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משחק
במקום בטוח

אתם מוזמנים לבחור את הפעילויות שמתאימות לכם, בהתאם לתוכנית העבודה בגן. 
נשמח אם תשלחו לנו תמונות ורעיונות כדי שנוסיף לעיתון הבא.

       מידע נוסף, שירים וסרטים תוכלו למצוא באתר אור ירוק
www.oryarok.org.il                               

                                        

מ“קול הלב“
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.

בחומר המצורף תמצאו פעילויות המבוססות על רעיונות שהופעלו על ידי מתנדבי תוכנית זה"ב 
בגן – גמלאים מתנדבים בגני הילדים. במרכז התוכנית נמצאת ֶלָלה – הדמות שמזכירה לנו את 

כללי הבטיחות בדרכים.

למה ֶלָלה?  כי כל  הפעולות שיש לעשות כדי להקפיד על כללי הבטיחות בדרכים מתחילות  
בֶלה או בָלה: להביט, להקשיב, לתת יד, לחצות, לשבת על כסא הבטיחות, לחגור חגורה, 

לחבוש קסדה ולשחק רק במקום בטוח.

ללה בשעות הפנאי 
ֶלָלה ֶשָׁלּנּו רֹוָצה ְלַהְדִגּיׁש:

ְלַשֵׂחק ַבִּמְּגָרׁש ְוֹלא ַעל ַהְכִּביׁש.
ַהַכּּדּור ְבַּשִׂקּית ְוֹלא ַבָּיּד,

ֹלא חֹוִצים ֶאת ַהְכִּביׁש ְלַבד.

רגע בחיים

 לא משחקים בין מכוניות חונות

שירים: 

 ֹ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.) 

ֹ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 
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(לפי מנגינת ”לכובע שלי“)

 עמוס ברזל

  עמוס ברזל
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ה“ לָ ָילֶ פעילות בעקבות הסיפור ”ֶמַדלְ

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?

לפני שתקריאו את הסיפור, שאלו את הילדים אם הם יודעים מהי מדליה, מתי מעניקים אותה ולמי. תוכלו להביא מדליה או כמה 
מדליות, ולספר לילדים מי קבל אותן ועל מה. שוחחו עם הילדים: איך יודעים למי מגיע לקבל ֶמַדְלָיֶלָלה? ספרו על מקרה אחד 

השבוע שבו אפשר היה להעניק לכם ֶמַדְלָיֶלָלה.

ַבַּגּן ֶשָׁלּנּו ָכּל ַהְיָּלִדים ׁשֹוְמִרים ַעל ְכָּלֵלי ַהְבִּטיחּות. ָרֵחל ַהַגֶּנֶּנת ּבֹוֶחֶרת ְבָּכל ַפַּעם ֶיֶלד ַאֵחר ֶשְׁיַּסֵפּר ְבִּמְפַגּׁש 
ַהבֶֹּקר ַעל ְכָּלֵלי ַהְבִּטיחּות ֶשֲׁעֵליֶהם ָשַׁמר ַבֶּדֶּרְך ַלַגּן – ְלָמָשׁל, ֵאיְך ָיַשׁב ְבּמֹוַשׁב ַהְבִּטיחּות ַבְּמּכֹוִנית ְוֶנְחַגּר, אֹו 

ֵאיְך ָחָצה ֶאת ַהְכִּביׁש ְבַּמֲעַבר ֲחִצָיּה ְכֶּשָׁנַּתן ָיד ְלִאָמּא, ְלַאָבּא אֹו ְלָאח ָגּדֹול. ֲאָבל ַהּיֹום ָהָיה ִמְפַגּׁש בֶֹּקר ְמֻיָחד. 
ָרֵחל ִחְלָּקה ְלָכל ַהְיָּלִדים ַבַּגּן ֶמַדְלָיה ֶשׁל ֶלָלה. ֶמַדְלָיֶלָלה."ַאֶתּם ַאּלּוִפים," ִהיא ָאְמָרה ָלנּו. "ַאּלּוִפים ִבְּשִׁמיָרה ַעל 

ְכָּלֵלי ַהְבִּטיחּות ַבְּכִּביׁש ּוַבְמּכֹוִנית." "ּוִמְפֵּני ֶשַׁאֶתּם ַאּלּוִפים," הֹוִסיָפה ָרֵחל, "ֵיׁש ָלֶכם ְמִשׂיָמה. ַהּיֹום ַאַחר 
ַהָצֳּהַרִים, ְכֶּשֵׁתְּצאּו ִעם ַההֹוִרים ְלַשֵׂחק ְבַּגן ַשֲׁעׁשּוִעים אֹו ְבִּמְגָרׁש – ַגּם ַאֶתּם ְתַּחְלּקּו ֶמַדְליֹות." ָרֵחל 

