
רקע
ילדים עד גיל 9 ו-10 אינם מפותחים דיים ואינם מצוידים במיומנויות המאפשרות להם להתנהל באופן בטוח בדרך. 

מחקרים מארים שחשיבת הילדים מרוכזת בעצמם (אגוצנטרית), והם אינם יכולים לראות סיטואציות מנקודת המבט של 
אחרים (הנהגים, למשל). ילדים בשלב זה אינם מיומנים בפיצול הקשב שלהם – הם יכולים להתרכז בדבר אחד בכל פעם, 
ולכן אינם יכולים להתמודד עם מצבי תנועה מורכבים (כמו בעת חציית כביש). אנחנו, המבוגרים, צריכים להכיר במגבלות 

המאפיינות ילדים צעירים ומקשות עליהם להתמודד ולהשתלב במרחב התנועה:
   יכולת ריכוז – ילדים מתקשים להתמקד בפעולות חציית כביש, ודעתם מוסחת בקלות.

   יכולת שיפוט מרחק ומהירות נסיעה – ילדים מבלבלים בין מרחק לגודל. רכב קטן ייראה להם רחוק גם אם הוא מתקרב  
   אליהם במהירות.

   יכולות חישה וראייה – ילדים מתקשים לזהות סכנות בכביש משום ששדה הראייה שלהם מצומצם משדה הראייה של 
   מבוגר, וחוש השמיעה שלהם איננו מפותח מספיק כדי לזהות את הכיוון שממנו מגיע הרכב (בצומת, למשל).

   המבנה הפיזי – הילדים קטנים פיזית, ולכן במצבים מסוימים הם מתקשים לראות כלי רכב, וגם הנהגים מתקשים לראות 
   אותם.

   תאונת "מוכר הגלידה" – ילדים נוטים להתפרץ לכביש. גם אם הם עוצרים לפני החצייה, הם נוטים לחצות את הכביש
   בריצה ולא להתבונן לצדדים לפני חציית הכביש. 

   יכולת עיבוד מידע – לילדים יש יכולת מוגבלת בלבד לאתר את המידע החיוני לחצייה בטוחה, והם מתקשים להתייחס 
   לשינויים שחלים בסביבת הכביש.

המלצות להורים:
  

   שמשו דוגמא לילדיכם – הקפידו לחצות עמם את הכביש רק במעבר חציה ורק כאשר האור ברמזור ירוק.
   בחרו יחד עם הילד את המסלול הבטוח לגן – בחרו בדרך הכוללת את המספר הקטן ביותר של כבישים שיש לחצות, 

ותרגלו יחד עם הילד את ההליכה. 
   למדו את הילד לחצות כביש במעברי חציה – למדו אותו ללכת ולא לרוץ, לציית לתמרורים, לסימונים ולמשמרות הזה"ב. 

   ודאו כי הילד מסתכל לכל הכיוונים לפני חציית הכביש – למדו אותו לעצור לפני שפת המדרכה (רחוק מהכביש), 
   להסתכל לכל הכיוונים, להקשיב לקולות התנועה, ורק אז לחצות את הכביש. למדו את הילד לא לחצות כביש בין מכוניות 

   חונות, מאחורי אוטובוסים או שיחים – רוב התאונות נגרמות מזינוק אל הכביש, כשהנהג אינו מבחין בילד. 
   הדגישו לפני הילד כי עליו ליצור קשר עין עם הנהגים ולוודא שהבחינו בו.

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

ִעם ֶלָלה ֶנְחֶצה ֶאת ַהְכִּביׁש ְכּמֹו ְגּדֹוִלים,
ִכּי ֶלָלה ׁשֹוֶמֶרת ַעל ָכּל ַהְכָּלִלים.

שרים שיר / מילים: נטע סילוני
למדו את השיר של ללה (לפי המנגינה של "לכובע שלי 3 פינות"):
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خلفية
األطفال حتى جيل 9 أو 10 سنوات ليسوا متطورين مبا يكفي، وليست لديهم اخلبرة الكافية التي متكنهم من التصرف بشكل 
صحيح في الطريق. تظهر األبحاث أن تفكير األطفال يتمحور حول ذواتهم، وليس بإمكانهم رؤية األمور من وجهة نظر اآلخرين 
)السائقني مثال(. كما أن األطفال في هذه املرحلة غير قادرين على توزيع تركيزهم، فهم قادرون على التركيز مبوضوع واحد فقط، 
ولذلك فإنهم غير قادرين على التعامل مع احلاالت املرورية املعّقدة )مثل عملية عبور الشارع(. علينا نحن البالغني، أن نعرف هذه 

احملدوديات التي متّيز األطفال الصغار، والتي تزيد من صعوبة اندماجهم في احلّيز املروري:
   القدرة على التركيز -  يجد األطفال صعوبة في التركيز بعملية عبور الشارع، وباإلمكان تشتيت انتباههم بسهولة كبيرة.

   القدرة على تقدير املسافة وسرعة السفر – ال ميّيز األطفال بني املسافة واحلجم، فالسيارة الصغيرة قد تبدو لهم بعيدة 
    رغم اقترابها منهم بسرعة.

   القدرة على االحساس والرؤية – يجد األطفال صعوبة بتمييز اخملاطر على الطريق، ألن مجال الرؤية لديهم أضيق منه لدى   
   البالغني، كما أن حاسة السمع لديهم ليست متطورة مبا يكفي ليتمكنوا من حتديد الوجهة التي تأتي منها السيارات )على 

   سبيل املثال في املفترق(.
   الُبنية اجلسدية – األطفال ذوو أحجام صغيرة، ولذلك يتعذر عليهم في بعض احلاالت رؤية السيارات، كما أن السائقني يجدون  

    صعوبة برؤيتهم. 
   حوادث "بائع البوظة" -  مييل األطفال للقفز باجتاه الشارع، حتى لو توقفوا قبل عبوره، فإنهم مييلون الى عبوره ركضا دون  

   النظر إلى اجلانبني قبل العبور. 
   القدرة على معاجلة املعطيات – قدرة األطفال محدودة جدا على التعرف على املعطيات احليوية الالزمة للعبور اآلمن، كما 

   أنهم يجدون صعوبة بالتعامل مع التغييرات التي تقع في محيط الشارع. 

نصائح لألهل:
   كونوا قدوة ألبنائكم -  اهتموا كثيرا أن تعبروا الطريق معهم عند ممر املشاة فقط، وحني تكون اإلشارة الضوئية خضراء فقط.    

   اختاروا املسار اآلمن الذي ستسلكونه الى الروضة، بالتعاون مع األطفال –  اختاروا الطريق الذي يشمل أقل عدد ممكن من  
   الشوارع التي يجب عبورها، وتدربوا مع األطفال على املشي. 

   علموا الطفل عبور الشارع على ممرات املشاة – علموه أن يسير ال أن يركض، االلتزام بإشارات املرور، العالمات، واإلصغاء   
   ملراقبي احلذر على الطريق.    

   تأكدوا من أن الطفل ينظر إلى كل االجتاهات قبل عبور الشارع -  علموه أن يتوقف قبل حافة الرصيف )بعيدا عن الشارع(،   
   النظر إلى كل االجتاهات، اإلصغاء ألصوات السيارات، وفقط بعد ذلك عبور الشارع. علموه عدم عبور الشارع من بني املركبات  

   املتوقفة، من خلف احلافالت أو األشجار، فالكثير من احلوادث تقع بسبب القفز إلى الشارع حيث ال يالحظ السائق وجود  الطفل. 

   شددّوا أمام الطفل أن عليه خلق حالة من التواصل البصري مع السائقني، والتأكد من انهم رأوه. 

نغني أغنية / كلمات: نيطاع سيلوني
عند ليلى أربع نصائح:

أنظر، اسمع، أمسك، واعبر الشارع يا شاطر  
              مع ليلى نعبر الشارع مثل الكبار 

              ألن ليلى حتافظ على القواعد، وحتمينا من األخطار 

أيلول/ العبور اآلمن
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ִגזרו עיגולי קרטון. הילדים יציירו בתוכם את ללה (לחלופין, ניתן להשתמש במדבקות ירוקות עגולות גדולות או בשני דפים 
קטנים). הצמידו את הדמות למקל שלגון, וכל ילד יכתוב את שמו. 

ה (המקל של ללה) לָ ַמֵקלֶ

צרו מבצק ירוק ללות בצורות שונות

ללה מבצק

חידון ללה
שאלו שאלות בתאם לסיפור – הילדים ירימו את מקללה רק כשהתשובה היא "כן": האם אמא ונדב הלכו לגן?  | האם נדב עזב 

את היד של אמא ורץ לכביש?  | האם אמא נבהלה? (מזמינים את הילדים להסביר למה.) | האם נדב יכול לחצות את הכביש 
עם אמא? | האם נדב ואמא צריכים להביט לכל הכיוונים לפני חציית הכביש? | האם צריך לחצות את הכביש במעבר חצייה? 

 

הכינו ללה שניתן להשתמש בה בתור בובת כפפה: קפלו פיסת לבד ירוקה 
לשניים.ִגזרו עיגול רחב ככל האפשר (שימו לב לא לגזור את הצד של הקיפול). 

גזרו שרוך שחור ל-4 חלקים שווים (ידיים ורגליים) וִתפרו מאחורי העיגול הקדמי, 
לפי הדוגמה. הדביקו בעזרת דבק חם את שני העיגולים זה על זה (השאירו 

בתחתית מקום פתוח לידיים).הדביקו גם את העיניים הזזות והפה.ניתן להכין ללה 
מקרטון קשיח (של דגני בוקר), צבוע בירוק. הוסיפו עיניים, פה, ידיים ורגליים 

מבריסטול שחור. מאחורי העיגול הוסיפו פס קרטון לרוחב, שאליו תכניסו את היד.

ללה רב-שימושית

שאלו את הילדים: 
מה מלמדת אותנו ללה?  

מתי ללה יכולה לעזור לנו?
הדגישו מילים חדשות בסיפור: נדב - מלשון מתנדב, 

מילים נוספות: מתנדבים, נדיבות, נדבה.   

דפי העבודה נמצאים באתר אור ירוק - ללה
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הכינו "קופסת פלאים" מקופסת נעליים עטופה ומקושטת בתמונות 
ובמדבקות בנושא בטיחות בדרכים. עם פתיחת המפגש, הילדים יצטרכו 
לנחש מה יש בקופסה, באמצעות שאלות שהתשובה עליהם היא: "כן" או 

"לא". לדוגמא: "האם זה פיל?" "האם זה רמזור?" עודדו את הילדים לשאול 
שאלות כלליות ("זה גדול?" "זה בעל חיים?" וכד'). אחרי כ-20 שאלות, גלו 

לילדים מה בתוך הקופסה.במפגש הראשון הכניסו לקופסה אפוד זוהר, וספרו 
לילדים שבמפגשים הבאים תלבשו אותו. ניתן להזמין את הילדים להביא 

למפגשים הבאים חפצים מהבית או מהגן, ולהכניסם לקופסה. בהמשך, יכול 
כל ילד להכין לעצמו קופסה אישית, ולשחק בבית עם המשפחה.  

קופסת הפלאים

כל ילד יאמר מה שמו, ומדוע הוא נקרא כך. אחרי שתקריאו את הסיפור, שאלו את הילדים למה קוראים לללה בשמה.

