
מחלקים לכל ילד מלבן אל-בד שחור שבמרכזו חור. הילדים יגיעו מחופשים למסרים בנושא 
בטיחות בדרכים.

מתחפשים ומעבירים מסר

מסכות של ללה

פאזל צבעוני

 

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.

מכינים פאזל שבמרכזו דמותה של ללה. מזמינים את הילדים לצבוע את החלקים בצבעים 
שונים. (דף מאויר ניתן למצוא באתר אור ירוק).
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שיר: ללה לאופניים/ מילים:נטע סילוני
ֶלָלה ֶשָׁלּנּו ְמאֹוד ַמְקִפּיָדה

ְלַהֵדּק ָמִגִנּים ְוַלְחֹבּׁש ַקְסָדּה.
ַעל ָהאֹוַפַנִּים ִנְרַכּב ִבְּזִהירּות,

ְבִּשְׂמָחה ּוְבַנַחת ְוֹלא ִבְּמִהירּות.

(לפי המנגינה של "לכובע שלי 3 פינות")

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

הורה מעשיר

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

את המשטח. (דוגמה למשטח אכילה ניתן למצוא באתר אור ירוק).

 

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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כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

نتنكّر ونوصل رسالة
قوموا بتوزيع قطع مستطيلة من اللباد األسود املثقوب من الوسط على األطفال، يجب على

األطفال أن يحضروا متنكرين على هيئة قاعدة أو رسالة تتعلق باألمن على الطرق.  

أقنعة "ليلى"

لعبة تركيب )بازل( ليلى
اصنعوا لعبة تركيب )بازل( من شخصية ليلى، ألصقوا خلف كل قطعة من قطع 

التركيب )أو اكتبوا( رموزا تتعلق باألمان على الطرق. في كل مرة تتم فيها إزالة 
قطعة من قطع التركيب، يظهر الرمز حتتها، اطلبوا من األطفال أن يقوموا 

بشرح الرمز. 

بازل ملّون
قوموا بتجهيز لعبة تركيب )بازل( في وسطها شخصية "ليلى"، اطلبوا من األطفال أن يقوموا 

بتلوين أجزاء مختلفة من اللعبة. )باإلمكان إيجاد ورقة مع رسمة ليلى في موقع "أور يروك"(. 

آذار/ الركوب اآلمن

מחלקים לכל ילד מלבן אל-בד שחור שבמרכזו חור. הילדים יגיעו מחופשים למסרים בנושא 
בטיחות בדרכים.

מתחפשים ומעבירים מסר

מסכות של ללה

פאזל צבעוני

 

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.

מכינים פאזל שבמרכזו דמותה של ללה. מזמינים את הילדים לצבוע את החלקים בצבעים 
שונים. (דף מאויר ניתן למצוא באתר אור ירוק).
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שיר: ללה לאופניים/ מילים:נטע סילוני
ֶלָלה ֶשָׁלּנּו ְמאֹוד ַמְקִפּיָדה

ְלַהֵדּק ָמִגִנּים ְוַלְחֹבּׁש ַקְסָדּה.
ַעל ָהאֹוַפַנִּים ִנְרַכּב ִבְּזִהירּות,

ְבִּשְׂמָחה ּוְבַנַחת ְוֹלא ִבְּמִהירּות.

(לפי המנגינה של "לכובע שלי 3 פינות")

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

הורה מעשיר

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

את המשטח. (דוגמה למשטח אכילה ניתן למצוא באתר אור ירוק).

 

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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כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

מחלקים לכל ילד מלבן אל-בד שחור שבמרכזו חור. הילדים יגיעו מחופשים למסרים בנושא 
בטיחות בדרכים.

מתחפשים ומעבירים מסר

מסכות של ללה

פאזל צבעוני

 

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.

מכינים פאזל שבמרכזו דמותה של ללה. מזמינים את הילדים לצבוע את החלקים בצבעים 
שונים. (דף מאויר ניתן למצוא באתר אור ירוק).
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שיר: ללה לאופניים/ מילים:נטע סילוני
ֶלָלה ֶשָׁלּנּו ְמאֹוד ַמְקִפּיָדה

ְלַהֵדּק ָמִגִנּים ְוַלְחֹבּׁש ַקְסָדּה.
ַעל ָהאֹוַפַנִּים ִנְרַכּב ִבְּזִהירּות,

ְבִּשְׂמָחה ּוְבַנַחת ְוֹלא ִבְּמִהירּות.

(לפי המנגינה של "לכובע שלי 3 פינות")

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

הורה מעשיר

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

את המשטח. (דוגמה למשטח אכילה ניתן למצוא באתר אור ירוק).