ִהְסִבּיָרה."ֵאיְך ֵתְּדעּו ְלִמי ָלֵתת ֶמַדְלָיה? ֶזה ָפּׁשּוט. ִאם ִתְּראּו ְיָלִדים ֶשׁרֹוְכִבים ַעל אֹוַפַנִּים ִעם ַקְסָדּה ּוָמִגִנּים – 
ִתְּתּנּו ָלֶהם ֶמַדְלָיה. ִאם ִתְּראּו ְיָלִדים ֶשְׁמַּשֲׂחִקים ְבָּמקֹום ָבּטּוַח, ָרחֹוק ֵמַהְכִּביׁש – ִתְּתּנּו ַגּם ָלֶהם ֶמַדְלָיה. ִכּי ַגּם 

ִבְּזַמן ֶשְׁמַּשֲׂחִקים ַבּחּוץ – ָחׁשּוב ִלְשֹׁמר ַעל ְכָּלֵלי ַהְבִּטיחּות." ַאֲחֵרי ַהִמְּפָגּׁש ֵהַכּנּו ֶמַדְליֹות ֶשֲעֵליֶהן ִצַיְּרנּו ֶאת 
ֶלָלה. ִקַשְּׁטנּו, ָגַּזְרנּו ְוהֹוַסְפנּו ֶסֶרט – ּוְלָכל ֶאָחד ָהיּו ַכָּמּה ֶמַדְלָיֶללֹות ַלֲחלּוָקה.

ַאַחר ַהָצֳּהַרִים ָהַלְכִתּי ִעם ִאָמּא ַלִמְּגָרׁש. ָהיּו ָשׁם עֹוד ַכָּמּה ְיָלִדים ֵמַהַגּן. ִהְסּתֹוַבְבנּו ַבִּמְּגָרׁש ְוִחַלְּקנּו ֶמַדְליֹות 
ַלְיָּלִדים ֶשִׁהִגּיַע ָלֶהם ְלַקֵבּל: ְלַיְלָדּה ֶשָׁרְכָבה ַעל אֹוַפַנִּים ְוָחְבָשׁה ַקְסָדּה ּוָמִגִנּים, ִלְשֵׁני ְיָלִדים ֶשִׁשֲּׂחקּו ַכּּדּוֶרֶגל 

ְבֶּמְרַכּז ַהִמְּדָשָׁאה. ַאֲחֵרי ֶשִׁחַלְּקנּו ֶאת ָכּל ַהֶמַּדְליֹות ִהְסַפְּקנּו ְלַשֵׂחק ְקָצת ְבַּעְצֵמנּו – ְבִּמְגָרׁש ַהִמְּשָׂחִקים, ָרחֹוק 
ֵמַהְכִּביׁש, ַכּּמּוָבן."ֲאִני ֵגָּאה ְבָּך ְמאֹוד, ָנָדב," ָאְמָרה ִלי ִאָמּא, "ֶזה ָחׁשּוב ְמאֹוד ִלְשֹׁמר ַעל ְכָּלֵלי ַהְבִּטיחּות, ְוֶזה ָיֶפה 

ֶשַׁאָתּה ַוֲחֵבֶריָך ּדֹוֲאִגים ֶשַׁגּם ְיָלִדים ֲאֵחִרים ַיֲעׂשּו ֹזאת." "ֲאִני חֹוֵשׁב ֶשִׁנְּצָטֵרְך עֹוד ַכָּמּה ָיִמים, ֲאָבל ַבּּסֹוף ָכּל 
ַהְיָּלִדים ַבְּשּׁכּוָנה ֶשָׁלּנּו ַיִכּירּו ֶאת ֶלָלה," ָאַמְרִתּי ְלִאָמּא. "ִהיא ַתֲּעֹזר ְלֻכָלּם ִלְזֹכּר ֶאת ַהְכָּלִלים – ַבְּכִּביׁש, ַבְּמּכֹוִנית 

ּוְבִמְגַרׁש ַהִמְּשָׂחִקים."

ה/ מאת נטע סילוניסיפור לָ ֶמַדְלָילֶ
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משחקים בחצר הגן תופסת רגילה, אך מוסיפים כללים: מגדירים ִמתקנים מסוימים כמכוניות, ואזור מסוים ככביש. 
אסור לרוץ בכביש ובין המכוניות. מי שירוץ באזורים האלו – ייפסל.

ללה בתיאבון

הכינו מראש מדבקות עגולות ועליהן ציור של ללה עם כיתוב "ֶמַדְלָיֶלָלה". כל ילד יסביר למה מגיע לו לקבל ֶמַדְלָיֶלָלה: 
על איזה כלל הוא שמר, איזה כלל הוא מכיר. ילדים שמתקשים להעיד על עצמם – אפשר לעזור להם בשאלה מכוונת 

(איפה כדאי לשחק? מאיזה גיל חוצים לבד? כיצד נושאים את הכדור? ועוד).