משחק היכרות

ְכּמֹו ְבָּכל יֹום ֲחִמיִשׁי, ַגּם ַהּיֹום ִאָמּא ַוֲאִני ָהַלְכנּו ָבֶּרֶגל ַלַגּן, ַוֲאִני ָסַפְרִתּי ֶאת ַהְמּכֹוִנּיֹות ֶשָׁעְברּו ַבְּכִּביׁש. ְכֶּשִׁהַגְּענּו 
ִלְשַׂפת ַהִמְּדָרָכה ָעַזְבִתּי ֶאת ָיָדּה ֶשׁל ִאָמּא ְוִכְמַעט ָשַׁכְחִתּי ַלֲעֹצר. ָרִאיִתי ְמכֹוִנית נֹוַסַעת ְבִּדּיּוק ְלִכּוּון ַמֲעַבר 

ַהֲחִצָיּה. ִאָמּא ָצֲעָקה, "ָנָדב!!!!"  ָעַצְרִתּי ַמָמּׁש ַעל ְשַׂפת ַהְכִּביׁש. ַהְמּכֹוִנית ָעְצָרה ְלָיִדי ַבֲּחִריַקת ְבָּלִמים. 
ֵמַהְמּכֹוִנית ָיְצָאה ִאָשּׁה ֶשִׁנְּרֲאָתה ְמבֶֹהֶלת ְוָאְמָרה, "ֶיֶלד, ִכְּמַעט ָיַרְדָתּ ַלְכִּביׁש ְבִּלי ַלֲעֹצר ּוְלַהִבּיט. ַמָזּל ֶשֹּׁלא ָקָרה 

ְכּלּום!" ִהְרַגְּשִׁתּי ְדָּמעֹות ְקַטּנֹות ָבֵּעיַנִים, ְוֹלא ָעִניִתי. ָשַׁתְקִתּי. ִאָמּא ִהִגּיָעה ֵבּיְנַתִים ְלַמֲעַבר ַהֲחִצָיּה. ִהיא ֹלא 
ָאְמָרה ְכּלּום, ַרק ֶהְחִזיָקה ֶאת ַהָיּד ֶשִׁלּי ְקָצת יֹוֵתר ָחָזק ֵמֲאֶשׁר ְבֶּדֶרְך ְכָּלל. ִאָמּא ַוֲאִני ִהַבְּטנּו ְלָכל ַהִכּּוּוִנים, ְוַרק 

ְכֶּשָׁהִיינּו ְבּטּוִחים ֶשַׁאף ְמכֹוִנית ֹלא ִמְתָקֶרֶבת, ָחִצינּו ֶאת ַהְכִּביׁש. "ָמה ָקָרה? ָשַׁכְחָתּ ֶאת ַהְכָּלִלים?" ָשֲׁאָלה ִאָמּא 
ְכֶּשִׁנְּכַנְסנּו ַלַגּן. "ֵכּן, ֹלא ַשְׂמִתּי ֵלב," ָעִניִתי. ִאָמּא ִלְטָּפה ֶאת ֹראִשׁי. ִהיא ִנְבֲהָלה ְמאֹוד, ֲאִני יֹוֵדַע. ִלְפֵני ֶשִׁנְּפַרְדִתּי 

ִמֶמָּנּה ָאַמְרִתּי, "אּוַלי ֲאִני ַאְמִציא ִסיָמן ֶשַׁיְּזִכּיר ִלי ּוְלָכל ַהְיָּלִדים ֶאת ַהְכָּלִלים, ְוֹלא ִנְשַׁכּח אֹוָתם ַאף ַפַּעם." "ַרְעיֹון 
טֹוב!" ָאְמָרה ִאָמּא, ְוָהְלָכה. "ָצִריְך ִלְזֹכּר ֶאת ָכּל ַהְכָּלִלים," ָחַשְׁבִתּי ְבִּלִבּי. "ַלֲעֹצר, ְלַהְקִשׁיב ַלּקֹולֹות, ְלַהִבּיט ְלָכל 
ַהִכּּוּוִנים, ָלֵתת ָיד ִלְמֻבָגּר – ְוַלְחצֹות ִבְּזִהירּות ּוִבְמִהירּות ֶאת ַהְכִּביׁש. ָמה ָיכֹול ְלַהְזִכּיר ָלנּו ֶאת ָכּל ַהְכָּלִלים ְבַּבת 

ַאַחת?" ּוִפְתאֹום ָיַדְעִתּי. "ְלַהְקִשׁיב... ְלַהִבּיט... ָלֵתת ָיד... ַלְחצֹות... ְלַהְקִשׁיב... ְלַהִבּיט... ֶלָלה. ֲחֵבָרה ֶשּׁקֹוְרִאים ָלּה 
ֶלָלה ַתְּזִכּיר ָלנּו ֶאת ַהְכָּלִלים. ְלַהְקִשׁיב, ְלַהִבּיט, ָלֵתת ָיד, ַלְחצֹות – ֶלָלה." ִנִסּיִתי ִליֹצר ָכּל ִמיֵני ֶללֹות. ַבּּסֹוף ָיְצָאה 

ִלי ֶלָלה ָכֹּזאת ֶשִׁמָּיּד ָאַהְבִתּי.  ַאֲחֵרי ֶשִׁהַצְּגִתּי אֹוָתּה ְלָכל ַיְלֵדי ַהַגּן ַבִּמְּפָגּׁש, ִקַפְּלִתּי אֹוָתּה ְוִהְכַנְסִתּי ַלִכּיס, ְכֵּדי 
ֶשִׁהיא ִתְּהֶיה ִאִתּי ָכּל ַהְזַּמן. ֵמָאז ֲאִני ְוָכל ַהֲחֵבִרים ַבַּגּן ֹלא ׁשֹוְכִחים ֶאת ְכָּלֵלי ַהְזִּהירּות ַבְּכִּביׁש. ְוִאם ֲאַנְחנּו 

ׁשֹוְכִחים, ֶלָלה ַמְזִכּיָרה ָלנּו.

ה/ מאת נטע סילוניסיפור לָ ַהִכּירּו ֶאת לֶ
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אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

صندوق العجائب
اصنعوا "صندوق العجب" من صندوق كرتوني )عبوة أحذية( مغّلف ومزين 

بالصور والملصقات المتعلقة بموضوع األمان على الطرق. في بداية اللقاء 
سيكون على األطفال تخمين ما يوجد داخل الصندوق، من خالل أسئلة تكون 
اإلجابة عليها بـ "نعم" أو "ال". مثال: "هل هو فيل؟" "هل هي إشارة ضوئية؟"، 

شجعوا األطفال على طرح أسئلة عاّمة مثل: )"هل هو كبير؟"، "هل هو 
حيوان؟" وهكذا(. بعد نحو 20 سؤاٍل، اكشفوا لألطفال ماذا يوجد في 
الصندوق. في اللقاء األول ضعوا في الصندوق سترة عاكسة للضوء، 

واحكوا لألطفال أنكم سترتدونها خالل اللقاءات التالية. بإمكانكم أن 
تطلبوا من األطفال أن يُحضروا معهم من المنزل أو من الروضة أغراضا 

ويضعوها في الصندوق. من الممكن الحقاً أن يقوم كل طفل بصنع صندوق خاص به ويلعب به مع األصدقاء في البيت. 

لعبة تعارف:

                      يقوم كل طفل بقول اسمه، ولماذا أطلق عليه هذا االسم. بعد قراءة القصة، اسألوا األطفال لماذا
                              يُطلق على "ليلى" هذا االسم.

                     قصة: تعرفوا على ليلى/ بقلم نيطع سيلوني                      

      كما في كل يوم خميس، ذهبنا انا وأّمي إلى الروضة٫ سيرًا  على األقدام إلى الروضة، وكنت أعّد السيارات التي متر 

      في الطريق. عندما وصلنا إلى حافة الرصيف، تركت يد أمي وكدت أنسى أن أتوقف. رأيت سيارة تسير متاما باجتاه ممر 

      املشاة. صرخت أمي: "نزااار"!!! توقفت على حافة الرصيف متاما وتوقفت السيارة بالقرب مني وأصدرت صوتا عاليا 

      من العجالت. خرجت من السيارة سيدة كانت تبدو خائفة، وقالت: "يا ولد، كدت تنزل إلى الشارع دون التوقف والنظر، 

      حلسن احلظ لم يحصل لك ضرر". شعرت بدمعة في عيوني، ولم أجب... صمُت. في هذا الوقت، وصلت أمي إلى ممر 

      املشاة، لم تقل شيئا، فقط أمسكت يدي بشدة أكثر مما اعتدت عليه. نظرت أنا وأمي إلى جميع االجتاهات، وفقط 

      عندما تأكدنا من أنه ليست هنالك سيارات تقترب منا، عبرنا الشارع. "ما الذي حصل؟ هل نسيت القواعد؟"، 

      سألتني أمي ونحن ندخل الروضة. أجبتها: "نعم، لم أنتبه". قامت أمي وربّتت على رأسي، لقد كانت خائفة جدا،

      أعرف ذلك. وقبل أن أودعها قلت: "ماذا لو اخترعت وسيلة إيضاح تذكرني وتذكر كل األوالد بالقواعد. كي ال ننساها 

      أبداً". فأجابتني أمي: "فكرة جيدة"، وذهبت. قلت في نفسي: "يجب تذكر كل قواعد األمان" لـ :نتوقف، ننصت 

      لألصوات، ننظر إلى جميع االجتاهات، منسك بيد شخص كبير ونعبر الشارع بحذر وبسرعة. لكن ما الذي ميكن أن 

      يذكّرنا بكل هذه القواعد مرة واحدة؟". وفجأة، عرفت. انها الدمية ليلى ستذكرنا بكل قواعد األمان على الطرق، 

      ننصت، ننظر، منسك بيد شخص بالغ وثم نعبر الشارع.في الروضة حضرت دميتي وعرضتها على معلمتي وعلى 

      كل أطفال الروضة ثم طويتها وأدخلتها جيبي كي تبقى معي طوال الوقت. منذ ذلك احلني، ال ننسى، أنا وكل 

      أصدقائي قواعد األمان على الطرق، وإذا نسينا فإن ليلى تذكرنا. 

أيلول/ العبور اآلمن

ִגזרו עיגולי קרטון. הילדים יציירו בתוכם את ללה (לחלופין, ניתן להשתמש במדבקות ירוקות עגולות גדולות או בשני דפים 
קטנים). הצמידו את הדמות למקל שלגון, וכל ילד יכתוב את שמו. 

ה (המקל של ללה) לָ ַמֵקלֶ

צרו מבצק ירוק ללות בצורות שונות

ללה מבצק

חידון ללה
שאלו שאלות בתאם לסיפור – הילדים ירימו את מקללה רק כשהתשובה היא "כן": האם אמא ונדב הלכו לגן?  | האם נדב עזב 

את היד של אמא ורץ לכביש?  | האם אמא נבהלה? (מזמינים את הילדים להסביר למה.) | האם נדב יכול לחצות את הכביש 
עם אמא? | האם נדב ואמא צריכים להביט לכל הכיוונים לפני חציית הכביש? | האם צריך לחצות את הכביש במעבר חצייה? 

 

הכינו ללה שניתן להשתמש בה בתור בובת כפפה: קפלו פיסת לבד ירוקה 
לשניים.ִגזרו עיגול רחב ככל האפשר (שימו לב לא לגזור את הצד של הקיפול). 

גזרו שרוך שחור ל-4 חלקים שווים (ידיים ורגליים) וִתפרו מאחורי העיגול הקדמי, 
לפי הדוגמה. הדביקו בעזרת דבק חם את שני העיגולים זה על זה (השאירו 

בתחתית מקום פתוח לידיים).הדביקו גם את העיניים הזזות והפה.ניתן להכין ללה 
מקרטון קשיח (של דגני בוקר), צבוע בירוק. הוסיפו עיניים, פה, ידיים ורגליים 

מבריסטול שחור. מאחורי העיגול הוסיפו פס קרטון לרוחב, שאליו תכניסו את היד.

ללה רב-שימושית

שאלו את הילדים: 
מה מלמדת אותנו ללה?  

מתי ללה יכולה לעזור לנו?
הדגישו מילים חדשות בסיפור: נדב - מלשון מתנדב, 

מילים נוספות: מתנדבים, נדיבות, נדבה.   

