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שלום לכולכם,
רכיבה על אופניים בגיל הרך מותרת לשם משחק, לשעשוע, ולא ככלי תחבורה. 

הרכיבה מותרת במגרש משחקים או במגרש ספורט, במקום בטוח לרכיבה, כאשר הילד מלווה 
על ידי מבוגר. אולם החוויה עלולה להסתיים באסון אם הילד לא יחבוש קסדת בטיחות.

נוכל לספר לילדים על רוכבים מקצועיים המקפידים לשמור על כללי הבטיחות ולחבוש קסדה.
אפשר להזמין במסגרת "הורה מעשיר" את אחד ההורים שיספר על רכיבת שטח, ַיראה את 

האופניים שלו ויציג את העזרים שבהם הוא משתמש.

בחומר המצורף תמצאו פעילויות המבוססות על רעיונות שהופעלו על ידי מתנדבי תוכנית 
זה"ב בגן – גמלאים מתנדבים בגני הילדים.

                                        

שיר

הטור דה פראנס הוא מירוץ אופני הכביש היוקרתי ביותר בעולם, מאז 1903. התחרות נערכת פעם בשנה בחודש יולי, ברחבי 
צרפת. ב"טור" משתתפים מיטב הרוכבים מכל רחבי העולם כשהם חובשים קסדה ומקפידים תמיד על כל כללי הבטיחות. 

הידעת?

1

ֶלָלה ֶשָׁלּנּו ְמאֹוד ַמְקִפּיָדה
ְלַהֵדּק ָמִגִנּים ְוַלְחֹבּׁש ַקְסָדּה.
ַעל ָהאֹוַפַנִּים ִנְרַכּב ִבְּזִהירּות,

ְבִּשְׂמָחה ּוְבַנַחת ְוֹלא ִבְּמִהירּות.

(לפי המנגינה של "לכובע שלי 3 פינות")
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מכינים קופסת נעליים מקושטת, ושמים בתוכה פריט המתקשר לאופניים: 
קסדה/ מִגנים/ תמונה של אופניים/ מעבר חצייה/ מחזיר אור. מזמינים את 

הילדים לנחש מה מסתתר בקופסה ואיך זה מתקשר לבטיחות בדרכים.
משוחחים: למי מהילדים יש אופניים? למי במשפחה יש אופניים? מי מכיר 

את כללי הרכיבה הבטוחה? 

קופסת הפלאים

ספרו את הסיפור ”האופניים של נדב“ פעילות בעקבות סיפור

ִבַּקְּשִׁתּי ֵמִאָמּא אֹוַפַנִּים ֲחָדִשׁים, ְכּמֹו ֶשׁל רֹוִעי ֵמַהַגּן ֶשִׁלּי. ֲאָבל ִאָמּא ִהְסִבּיָרה ִלי ֶשֵׁאין ִסָבּה ִלְקנֹות 

אֹוַפַנִּים ֲחָדִשׁים ְכֶּשֵׁיּׁש ִלי ֶאת ָהאֹוַפַנִּים ַהְיָּשִׁנים ְוַהּטֹוִבים ֶשׁל ִגּיִלי, ֲאחֹוִתי ַהְגּדֹוָלה. "ַאָתּה ִתְּרֶאה 

ֶשְׁכֶּשַׁתְּתִחיל ִלְרכֹּב ֲעֵליֶהם, ִתְּשַׁכּח ֶשֵׁהם ָהיּו ַפַּעם ֶשׁל ִגּיִלי," ִאָמּא ָאְמָרה. "ְבָּכל ִמְקֶרה, ֵיׁש ְלָך 

ַקְסָדּה ֲחָדָשׁה ּוָמִגִנּים." ִאָמּא ִהִצּיָעה ֶשִׁהיא ִתַּקּח אֹוִתי ַלַפּאְרק. ִמֵלּאִתי ֲאִויר ַבַּגְּלַגִּלּים, ּוָבַדְקִתּי 

ֶשַׁהִכּידֹון ְמֻחָזּק ְכּמֹו ֶשָׁצִּריְך. ִלְפֵני ֶשָׁיָּצאנּו ָמַדְדִתּי ֶאת ַהַקְּסָדּה. ִאָמּא ִהְדָּקה ֶאת ָהְרצּועֹות ְוָאְמָרה 