 

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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אור-ירוק
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

أغنية: ليلى ليلتنا – الدراجات الهوائية / كلمات نيطع سيلوني

صديقتنا ليلى شديدة احلرص واالهتمام

فحني تركب درّاجتها الهوائّية تسير إلى األمام

تعتمر خوذتها وتقي ركبتيها لتضمن السالم

تقود درّاجتها بحذر شديد لتأمن اخملاطر

تسير بسعادة ولطافة دون أن تسرع أو تخاطر

آباء مشاركون ومهتّمون
باإلمكان دعوة أحد أهالي األطفال إلى الروضة، ممن يقومون مبمارسة هواية ركوب الدراجات الهوائية، ليقوم بالتحدث الى 

األطفال عن هذه الهواية، ويعرض أمامهم مختلف وسائل ومستلزمات
األمان التي يستخدمها. 

قاعدة لطبق طعامي
جهزوا لكل طفل ُمسّطح لطاولة الطعام واكتبوا عليه بعض قواعد األمان على 
الطرق، قوموا بتغليف هذا املُسطح بالنايلون )البالستيك(، )باإلمكان إيجاد منوذج 

ملسطح تناول الطعام في موقع أور يروك(. 

لعبة: صح أو خطأ
اطلبوا من كل طفل اإلمساك بـ "عصاة ليلى" في يده )عود بوظة مت إلصاق صورة

 ليلى عليه، يكون الطفل قد جهزها سلفا(. يقوم األطفال برفع "عصاة ليلى"
 فقط حني تكون اإلجابة صحيحة: 

    في كل مرة نركب الدراجة الهوائية، يجب اعتمار اخلوذة الواقية. 
    مسارات الدراجات الهوائية هي مكان آمن لركوب الدراجات الهوائية. 

    يجب ربط خيط احلذاء قبل البدء بركوب الدراجة. 
    مسموح أن منسك باملوّجه )املقود( بيد واحدة فقط. 

    مسموح أن نقوم بإركاب أطفال آخرين على الدراجة. 

نيسان/ الركوب اآلمن

39 |
كل الحقوق محفوظة لجمعية "أور- يروك"



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.)

משחק דמיון

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

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.

ה לָ פינת לֶ
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.

אפריל | רכיבה בטוחה

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.)

משחק דומינו

בול ללה
גוזרים במספרי זיגזג שוליים של נייר קרטון, צובעים את הדמות של ללה, ומדביקים אותה 

במרכז הדף. מדביקים את הטקסטים הנוספים. רושמים את עלות הבול. מניילנים.
הערה: אפשר להכין בולים נוספים הקשורים לנושא בטיחות בדרכים או לאֵתר בולים 

בנושא בטיחות בדרכים שהונפקו במדינות שונות בעולם.  
colnect.com :מידע נוסף ניתן למצוא באתר

מתחלקים לקבוצות. כל קבוצה מתכננת דגל לנושא בטיחות בדרכים ומציגה את התוצר בפני כולם. ניתן לערוך בחירות ולבחור 
את דגל הבטיחות של הגן. אפשרות נוספת : כל ילד מקבל מקל ועליו מוצמד דף ריק, ויחד עם המשפחה הוא יוצר את דגל 

הבטיחות בדרכים. אפשר להציג תערוכה של דגלים.
 

דגל
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אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

لعبة "اخليال"
يجب على األطفال إكمال اجلمل التالية:

دراجتي الهوائية تشبه الـ....... بإمكان دراجتي الهوائية أن تأخذني إلى .......... لو كان باستطاعتي، لركبت دراجتي حتى...... 
باإلمكان الذهاب مع اخلوذة الواقية إلى......... كم كنت أود لو أن لدي دراجة هوائية تبدو مثل......... )باإلمكان أن تطلبوا من 

األطفال رسم دراجة هوائية مميزة(. 

خوذة مزينة
لونوا كرة مصنوعة من مادة "الكال كار" باللون األخضر، ثم أوقفوها على عصي 

صغيرة أو أعواد الشي اخلشبية، أضيفوا لها وجها ويدين مصنوعتني من األسالك 
امللونة، اطلبوا من األطفال تصميم خوذة واقية من مختلف املواد، ثم ألصقوا اخلوذة 

التي جهزمتوها على الرأس. 

أغنية الهاتف
حتدثوا مع األطفال عن كلمة "مسؤولية": ما هي املسؤولية؟ ما هي مسؤوليتنا كأطفال؟ من املهم التطرق إلى أن كل واحد
من املوجودين مسؤول عن احلفاظ على قواعد األمان، وكذلك عن تذكير اآلخرين بأهمية احلفاظ على القواعد. )قوموا باختيار

أحد األطفال، على أن يقوم بقية األطفال مبناداته معا(. 
كل األطفال: يا......

يردّ الطفل: ينادونني باسمي
كل األطفال: يا......

يرد الطفل: ينادونني ثانية
كل األطفال: اعتمر/ي اخلوذة فورا

يرد الطفل: يجب علينا تذكير ........ أيضا )يذكر اسما آخر(.
ثم يبدؤون من جديد مع اسم الطفل الذي قام باختياره. 

 .

مركز ليلى
اعطوا لكل طفل صورة ليلى، واطلبوا منه أن يرسم لها خوذة على رأسها، باإلمكان إضافة جملة: "خوذة برأس هادئ". باإلمكان 

تزيني اخلوذة املوجودة في موقع "أور يروك" مبختلف األلوان، باإلمكان أيضا إحضار خوذة قدمية وتزيينها بشكل جماعي.  

