגן והזמינו אותם להיות שותפים.

   הכינו מדבקות ירוקות  גדולות, ציירו על כל אחת חיוך גדול. 

   הכינו קופסת פלאים – קופסת נעליים מקושטת.

   תוכלו להכין לכם בובת ללה מבד ירוק או מסול.

   הציעו שהילדים יגיעו באחד הימים לבושים בצבעי הרמזור.

   צלמו את דף האמנה (תוכלו להכין את הדוגמא על בריסטול גדול ולהחתים ילדים נוספים).

   דאגו לצלם תמונה אחת לפחות, והעלו אותה (כשיש אישור מההורים) לדף הפייסבוק – זה"ב בגן, 

   עם תיאור קצר של מה שעשיתם, השתדלו להעלות תמונה שמראה את הפעילות כדי שכולנו נוכל ללמוד מכם.
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הכינו "קופסת פלאים" מקופסת נעליים עטופה ומקושטת בתמונות ובמדבקות 
בנושא בטיחות בדרכים. הכניסו לקופסה אפוד זוהר או חפץ אחר בנושא 

בטיחות בדרכים. הזמינו את הילדים לנחש מה יש בקופסה, באמצעות שאלות 
שהתשובה עליהן היא: "כן" או "לא". לדוגמא: "האם זה בעל חיים?" "האם זה 
רמזור?" עודדו את הילדים לשאול שאלות כלליות ("האם זה גדול?" "האם זה 

מרעיש?" וכד'). לאחר שהילדים יגלו מה יש בתוך הקופסה, תוכלו לבדוק 
 איתם מה הקשר של החפץ לנושא בטיחות בדרכים. 

קופסת הפלאים

על הילדים לחקות את תנועות מנחה המשחק, אבל רק אם הקדים ואמר "ללה אמרה". לדוגמא : "ללה אמרה לחבוש קסדה" 
(שמים ידיים על הראש) – כל הילדים שמים ידיים על הראש. "לחגור חגורה" (מניחים יד באלכסון) – הילדים לא מחקים את 

התנועה כי לא נאמר "ללה אמרה". רעיונות לתנועות נוספות: לשבת בשקט בזמן הנסיעה (ידיים שלובות); לתת יד למבוגר 
כשחוצים את הכביש (שתי ידיים אוחזות זו בזו); לעצור כשמגיעים למעבר חצייה (ידיים מושטות קדימה) וכדומה.

משחק - ללה אמרה (לפי ”המלך אמר“)

שירו עם הילדים את השיר של ללה, 

השיר נמצא באתר אור ירוק, בקטגוריה ”הכירו את ללה“
https://www.youtube.com/watch?v=5s_26IiYPPE - קישור לשיר

השיר של ללה
לפי המנגינה של "לכובע שלי 3 פינות"

ְלֶלָלה ֶשָׁלּנּו ֵיׁש ַאְרַבּע ֵעצֹות:
ְלַהִבּיט, ְלַהְקִשׁיב, ָלֵתת ָיד, ַלְחצֹות.

ִעם ֶלָלה ֶנְחֶצה ֶאת ַהְכִּביׁש ְכּמֹו ְגּדֹוִלים,
ִכּי ֶלָלה ׁשֹוֶמֶרת ַעל ָכּל ַהְכָּלִלים.
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ַבַּגּן ֶשָׁלּנּו ָכּל ַהְיָּלִדים ׁשֹוְמִרים ַעל ְכָּלֵלי ַהְבִּטיחּות. ָרֵחל ּבֹוֶחֶרת ְבָּכל ַפַּעם ֶיֶלד ַאֵחר ֶשְׁיַּסֵפּר ְבִּמְפַגּׁש 

