מפגש בנושא חצייה בטוחה
חשוב לדעת
ילדים עד גיל  01-9אינם מפותחים דיים ואינם מצוידים במיומנויות המאפשרות להם להתנהל באופן בטוח
לבדם בדרכים .חשיבתם מרוכזת בעצמם (אגוצנטרית) והם אינם יכולים לראות סיטואציות מנקודת המבט של
אחרים (של הנהגים ,למשל) .הילדים בשלב זה אינם מיומנים בפיצול קשב – הם יכולים להתרכז בדבר אחד
בלבד ,ולכן אינם יכולים להתמודד עם מצבי תנועה מורכבים (כמו בעת חציית כביש) .על המבוגרים להכיר
במגבלות המאפיינות ילדים צעירים ומקשות עליהם להתמודד ולהשתלב במרחב התנועה.
המסר שנעביר לילדים
 לעצור – כשמגיעים לשפת הכביש עוצרים.
 להביט – מתבוננים לכל הכיוונים.
 להקשיב – מקשיבים ,ורק כשהכביש פנוי חוצים.
 לתת יד למבוגר – ילד עד גיל  9לא חוצה כביש לבד.
עזרים:
ווסט זוהר למבוגר
 2וסטים זוהרים לילדים
משטח מעבר חציה
שיר – ללה
קופסת פלאים
ללה
פתיחה – הצגה עצמית ,שתפו את הילדים בחשיבות הנושא עבורכם ,הניחו את מעבר החציה במרכז
החדר.
פעילות פתיחה  -קופסת הפלאים
הכניסו לקופסה את הווסט הזוהר .בקשו מהילדים לגלות מה בקופסה על ידי שאלות שתשובתן "כן" או "לא".
דוגמא לשאלות :זה עשוי מפלסטלינה? אוכלים את זה? זו מכונית? וכד' .אחרי מספר שאלות ,הראו לילדים
את הווסט ,לבשו אותו ,והסבירו להם מה הקשר שלו לנושא בטיחות בדרכים.
סיפור  -הקריאו את הסיפור "הכירּו את ללה" מאת נטע סיוני
כְּמֹו ְּבכָל יֹום חֲ מישי ,גַם הַ טֹום אםָ א ו ַאֲ ני הָ ַלכְּנו ב ֶָרגֶל ַלגַן ,ו ַאֲ ני סָ פַ ְּרתי אֶ ת הַ םְּ כֹונטֹות שֶ עָ בְּרו ַבכְּביש .כְּשֶ הגַעְּ נו
לשְּ פַ ת הַ םדְּ ָרכָה עָ ַזבְּתי אֶ ת י ָדָ ה שֶ ל אםָ א ו ְּכמְּ עַ ט שָ כַחְּ תי לַעֲ צ ֹר.
ָראיתי מְּ כֹונית נֹוסַ עַ ת בְּדטוק לְּכוון מַ עֲ בַר הַ חֲ צטָה.
אםָ א צָעֲ קָ ה" ,נָדָ ב!!!!"
עָ צ ְַּרתי מַ םָ ש עַ ל שְּ פַ ת הַ כְּביש .הַ םְּ כֹונית עָ צ ְָּרה ְּלי ָדי בַחֲ ריקַ ת ְּבלָמים.
מֵ הַ םְּ כֹונית יָצְָּאה אשָ ה שֶ מ ְּראֲ תָ ה מְּ ב ֹהֶ לֶת ו ְָּאמְּ ָרה" ,יֶלֶד ,כמְּ עַ ט י ַָרדְּ ָת ַלכְּביש בְּלי ַלעֲ צ ֹר ולְּהַ ביט .מַ זָל שֶ ֹּלא קָ ָרה
כְּלום!"
ה ְּרגַשְּ תי דְּ מָ עֹות קְּ טַ מֹות בָעֵ ינַים ,ו ְֹּלא עָ ניתי .שָ ַתקְּ תי.