דפי העבודה נמצאים באתר אור ירוק - ללה

ספטמבר | הליכה בטוחה

הכינו "קופסת פלאים" מקופסת נעליים עטופה ומקושטת בתמונות 
ובמדבקות בנושא בטיחות בדרכים. עם פתיחת המפגש, הילדים יצטרכו 
לנחש מה יש בקופסה, באמצעות שאלות שהתשובה עליהם היא: "כן" או 

"לא". לדוגמא: "האם זה פיל?" "האם זה רמזור?" עודדו את הילדים לשאול 
שאלות כלליות ("זה גדול?" "זה בעל חיים?" וכד'). אחרי כ-20 שאלות, גלו 

לילדים מה בתוך הקופסה.במפגש הראשון הכניסו לקופסה אפוד זוהר, וספרו 
לילדים שבמפגשים הבאים תלבשו אותו. ניתן להזמין את הילדים להביא 

למפגשים הבאים חפצים מהבית או מהגן, ולהכניסם לקופסה. בהמשך, יכול 
כל ילד להכין לעצמו קופסה אישית, ולשחק בבית עם המשפחה.  

קופסת הפלאים

כל ילד יאמר מה שמו, ומדוע הוא נקרא כך. אחרי שתקריאו את הסיפור, שאלו את הילדים למה קוראים לללה בשמה.

משחק היכרות

ְכּמֹו ְבָּכל יֹום ֲחִמיִשׁי, ַגּם ַהּיֹום ִאָמּא ַוֲאִני ָהַלְכנּו ָבֶּרֶגל ַלַגּן, ַוֲאִני ָסַפְרִתּי ֶאת ַהְמּכֹוִנּיֹות ֶשָׁעְברּו ַבְּכִּביׁש. ְכֶּשִׁהַגְּענּו 
ִלְשַׂפת ַהִמְּדָרָכה ָעַזְבִתּי ֶאת ָיָדּה ֶשׁל ִאָמּא ְוִכְמַעט ָשַׁכְחִתּי ַלֲעֹצר. ָרִאיִתי ְמכֹוִנית נֹוַסַעת ְבִּדּיּוק ְלִכּוּון ַמֲעַבר 

ַהֲחִצָיּה. ִאָמּא ָצֲעָקה, "ָנָדב!!!!"  ָעַצְרִתּי ַמָמּׁש ַעל ְשַׂפת ַהְכִּביׁש. ַהְמּכֹוִנית ָעְצָרה ְלָיִדי ַבֲּחִריַקת ְבָּלִמים. 
ֵמַהְמּכֹוִנית ָיְצָאה ִאָשּׁה ֶשִׁנְּרֲאָתה ְמבֶֹהֶלת ְוָאְמָרה, "ֶיֶלד, ִכְּמַעט ָיַרְדָתּ ַלְכִּביׁש ְבִּלי ַלֲעֹצר ּוְלַהִבּיט. ַמָזּל ֶשֹּׁלא ָקָרה 

ְכּלּום!" ִהְרַגְּשִׁתּי ְדָּמעֹות ְקַטּנֹות ָבֵּעיַנִים, ְוֹלא ָעִניִתי. ָשַׁתְקִתּי. ִאָמּא ִהִגּיָעה ֵבּיְנַתִים ְלַמֲעַבר ַהֲחִצָיּה. ִהיא ֹלא 
ָאְמָרה ְכּלּום, ַרק ֶהְחִזיָקה ֶאת ַהָיּד ֶשִׁלּי ְקָצת יֹוֵתר ָחָזק ֵמֲאֶשׁר ְבֶּדֶרְך ְכָּלל. ִאָמּא ַוֲאִני ִהַבְּטנּו ְלָכל ַהִכּּוּוִנים, ְוַרק 

ְכֶּשָׁהִיינּו ְבּטּוִחים ֶשַׁאף ְמכֹוִנית ֹלא ִמְתָקֶרֶבת, ָחִצינּו ֶאת ַהְכִּביׁש. "ָמה ָקָרה? ָשַׁכְחָתּ ֶאת ַהְכָּלִלים?" ָשֲׁאָלה ִאָמּא 
ְכֶּשִׁנְּכַנְסנּו ַלַגּן. "ֵכּן, ֹלא ַשְׂמִתּי ֵלב," ָעִניִתי. ִאָמּא ִלְטָּפה ֶאת ֹראִשׁי. ִהיא ִנְבֲהָלה ְמאֹוד, ֲאִני יֹוֵדַע. ִלְפֵני ֶשִׁנְּפַרְדִתּי 

ִמֶמָּנּה ָאַמְרִתּי, "אּוַלי ֲאִני ַאְמִציא ִסיָמן ֶשַׁיְּזִכּיר ִלי ּוְלָכל ַהְיָּלִדים ֶאת ַהְכָּלִלים, ְוֹלא ִנְשַׁכּח אֹוָתם ַאף ַפַּעם." "ַרְעיֹון 
טֹוב!" ָאְמָרה ִאָמּא, ְוָהְלָכה. "ָצִריְך ִלְזֹכּר ֶאת ָכּל ַהְכָּלִלים," ָחַשְׁבִתּי ְבִּלִבּי. "ַלֲעֹצר, ְלַהְקִשׁיב ַלּקֹולֹות, ְלַהִבּיט ְלָכל 
ַהִכּּוּוִנים, ָלֵתת ָיד ִלְמֻבָגּר – ְוַלְחצֹות ִבְּזִהירּות ּוִבְמִהירּות ֶאת ַהְכִּביׁש. ָמה ָיכֹול ְלַהְזִכּיר ָלנּו ֶאת ָכּל ַהְכָּלִלים ְבַּבת 

ַאַחת?" ּוִפְתאֹום ָיַדְעִתּי. "ְלַהְקִשׁיב... ְלַהִבּיט... ָלֵתת ָיד... ַלְחצֹות... ְלַהְקִשׁיב... ְלַהִבּיט... ֶלָלה. ֲחֵבָרה ֶשּׁקֹוְרִאים ָלּה 
ֶלָלה ַתְּזִכּיר ָלנּו ֶאת ַהְכָּלִלים. ְלַהְקִשׁיב, ְלַהִבּיט, ָלֵתת ָיד, ַלְחצֹות – ֶלָלה." ִנִסּיִתי ִליֹצר ָכּל ִמיֵני ֶללֹות. ַבּּסֹוף ָיְצָאה 

ִלי ֶלָלה ָכֹּזאת ֶשִׁמָּיּד ָאַהְבִתּי.  ַאֲחֵרי ֶשִׁהַצְּגִתּי אֹוָתּה ְלָכל ַיְלֵדי ַהַגּן ַבִּמְּפָגּׁש, ִקַפְּלִתּי אֹוָתּה ְוִהְכַנְסִתּי ַלִכּיס, ְכֵּדי 
ֶשִׁהיא ִתְּהֶיה ִאִתּי ָכּל ַהְזַּמן. ֵמָאז ֲאִני ְוָכל ַהֲחֵבִרים ַבַּגּן ֹלא ׁשֹוְכִחים ֶאת ְכָּלֵלי ַהְזִּהירּות ַבְּכִּביׁש. ְוִאם ֲאַנְחנּו 

ׁשֹוְכִחים, ֶלָלה ַמְזִכּיָרה ָלנּו.

ה/ מאת נטע סילוניסיפור לָ ַהִכּירּו ֶאת לֶ
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ִגזרו עיגולי קרטון. הילדים יציירו בתוכם את ללה (לחלופין, ניתן להשתמש במדבקות ירוקות עגולות גדולות או בשני דפים 
קטנים). הצמידו את הדמות למקל שלגון, וכל ילד יכתוב את שמו. 

ה (המקל של ללה) לָ ַמֵקלֶ

צרו מבצק ירוק ללות בצורות שונות

ללה מבצק

חידון ללה
שאלו שאלות בתאם לסיפור – הילדים ירימו את מקללה רק כשהתשובה היא "כן": האם אמא ונדב הלכו לגן?  | האם נדב עזב 

את היד של אמא ורץ לכביש?  | האם אמא נבהלה? (מזמינים את הילדים להסביר למה.) | האם נדב יכול לחצות את הכביש 
עם אמא? | האם נדב ואמא צריכים להביט לכל הכיוונים לפני חציית הכביש? | האם צריך לחצות את הכביש במעבר חצייה? 

 

הכינו ללה שניתן להשתמש בה בתור בובת כפפה: קפלו פיסת לבד ירוקה 
לשניים.ִגזרו עיגול רחב ככל האפשר (שימו לב לא לגזור את הצד של הקיפול). 

גזרו שרוך שחור ל-4 חלקים שווים (ידיים ורגליים) וִתפרו מאחורי העיגול הקדמי, 
לפי הדוגמה. הדביקו בעזרת דבק חם את שני העיגולים זה על זה (השאירו 

בתחתית מקום פתוח לידיים).הדביקו גם את העיניים הזזות והפה.ניתן להכין ללה 
מקרטון קשיח (של דגני בוקר), צבוע בירוק. הוסיפו עיניים, פה, ידיים ורגליים 

מבריסטול שחור. מאחורי העיגול הוסיפו פס קרטון לרוחב, שאליו תכניסו את היד.

ללה רב-שימושית

שאלו את הילדים: 
מה מלמדת אותנו ללה?  

מתי ללה יכולה לעזור לנו?
הדגישו מילים חדשות בסיפור: נדב - מלשון מתנדב, 

מילים נוספות: מתנדבים, נדיבות, נדבה.   

דפי העבודה נמצאים באתר אור ירוק - ללה

ספטמבר | הליכה בטוחה

הכינו "קופסת פלאים" מקופסת נעליים עטופה ומקושטת בתמונות 
ובמדבקות בנושא בטיחות בדרכים. עם פתיחת המפגש, הילדים יצטרכו 
לנחש מה יש בקופסה, באמצעות שאלות שהתשובה עליהם היא: "כן" או 

"לא". לדוגמא: "האם זה פיל?" "האם זה רמזור?" עודדו את הילדים לשאול 
שאלות כלליות ("זה גדול?" "זה בעל חיים?" וכד'). אחרי כ-20 שאלות, גלו 

לילדים מה בתוך הקופסה.במפגש הראשון הכניסו לקופסה אפוד זוהר, וספרו 
לילדים שבמפגשים הבאים תלבשו אותו. ניתן להזמין את הילדים להביא 

למפגשים הבאים חפצים מהבית או מהגן, ולהכניסם לקופסה. בהמשך, יכול 
כל ילד להכין לעצמו קופסה אישית, ולשחק בבית עם המשפחה.  

קופסת הפלאים

כל ילד יאמר מה שמו, ומדוע הוא נקרא כך. אחרי שתקריאו את הסיפור, שאלו את הילדים למה קוראים לללה בשמה.

משחק היכרות

ְכּמֹו ְבָּכל יֹום ֲחִמיִשׁי, ַגּם ַהּיֹום ִאָמּא ַוֲאִני ָהַלְכנּו ָבֶּרֶגל ַלַגּן, ַוֲאִני ָסַפְרִתּי ֶאת ַהְמּכֹוִנּיֹות ֶשָׁעְברּו ַבְּכִּביׁש. ְכֶּשִׁהַגְּענּו 
ִלְשַׂפת ַהִמְּדָרָכה ָעַזְבִתּי ֶאת ָיָדּה ֶשׁל ִאָמּא ְוִכְמַעט ָשַׁכְחִתּי ַלֲעֹצר. ָרִאיִתי ְמכֹוִנית נֹוַסַעת ְבִּדּיּוק ְלִכּוּון ַמֲעַבר 

ַהֲחִצָיּה. ִאָמּא ָצֲעָקה, "ָנָדב!!!!"  ָעַצְרִתּי ַמָמּׁש ַעל ְשַׂפת ַהְכִּביׁש. ַהְמּכֹוִנית ָעְצָרה ְלָיִדי ַבֲּחִריַקת ְבָּלִמים. 
ֵמַהְמּכֹוִנית ָיְצָאה ִאָשּׁה ֶשִׁנְּרֲאָתה ְמבֶֹהֶלת ְוָאְמָרה, "ֶיֶלד, ִכְּמַעט ָיַרְדָתּ ַלְכִּביׁש ְבִּלי ַלֲעֹצר ּוְלַהִבּיט. ַמָזּל ֶשֹּׁלא ָקָרה 