ַהבֶֹּקר ַעל ְכָּלֵלי ַהְבִּטיחּות ֶשֲׁעֵליֶהם ָשַׁמר ַבֶּדֶּרְך ַלַגּן – ְלָמָשׁל, ֵאיְך ָיַשׁב ְבּמֹוַשׁב ַהְבִּטיחּות ַבְּמּכֹוִנית ְוֶנְחַגּר, 

אֹו ֵאיְך ָחָצה ֶאת ַהְכִּביׁש ְבַּמֲעַבר ֲחִצָיּה ְכֶּשָׁנַּתן ָיד ְלִאָמּא, ְלַאָבּא אֹו ְלָאח ָגּדֹול. ֲאָבל ַהּיֹום ָהָיה ִמְפַגּׁש בֶֹּקר 

ְמֻיָחד. ָרֵחל ִחְלָּקה ְלָכל ַהְיָּלִדים ֶמַדְלָיה ֶשׁל ֶלָלה. ֶמַדְלָיֶלָלה. "ַאֶתּם ַאּלּוִפים," ִהיא ָאְמָרה ָלנּו. "ַאּלּוִפים 

ִבְּשִׁמיָרה ַעל ְכָּלֵלי ַהְבִּטיחּות ַבְּכִּביׁש ּוַבְמּכֹוִנית." "ּוִמְפֵּני ֶשַׁאֶתּם ַאּלּוִפים," הֹוִסיָפה ָרֵחל, "ֵיׁש ָלֶכם ְמִשׂיָמה. 

ַהּיֹום ַאַחר ַהָצֳּהַרִים, ְכֶּשֵׁתְּצאּו ִעם ַההֹוִרים ְלַשֵׂחק ְבַּגן ַשֲׁעׁשּוִעים אֹו ְבִּמְגָרׁש – ַגּם ַאֶתּם ְתַּחְלּקּו ֶמַדְליֹות." 

"ֵאיְך ֵתְּדעּו ְלִמי ָלֵתת ֶמַדְלָיה? ֶזה ָפּׁשּוט. ִאם ִתְּראּו ְיָלִדים ֶשׁרֹוְכִבים ַעל אֹוַפַנִּים ִעם ַקְסָדּה ּוָמִגִנּים – 

ִתְּתּנּו ָלֶהם ֶמַדְלָיה. ִאם ִתְּראּו ְיָלִדים ֶשְׁמַּשֲׂחִקים ְבָּמקֹום ָבּטּוַח, ָרחֹוק ֵמַהְכִּביׁש – ִתְּתּנּו ַגּם ָלֶהם ֶמַדְלָיה. 

ִכּי ַגּם ִבְּזַמן ֶשְׁמַּשֲׂחִקים ַבּחּוץ – ָחׁשּוב ִלְשֹׁמר ַעל ְכָּלֵלי ַהְבִּטיחּות." ַאֲחֵרי ַהִמְּפָגּׁש ֵהַכּנּו ֶמַדְליֹות ֶשֲעֵליֶהן 

ִצַיְּרנּו ֶאת ֶלָלה. ִקַשְּׁטנּו, ָגַּזְרנּו ְוהֹוַסְפנּו ֶסֶרט – ּוְלָכל ֶאָחד ָהיּו ַכָּמּה ֶמַדְלָיֶללֹות ַלֲחלּוָקה. ַאַחר ַהָצֳּהַרִים 

ָהַלְכִתּי ִעם ִאָמּא ַלִמְּגָרׁש. ָהיּו ָשׁם עֹוד ַכָּמּה ְיָלִדים ֵמַהַגּן. ִהְסּתֹוַבְבנּו ַבִּמְּגָרׁש ְוִחַלְּקנּו ֶמַדְליֹות ַלְיָּלִדים 

ֶשִׁהִגּיַע ָלֶהם ְלַקֵבּל: ְלַיְלָדּה ֶשָׁרְכָבה ַעל אֹוַפַנִּים ְוָחְבָשׁה ַקְסָדּה ּוָמִגִנּים, ִלְשֵׁני ְיָלִדים ֶשִׁשֲּׂחקּו ַכּּדּוֶרֶגל 