نيسان/ الركوب اآلمن

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.)

משחק דמיון

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

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.

ה לָ פינת לֶ
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.

אפריל | רכיבה בטוחה

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.)

משחק דומינו

בול ללה
גוזרים במספרי זיגזג שוליים של נייר קרטון, צובעים את הדמות של ללה, ומדביקים אותה 

במרכז הדף. מדביקים את הטקסטים הנוספים. רושמים את עלות הבול. מניילנים.
הערה: אפשר להכין בולים נוספים הקשורים לנושא בטיחות בדרכים או לאֵתר בולים 

בנושא בטיחות בדרכים שהונפקו במדינות שונות בעולם.  
colnect.com :מידע נוסף ניתן למצוא באתר

מתחלקים לקבוצות. כל קבוצה מתכננת דגל לנושא בטיחות בדרכים ומציגה את התוצר בפני כולם. ניתן לערוך בחירות ולבחור 
את דגל הבטיחות של הגן. אפשרות נוספת : כל ילד מקבל מקל ועליו מוצמד דף ריק, ויחד עם המשפחה הוא יוצר את דגל 

הבטיחות בדרכים. אפשר להציג תערוכה של דגלים.
 

דגל

אפריל| רכיבה בטוחה

| 40
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

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.)

משחק דמיון

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

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.

ה לָ פינת לֶ
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.

אפריל | רכיבה בטוחה

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.)

משחק דומינו

בול ללה
גוזרים במספרי זיגזג שוליים של נייר קרטון, צובעים את הדמות של ללה, ומדביקים אותה 

במרכז הדף. מדביקים את הטקסטים הנוספים. רושמים את עלות הבול. מניילנים.
הערה: אפשר להכין בולים נוספים הקשורים לנושא בטיחות בדרכים או לאֵתר בולים 

בנושא בטיחות בדרכים שהונפקו במדינות שונות בעולם.  
colnect.com :מידע נוסף ניתן למצוא באתר

מתחלקים לקבוצות. כל קבוצה מתכננת דגל לנושא בטיחות בדרכים ומציגה את התוצר בפני כולם. ניתן לערוך בחירות ולבחור 
את דגל הבטיחות של הגן. אפשרות נוספת : כל ילד מקבל מקל ועליו מוצמד דף ריק, ויחד עם המשפחה הוא יוצר את דגל 

הבטיחות בדרכים. אפשר להציג תערוכה של דגלים.
 

דגל

אפריל| רכיבה בטוחה

41 |
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

41 |
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

لعبة الدومينو
التجهيز: قوموا بتقسيم أوراق اللعب )بطاقات( إلى قسمني )دون قّصها(، 
وألصقوا على كل نصف منها ملصقة تتعلق باألمان على الطرق. طريقة 

اللعب: أعطوا لكل العب 8 بطاقات، افتتحوا اللعبة بوضع بطاقة، يجب على 
كل مشترك بدوره أن يضع قرب إحدى البطاقات املعروضة، بطاقة مماثلة لها 

من بني البطاقات التي معه. إذا لم تكن لديه بطاقة مالئمة، بإمكانه سحب 
بطاقة جديدة من "الصندوق". )باإلمكان استخدام ملصقات "مطبعة عيريت" 

اخلاصة باألمان على الطرق(. 

طابع "ليلى" البريدي
بواسطة مقص ُمسّن )زيج زاج(، قوموا بقص أطراف قطعة من الكرتون، ثم لونوا 

شخصية ليلى وألصقوها وسط قطعة الكرتون، بعد ذلك قوموا بإلصاق النصو ص 
اإلضافية، اكتبوا "سعر الطابع" وغلفوه بالنايلون. مالحظة: باإلمكان صنع طوابع 

بريدية أخرى تتعلق مبوضوع األمان على الطرق، أو البحث عن طوابع بريدية تتعلق 
باألمان على الطرق، مت إصدارها في دول أخرى من العالم. باإلمكان إيجاد املزيد من 

colnect.com :املعلومات على املوقع

َعلم
قسموا األطفال إلى مجموعات، تقوم كل مجموعة بتصميم َعَلم يتعلق مبوضوع األمان على الطرق، وتعرضه أمام اجلميع، 

باإلمكان إجراء مسابقة الختيار أجمل "علم أمان" في الروضة. 
إمكانية أخرى: أعطوا لكل طفل عصا ملصق بطرفها ورقة بيضاء فارغة، على أن يقوم -بالتعاون مع عائلته - بتصميم علم 

األمان على الطرق، باإلمكان القيام بعرض األعالم في معرض.  

نيسان/ الركوب اآلمن

| 40
كل الحقوق محفوظة لجمعية "أور- يروك"



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.)

משחק דמיון

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

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.

ה לָ פינת לֶ
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.

אפריל | רכיבה בטוחה

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.)