אםָ א הגיעָ ה בֵינְּתַ ים לְּמַ עֲ בַר הַ חֲ צטָה .היא ֹלא ָאמְּ ָרה כְּלוםַ ,רק הֶ חְּ זיקָ ה אֶ ת הַ טָד שֶ לי קְּ צָת יֹותֵ ר חָ זָק מֵ אֲ שֶ ר
בְּדֶ ֶרְך ְּכלָל.
אםָ א ו ַאֲ ני הבַטְּ נו ְּלכָל הַ כוונים ,ו ְַּרק כְּשֶ הָ יינו בְּטוחים שֶ ַאף מְּ כֹונית ֹלא מתְּ קָ ֶרבֶת ,חָ צינו אֶ ת הַ כְּביש.
"מָ ה קָ ָרה? שָ כַחְּ תָ אֶ ת הַ ְּכלָלים?" שָ אֲ לָה אםָ א כְּשֶ מ ְּכנַסְּ נו ַלגַן.
"כֵןֹ ,לא שַ מְּ תי לֵב ",עָ ניתי.
אםָ א לחְּ פָ ה אֶ ת ר ֹאשי .היא נבְּהֲ לָה מְּ אֹוד ,אֲ ני יֹודֵ עַ  .ל ְּפנֵי שֶ מ ְּפ ַרדְּ תי מםֶ מָה ָאמַ ְּרתי" ,אולַי אֲ ני ַאמְּ ציא סימָ ן
שֶ טַזְּכיר לי ו ְּלכָל הַ טְּלָדים אֶ ת הַ ְּכלָלים ,ו ְֹּלא נשְּ כַח אֹותָ ם ַאף פַ עַ ם".
ַ
"רעְּ יֹון טֹוב!" ָאמְּ ָרה אםָ א ,ו ְּהָ ְּלכָה.
"צָריְך לזְּכ ֹר אֶ ת כָל הַ ְּכלָלים ",חָ שַ בְּתי בְּלבי" .לַעֲ צ ֹר ,לְּהַ קְּ שיב לַּקֹולֹות ,לְּהַ ביט ְּלכָל הַ כוונים ,לָתֵ ת י ָד למְּ ֺבגָר –
וְּלַחְּ צֹות בזְּהירות ובמְּ הירות אֶ ת הַ כְּביש .מָ ה י ָכֹול לְּהַ זְּכיר ָלנו אֶ ת כָל הַ ְּכלָלים ְּבבַת ַאחַ ת?" ופתְּ אֹום י ָדַ עְּ תי.
ּקֹוראים לָה לֶלָה ַתזְּכיר לָנו אֶ ת
"לְּהַ קְּ שיב ...לְּהַ ביט ...לָתֵ ת י ָד ...לַחְּ צֹות ...לְ הקְ שיב ...לְ הביטֶ ...ללָה .חֲ ב ֵָרה שֶ ְּ
הַ ְּכלָלים .לְּהַ קְּ שיב ,לְּהַ ביט ,לָתֵ ת י ָדַ ,לחְּ צֹות – ֶללָה".
נןיתי ליצ ֹר כָל מינֵי לֶלֹות .בַןֹוף יָצְָּאה לי ֶללָה כָז ֹאת שֶ םטָד ָאהַ בְּתי.
ַאחֲ ֵרי שֶ ה ַצגְּתי אֹותָ ה ְּלכָל יַלְּדֵ י הַ גַן בַם ְּפגָש ,קפַ לְּתי אֹותָ ה ו ְּה ְּכנַסְּ תי לַכיס ,כְּדֵ י שֶ היא תהְּ י ֶה אתי כָל הַ זְּמַ ן.
ירה לָנו.
מֵ ָאז אֲ ני וְּכָל הַ חֲ בֵרים ַבגַן ֹלא שֹוכְּחים אֶ ת ְּכ ָללֵי הַ זְּהירות ַבכְּביש .ו ְּאם אֲ נַחְּ נו שֹוכְּחיםֶ ,ללָה מַ זְּכ ָ
שיר" :לללה שלנו יש  4עצות" (לפי מנגינת "לכובע שלי")
למדו את הילדים את השיר עם התנועות:
ַארבַע עֵ צֹות:
ְּל ֶללָה שֶ לָנו י ֵש ְּ
לְּהַ ביט( ,אצבע לכיוון העין)
לְּהַ קְּ שיב( ,אצבע לכיוון האוזן)
לָתֵ ת י ָד( ,אצבעות שלובות זו בזו)
לַחְּ צֹות( .אצבעות מתרחקות מהגוף בתנועת חצייה)
עם ֶללָה נֶחְּ צֶה אֶ ת הַ כְּביש כְּמֹו גְּדֹולים( ,תנועות הליכה עם הידיים)
כי ֶללָה שֹומֶ ֶרת עַ ל כָל הַ ְּכלָלים( .הצדעה)
חידון ללה  -שאלו את השאלות הבאות .הזמינו אותם להרים את היד כשהתשובה נכונה
 האם אמא ונדב הלכו לבית הספר ? לא האם אמא ונדב הלכו לגן? כן האם נדב עזב את היד של אמא ורץ לכביש? כן האם אמא נבהלה? (בקשו מהילדים להסביר למה). האם הנהגת נבהלה? (בקשו מהילדים להסביר למה). האם נדב המציא סימן שקוראים לו ללה? (בקשו מהילדים להסביר מה ללה מזכירה לנו). האם נדב יכול לחצות את הכביש בעצמו? האם נדב יכול לחצות את הכביש עם אמא? האם אמא יכולה לחצות את הכביש לבד? האם אפשר לחצות את הכביש בכל מקום שרוצים? -האם צריך לחצות את הכביש במעבר חצייה?