ְכּלּום!" ִהְרַגְּשִׁתּי ְדָּמעֹות ְקַטּנֹות ָבֵּעיַנִים, ְוֹלא ָעִניִתי. ָשַׁתְקִתּי. ִאָמּא ִהִגּיָעה ֵבּיְנַתִים ְלַמֲעַבר ַהֲחִצָיּה. ִהיא ֹלא 
ָאְמָרה ְכּלּום, ַרק ֶהְחִזיָקה ֶאת ַהָיּד ֶשִׁלּי ְקָצת יֹוֵתר ָחָזק ֵמֲאֶשׁר ְבֶּדֶרְך ְכָּלל. ִאָמּא ַוֲאִני ִהַבְּטנּו ְלָכל ַהִכּּוּוִנים, ְוַרק 

ְכֶּשָׁהִיינּו ְבּטּוִחים ֶשַׁאף ְמכֹוִנית ֹלא ִמְתָקֶרֶבת, ָחִצינּו ֶאת ַהְכִּביׁש. "ָמה ָקָרה? ָשַׁכְחָתּ ֶאת ַהְכָּלִלים?" ָשֲׁאָלה ִאָמּא 
ְכֶּשִׁנְּכַנְסנּו ַלַגּן. "ֵכּן, ֹלא ַשְׂמִתּי ֵלב," ָעִניִתי. ִאָמּא ִלְטָּפה ֶאת ֹראִשׁי. ִהיא ִנְבֲהָלה ְמאֹוד, ֲאִני יֹוֵדַע. ִלְפֵני ֶשִׁנְּפַרְדִתּי 

ִמֶמָּנּה ָאַמְרִתּי, "אּוַלי ֲאִני ַאְמִציא ִסיָמן ֶשַׁיְּזִכּיר ִלי ּוְלָכל ַהְיָּלִדים ֶאת ַהְכָּלִלים, ְוֹלא ִנְשַׁכּח אֹוָתם ַאף ַפַּעם." "ַרְעיֹון 
טֹוב!" ָאְמָרה ִאָמּא, ְוָהְלָכה. "ָצִריְך ִלְזֹכּר ֶאת ָכּל ַהְכָּלִלים," ָחַשְׁבִתּי ְבִּלִבּי. "ַלֲעֹצר, ְלַהְקִשׁיב ַלּקֹולֹות, ְלַהִבּיט ְלָכל 
ַהִכּּוּוִנים, ָלֵתת ָיד ִלְמֻבָגּר – ְוַלְחצֹות ִבְּזִהירּות ּוִבְמִהירּות ֶאת ַהְכִּביׁש. ָמה ָיכֹול ְלַהְזִכּיר ָלנּו ֶאת ָכּל ַהְכָּלִלים ְבַּבת 

ַאַחת?" ּוִפְתאֹום ָיַדְעִתּי. "ְלַהְקִשׁיב... ְלַהִבּיט... ָלֵתת ָיד... ַלְחצֹות... ְלַהְקִשׁיב... ְלַהִבּיט... ֶלָלה. ֲחֵבָרה ֶשּׁקֹוְרִאים ָלּה 
ֶלָלה ַתְּזִכּיר ָלנּו ֶאת ַהְכָּלִלים. ְלַהְקִשׁיב, ְלַהִבּיט, ָלֵתת ָיד, ַלְחצֹות – ֶלָלה." ִנִסּיִתי ִליֹצר ָכּל ִמיֵני ֶללֹות. ַבּּסֹוף ָיְצָאה 

ִלי ֶלָלה ָכֹּזאת ֶשִׁמָּיּד ָאַהְבִתּי.  ַאֲחֵרי ֶשִׁהַצְּגִתּי אֹוָתּה ְלָכל ַיְלֵדי ַהַגּן ַבִּמְּפָגּׁש, ִקַפְּלִתּי אֹוָתּה ְוִהְכַנְסִתּי ַלִכּיס, ְכֵּדי 
ֶשִׁהיא ִתְּהֶיה ִאִתּי ָכּל ַהְזַּמן. ֵמָאז ֲאִני ְוָכל ַהֲחֵבִרים ַבַּגּן ֹלא ׁשֹוְכִחים ֶאת ְכָּלֵלי ַהְזִּהירּות ַבְּכִּביׁש. ְוִאם ֲאַנְחנּו 

ׁשֹוְכִחים, ֶלָלה ַמְזִכּיָרה ָלנּו.

ה/ מאת נטע סילוניסיפור לָ ַהִכּירּו ֶאת לֶ
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כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

أوراق العمل موجودة في موقع "أور يروك" – ليلى

                                                               

                                                                اسألوا األطفال:
                                                                ماذا تعلمنا ليلى؟

                                                                متى بإمكان ليلى أن تساعدنا؟ 
                                                                شددوا على الكلمات اجلديدة التي تعلمتموها من القصة: متطوعون، تطوع، 

وهكذا...

عصاة ليلى
 قصوا دوائر كرتونية. اطلبوا من األطفال رسم "ليلى" داخل هذه الدوائر )باالمكان بدال من ذلك، استخدام ملصقات دائرية 

خضراء، أو ورقتين صغيرتين(. قوموا بإلصاق الصورة على عود "بوظة"، واطلبوا من كل طفل أن يكتب اسمه عليها. 

لغز  ليلى
اسألوا أسئلة تتعلق بالقصة: يقوم األطفال برفع عيدان البوظة حني تكون اإلجابة "نعم": هل ذهب نزار مع والدته إلى الروضة؟ 

| هل ترك نزار يد أمه وركض إلى الشارع؟ | هل خافت الماما؟ )اطلبوا من األطفال أن يشرحوا لماذا( | هل بإمكان نزار أن يعبر 
الشارع مع الماما؟ | هل يتوجب على نزار والماما أن ينظرا في كل االتجاهات قبل عبور الشارع؟ | هل يجب عبور الشارع على 

ممر المشاة؟

انتبهوا ليلى من املعجون
قوموا بصناعة "ليلى" من معجون أخضر اللون، وبعدة أشكال. 

ليلى متعددة االستخدامات
جهزوا ليلى حيث ميكن استخدامها كدمية قفـّاز: قوموا بطي قطعة من اللباد 

األخضر في الوسط، ثم قوموا بقصه على شكل دائرة كبيرة قدر اإلمكان )انتبهوا 
أال تقصوا الجانب الذي يحتوي على الثنية(. قوموا بقص خيط حذاء أسود اللون إلى 

أربعة أقسام متساوية )أيدي وأرجل( وقوموا بخياطتها في داخل الجزء األمامي من 
الدائرة، وفقا للنموذج. ثم قوموا بإلصاق جزئي الدائرة ببعضهما البعض بواسطة 

الّصمغ الساخن )اتركوا في أسفل القماش مكانا مفتوحا لليد(، قوموا ايضا بإلصاق 
العينين المتحركتين والفم. باإلمكان كذلك صنع "ليلى" من كرتون مقوى )عبوة 

حبوب الصباح(، مصبوغ باللون األخضر، ألصقوا عيونا وفما ويدين ورجلين مصنوعة 
من كرتون البريستول األسود، ثم ضعوا خلف الدائرة حزاما عرضيا من البريستول لتتمكنوا من إدخال اليد فيه. 

أيلول/ العبور اآلمن
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كل الحقوق محفوظة لجمعية "أور- يروك"



ִגזרו עיגולי קרטון. הילדים יציירו בתוכם את ללה (לחלופין, ניתן להשתמש במדבקות ירוקות עגולות גדולות או בשני דפים 
קטנים). הצמידו את הדמות למקל שלגון, וכל ילד יכתוב את שמו. 

ה (המקל של ללה) לָ ַמֵקלֶ

צרו מבצק ירוק ללות בצורות שונות

ללה מבצק

חידון ללה
שאלו שאלות בתאם לסיפור – הילדים ירימו את מקללה רק כשהתשובה היא "כן": האם אמא ונדב הלכו לגן?  | האם נדב עזב 

את היד של אמא ורץ לכביש?  | האם אמא נבהלה? (מזמינים את הילדים להסביר למה.) | האם נדב יכול לחצות את הכביש 
עם אמא? | האם נדב ואמא צריכים להביט לכל הכיוונים לפני חציית הכביש? | האם צריך לחצות את הכביש במעבר חצייה? 

 

הכינו ללה שניתן להשתמש בה בתור בובת כפפה: קפלו פיסת לבד ירוקה 
לשניים.ִגזרו עיגול רחב ככל האפשר (שימו לב לא לגזור את הצד של הקיפול). 

גזרו שרוך שחור ל-4 חלקים שווים (ידיים ורגליים) וִתפרו מאחורי העיגול הקדמי, 
לפי הדוגמה. הדביקו בעזרת דבק חם את שני העיגולים זה על זה (השאירו 

בתחתית מקום פתוח לידיים).הדביקו גם את העיניים הזזות והפה.ניתן להכין ללה 
מקרטון קשיח (של דגני בוקר), צבוע בירוק. הוסיפו עיניים, פה, ידיים ורגליים 

מבריסטול שחור. מאחורי העיגול הוסיפו פס קרטון לרוחב, שאליו תכניסו את היד.

ללה רב-שימושית

שאלו את הילדים: 
מה מלמדת אותנו ללה?  

מתי ללה יכולה לעזור לנו?
הדגישו מילים חדשות בסיפור: נדב - מלשון מתנדב, 

מילים נוספות: מתנדבים, נדיבות, נדבה.   

דפי העבודה נמצאים באתר אור ירוק - ללה

ספטמבר | הליכה בטוחה

הכינו "קופסת פלאים" מקופסת נעליים עטופה ומקושטת בתמונות 
ובמדבקות בנושא בטיחות בדרכים. עם פתיחת המפגש, הילדים יצטרכו 
לנחש מה יש בקופסה, באמצעות שאלות שהתשובה עליהם היא: "כן" או 

"לא". לדוגמא: "האם זה פיל?" "האם זה רמזור?" עודדו את הילדים לשאול 
שאלות כלליות ("זה גדול?" "זה בעל חיים?" וכד'). אחרי כ-20 שאלות, גלו 

לילדים מה בתוך הקופסה.במפגש הראשון הכניסו לקופסה אפוד זוהר, וספרו 
לילדים שבמפגשים הבאים תלבשו אותו. ניתן להזמין את הילדים להביא 

למפגשים הבאים חפצים מהבית או מהגן, ולהכניסם לקופסה. בהמשך, יכול 
כל ילד להכין לעצמו קופסה אישית, ולשחק בבית עם המשפחה.  

קופסת הפלאים

כל ילד יאמר מה שמו, ומדוע הוא נקרא כך. אחרי שתקריאו את הסיפור, שאלו את הילדים למה קוראים לללה בשמה.