משחק דומינו

בול ללה
גוזרים במספרי זיגזג שוליים של נייר קרטון, צובעים את הדמות של ללה, ומדביקים אותה 

במרכז הדף. מדביקים את הטקסטים הנוספים. רושמים את עלות הבול. מניילנים.
הערה: אפשר להכין בולים נוספים הקשורים לנושא בטיחות בדרכים או לאֵתר בולים 

בנושא בטיחות בדרכים שהונפקו במדינות שונות בעולם.  
colnect.com :מידע נוסף ניתן למצוא באתר

מתחלקים לקבוצות. כל קבוצה מתכננת דגל לנושא בטיחות בדרכים ומציגה את התוצר בפני כולם. ניתן לערוך בחירות ולבחור 
את דגל הבטיחות של הגן. אפשרות נוספת : כל ילד מקבל מקל ועליו מוצמד דף ריק, ויחד עם המשפחה הוא יוצר את דגל 

הבטיחות בדרכים. אפשר להציג תערוכה של דגלים.
 

דגל

אפריל| רכיבה בטוחה

| 40
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

| 40
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

لعبة "اخليال"
يجب على األطفال إكمال اجلمل التالية:

دراجتي الهوائية تشبه الـ....... بإمكان دراجتي الهوائية أن تأخذني إلى .......... لو كان باستطاعتي، لركبت دراجتي حتى...... 
باإلمكان الذهاب مع اخلوذة الواقية إلى......... كم كنت أود لو أن لدي دراجة هوائية تبدو مثل......... )باإلمكان أن تطلبوا من 

األطفال رسم دراجة هوائية مميزة(. 

خوذة مزينة
لونوا كرة مصنوعة من مادة "الكال كار" باللون األخضر، ثم أوقفوها على عصي 

صغيرة أو أعواد الشي اخلشبية، أضيفوا لها وجها ويدين مصنوعتني من األسالك 
امللونة، اطلبوا من األطفال تصميم خوذة واقية من مختلف املواد، ثم ألصقوا اخلوذة 

التي جهزمتوها على الرأس. 

أغنية الهاتف
حتدثوا مع األطفال عن كلمة "مسؤولية": ما هي املسؤولية؟ ما هي مسؤوليتنا كأطفال؟ من املهم التطرق إلى أن كل واحد
من املوجودين مسؤول عن احلفاظ على قواعد األمان، وكذلك عن تذكير اآلخرين بأهمية احلفاظ على القواعد. )قوموا باختيار

أحد األطفال، على أن يقوم بقية األطفال مبناداته معا(. 
كل األطفال: يا......

يردّ الطفل: ينادونني باسمي
كل األطفال: يا......

يرد الطفل: ينادونني ثانية
كل األطفال: اعتمر/ي اخلوذة فورا

يرد الطفل: يجب علينا تذكير ........ أيضا )يذكر اسما آخر(.
ثم يبدؤون من جديد مع اسم الطفل الذي قام باختياره. 

 .

مركز ليلى
اعطوا لكل طفل صورة ليلى، واطلبوا منه أن يرسم لها خوذة على رأسها، باإلمكان إضافة جملة: "خوذة برأس هادئ". باإلمكان 

تزيني اخلوذة املوجودة في موقع "أور يروك" مبختلف األلوان، باإلمكان أيضا إحضار خوذة قدمية وتزيينها بشكل جماعي.  

نيسان/ الركوب اآلمن

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.)

משחק דמיון

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

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.

ה לָ פינת לֶ
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.

אפריל | רכיבה בטוחה

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.)

משחק דומינו

בול ללה
גוזרים במספרי זיגזג שוליים של נייר קרטון, צובעים את הדמות של ללה, ומדביקים אותה 

במרכז הדף. מדביקים את הטקסטים הנוספים. רושמים את עלות הבול. מניילנים.
הערה: אפשר להכין בולים נוספים הקשורים לנושא בטיחות בדרכים או לאֵתר בולים 

בנושא בטיחות בדרכים שהונפקו במדינות שונות בעולם.  
colnect.com :מידע נוסף ניתן למצוא באתר

מתחלקים לקבוצות. כל קבוצה מתכננת דגל לנושא בטיחות בדרכים ומציגה את התוצר בפני כולם. ניתן לערוך בחירות ולבחור 
את דגל הבטיחות של הגן. אפשרות נוספת : כל ילד מקבל מקל ועליו מוצמד דף ריק, ויחד עם המשפחה הוא יוצר את דגל 

הבטיחות בדרכים. אפשר להציג תערוכה של דגלים.
 

דגל
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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.)

משחק דמיון

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

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.

ה לָ פינת לֶ
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.
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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.)

משחק דומינו

בול ללה
גוזרים במספרי זיגזג שוליים של נייר קרטון, צובעים את הדמות של ללה, ומדביקים אותה 

במרכז הדף. מדביקים את הטקסטים הנוספים. רושמים את עלות הבול. מניילנים.
הערה: אפשר להכין בולים נוספים הקשורים לנושא בטיחות בדרכים או לאֵתר בולים 

בנושא בטיחות בדרכים שהונפקו במדינות שונות בעולם.  
colnect.com :מידע נוסף ניתן למצוא באתר

מתחלקים לקבוצות. כל קבוצה מתכננת דגל לנושא בטיחות בדרכים ומציגה את התוצר בפני כולם. ניתן לערוך בחירות ולבחור 
את דגל הבטיחות של הגן. אפשרות נוספת : כל ילד מקבל מקל ועליו מוצמד דף ריק, ויחד עם המשפחה הוא יוצר את דגל 

הבטיחות בדרכים. אפשר להציג תערוכה של דגלים.
 