מעבר חצייה – הדגמה של חצייה בטוחה
הזמינו שני ילדים ,כל ילד ילבש ווסט זוהר .תנו להם יד ,עצרו לפני מעבר החצייה ,צעדו צעד אחד אחורה,
התבוננו לצדדים ,הקשיבו לקולות התנועה ,וכשהכביש פנוי ,חצו אותו לצד השני כשאתם ממשיכים להביט
לצדדים .כשתגיעו לצד השני הזמינו את הילדים למחוא כפיים ובחרו שני ילדים נוספים להדגמה.
אפשרות לשילוב ילדים נוספים  :נהגים על מכוניות בימבה ,רמזור למכוניות ,רמזור להולכי רגל .ילדים
שמחזיקים שלט מצויר :להביט ,להקשיב ,לתת יד ,לחצות.
תוכלו לשוחח עם הילדים על מעברי חצייה בקרבת הגן או בית הספר ,על רמזורים להולכי רגל ועל כללי
ההתנהגות מולם.
משחקים נוספים לבחירה:
איפה ללה?
בחרו ילד אחד שי ֵצא לרגע מהחדר .החביאו את ללה הבובה.
כשהילד ייכנס ,בקשו ממנו לחפש את בובת ללה.
אם הילד מתקרב למקום המחבוא ,שאר הילדים יקראו לעברו בקול "ללה ,ללה" .אם הוא מתרחק ,הם ילחשו
"ללה,ללה" .לאחר שימצא את הבובה ,יהיה עליו לציין כלל אחד שיש לשמור בדרכים.
פנטומימה
בקשו מכל ילד בתורו להדגים בפנטומימה כלל אחד שקשור לחצייה בטוחה .שאר הילדים ינחשו מהו הכלל.
פעילות סיכום במליאה
חלקו לכל הילדים מדבקה בצבעי הרמזור ,או שימו להם חותמת.
קריאת סיום" :מה אנחנו מבטיחים – להיזהר בדרכים" ,חזרו על הקריאה  3פעמים ,בכל פעם יותר חזק
הזמינו את תורני הגן לסייע לכם כשהם לובדים את האפודים הזוהרים.
קראו יחד אתם והתורנים – מה אנחנו מבטיחים? והילדים עונים – להיזהר בדרכים
פוסטר החברים מהרמזור – הראו לילדים את הפוסטר של החברים מהרמזור ,ספרו להם שללה יש עוד שני
חברים :נונו וראש ראש .בקשו מהגננת לשים את הפוסטר במקום מרכזי.
פעילות יצירה
בתום המפגש ניתן להתחלק לקבוצות
בערכה תמצאו דף פעילות לכל ילדי הגן.
אפשרויות נוספות להרחבה:


אפוד מאל-בד צהוב לכל ילד  -גזרו מלבן מאל-בד צהוב ,קפלו אותו לחצי ,וגזרו פתח עגול להכנסת
הראש .את האפודים ניתן לקשט בדמותה של ללה או בתמרור עצור .הילדים יוכלו ללכת הביתה עם
האפודים או לעשות בהם שימוש כשהם יוצאים לפעילות מחוץ לגן.



ללה שלי  -בקשו מהילדים לצייר את ללה או ליצור אותה מחומרים שונים לדוגמא :ללה מפונפונים
ירוקים  ,מפלסטלינה וכדומה

מידע נוסף ורעיונות לפעילות ניתן למצוא :באתר אור ירוק – מרכז הדרכה גני ילדים
בדף הפייסבוק  -זה"ב בגן
עזרים לגן ניתן לרכוש בחנות הבטיחות באתר אור ירוק
אתם מוזמנים לשלוח תמונות ולשתף אותנו בחוויה ,שלחו ל oryarok@oryarok.org.il