ֶשֲׁאִני ִנְרֶאה ְכּמֹו רֹוֵכב אֹוַפַנִּים ֲאִמִתּי. ִהְתַיַשְּׁבִתּי ַעל ָהאֹוַפַנִּים ְוָרִציִתי ְלַהְתִחיל ִלְרֹכּב. "ֹלא ָשַׁכְחָתּ 

ַמֶשּׁהּו?" ָשֲׁאָלה ִגּיִלי. "ֹלא... ָמה ָשַׁכְחִתּי?" ָשַׁאְלִתּי. "ֶאת ַהָמִּגִנּים. ַאָתּה יֹוֵדַע ֶשֵׁהם ְמאֹוד ֲחׁשּוִבים? 

ִאם ִתֹּפּל, ַהָמִּגִנּים ִיְשְׁמרּו ַעל ַהִבְּרַכִּים ְוַעל ַהַמְּרֵפִּקים ֶשְׁלָּך," ָאְמָרה ִגּיִלי. ָהֱאֶמת ִהיא ֶשֹּׁלא ֶבֱּאֶמת 

ָשַׁכְחִתּי. ֹלא ָכּל ָכְּך ִהְתַחֵשּׁק ִלי ְלִהְשַׁתֵּמּׁש ַבָּמִּגִנּים. ֵהם ִנְראּו ִלי ְמַחְמִּמים ּוְמִציִקים. ָחַשְׁבִתּי ֶשִׁאָמּא 

ְוִגיִלי ֹלא ָיִשׂימּו ֵלב... ֲאָבל ַעְכָשׁו ֹלא ָהְיָתה ִלי ְבֵּרָרה. ִהְצַמְדִתּי ֶאת ַהָמִּגִנּים, ְוָהִייִתי מּוָכן ָלְרִכיָבה 

ָהִראׁשֹוָנה ַעל ָהאֹוַפַנִּים ֶשׁל ִגּיִלי. ֵמָרחֹוק ָרִאיִתי ֶאת רֹוִעי ֵמַהַגּן ֶשִׁלּי. ָרִציִתי ֶשׁהּוא ִיְרֶאה ֶאת 

ָהאֹוַפַנִּים ַהִכְּמַעט ֲחָדִשׁים ֶשִׁלּי. ִהְתַחְלִתּי ִלְרכֹּב ַמָמּׁש ַמֵהר. ֹלא ַשְׂמִתּי ֵלב ֶשֵׁיּׁש ַבַּצּד ֶאֶבן ְגּדֹוָלה, 

ְוָנַפְלִתּי. ַמָזּל ֶשַׁהַקְּסָדּה ְוַהָמִּגִנּים ָשְׁמרּו ָעַלי ְוִקַבְּלִתּי ַרק ִשְׁפׁשּוף ָקָטן ָבֶּרֶגל. "ָנָדִבי, ֹלא נֹוָרא 

ֶשָׁנַּפְלָתּ. ֶזה קֹוֶרה ְלֻכָלּם. ַמָזּל ֶשָׁהִייָת ִעם ַקְסָדּה ּוָמִגִנּים," ָאְמָרה ִאָמּא, "ֲאָבל," ִהיא הֹוִסיָפה, "ַאָתּה 

ַחָיּב ִלְזכֹּר ֶשָׁצִּריְך ִלְשֹׁמר ַעל ַהְכָּלִלים ַגּם ְכֶּשׁרֹוְכִבים ַעל אֹוַפַנִּים, ִלְרכֹּב ִבְּזִהירּות ְוָלִשׂים ֵלב ַלֶדֶּרְך."