משחק היכרות

ְכּמֹו ְבָּכל יֹום ֲחִמיִשׁי, ַגּם ַהּיֹום ִאָמּא ַוֲאִני ָהַלְכנּו ָבֶּרֶגל ַלַגּן, ַוֲאִני ָסַפְרִתּי ֶאת ַהְמּכֹוִנּיֹות ֶשָׁעְברּו ַבְּכִּביׁש. ְכֶּשִׁהַגְּענּו 
ִלְשַׂפת ַהִמְּדָרָכה ָעַזְבִתּי ֶאת ָיָדּה ֶשׁל ִאָמּא ְוִכְמַעט ָשַׁכְחִתּי ַלֲעֹצר. ָרִאיִתי ְמכֹוִנית נֹוַסַעת ְבִּדּיּוק ְלִכּוּון ַמֲעַבר 

ַהֲחִצָיּה. ִאָמּא ָצֲעָקה, "ָנָדב!!!!"  ָעַצְרִתּי ַמָמּׁש ַעל ְשַׂפת ַהְכִּביׁש. ַהְמּכֹוִנית ָעְצָרה ְלָיִדי ַבֲּחִריַקת ְבָּלִמים. 
ֵמַהְמּכֹוִנית ָיְצָאה ִאָשּׁה ֶשִׁנְּרֲאָתה ְמבֶֹהֶלת ְוָאְמָרה, "ֶיֶלד, ִכְּמַעט ָיַרְדָתּ ַלְכִּביׁש ְבִּלי ַלֲעֹצר ּוְלַהִבּיט. ַמָזּל ֶשֹּׁלא ָקָרה 

ְכּלּום!" ִהְרַגְּשִׁתּי ְדָּמעֹות ְקַטּנֹות ָבֵּעיַנִים, ְוֹלא ָעִניִתי. ָשַׁתְקִתּי. ִאָמּא ִהִגּיָעה ֵבּיְנַתִים ְלַמֲעַבר ַהֲחִצָיּה. ִהיא ֹלא 
ָאְמָרה ְכּלּום, ַרק ֶהְחִזיָקה ֶאת ַהָיּד ֶשִׁלּי ְקָצת יֹוֵתר ָחָזק ֵמֲאֶשׁר ְבֶּדֶרְך ְכָּלל. ִאָמּא ַוֲאִני ִהַבְּטנּו ְלָכל ַהִכּּוּוִנים, ְוַרק 

ְכֶּשָׁהִיינּו ְבּטּוִחים ֶשַׁאף ְמכֹוִנית ֹלא ִמְתָקֶרֶבת, ָחִצינּו ֶאת ַהְכִּביׁש. "ָמה ָקָרה? ָשַׁכְחָתּ ֶאת ַהְכָּלִלים?" ָשֲׁאָלה ִאָמּא 
ְכֶּשִׁנְּכַנְסנּו ַלַגּן. "ֵכּן, ֹלא ַשְׂמִתּי ֵלב," ָעִניִתי. ִאָמּא ִלְטָּפה ֶאת ֹראִשׁי. ִהיא ִנְבֲהָלה ְמאֹוד, ֲאִני יֹוֵדַע. ִלְפֵני ֶשִׁנְּפַרְדִתּי 

ִמֶמָּנּה ָאַמְרִתּי, "אּוַלי ֲאִני ַאְמִציא ִסיָמן ֶשַׁיְּזִכּיר ִלי ּוְלָכל ַהְיָּלִדים ֶאת ַהְכָּלִלים, ְוֹלא ִנְשַׁכּח אֹוָתם ַאף ַפַּעם." "ַרְעיֹון 
טֹוב!" ָאְמָרה ִאָמּא, ְוָהְלָכה. "ָצִריְך ִלְזֹכּר ֶאת ָכּל ַהְכָּלִלים," ָחַשְׁבִתּי ְבִּלִבּי. "ַלֲעֹצר, ְלַהְקִשׁיב ַלּקֹולֹות, ְלַהִבּיט ְלָכל 
ַהִכּּוּוִנים, ָלֵתת ָיד ִלְמֻבָגּר – ְוַלְחצֹות ִבְּזִהירּות ּוִבְמִהירּות ֶאת ַהְכִּביׁש. ָמה ָיכֹול ְלַהְזִכּיר ָלנּו ֶאת ָכּל ַהְכָּלִלים ְבַּבת 

ַאַחת?" ּוִפְתאֹום ָיַדְעִתּי. "ְלַהְקִשׁיב... ְלַהִבּיט... ָלֵתת ָיד... ַלְחצֹות... ְלַהְקִשׁיב... ְלַהִבּיט... ֶלָלה. ֲחֵבָרה ֶשּׁקֹוְרִאים ָלּה 
ֶלָלה ַתְּזִכּיר ָלנּו ֶאת ַהְכָּלִלים. ְלַהְקִשׁיב, ְלַהִבּיט, ָלֵתת ָיד, ַלְחצֹות – ֶלָלה." ִנִסּיִתי ִליֹצר ָכּל ִמיֵני ֶללֹות. ַבּּסֹוף ָיְצָאה 

ִלי ֶלָלה ָכֹּזאת ֶשִׁמָּיּד ָאַהְבִתּי.  ַאֲחֵרי ֶשִׁהַצְּגִתּי אֹוָתּה ְלָכל ַיְלֵדי ַהַגּן ַבִּמְּפָגּׁש, ִקַפְּלִתּי אֹוָתּה ְוִהְכַנְסִתּי ַלִכּיס, ְכֵּדי 
ֶשִׁהיא ִתְּהֶיה ִאִתּי ָכּל ַהְזַּמן. ֵמָאז ֲאִני ְוָכל ַהֲחֵבִרים ַבַּגּן ֹלא ׁשֹוְכִחים ֶאת ְכָּלֵלי ַהְזִּהירּות ַבְּכִּביׁש. ְוִאם ֲאַנְחנּו 

ׁשֹוְכִחים, ֶלָלה ַמְזִכּיָרה ָלנּו.

ה/ מאת נטע סילוניסיפור לָ ַהִכּירּו ֶאת לֶ
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כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק
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כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

صندوق العجائب
اصنعوا "صندوق العجب" من صندوق كرتوني )عبوة أحذية( مغّلف ومزين 

بالصور والملصقات المتعلقة بموضوع األمان على الطرق. في بداية اللقاء 
سيكون على األطفال تخمين ما يوجد داخل الصندوق، من خالل أسئلة تكون 
اإلجابة عليها بـ "نعم" أو "ال". مثال: "هل هو فيل؟" "هل هي إشارة ضوئية؟"، 

شجعوا األطفال على طرح أسئلة عاّمة مثل: )"هل هو كبير؟"، "هل هو 
حيوان؟" وهكذا(. بعد نحو 20 سؤاٍل، اكشفوا لألطفال ماذا يوجد في 
الصندوق. في اللقاء األول ضعوا في الصندوق سترة عاكسة للضوء، 

واحكوا لألطفال أنكم سترتدونها خالل اللقاءات التالية. بإمكانكم أن 
تطلبوا من األطفال أن يُحضروا معهم من المنزل أو من الروضة أغراضا 

ويضعوها في الصندوق. من الممكن الحقاً أن يقوم كل طفل بصنع صندوق خاص به ويلعب به مع األصدقاء في البيت. 

لعبة تعارف:

                      يقوم كل طفل بقول اسمه، ولماذا أطلق عليه هذا االسم. بعد قراءة القصة، اسألوا األطفال لماذا
                              يُطلق على "ليلى" هذا االسم.

                     قصة: تعرفوا على ليلى/ بقلم نيطع سيلوني                      

      كما في كل يوم خميس، ذهبنا انا وأّمي إلى الروضة٫ سيرًا  على األقدام إلى الروضة، وكنت أعّد السيارات التي متر 

      في الطريق. عندما وصلنا إلى حافة الرصيف، تركت يد أمي وكدت أنسى أن أتوقف. رأيت سيارة تسير متاما باجتاه ممر 

      املشاة. صرخت أمي: "نزااار"!!! توقفت على حافة الرصيف متاما وتوقفت السيارة بالقرب مني وأصدرت صوتا عاليا 

      من العجالت. خرجت من السيارة سيدة كانت تبدو خائفة، وقالت: "يا ولد، كدت تنزل إلى الشارع دون التوقف والنظر، 

      حلسن احلظ لم يحصل لك ضرر". شعرت بدمعة في عيوني، ولم أجب... صمُت. في هذا الوقت، وصلت أمي إلى ممر 

      املشاة، لم تقل شيئا، فقط أمسكت يدي بشدة أكثر مما اعتدت عليه. نظرت أنا وأمي إلى جميع االجتاهات، وفقط 

      عندما تأكدنا من أنه ليست هنالك سيارات تقترب منا، عبرنا الشارع. "ما الذي حصل؟ هل نسيت القواعد؟"، 

      سألتني أمي ونحن ندخل الروضة. أجبتها: "نعم، لم أنتبه". قامت أمي وربّتت على رأسي، لقد كانت خائفة جدا،

      أعرف ذلك. وقبل أن أودعها قلت: "ماذا لو اخترعت وسيلة إيضاح تذكرني وتذكر كل األوالد بالقواعد. كي ال ننساها 

      أبداً". فأجابتني أمي: "فكرة جيدة"، وذهبت. قلت في نفسي: "يجب تذكر كل قواعد األمان" لـ :نتوقف، ننصت 

      لألصوات، ننظر إلى جميع االجتاهات، منسك بيد شخص كبير ونعبر الشارع بحذر وبسرعة. لكن ما الذي ميكن أن 

      يذكّرنا بكل هذه القواعد مرة واحدة؟". وفجأة، عرفت. انها الدمية ليلى ستذكرنا بكل قواعد األمان على الطرق، 

      ننصت، ننظر، منسك بيد شخص بالغ وثم نعبر الشارع.في الروضة حضرت دميتي وعرضتها على معلمتي وعلى 

      كل أطفال الروضة ثم طويتها وأدخلتها جيبي كي تبقى معي طوال الوقت. منذ ذلك احلني، ال ننسى، أنا وكل 

      أصدقائي قواعد األمان على الطرق، وإذا نسينا فإن ليلى تذكرنا. 

أيلول/ العبور اآلمن

ִגזרו עיגולי קרטון. הילדים יציירו בתוכם את ללה (לחלופין, ניתן להשתמש במדבקות ירוקות עגולות גדולות או בשני דפים 
קטנים). הצמידו את הדמות למקל שלגון, וכל ילד יכתוב את שמו. 

ה (המקל של ללה) לָ ַמֵקלֶ

צרו מבצק ירוק ללות בצורות שונות

ללה מבצק

חידון ללה
שאלו שאלות בתאם לסיפור – הילדים ירימו את מקללה רק כשהתשובה היא "כן": האם אמא ונדב הלכו לגן?  | האם נדב עזב 

את היד של אמא ורץ לכביש?  | האם אמא נבהלה? (מזמינים את הילדים להסביר למה.) | האם נדב יכול לחצות את הכביש 
עם אמא? | האם נדב ואמא צריכים להביט לכל הכיוונים לפני חציית הכביש? | האם צריך לחצות את הכביש במעבר חצייה? 

 

הכינו ללה שניתן להשתמש בה בתור בובת כפפה: קפלו פיסת לבד ירוקה 
לשניים.ִגזרו עיגול רחב ככל האפשר (שימו לב לא לגזור את הצד של הקיפול). 

גזרו שרוך שחור ל-4 חלקים שווים (ידיים ורגליים) וִתפרו מאחורי העיגול הקדמי, 
לפי הדוגמה. הדביקו בעזרת דבק חם את שני העיגולים זה על זה (השאירו 

בתחתית מקום פתוח לידיים).הדביקו גם את העיניים הזזות והפה.ניתן להכין ללה 
מקרטון קשיח (של דגני בוקר), צבוע בירוק. הוסיפו עיניים, פה, ידיים ורגליים 

מבריסטול שחור. מאחורי העיגול הוסיפו פס קרטון לרוחב, שאליו תכניסו את היד.

ללה רב-שימושית

שאלו את הילדים: 
מה מלמדת אותנו ללה?  

מתי ללה יכולה לעזור לנו?
הדגישו מילים חדשות בסיפור: נדב - מלשון מתנדב, 

מילים נוספות: מתנדבים, נדיבות, נדבה.   

דפי העבודה נמצאים באתר אור ירוק - ללה
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הכינו "קופסת פלאים" מקופסת נעליים עטופה ומקושטת בתמונות 
ובמדבקות בנושא בטיחות בדרכים. עם פתיחת המפגש, הילדים יצטרכו 
לנחש מה יש בקופסה, באמצעות שאלות שהתשובה עליהם היא: "כן" או 

"לא". לדוגמא: "האם זה פיל?" "האם זה רמזור?" עודדו את הילדים לשאול 
שאלות כלליות ("זה גדול?" "זה בעל חיים?" וכד'). אחרי כ-20 שאלות, גלו 

לילדים מה בתוך הקופסה.במפגש הראשון הכניסו לקופסה אפוד זוהר, וספרו 
לילדים שבמפגשים הבאים תלבשו אותו. ניתן להזמין את הילדים להביא 

למפגשים הבאים חפצים מהבית או מהגן, ולהכניסם לקופסה. בהמשך, יכול 
כל ילד להכין לעצמו קופסה אישית, ולשחק בבית עם המשפחה.  

קופסת הפלאים

כל ילד יאמר מה שמו, ומדוע הוא נקרא כך. אחרי שתקריאו את הסיפור, שאלו את הילדים למה קוראים לללה בשמה.