דגל
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אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

لعبة الدومينو
التجهيز: قوموا بتقسيم أوراق اللعب )بطاقات( إلى قسمني )دون قّصها(، 
وألصقوا على كل نصف منها ملصقة تتعلق باألمان على الطرق. طريقة 

اللعب: أعطوا لكل العب 8 بطاقات، افتتحوا اللعبة بوضع بطاقة، يجب على 
كل مشترك بدوره أن يضع قرب إحدى البطاقات املعروضة، بطاقة مماثلة لها 

من بني البطاقات التي معه. إذا لم تكن لديه بطاقة مالئمة، بإمكانه سحب 
بطاقة جديدة من "الصندوق". )باإلمكان استخدام ملصقات "مطبعة عيريت" 

اخلاصة باألمان على الطرق(. 

طابع "ليلى" البريدي
بواسطة مقص ُمسّن )زيج زاج(، قوموا بقص أطراف قطعة من الكرتون، ثم لونوا 

شخصية ليلى وألصقوها وسط قطعة الكرتون، بعد ذلك قوموا بإلصاق النصو ص 
اإلضافية، اكتبوا "سعر الطابع" وغلفوه بالنايلون. مالحظة: باإلمكان صنع طوابع 

بريدية أخرى تتعلق مبوضوع األمان على الطرق، أو البحث عن طوابع بريدية تتعلق 
باألمان على الطرق، مت إصدارها في دول أخرى من العالم. باإلمكان إيجاد املزيد من 

colnect.com :املعلومات على املوقع

َعلم
قسموا األطفال إلى مجموعات، تقوم كل مجموعة بتصميم َعَلم يتعلق مبوضوع األمان على الطرق، وتعرضه أمام اجلميع، 

باإلمكان إجراء مسابقة الختيار أجمل "علم أمان" في الروضة. 
إمكانية أخرى: أعطوا لكل طفل عصا ملصق بطرفها ورقة بيضاء فارغة، على أن يقوم -بالتعاون مع عائلته - بتصميم علم 

األمان على الطرق، باإلمكان القيام بعرض األعالم في معرض.  

نيسان/ الركوب اآلمن
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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 מסכמת עם הורים בנושא רכיבה בטוחה

הגדה של ללה
מכינים לכל ילד הגדה ובה מציינים את כללי הבטיחות בדרכים.  

אפשר להתייחס לארבעת הבנים בהקשר של שמירה על הכללים.

הגדה
של
פסח

מכינים רבוע אלבד לבן ומעטרים אותו בדמות של ללה, 
מוסיפים: "חג פסח בטוח".

כיסוי למצות

מאי | משחק במקום בטוחאפריל | רכיבה בטוחה

קופסת הפלאים:
מקשטים קופסת נעליים ומכניסים לתוכה: 

מדליה, תמונה של מגלשה/ נדנדה/ מגרש משחקים או כדור בתוך שקית.

הילדים ינסו לנחש מה מסתתר בקופסה ואיך זה קשור לבטיחות בדרכים.
משוחחים: איפה ביישוב כדאי לשחק בכדור? איזה מקום בטוח ואיזה מקום מסוכן?

שירים: 
ללה בשעות הפנאי/ מילים:נטע סילוני

ֶלָלה ֶשָׁלּנּו רֹוָצה ְלַהְדִגּיׁש:
ְלַשֵׂחק ַבִּמְּגָרׁש ְוֹלא ַעל ַהְכִּביׁש.

ַהַכּּדּור ְבַּשִׂקּית ְוֹלא ַבָּיּד,
ֹלא חֹוִצים ֶאת ַהְכִּביׁש ְלַבד.

 לא משחקים בין מכוניות חונות
 ֹלא ְמַשֲׂחִקים ֵבּין ְמכֹוִנּיֹות חֹונֹות  2

ִכּי ִמָשּׁם ִאי ֶאְפָשׁר ִלְראֹות 
 ֹלא ְמַשֲׂחִקים ֵבּין ְמכֹוִנּיֹות חֹונֹות
ִכּי ַהַנָּהג ֶאְתֶכם ֹלא ָיכֹול ִלְראֹות.

(טופחים על הברכיים, מתחילים בקול שקט ולאט לאט מגבירים את הקול.) 

(לפי מנגינת ”לכובע שלי“)

מילים:עמוס ברזל

רגע בחיים
ֹלא ָרִצים ַאֲחֵרי ַכּּדּור

ְכֶּשׁהּוא ִמְתַגְּלֵגּל ַלְכִּביׁש.
ֹלא רֹוְדִפים ַאֲחֵרי ָבּלֹון
ַגּם ִאם ָיעּוף ַלְכִּביׁש.