ָהָיה ֵכּיף ַבַּפּאְרק ִעם רֹוִעי. ָרַכְבנּו ְבַּיַחד ַבְּשִּׁביל ְוֶנֱהֵנינּו ְמאֹוד. ָבֶּעֶרב ִצַיְּרִתּי ֶלָלה ֲחָדָשׁה ְוִהְדַבְּקִתּי 

אֹוָתּה ְלַיד ַהִמָּטּה. ֶלָלה ֶשַׁתְּזִכּיר ִלי ֶאת ְכָּלֵלי ָהְרִכיָבה ַעל ָהאֹוַפַנִּים: ְלַהְצִמיד ָמִגִנּים, ַלְחֹבּׁש ַקְסָדּה, 

ִלְרכֹּב ִבְּזִהירּות ַבְּשִּׁביל

 

ׁל ָנָדב / מאת נטע סילוני ָהאֹוַפַנִּים  שֶ

בדקו עם הילדים:
למה חשוב לחבוש קסדה ולהצמיד מִגנים? 

מה היה קורה לנדב לּוֵלא השתמש בקסדה ובמִגנים?
על ֵאילו כללים נדב כן הקפיד? (חבש קסדה, רכב בשביל, בדק שיש אוויר בגלגלים ושהכידון מחוזק כהלכה).



ללה בטוחה בדרכים

אופניים מתוקים
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מכינים את הדמות של ללה מדיקט ומצמידים לה קסדה. ללה תוכל להזכיר לילדים בכל פעם:
לחבוש קסדה ולהדק מִגנים. להימנע מרכיבה בשעות החשכה. להתאים את מושב האופניים 

לגובה  הילד. לוודא שהאופניים תקינים.

מניילנים אופניים קטנים ומצמידים להם קיסם. אפשר להעמיד את האופניים על 
פלסטלינה או על עוגה אישית בצירוף המסר "רכיבה בטוחה".

ה לָ פינת לֶ

הדגמה - רכיבה בטוחה
הציגו לילדים את האביזרים החשובים: פעמון, מנגנון בלימה יעיל לעצירה, מחזיר אור מאחור, תאורה מלפנים ומאחור ומחזירי 

אור על הדוושות. 

הילדים יציירו את עצמם רוכבים על אופניים. את הציורים נתלה בפינת ללה בגן.

משחק פנטומימה
כל ילד בתורו ידגים בפנטומימה כלל אחד הקשור לרכיבה בטוחה, לנסיעה בטוחה, 

לחצייה בטוחה או למשחק במקום בטוח. הילדים ינחשו מהו הכלל.

פאזל ללה

 

יוצרים פאזל מדמותה של ללה. מתחת לכל חלק של הפאזל מדביקים או מציירים סמלים 
הקשורים לבטיחות בדרכים. בכל פעם שמורידים חלק פאזל של ללה, מתגלה מתחתיו 

ֵסמל. מזמינים את הילדים להסביר את הסמל.
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ניתן להזמין לגן את אחד ההורים הרוכב על אופני שטח, כדי לספר לילדים על התחביב ולהציג את אביזרי הבטיחות השונים. 

משטח אכילה אישי
מכינים לכל ילד משטח אכילה שעליו כתובים כללי הבטיחות בדרכים. מניילנים 

את המשטח.

הילדים ישלימו את המשפטים הבאים: 
האופניים שלי דומים ל..... האופניים יכולים לקחת אותי ל..... אילו יכולתי הייתי רוכב ל........ אפשר ללכת עם הקסדה ל..... 

הייתי רוצה שיהיו לי אופניים שנראים.... (אפשר להזמין את הילדים לצייר אופניים מיוחדים.)

הורה מעשיר

 

משחק דמיון

כל ילד מחזיק בידו ַמֵקֶלָלה (מקל שלגון שאליו מוצמד ציור של ֶלָלה שהכין הילד). 
הילדים ירימו את מקללה רק כשהתשובה היא "נכון":

    בכל רכיבה על אופניים חייבים לחבוש קסדה.

    שבילי האופניים הם מקום בטוח לרכיבה על אופניים.

    צריך לשרוך את  השרוכים לפני שמתחילים ברכיבה.

    מותר להחזיק את הכידון ביד אחת. 

    מותר להרכיב עוד ילדים על האופניים.

משחק: נכון לא נכון עם מקללה 
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הכנה: מחלקים קלפי משחק לבנים לשני חצאים, מדביקים על כל מחצית 
מדבקה בנושא בטיחות בדרכים. אופן המשחק: כל משתתף מקבל 8 קלפים. 