משחק היכרות

ְכּמֹו ְבָּכל יֹום ֲחִמיִשׁי, ַגּם ַהּיֹום ִאָמּא ַוֲאִני ָהַלְכנּו ָבֶּרֶגל ַלַגּן, ַוֲאִני ָסַפְרִתּי ֶאת ַהְמּכֹוִנּיֹות ֶשָׁעְברּו ַבְּכִּביׁש. ְכֶּשִׁהַגְּענּו 
ִלְשַׂפת ַהִמְּדָרָכה ָעַזְבִתּי ֶאת ָיָדּה ֶשׁל ִאָמּא ְוִכְמַעט ָשַׁכְחִתּי ַלֲעֹצר. ָרִאיִתי ְמכֹוִנית נֹוַסַעת ְבִּדּיּוק ְלִכּוּון ַמֲעַבר 

ַהֲחִצָיּה. ִאָמּא ָצֲעָקה, "ָנָדב!!!!"  ָעַצְרִתּי ַמָמּׁש ַעל ְשַׂפת ַהְכִּביׁש. ַהְמּכֹוִנית ָעְצָרה ְלָיִדי ַבֲּחִריַקת ְבָּלִמים. 
ֵמַהְמּכֹוִנית ָיְצָאה ִאָשּׁה ֶשִׁנְּרֲאָתה ְמבֶֹהֶלת ְוָאְמָרה, "ֶיֶלד, ִכְּמַעט ָיַרְדָתּ ַלְכִּביׁש ְבִּלי ַלֲעֹצר ּוְלַהִבּיט. ַמָזּל ֶשֹּׁלא ָקָרה 

ְכּלּום!" ִהְרַגְּשִׁתּי ְדָּמעֹות ְקַטּנֹות ָבֵּעיַנִים, ְוֹלא ָעִניִתי. ָשַׁתְקִתּי. ִאָמּא ִהִגּיָעה ֵבּיְנַתִים ְלַמֲעַבר ַהֲחִצָיּה. ִהיא ֹלא 
ָאְמָרה ְכּלּום, ַרק ֶהְחִזיָקה ֶאת ַהָיּד ֶשִׁלּי ְקָצת יֹוֵתר ָחָזק ֵמֲאֶשׁר ְבֶּדֶרְך ְכָּלל. ִאָמּא ַוֲאִני ִהַבְּטנּו ְלָכל ַהִכּּוּוִנים, ְוַרק 

ְכֶּשָׁהִיינּו ְבּטּוִחים ֶשַׁאף ְמכֹוִנית ֹלא ִמְתָקֶרֶבת, ָחִצינּו ֶאת ַהְכִּביׁש. "ָמה ָקָרה? ָשַׁכְחָתּ ֶאת ַהְכָּלִלים?" ָשֲׁאָלה ִאָמּא 
ְכֶּשִׁנְּכַנְסנּו ַלַגּן. "ֵכּן, ֹלא ַשְׂמִתּי ֵלב," ָעִניִתי. ִאָמּא ִלְטָּפה ֶאת ֹראִשׁי. ִהיא ִנְבֲהָלה ְמאֹוד, ֲאִני יֹוֵדַע. ִלְפֵני ֶשִׁנְּפַרְדִתּי 

ִמֶמָּנּה ָאַמְרִתּי, "אּוַלי ֲאִני ַאְמִציא ִסיָמן ֶשַׁיְּזִכּיר ִלי ּוְלָכל ַהְיָּלִדים ֶאת ַהְכָּלִלים, ְוֹלא ִנְשַׁכּח אֹוָתם ַאף ַפַּעם." "ַרְעיֹון 
טֹוב!" ָאְמָרה ִאָמּא, ְוָהְלָכה. "ָצִריְך ִלְזֹכּר ֶאת ָכּל ַהְכָּלִלים," ָחַשְׁבִתּי ְבִּלִבּי. "ַלֲעֹצר, ְלַהְקִשׁיב ַלּקֹולֹות, ְלַהִבּיט ְלָכל 
ַהִכּּוּוִנים, ָלֵתת ָיד ִלְמֻבָגּר – ְוַלְחצֹות ִבְּזִהירּות ּוִבְמִהירּות ֶאת ַהְכִּביׁש. ָמה ָיכֹול ְלַהְזִכּיר ָלנּו ֶאת ָכּל ַהְכָּלִלים ְבַּבת 

ַאַחת?" ּוִפְתאֹום ָיַדְעִתּי. "ְלַהְקִשׁיב... ְלַהִבּיט... ָלֵתת ָיד... ַלְחצֹות... ְלַהְקִשׁיב... ְלַהִבּיט... ֶלָלה. ֲחֵבָרה ֶשּׁקֹוְרִאים ָלּה 
ֶלָלה ַתְּזִכּיר ָלנּו ֶאת ַהְכָּלִלים. ְלַהְקִשׁיב, ְלַהִבּיט, ָלֵתת ָיד, ַלְחצֹות – ֶלָלה." ִנִסּיִתי ִליֹצר ָכּל ִמיֵני ֶללֹות. ַבּּסֹוף ָיְצָאה 

ִלי ֶלָלה ָכֹּזאת ֶשִׁמָּיּד ָאַהְבִתּי.  ַאֲחֵרי ֶשִׁהַצְּגִתּי אֹוָתּה ְלָכל ַיְלֵדי ַהַגּן ַבִּמְּפָגּׁש, ִקַפְּלִתּי אֹוָתּה ְוִהְכַנְסִתּי ַלִכּיס, ְכֵּדי 
ֶשִׁהיא ִתְּהֶיה ִאִתּי ָכּל ַהְזַּמן. ֵמָאז ֲאִני ְוָכל ַהֲחֵבִרים ַבַּגּן ֹלא ׁשֹוְכִחים ֶאת ְכָּלֵלי ַהְזִּהירּות ַבְּכִּביׁש. ְוִאם ֲאַנְחנּו 

ׁשֹוְכִחים, ֶלָלה ַמְזִכּיָרה ָלנּו.

ה/ מאת נטע סילוניסיפור לָ ַהִכּירּו ֶאת לֶ

ספטמבר | הליכה בטוחה

| 8
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

ִגזרו עיגולי קרטון. הילדים יציירו בתוכם את ללה (לחלופין, ניתן להשתמש במדבקות ירוקות עגולות גדולות או בשני דפים 
קטנים). הצמידו את הדמות למקל שלגון, וכל ילד יכתוב את שמו. 

ה (המקל של ללה) לָ ַמֵקלֶ

צרו מבצק ירוק ללות בצורות שונות

ללה מבצק

חידון ללה
שאלו שאלות בתאם לסיפור – הילדים ירימו את מקללה רק כשהתשובה היא "כן": האם אמא ונדב הלכו לגן?  | האם נדב עזב 

את היד של אמא ורץ לכביש?  | האם אמא נבהלה? (מזמינים את הילדים להסביר למה.) | האם נדב יכול לחצות את הכביש 
עם אמא? | האם נדב ואמא צריכים להביט לכל הכיוונים לפני חציית הכביש? | האם צריך לחצות את הכביש במעבר חצייה? 

 

הכינו ללה שניתן להשתמש בה בתור בובת כפפה: קפלו פיסת לבד ירוקה 
לשניים.ִגזרו עיגול רחב ככל האפשר (שימו לב לא לגזור את הצד של הקיפול). 

גזרו שרוך שחור ל-4 חלקים שווים (ידיים ורגליים) וִתפרו מאחורי העיגול הקדמי, 
לפי הדוגמה. הדביקו בעזרת דבק חם את שני העיגולים זה על זה (השאירו 

בתחתית מקום פתוח לידיים).הדביקו גם את העיניים הזזות והפה.ניתן להכין ללה 
מקרטון קשיח (של דגני בוקר), צבוע בירוק. הוסיפו עיניים, פה, ידיים ורגליים 

מבריסטול שחור. מאחורי העיגול הוסיפו פס קרטון לרוחב, שאליו תכניסו את היד.

ללה רב-שימושית

שאלו את הילדים: 
מה מלמדת אותנו ללה?  

מתי ללה יכולה לעזור לנו?
הדגישו מילים חדשות בסיפור: נדב - מלשון מתנדב, 

מילים נוספות: מתנדבים, נדיבות, נדבה.   

דפי העבודה נמצאים באתר אור ירוק - ללה
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הכינו "קופסת פלאים" מקופסת נעליים עטופה ומקושטת בתמונות 
ובמדבקות בנושא בטיחות בדרכים. עם פתיחת המפגש, הילדים יצטרכו 
לנחש מה יש בקופסה, באמצעות שאלות שהתשובה עליהם היא: "כן" או 

"לא". לדוגמא: "האם זה פיל?" "האם זה רמזור?" עודדו את הילדים לשאול 
שאלות כלליות ("זה גדול?" "זה בעל חיים?" וכד'). אחרי כ-20 שאלות, גלו 

לילדים מה בתוך הקופסה.במפגש הראשון הכניסו לקופסה אפוד זוהר, וספרו 
לילדים שבמפגשים הבאים תלבשו אותו. ניתן להזמין את הילדים להביא 

למפגשים הבאים חפצים מהבית או מהגן, ולהכניסם לקופסה. בהמשך, יכול 
כל ילד להכין לעצמו קופסה אישית, ולשחק בבית עם המשפחה.  

קופסת הפלאים

כל ילד יאמר מה שמו, ומדוע הוא נקרא כך. אחרי שתקריאו את הסיפור, שאלו את הילדים למה קוראים לללה בשמה.

משחק היכרות

ְכּמֹו ְבָּכל יֹום ֲחִמיִשׁי, ַגּם ַהּיֹום ִאָמּא ַוֲאִני ָהַלְכנּו ָבֶּרֶגל ַלַגּן, ַוֲאִני ָסַפְרִתּי ֶאת ַהְמּכֹוִנּיֹות ֶשָׁעְברּו ַבְּכִּביׁש. ְכֶּשִׁהַגְּענּו 
ִלְשַׂפת ַהִמְּדָרָכה ָעַזְבִתּי ֶאת ָיָדּה ֶשׁל ִאָמּא ְוִכְמַעט ָשַׁכְחִתּי ַלֲעֹצר. ָרִאיִתי ְמכֹוִנית נֹוַסַעת ְבִּדּיּוק ְלִכּוּון ַמֲעַבר 

ַהֲחִצָיּה. ִאָמּא ָצֲעָקה, "ָנָדב!!!!"  ָעַצְרִתּי ַמָמּׁש ַעל ְשַׂפת ַהְכִּביׁש. ַהְמּכֹוִנית ָעְצָרה ְלָיִדי ַבֲּחִריַקת ְבָּלִמים. 
ֵמַהְמּכֹוִנית ָיְצָאה ִאָשּׁה ֶשִׁנְּרֲאָתה ְמבֶֹהֶלת ְוָאְמָרה, "ֶיֶלד, ִכְּמַעט ָיַרְדָתּ ַלְכִּביׁש ְבִּלי ַלֲעֹצר ּוְלַהִבּיט. ַמָזּל ֶשֹּׁלא ָקָרה 

ְכּלּום!" ִהְרַגְּשִׁתּי ְדָּמעֹות ְקַטּנֹות ָבֵּעיַנִים, ְוֹלא ָעִניִתי. ָשַׁתְקִתּי. ִאָמּא ִהִגּיָעה ֵבּיְנַתִים ְלַמֲעַבר ַהֲחִצָיּה. ִהיא ֹלא 
ָאְמָרה ְכּלּום, ַרק ֶהְחִזיָקה ֶאת ַהָיּד ֶשִׁלּי ְקָצת יֹוֵתר ָחָזק ֵמֲאֶשׁר ְבֶּדֶרְך ְכָּלל. ִאָמּא ַוֲאִני ִהַבְּטנּו ְלָכל ַהִכּּוּוִנים, ְוַרק 