מּוָטב ְלַאֵבּד ֶרַגע ַבַּחִיּים
ֵמַחִיּים ְבֶּרַגע.

ְכֶּשּׁיֹוְצִאים ְלַשֵׂחק ְבַּכּדּור
לֹוְקִחים ֶאת ַהַכּּדּור ְבַּסל

ׁשֹוְמִרים ָעָליו ָחָזק
ֶזה ָבּטּוַח ְוֶזה ַגּם ַקל.

מתוך הדיסק – "בטיחות בדרכים כדרך חיים". 
ניתן לרכוש אצל עמוס ברזל 052-2538297 

2

  עמוס ברזל

2

רקע
הימים מתארכים, והילדים משחקים מחוץ לבית, בחצרות ובמגרש המשחקים. תאונות רבות מתרחשות בזמן משחק. ילדים 
נפגעים כשהם משחקים מאחורי מכוניות חונות או כשהם רצים אחרי הכדור לכביש. חשוב להזכיר לילדים מהם המקומות 

הבטוחים למשחק, היכן מתאים לרכוב על אופניים או לשחק בכדור, ומה עושים אם הכדור מתגלגל לכיוון הכביש.
בכל שנה נפגעים ילדים צעירים ב"תאונות חצר" – תאונות שבהן רכב יוצא מחניה (בדרך כלל בנסיעה לאחור) ואיננו מבחין 

בילד קטן הנמצא מאחורי הרכב. לכן על הילדים לשחק רק במגרשי משחקים או בגינות ציבוריות. אין לשחק בקרבת הכביש 
או באזורי חניית כלי רכב.
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فعالية إجمالّية مع األهل، في موضوع الركوب اآلمن
قبل بدء الفعالية: نّسقوا موعدا مالئما )صباح يوم مالئم/ قبل انتهاء الدوام بساعة، 

أو ساعات ما بعد الظهر(، اطلبوا من األهل احلضور إلى الروضة مع دراجات األطفال، 
قوموا بترتيب ساحة الروضة على شكل مسار منظم للركوب، وبه ثالث محطات. 

نصيحة خالل اللقاء: من املستحسن أن يقوم األطفال بتعليم األهل أغنية "ليلى - 
الدراجة الهوائية". جهزوا - بالتعاون مع األطفال- مفاجأة داخل صندوق العجب، يقوم 
األطفال بسرد قواعد الركوب اآلمن التي يعرفونها، قوموا بإجراء احتفال حصول على 

"رخصة السائق احلذر": 

احملطة األولى
يحصل كل طفل على شهادة تشبه رخصة السواقة، وفيها مكان لكتابة االسم، العنوان، والتوقيع )أو بصمة اإلصبع(، 

باإلمكان جتهيزها سلفا مع صورة الطفل.

احملطة الثانية - استبانة اسئلة
يتم سؤال األطفال عن قواعد األمان على الطرق، مثل امتحان السواقة النظري )التيئوريا(: ما هي وسائل األمان الالزمة للركوب 

على الدراجة؟ أين مسموح لنا ركوب الدراجة؟ هل مسموح إركاب أطفال آخرين على الدراجة؟

احملطة الثالثة - اختبار السواقة
يقوم كل طفل بالركوب على وسيلة التنقل اخلاصة به )الدراجة( في املسار احملدد، وهو يعتمر اخلوذة والواقيات. 

في النهاية:
يتم توزيع شهادات "سائق حذر، وفق طقوس االحتفال، )انظروا موقع أور يروك(، قوموا بتوثيق الفعالية في لوحة األهل وفي 

الدوسية اجلوالة. 

نيسان/ الركوب اآلمن

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 מסכמת עם הורים בנושא רכיבה בטוחה

הגדה של ללה
מכינים לכל ילד הגדה ובה מציינים את כללי הבטיחות בדרכים.  

אפשר להתייחס לארבעת הבנים בהקשר של שמירה על הכללים.

הגדה
של
פסח

מכינים רבוע אלבד לבן ומעטרים אותו בדמות של ללה, 
מוסיפים: "חג פסח בטוח".

כיסוי למצות

מאי | משחק במקום בטוחאפריל | רכיבה בטוחה

קופסת הפלאים:
מקשטים קופסת נעליים ומכניסים לתוכה: 

מדליה, תמונה של מגלשה/ נדנדה/ מגרש משחקים או כדור בתוך שקית.

הילדים ינסו לנחש מה מסתתר בקופסה ואיך זה קשור לבטיחות בדרכים.
משוחחים: איפה ביישוב כדאי לשחק בכדור? איזה מקום בטוח ואיזה מקום מסוכן?

שירים: 
ללה בשעות הפנאי/ מילים:נטע סילוני

ֶלָלה ֶשָׁלּנּו רֹוָצה ְלַהְדִגּיׁש:
ְלַשֵׂחק ַבִּמְּגָרׁש ְוֹלא ַעל ַהְכִּביׁש.