פותחים קלף במרכז. כל משתתף בתורו מצמיד לאחד הקלפים הפתוחים 
במשחק את הקלף הזהה לו מתוך הקלפים שבידו. אם אין ברשותו קלף 

מתאים, עליו לקחת קלף חדש מהקופה. (אפשר להשתמש במדבקות של 
"דפוס עירית" בנושא בטיחות בדרכים.)

ה לָ פינת לֶ

שיר הטלפון
משוחחים על המלה אחריות: מה זו אחריות? מה האחריות שלנו כילדים? חשוב להתייחס לכך שכל אחד  אחראי לשמור על 

הכללים וגם להזכיר לאחרים שחשוב לשמור על הכללים. (בוחרים את אחד הילדים, כל הילדים יחד קוראים לו.)
כל הילדים: ֵהי...........

הילד עונה: קוראים לי בשמי
כל הילדים: הי............

הילד עונה: קוראים לי שנית
כל הילדים: חבֹוש/ִחבשי מיד את הקסדה

הילד עונה: חייבים להזכיר גם ל............ (שם אחר)
ומתחילים מחדש עם השם שהילד בחר.

צובעים כדור קלקר בירוק, מעמידים את הכדור על מקלונים או שיפודים, מוסיפים פנים וידיים 
שעשויות ממנקי מקטרות. מזמינים את הילדים לעצב קסדה לללה מחומרים שונים ומצמידים 

לראש הקסדה.

יצירה: קסדה מקושטת

כל ילד יקבל ציור של ללה ויוסיף לה על הראש קסדה. אפשר להכין שלט: "קסדה בראש טוב". ניתן לקשט את הקסדה שנמצאת
באתר ”אור ירוק“ בצבעים שונים. אפשר להביא לגן קסדה ישנה ולקשט אותה יחד.

משחק דומינו
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לקראת הפעילות: תאמו מועד מתאים (שישי בבוקר/ שעה לפני תום הלימודים; אחה"צ). 
בקשו מההורים להגיע לגן עם האופניים של הילדים. סדרו את חצר הגן כמסלול מסודר 
לנסיעה ובו שלוש תחנות. המלצה למהלך המפגש: הילדים יַלמדו את ההורים את השיר 
"ללה אופניים". הכינו יחד עם הילדים בתוך קופסת פלאים הפתעה. הילדים יַספרו ֵאילו 

כללי רכיבה בטוחה הם מכירים. ִערכו טקס "קבלת רישיון נהג זהיר": 
תחנה ראשונה 

כל ילד יקבל תעודה הדומה לרישיון נהיגה ובה מקום למילוי שם, כתובת וחתימה (או 
טביעת אצבע). ניתן להכין מראש תמונות של הילדים.

תחנה שנייה - שאלון 
הילדים נשאלים לגבי כללי הבטיחות בדרכים בדומה למבחן תיאוריה: מהם אביזרי הבטיחות הנדרשים לרכיבה על אופניים? 

היכן מותר לרכוב? האם מותר להסיע ילדים נוספים על האופניים? 
תחנה שלישית - מבחן נהיגה

כל ילד נוסע בכלי התחבורה שלו במסלול שנקבע,עם הקסדה והמגנים. 
לסיכום: 

חלוקת תעודת "רוכב זהיר", לפי כללי הטקס. (ראו באתר אור ירוק) תעדו את הפעילות בלוח הורים ובקלסר המסתובב.

 

פעילות בנושא רכיבה בטוחה עם ההורים

מכינים פרחים מקרטון / נייר לבן, צובעים את עלי הכותרת בצבעים שונים 
ובמרכז שמים מדבקה של ללה, מחברים לכל תמונה שיפוד מלופף במנקה 

מקטרות ירוק.

פרחי אביב

כל ילד מקבל סקיצה של פרח, אותו הוא צובע ומקשט בצבעים שונים 
ובתמונות הקשורות לכללי הבטיחות בדרכים.

ללה באביב

מכינים 3 כפפות יד ועליהן מצמידים את שלוש הדמויות : ללה הירוקה, נונו 
הצהובה וראש ראש האדומה. יחד עם הדמויות השונות מספרים סיפורים 

מהחוברת של ה"חברים מהרמזור".

מספרים עם כפפת היד
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