ְבֶּמְרַכּז ַהִמְּדָשָׁאה. ַאֲחֵרי ֶשִׁחַלְּקנּו ֶאת ָכּל ַהֶמַּדְליֹות, ִהְסַפְּקנּו ְלַשֵׂחק ְקָצת ְבַּעְצֵמנּו – ְבִּמְגַרׁש ַהִמְּשָׂחִקים, 

ָרחֹוק ֵמַהְכִּביׁש, ַכּּמּוָבן."ֲאִני ֵגָּאה ְבָּך ְמאֹוד, ָנָדב," ָאְמָרה ִלי ִאָמּא, "ֶזה ָחׁשּוב ְמאֹוד ִלְשֹׁמר ַעל ְכָּלֵלי 

ַהְבִּטיחּות, ְוֶזה ָיֶפה ֶשַׁאָתּה ַוֲחֵבֶריָך ּדֹוֲאִגים ֶשַׁגּם ְיָלִדים ֲאֵחִרים ַיֲעׂשּו ֹזאת." "ֲאִני חֹוֵשׁב ֶשִׁנְּצָטֵרְך עֹוד ַכָּמּה 

ָיִמים, ֲאָבל ַבּּסֹוף ָכּל ַהְיָּלִדים ַבְּשּׁכּוָנה ֶשָׁלּנּו ַיִכּירּו ֶאת ֶלָלה," ָאַמְרִתּי ְלִאָמּא. "ִהיא ַתֲּעֹזר ְלֻכָלּם ִלְזֹכּר ֶאת 

ַהְכָּלִלים – ַבְּכִּביׁש, ַבְּמּכֹוִנית ּוְבִמְגַרׁש ַהִמְּשָׂחִקים."

ה/ מאת נטע סילוני לָ ֶמַדְלָילֶ
(שימו לב! אם אתם עושים את הפעילות לכתה א',  בכל מקום שבו מופיעה המילה "גן", אמרו "כיתה")

ה לָ ָילֶ ֶמַדלְ
 

מכינים ביחד עם הילדים מדליות מסוגים שונים, עם הדמות של ללה (מצורפת דוגמא).
מחלקים את המדליות למבוגר או לילד ששומרים על כללי הבטיחות בדרכים.

מכינים יחד עם הילדים לבבות מנייר ומציירים כלל שעשו הילדים הקשור לנושא בטיחות בדרכים, מזמינים 
נציג, שאר הילדים מנחשים מה הכלל שהוא עשה. ניתן להכין לוח משותף של כללי הבטיחות בדרכים עליהם 

שומרים ילדי הגן.

לבבות של זה“ב



יושבים במעגל ומעבירים את ללה בין הילדים (ניתן להעביר חפץ אחר שקשור לבטיחות בדרכים). שרים את השיר של ללה. בכל 
פעם שאתם מוחאים כף – המשחק נפסק והילד שמחזיק את ללה מַספר איך הוא שמר על כללי הבטיחות בשבוע האחרון.

משחק - ללה מזכירה לי...
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בקשו מהילדים להדגים בפנטומימה את אחד מכללי הבטיחות בדרכים. שאר הילדים ינחשו מהו הכלל.

תנו מדבקה ירוקה לכל ילד שיספר לכם איך הוא שמר במשך השבוע על כללי הבטיחות בדרכים. 

הדפיסו את דף האמנה או הכינו שלט גדול עם מסר הקשור לנושא בטיחות בדרכים. 
ניתן לחתום על האמנה בעזרת  חותמת כף יד או באמצעות כתיבת השם. ניתן לחלק 

לכל משפחה את דף האמנה.

משחק - נחשו וגלו

מדבקות ללה

חותמים על אמנה 

בתיאבון
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אנחנו שומרים על כללי הבטיחות בדרכים
אמנה
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