ַהַכּּדּור ְבַּשִׂקּית ְוֹלא ַבָּיּד,
ֹלא חֹוִצים ֶאת ַהְכִּביׁש ְלַבד.

 לא משחקים בין מכוניות חונות
 ֹלא ְמַשֲׂחִקים ֵבּין ְמכֹוִנּיֹות חֹונֹות  2

ִכּי ִמָשּׁם ִאי ֶאְפָשׁר ִלְראֹות 
 ֹלא ְמַשֲׂחִקים ֵבּין ְמכֹוִנּיֹות חֹונֹות
ִכּי ַהַנָּהג ֶאְתֶכם ֹלא ָיכֹול ִלְראֹות.

(טופחים על הברכיים, מתחילים בקול שקט ולאט לאט מגבירים את הקול.) 

(לפי מנגינת ”לכובע שלי“)

מילים:עמוס ברזל

רגע בחיים
ֹלא ָרִצים ַאֲחֵרי ַכּּדּור

ְכֶּשׁהּוא ִמְתַגְּלֵגּל ַלְכִּביׁש.
ֹלא רֹוְדִפים ַאֲחֵרי ָבּלֹון
ַגּם ִאם ָיעּוף ַלְכִּביׁש.

מּוָטב ְלַאֵבּד ֶרַגע ַבַּחִיּים
ֵמַחִיּים ְבֶּרַגע.

ְכֶּשּׁיֹוְצִאים ְלַשֵׂחק ְבַּכּדּור
לֹוְקִחים ֶאת ַהַכּּדּור ְבַּסל

ׁשֹוְמִרים ָעָליו ָחָזק
ֶזה ָבּטּוַח ְוֶזה ַגּם ַקל.

מתוך הדיסק – "בטיחות בדרכים כדרך חיים". 
ניתן לרכוש אצל עמוס ברזל 052-2538297 

2

  עמוס ברזל

2

רקע
הימים מתארכים, והילדים משחקים מחוץ לבית, בחצרות ובמגרש המשחקים. תאונות רבות מתרחשות בזמן משחק. ילדים 
נפגעים כשהם משחקים מאחורי מכוניות חונות או כשהם רצים אחרי הכדור לכביש. חשוב להזכיר לילדים מהם המקומות 

הבטוחים למשחק, היכן מתאים לרכוב על אופניים או לשחק בכדור, ומה עושים אם הכדור מתגלגל לכיוון הכביש.
בכל שנה נפגעים ילדים צעירים ב"תאונות חצר" – תאונות שבהן רכב יוצא מחניה (בדרך כלל בנסיעה לאחור) ואיננו מבחין 

בילד קטן הנמצא מאחורי הרכב. לכן על הילדים לשחק רק במגרשי משחקים או בגינות ציבוריות. אין לשחק בקרבת הכביש 
או באזורי חניית כלי רכב.
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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 מסכמת עם הורים בנושא רכיבה בטוחה

הגדה של ללה
מכינים לכל ילד הגדה ובה מציינים את כללי הבטיחות בדרכים.  

אפשר להתייחס לארבעת הבנים בהקשר של שמירה על הכללים.

הגדה
של
פסח

מכינים רבוע אלבד לבן ומעטרים אותו בדמות של ללה, 
מוסיפים: "חג פסח בטוח".

כיסוי למצות

מאי | משחק במקום בטוחאפריל | רכיבה בטוחה

קופסת הפלאים:
מקשטים קופסת נעליים ומכניסים לתוכה: 

מדליה, תמונה של מגלשה/ נדנדה/ מגרש משחקים או כדור בתוך שקית.

הילדים ינסו לנחש מה מסתתר בקופסה ואיך זה קשור לבטיחות בדרכים.
משוחחים: איפה ביישוב כדאי לשחק בכדור? איזה מקום בטוח ואיזה מקום מסוכן?

שירים: 
ללה בשעות הפנאי/ מילים:נטע סילוני

ֶלָלה ֶשָׁלּנּו רֹוָצה ְלַהְדִגּיׁש:
ְלַשֵׂחק ַבִּמְּגָרׁש ְוֹלא ַעל ַהְכִּביׁש.

ַהַכּּדּור ְבַּשִׂקּית ְוֹלא ַבָּיּד,
ֹלא חֹוִצים ֶאת ַהְכִּביׁש ְלַבד.

 לא משחקים בין מכוניות חונות
 ֹלא ְמַשֲׂחִקים ֵבּין ְמכֹוִנּיֹות חֹונֹות  2

ִכּי ִמָשּׁם ִאי ֶאְפָשׁר ִלְראֹות 
 ֹלא ְמַשֲׂחִקים ֵבּין ְמכֹוִנּיֹות חֹונֹות
ִכּי ַהַנָּהג ֶאְתֶכם ֹלא ָיכֹול ִלְראֹות.

(טופחים על הברכיים, מתחילים בקול שקט ולאט לאט מגבירים את הקול.) 