ְכֶּשָׁהִיינּו ְבּטּוִחים ֶשַׁאף ְמכֹוִנית ֹלא ִמְתָקֶרֶבת, ָחִצינּו ֶאת ַהְכִּביׁש. "ָמה ָקָרה? ָשַׁכְחָתּ ֶאת ַהְכָּלִלים?" ָשֲׁאָלה ִאָמּא 
ְכֶּשִׁנְּכַנְסנּו ַלַגּן. "ֵכּן, ֹלא ַשְׂמִתּי ֵלב," ָעִניִתי. ִאָמּא ִלְטָּפה ֶאת ֹראִשׁי. ִהיא ִנְבֲהָלה ְמאֹוד, ֲאִני יֹוֵדַע. ִלְפֵני ֶשִׁנְּפַרְדִתּי 

ִמֶמָּנּה ָאַמְרִתּי, "אּוַלי ֲאִני ַאְמִציא ִסיָמן ֶשַׁיְּזִכּיר ִלי ּוְלָכל ַהְיָּלִדים ֶאת ַהְכָּלִלים, ְוֹלא ִנְשַׁכּח אֹוָתם ַאף ַפַּעם." "ַרְעיֹון 
טֹוב!" ָאְמָרה ִאָמּא, ְוָהְלָכה. "ָצִריְך ִלְזֹכּר ֶאת ָכּל ַהְכָּלִלים," ָחַשְׁבִתּי ְבִּלִבּי. "ַלֲעֹצר, ְלַהְקִשׁיב ַלּקֹולֹות, ְלַהִבּיט ְלָכל 
ַהִכּּוּוִנים, ָלֵתת ָיד ִלְמֻבָגּר – ְוַלְחצֹות ִבְּזִהירּות ּוִבְמִהירּות ֶאת ַהְכִּביׁש. ָמה ָיכֹול ְלַהְזִכּיר ָלנּו ֶאת ָכּל ַהְכָּלִלים ְבַּבת 

ַאַחת?" ּוִפְתאֹום ָיַדְעִתּי. "ְלַהְקִשׁיב... ְלַהִבּיט... ָלֵתת ָיד... ַלְחצֹות... ְלַהְקִשׁיב... ְלַהִבּיט... ֶלָלה. ֲחֵבָרה ֶשּׁקֹוְרִאים ָלּה 
ֶלָלה ַתְּזִכּיר ָלנּו ֶאת ַהְכָּלִלים. ְלַהְקִשׁיב, ְלַהִבּיט, ָלֵתת ָיד, ַלְחצֹות – ֶלָלה." ִנִסּיִתי ִליֹצר ָכּל ִמיֵני ֶללֹות. ַבּּסֹוף ָיְצָאה 

ִלי ֶלָלה ָכֹּזאת ֶשִׁמָּיּד ָאַהְבִתּי.  ַאֲחֵרי ֶשִׁהַצְּגִתּי אֹוָתּה ְלָכל ַיְלֵדי ַהַגּן ַבִּמְּפָגּׁש, ִקַפְּלִתּי אֹוָתּה ְוִהְכַנְסִתּי ַלִכּיס, ְכֵּדי 
ֶשִׁהיא ִתְּהֶיה ִאִתּי ָכּל ַהְזַּמן. ֵמָאז ֲאִני ְוָכל ַהֲחֵבִרים ַבַּגּן ֹלא ׁשֹוְכִחים ֶאת ְכָּלֵלי ַהְזִּהירּות ַבְּכִּביׁש. ְוִאם ֲאַנְחנּו 

ׁשֹוְכִחים, ֶלָלה ַמְזִכּיָרה ָלנּו.
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כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

أوراق العمل موجودة في موقع "أور يروك" – ليلى

                                                               

                                                                اسألوا األطفال:
                                                                ماذا تعلمنا ليلى؟

                                                                متى بإمكان ليلى أن تساعدنا؟ 
                                                                شددوا على الكلمات اجلديدة التي تعلمتموها من القصة: متطوعون، تطوع، 

وهكذا...

عصاة ليلى
 قصوا دوائر كرتونية. اطلبوا من األطفال رسم "ليلى" داخل هذه الدوائر )باالمكان بدال من ذلك، استخدام ملصقات دائرية 

خضراء، أو ورقتين صغيرتين(. قوموا بإلصاق الصورة على عود "بوظة"، واطلبوا من كل طفل أن يكتب اسمه عليها. 

لغز  ليلى
اسألوا أسئلة تتعلق بالقصة: يقوم األطفال برفع عيدان البوظة حني تكون اإلجابة "نعم": هل ذهب نزار مع والدته إلى الروضة؟ 

| هل ترك نزار يد أمه وركض إلى الشارع؟ | هل خافت الماما؟ )اطلبوا من األطفال أن يشرحوا لماذا( | هل بإمكان نزار أن يعبر 
الشارع مع الماما؟ | هل يتوجب على نزار والماما أن ينظرا في كل االتجاهات قبل عبور الشارع؟ | هل يجب عبور الشارع على 

ممر المشاة؟

انتبهوا ليلى من املعجون
قوموا بصناعة "ليلى" من معجون أخضر اللون، وبعدة أشكال. 

ليلى متعددة االستخدامات
جهزوا ليلى حيث ميكن استخدامها كدمية قفـّاز: قوموا بطي قطعة من اللباد 

األخضر في الوسط، ثم قوموا بقصه على شكل دائرة كبيرة قدر اإلمكان )انتبهوا 
أال تقصوا الجانب الذي يحتوي على الثنية(. قوموا بقص خيط حذاء أسود اللون إلى 

أربعة أقسام متساوية )أيدي وأرجل( وقوموا بخياطتها في داخل الجزء األمامي من 
الدائرة، وفقا للنموذج. ثم قوموا بإلصاق جزئي الدائرة ببعضهما البعض بواسطة 

الّصمغ الساخن )اتركوا في أسفل القماش مكانا مفتوحا لليد(، قوموا ايضا بإلصاق 
العينين المتحركتين والفم. باإلمكان كذلك صنع "ليلى" من كرتون مقوى )عبوة 

حبوب الصباح(، مصبوغ باللون األخضر، ألصقوا عيونا وفما ويدين ورجلين مصنوعة 
من كرتون البريستول األسود، ثم ضعوا خلف الدائرة حزاما عرضيا من البريستول لتتمكنوا من إدخال اليد فيه. 

أيلول/ العبور اآلمن
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ִחתכו בסיס של שני בקבוקים ירוקים (10 ס"מ). חברו את החלקים בעזרת סרט בידוד שחור. 
הוסיפו עיניים ופה מחייך. לתוך המכל הכניסו ִמשָאלות בנושא בטיחות בדרכים (מתאים 

לראש השנה ולימי הולדת).

ה בנושא בטיחות בדרכים לָ ִמשָאלֶ

ברכות לשנה החדשה
קפלו דף לשניים. גזרו ממנו את הדמות של ללה מכיוון הקיפול. הילדים 

יצבעו את החלק החיצוני ויציירו את ללה. בחלק הפנימי יציירו ויכתבו 
ברכות לשנה החדשה (אפשר להכין גם הזמנות למופע, סיפור אישי ועוד).

ה לָ פינת לֶ
 

הכינו פינה מיוחדת לנושא בטיחות בדרכים, קשטו את הפינה במגוון גדול 
של ללות מחומרים שונים. הוסיפו סיסמאות, תמונות ומסרים בנושא.

הילדים יושבים בשני טורים ומתמסרים בכדורי ים או כדורי טניס. 4-3 ילדים מנסים לעבור בין הטורים בלי להיפגע.כשילד 
שבחרנו מרים תמרור עצור, מפסיקים לגלגל את הכדורים, והילדים עוברים עם המתנדב בין שני הטורים.

משחק הכדורים

ספטמבר | הליכה בטוחה

מכינים עם הילדים דמויות מהסיפור על מקלות – (דף הדמויות נמצא באתר 
אור ירוק). גוזרים את הדמויות, צובעים ומדביקים על מקל שלגון.מקריאים 

שוב את הסיפור "הכירו את ללה", ומבקשים מהילדים להרים את מקל הדמות 
המתאים בכל פעם שהדמות הזו מופיעה. הציעו לילדים להמחיז את הסיפור.

מציגים את ללה

הכינו דוגמא של מסלול בטוח אל הגן. הזמינו את ההורים ליצור את המסלול 
הבטוח של ילדיהם אל הגן. ניתן לסמן מעברי חצייה ותמרורים. תוכלו להכין קלסר: 

"הדרך הבטוחה אל הגן".

הדרך אל הגן

 

במהלך המפגש הזמינו את הילדים לספר איך ללה הזכירה להם במהלך השבוע את 
הכללים. את הסיפורים הם יציירו ויכתבו במחברת ללה. המחברת תהיה מונחת 

בפינת ללה בגן. ניתן להכין לכל ילד מחברת ללה אישית.

מחברת ללה

 

ללה מחומרים שונים
הכינו ללה גדולה בצורת כרית מפרווה ירוקה או בד ירוק. מלאו אותה בבדים או באקרילן. הוסיפו לה ידיים ורגליים מבד שחור 
ממולא באקרילן, עיניים משני חצאים של כדור קלקר המודבקים על הבד, וחיוך גדול משרוך אדום. כעת ללה תוכל ללטף כל 

אחד מהילדים ולהקשיב לסיפוריהם.

ללה מחבקת ללה סרוגהללה מזיזה ידיים ורגלייםללה מפונפונים
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نعرض "ليلى"
نقوم بالتعاون مع األطفال بإعداد شخصّيات القّصة على عصّي ، )ورقة 

الشخصيات موجودة في موقع أور يروك(. نقص الشخصيات، نلونها ونلصقها
على عود "بوظة"، نقرأ مجددا قصة "تعرّفوا على ليلى"، ونطلب من األطفال 
رفع عصا الشخصية المالئمة في كل مرة تذكر فيها الشخصية، حاولوا أن 

تطلبوا من األطفال تمثيل القّصة. 

الطريق إلى الروضة
جهزوا منوذجا ملسار آمن إلى الروضة، اطلبوا من األهل بناء منوذج ملسار أبنائهم 
اآلمن إلى الروضة، باإلمكان رسم ممرات مشاة وإشارات مرور، كما بإمكانكم 

إعداد كرّاسة "الطريق اآلمن إلى الروضة". 

دفتر ليلى
اطلبوا من األطفال خالل اللقاء أن يرووا كيف ذكّرتهم ليلى خالل األسبوع بقواعد 
األمان، اطلبوا منهم أن يرسموا أو يحاولوا كتابة القصص في دفتر ليلى. يجب أن 

يكون الدفتر موجودا في مركز ليلى في الروضة، باإلمكان إعداد دفتر ليلى خاص 
وشخصي لكل طفل. 

ليلى من مواد مختلفة
قوموا بصنع "ليلى" على شكل وسادة من الفرو األخضر أو من القماش األخضر، املؤوها باألقمشة، أضيفوا لها يدين 

ورجلين من القماش األسود المملوء بمادة األكريلين، عينين من أنصاف كرات مصنوعة من مادة "الكال كار" يتم 
إلصاقهما على القماش، وفم مبتسم كبير من خيط حذاء أحمر. اآلن، بإمكان ليلى أن تداعب كل واحد من األطفال 

واالستماع إلى حكاياتهم. تهم.

     ليلى من احللويات       ليلى حترك يديها ورجليها      ليلى منسوجة              ليلى محتضنة

ليلى من الحلويات/ ليلى تحرك يديها ورجليها/ ليلى منسوجة/ ليلى محتضنة

أيلول/ العبور اآلمن

ִחתכו בסיס של שני בקבוקים ירוקים (10 ס"מ). חברו את החלקים בעזרת סרט בידוד שחור. 
הוסיפו עיניים ופה מחייך. לתוך המכל הכניסו ִמשָאלות בנושא בטיחות בדרכים (מתאים 

לראש השנה ולימי הולדת).

ה בנושא בטיחות בדרכים לָ ִמשָאלֶ

ברכות לשנה החדשה
קפלו דף לשניים. גזרו ממנו את הדמות של ללה מכיוון הקיפול. הילדים 

יצבעו את החלק החיצוני ויציירו את ללה. בחלק הפנימי יציירו ויכתבו 
ברכות לשנה החדשה (אפשר להכין גם הזמנות למופע, סיפור אישי ועוד).