(לפי מנגינת ”לכובע שלי“)

מילים:עמוס ברזל

רגע בחיים
ֹלא ָרִצים ַאֲחֵרי ַכּּדּור

ְכֶּשׁהּוא ִמְתַגְּלֵגּל ַלְכִּביׁש.
ֹלא רֹוְדִפים ַאֲחֵרי ָבּלֹון
ַגּם ִאם ָיעּוף ַלְכִּביׁש.

מּוָטב ְלַאֵבּד ֶרַגע ַבַּחִיּים
ֵמַחִיּים ְבֶּרַגע.

ְכֶּשּׁיֹוְצִאים ְלַשֵׂחק ְבַּכּדּור
לֹוְקִחים ֶאת ַהַכּּדּור ְבַּסל

ׁשֹוְמִרים ָעָליו ָחָזק
ֶזה ָבּטּוַח ְוֶזה ַגּם ַקל.

מתוך הדיסק – "בטיחות בדרכים כדרך חיים". 
ניתן לרכוש אצל עמוס ברזל 052-2538297 

2

  עמוס ברזל

2

רקע
הימים מתארכים, והילדים משחקים מחוץ לבית, בחצרות ובמגרש המשחקים. תאונות רבות מתרחשות בזמן משחק. ילדים 
נפגעים כשהם משחקים מאחורי מכוניות חונות או כשהם רצים אחרי הכדור לכביש. חשוב להזכיר לילדים מהם המקומות 

הבטוחים למשחק, היכן מתאים לרכוב על אופניים או לשחק בכדור, ומה עושים אם הכדור מתגלגל לכיוון הכביש.
בכל שנה נפגעים ילדים צעירים ב"תאונות חצר" – תאונות שבהן רכב יוצא מחניה (בדרך כלל בנסיעה לאחור) ואיננו מבחין 

בילד קטן הנמצא מאחורי הרכב. לכן על הילדים לשחק רק במגרשי משחקים או בגינות ציבוריות. אין לשחק בקרבת הכביש 
או באזורי חניית כלי רכב.
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كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

خلفية
بدأت األيام وساعات النهار تطول، واألطفال يلعبون خارج املنزل، في الساحات وفي املالعب. لكن الكثير من احلوادث تقع خالل 

وقت اللعب، اذ يتعرض األطفال لإلصابة حني يلعبون خلف السيارات الراكنة املتوقفة أو حني يركضون خلف الكرة إلى الشارع. 
من املهم تذكير األطفال باألماكن اآلمنة للعب، وأين باإلمكان ركوب الدراجات الهوائية أو اللعب بالكرة، وما عليهم القيام به 

إذا تدحرجت الكرة باجتاه الشارع. في كل عام، يصاب األطفال الصغار "بحوادث الساحات املنزلية"، وهي احلوادث التي تقع 
عندما حتاول املركبة اخلروج من موقفها )عادة من خالل السفر إلى اخللف(، وال يالحظ سائقها وجود طفل صغير خلف املركبة، 

لذلك يجب على األطفال اللعب فقط في املالعب اخلاصة أو في احلدائق العامة، وال يجوز اللعب بالقرب من الشارع أو في 

أماكن توقف املركبات. 
 .

أغنيات

ليلى في أوقات الفراغ  / كلمات: نيطغ سيلوني
ليلى تريد أن تقول للسامع: 

نلعب في امللعب وليس في الشارع. 
الكرة في الكيس وليس باليد 

وال نعبر الشارع دون مرافقة أحد. 

ال نلعب بني السيارات املتوقفة  / كلمات عاموس برزيل
       ال نلعب بني السيارات املتوقفة 2X أل ألننا ال نستطيع أن نراها  
  ال نلعب بني السيارات املتوقفة 2X ألن السائق ال يستطيع أن يرانا

           )يقوم األطفال بالقرع على أرجلهم خالل ترديد األغنية، 
نبدأ بصوت هادئ في القسم األول من األغنية، وفي القسم الثاني نرفع صوتنا(.

صندوق العجب: 
قوموا بتزيني صندوق كرتوني فارغ، وأدخلوا إليه: ميدالية، صورة زحلقية )ُسحسلية( أو 
لعبة التوازن/ ملعب أو حتى كرة داخل كيس، اطلبوا من األطفال أن يحاولوا تخمني ما 

في الصندوق، وما هي عالقته باألمان على الطرق. 

بعدها حتدثوا معهم: أين بإمكاننا اللعب بالكرة؟ ما هي األماكن اآلمنة وما هي
 األماكن اخلطيرة؟ 

حلظة من احلياة
عاموس برزيل

ال نركض خلف الكرة
حني تتدحرج إلى الشارع

ال نالحق البالون
إذا طار نحو الشارع 

أن نضّيع من عمرنا حلظة
آفضل من ان نضيع عمرنا في حلظة

حني نخرج للعب بالكرة
نضع الكرة في السّلة
ونحافظ عليها جّيدا 
كي ال تسقط فجأة

هذا الشرط  أمر أكيد 
وليس صعًبا بل مفيد

باإلمكان شراؤه من عاموس بارزيل: 
052- 2538297

أيار/ اللعب في مكان آمن
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