ה לָ פינת לֶ
 

הכינו פינה מיוחדת לנושא בטיחות בדרכים, קשטו את הפינה במגוון גדול 
של ללות מחומרים שונים. הוסיפו סיסמאות, תמונות ומסרים בנושא.

הילדים יושבים בשני טורים ומתמסרים בכדורי ים או כדורי טניס. 4-3 ילדים מנסים לעבור בין הטורים בלי להיפגע.כשילד 
שבחרנו מרים תמרור עצור, מפסיקים לגלגל את הכדורים, והילדים עוברים עם המתנדב בין שני הטורים.

משחק הכדורים

ספטמבר | הליכה בטוחה

מכינים עם הילדים דמויות מהסיפור על מקלות – (דף הדמויות נמצא באתר 
אור ירוק). גוזרים את הדמויות, צובעים ומדביקים על מקל שלגון.מקריאים 

שוב את הסיפור "הכירו את ללה", ומבקשים מהילדים להרים את מקל הדמות 
המתאים בכל פעם שהדמות הזו מופיעה. הציעו לילדים להמחיז את הסיפור.

מציגים את ללה

הכינו דוגמא של מסלול בטוח אל הגן. הזמינו את ההורים ליצור את המסלול 
הבטוח של ילדיהם אל הגן. ניתן לסמן מעברי חצייה ותמרורים. תוכלו להכין קלסר: 

"הדרך הבטוחה אל הגן".

הדרך אל הגן

 

במהלך המפגש הזמינו את הילדים לספר איך ללה הזכירה להם במהלך השבוע את 
הכללים. את הסיפורים הם יציירו ויכתבו במחברת ללה. המחברת תהיה מונחת 

בפינת ללה בגן. ניתן להכין לכל ילד מחברת ללה אישית.

מחברת ללה

 

ללה מחומרים שונים
הכינו ללה גדולה בצורת כרית מפרווה ירוקה או בד ירוק. מלאו אותה בבדים או באקרילן. הוסיפו לה ידיים ורגליים מבד שחור 
ממולא באקרילן, עיניים משני חצאים של כדור קלקר המודבקים על הבד, וחיוך גדול משרוך אדום. כעת ללה תוכל ללטף כל 

אחד מהילדים ולהקשיב לסיפוריהם.

ללה מחבקת ללה סרוגהללה מזיזה ידיים ורגלייםללה מפונפונים

 

ספטמבר | הליכה בטוחה
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ִחתכו בסיס של שני בקבוקים ירוקים (10 ס"מ). חברו את החלקים בעזרת סרט בידוד שחור. 
הוסיפו עיניים ופה מחייך. לתוך המכל הכניסו ִמשָאלות בנושא בטיחות בדרכים (מתאים 

לראש השנה ולימי הולדת).

ה בנושא בטיחות בדרכים לָ ִמשָאלֶ

ברכות לשנה החדשה
קפלו דף לשניים. גזרו ממנו את הדמות של ללה מכיוון הקיפול. הילדים 

יצבעו את החלק החיצוני ויציירו את ללה. בחלק הפנימי יציירו ויכתבו 
ברכות לשנה החדשה (אפשר להכין גם הזמנות למופע, סיפור אישי ועוד).

ה לָ פינת לֶ
 

הכינו פינה מיוחדת לנושא בטיחות בדרכים, קשטו את הפינה במגוון גדול 
של ללות מחומרים שונים. הוסיפו סיסמאות, תמונות ומסרים בנושא.

הילדים יושבים בשני טורים ומתמסרים בכדורי ים או כדורי טניס. 4-3 ילדים מנסים לעבור בין הטורים בלי להיפגע.כשילד 
שבחרנו מרים תמרור עצור, מפסיקים לגלגל את הכדורים, והילדים עוברים עם המתנדב בין שני הטורים.

משחק הכדורים

ספטמבר | הליכה בטוחה

מכינים עם הילדים דמויות מהסיפור על מקלות – (דף הדמויות נמצא באתר 
אור ירוק). גוזרים את הדמויות, צובעים ומדביקים על מקל שלגון.מקריאים 

שוב את הסיפור "הכירו את ללה", ומבקשים מהילדים להרים את מקל הדמות 
המתאים בכל פעם שהדמות הזו מופיעה. הציעו לילדים להמחיז את הסיפור.

מציגים את ללה

הכינו דוגמא של מסלול בטוח אל הגן. הזמינו את ההורים ליצור את המסלול 
הבטוח של ילדיהם אל הגן. ניתן לסמן מעברי חצייה ותמרורים. תוכלו להכין קלסר: 

"הדרך הבטוחה אל הגן".

הדרך אל הגן

 

במהלך המפגש הזמינו את הילדים לספר איך ללה הזכירה להם במהלך השבוע את 
הכללים. את הסיפורים הם יציירו ויכתבו במחברת ללה. המחברת תהיה מונחת 

בפינת ללה בגן. ניתן להכין לכל ילד מחברת ללה אישית.

מחברת ללה

 

ללה מחומרים שונים
הכינו ללה גדולה בצורת כרית מפרווה ירוקה או בד ירוק. מלאו אותה בבדים או באקרילן. הוסיפו לה ידיים ורגליים מבד שחור 
ממולא באקרילן, עיניים משני חצאים של כדור קלקר המודבקים על הבד, וחיוך גדול משרוך אדום. כעת ללה תוכל ללטף כל 

אחד מהילדים ולהקשיב לסיפוריהם.

ללה מחבקת ללה סרוגהללה מזיזה ידיים ורגלייםללה מפונפונים
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كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

لعبة الكُرات )الطابات(
يجلس األطفال في صفني ويتناقلون كرات البحر أو كرات التنس، يحاول 3-4 أطفال املرور بني الصفني دون التعرض لإلصابة. 

عندما يقوم طفل اخترناه سلفاً برفع إشارة "قف"، يتوقف األطفال عن دحرجة الكرات، ويقوم األطفال اآلخرون مبرافقة املتطوع 
بالعبور بني الصفني. 

متنيات ليلى في موضوع األمان على الطرق
قوموا بقّص قاعدة قارورتني )10 سم(، ثم أوصلوا اجلزئني بواسطة شريط عازل أسود اللون، أضيفوا 
بعدها عينني وفما مبتسما. أدخلوا إلى القنينة مجموعة أوراق حتمل عددا من التمنيات في مجال 

األمان على الطرق )مالئم الحتفاالت رأس السنة وأعياد امليالد(.

تهاني للعام اجلديد
قوموا بطي ورقة في الوسط. ثم قصوا شخصية ليلى من الورقة من جهة الثنية. 

اطلبوا من األطفال تلوين اجلهة اخلارجية ورسم "ليلى"، أما في اجلانب الداخلي 
فبإمكانهم رسم وكتابة تهاني للعام اجلديد )باإلمكان أيضا كتابة دعوة لعرض، 

قصة شخصية، وغير ذلك(. 

مركز ليلى
ا مبوضوع األمان على الطرق، زينوا املركز بتشكيلة واسعة  جهزوا مركزًا خاصًّ

من دمى "ليلى"، أضيفوا شعارات، صورًا ورسائل حول املوضوع. 

أيلول/ العبور اآلمن
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ִחתכו בסיס של שני בקבוקים ירוקים (10 ס"מ). חברו את החלקים בעזרת סרט בידוד שחור. 
הוסיפו עיניים ופה מחייך. לתוך המכל הכניסו ִמשָאלות בנושא בטיחות בדרכים (מתאים 

לראש השנה ולימי הולדת).

ה בנושא בטיחות בדרכים לָ ִמשָאלֶ

ברכות לשנה החדשה
קפלו דף לשניים. גזרו ממנו את הדמות של ללה מכיוון הקיפול. הילדים 

יצבעו את החלק החיצוני ויציירו את ללה. בחלק הפנימי יציירו ויכתבו 
ברכות לשנה החדשה (אפשר להכין גם הזמנות למופע, סיפור אישי ועוד).

ה לָ פינת לֶ
 

הכינו פינה מיוחדת לנושא בטיחות בדרכים, קשטו את הפינה במגוון גדול 
של ללות מחומרים שונים. הוסיפו סיסמאות, תמונות ומסרים בנושא.

הילדים יושבים בשני טורים ומתמסרים בכדורי ים או כדורי טניס. 4-3 ילדים מנסים לעבור בין הטורים בלי להיפגע.כשילד 
שבחרנו מרים תמרור עצור, מפסיקים לגלגל את הכדורים, והילדים עוברים עם המתנדב בין שני הטורים.

משחק הכדורים
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מכינים עם הילדים דמויות מהסיפור על מקלות – (דף הדמויות נמצא באתר 
אור ירוק). גוזרים את הדמויות, צובעים ומדביקים על מקל שלגון.מקריאים 

שוב את הסיפור "הכירו את ללה", ומבקשים מהילדים להרים את מקל הדמות 
המתאים בכל פעם שהדמות הזו מופיעה. הציעו לילדים להמחיז את הסיפור.

מציגים את ללה

הכינו דוגמא של מסלול בטוח אל הגן. הזמינו את ההורים ליצור את המסלול 
הבטוח של ילדיהם אל הגן. ניתן לסמן מעברי חצייה ותמרורים. תוכלו להכין קלסר: 

"הדרך הבטוחה אל הגן".

הדרך אל הגן

 

במהלך המפגש הזמינו את הילדים לספר איך ללה הזכירה להם במהלך השבוע את 
הכללים. את הסיפורים הם יציירו ויכתבו במחברת ללה. המחברת תהיה מונחת 

בפינת ללה בגן. ניתן להכין לכל ילד מחברת ללה אישית.

מחברת ללה

 

ללה מחומרים שונים
הכינו ללה גדולה בצורת כרית מפרווה ירוקה או בד ירוק. מלאו אותה בבדים או באקרילן. הוסיפו לה ידיים ורגליים מבד שחור 
ממולא באקרילן, עיניים משני חצאים של כדור קלקר המודבקים על הבד, וחיוך גדול משרוך אדום. כעת ללה תוכל ללטף כל 

אחד מהילדים ולהקשיב לסיפוריהם.

ללה מחבקת ללה סרוגהללה מזיזה ידיים ורגלייםללה מפונפונים
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קפלו דף לשניים. גזרו ממנו את הדמות של ללה מכיוון הקיפול. הילדים 

יצבעו את החלק החיצוני ויציירו את ללה. בחלק הפנימי יציירו ויכתבו 
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שבחרנו מרים תמרור עצור, מפסיקים לגלגל את הכדורים, והילדים עוברים עם המתנדב בין שני הטורים.
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لعبة الكُرات )الطابات(
يجلس األطفال في صفني ويتناقلون كرات البحر أو كرات التنس، يحاول 3-4 أطفال املرور بني الصفني دون التعرض لإلصابة. 

عندما يقوم طفل اخترناه سلفاً برفع إشارة "قف"، يتوقف األطفال عن دحرجة الكرات، ويقوم األطفال اآلخرون مبرافقة املتطوع 
بالعبور بني الصفني. 

متنيات ليلى في موضوع األمان على الطرق
قوموا بقّص قاعدة قارورتني )10 سم(، ثم أوصلوا اجلزئني بواسطة شريط عازل أسود اللون، أضيفوا 
بعدها عينني وفما مبتسما. أدخلوا إلى القنينة مجموعة أوراق حتمل عددا من التمنيات في مجال 

األمان على الطرق )مالئم الحتفاالت رأس السنة وأعياد امليالد(.

تهاني للعام اجلديد
قوموا بطي ورقة في الوسط. ثم قصوا شخصية ليلى من الورقة من جهة الثنية. 

اطلبوا من األطفال تلوين اجلهة اخلارجية ورسم "ليلى"، أما في اجلانب الداخلي 
فبإمكانهم رسم وكتابة تهاني للعام اجلديد )باإلمكان أيضا كتابة دعوة لعرض، 

قصة شخصية، وغير ذلك(. 

مركز ليلى
ا مبوضوع األمان على الطرق، زينوا املركز بتشكيلة واسعة  جهزوا مركزًا خاصًّ

من دمى "ليلى"، أضيفوا شعارات، صورًا ورسائل حول املوضوع. 

أيلول/ العبور اآلمن
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