יצירה

מכינים סינר מאל-בד לבן ומקשטים בצבעי הרמזור ובֶלָלה. מזמינים את הילדים להכין  כריכים עגולים. 
אפשר למרוח על הכריכים סלט אבוקדו ולקשט בירקות.

משחק תופסת בטוחה

ה לָ ָילֶ משחק: לכל אחד  ֶמַדלְ

חלקו לילדים את דף הֶמַדְלָיֶלָלה. כל ילד יצבע את המדליות ויגזור מסביב. חברו סרט לכל אחת מהמדליות.
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עוטפים קופסת קורנפלקס בנייר לבן ומקשטים עם דמותה של ללה. ניתן להוסיף 
"עם ללה שומרים על כללי הבטיחות בדרכים".

יוצרים ידיות בחלק העליון של הקופסה. אפשר ליצור תיק לכדור משקיות שקופות 
מקושטות במדבקות.

מכינים דחליל עם דמותה של ללה ומקבעים אותו בגינה. בכל מקום ובכל 
פינה, הילדים רואים את ללה שמזכירה להם את כללי הבטיחות בדרכים.

מכינים משחק מסלול שמשולבים בו תמונות וכרטיסי משימה ושאלה. יש להגיע מנקודת ההתחלה לנקודת הסיום. 
מתקדמים על פי המספר המופיע על הקובייה. כשמגיעים לסימן של משימה או שאלה, מרימים כרטיס מתאים 

ופועלים על פי הכתוב בו. נקודת ההתחלה יכולה להיות הבית, ונקודת הסיום – גן השעשועים.

שאלות

1. מה חובשים על הראש לפני שרוכבים על האופניים? קסדה
2. ְלמה יש שלושה צבעים והוא מכוון את התנועה בכבישים? רמזור

3. מה עלול לגרום לתאונה אם יתגלגל בפתאומיות לכביש? כדור
4. עד איזה גיל חייבים לתת יד למבוגר כשחוצים את הכביש? 9
5. על אילו כֵלי תחבורה חייבים לחבוש קסדה? אופנוע, אופניים

6. איזה תמרור מסמן למכוניות לעצור? תמרור עצור
7. מה נראה כמו זברה ומסמן את הדרך הבטוחה לחצות את הכביש? מעבר חצייה

8. מי מזכירה לכל הילדים לשמור על כללי הבטיחות בדרכים? ללה

משימות (ניתן לחבר משימות נוספות)

1. שירו שיר בנושא בטיחות בדרכים.
2. הדגימו בפנטומימה את הפעולות שצריך לעשות כשמגיעים למעבר חצייה. 

3. הדגימו מה הדבר הראשון שעושים כשנכנסים למכונית.
4. הדגימו איך חובשים קסדה.

5. אמרו שני כללי בטיחות בדרכים שאתם מכירים.
6. ציינו כלל בטיחות בדרכים הקשור לחצייה בטוחה.

7. ציינו מקום שבו מותר לרכוב על אופניים.
8. ציינו שני דברים שאסור לעשות בזמן הנסיעה במכונית.

שקית או סל למגרש המשחקים

משחק מסלול

ה לָ ילֶ ַדְחלִ
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פרחים לחג
צובעים כד בצבע זהב, מדביקים בתוכו חצי כדור קלקר בינוני צבוע בצבע חום, ומקשטים 

בתמונה של ללה ובמדבקת חג שמח. מלפפים 5 שיפודים בנייר קרפ ירוק ונועצים בקלקר . 
גוזרים פרחים מסול בכל מיני צבעים, ועלים מבד לבד ירוק ומדביקים על השיפודים.

מקשטים בובה בבגדים בצבעי הרמזור. הבובה תוכל להיות בפינת בטיחות בדרכים.

יוצרים דוגמא של עניבה מאל-בד שחור. את החלק העליון מקפלים ומדביקים, כך שאפשר 
יהיה להעביר ברווח שנוצר שרוך בצבע שחור. מקשטים את העניבה שנוצרה במדבקות 

בצבעי הרמזור, ומוסיפים את ללה לראש העניבה.

בובת רמזור

עניבת בטיחות בדרכים
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לוטו מושגים

קישוטים לשולחן

כפיות ללה

יוצרים לוחות לוטו עם 8 ריבועים. בחלק מהם כותבים מושג, ובאחרים מדביקים תמונות. לתמונות מכינים כרטיסי מושגים, 
ולמושגים – כרטיסי תמונות. מחלקים לכל ילד לוח. את הכרטיסים מניחים במרכז כקופה. כל ילד מרים בתורו כרטיס. אם הוא 

מתאים ללוח שלו, הוא מניח אותו במקומו, ואם אינו מתאים, הוא מחזיר אותו לקופה. המנצח: הראשון שכיסה את כל הלוח. 
אפשר בכל פעם שמרימים קלף מתאים לַסֵפּר משהו שקשור לקלף. לדוגמא – מעבר חצייה: ליד הגן שלנו יש מעבר חצייה. 

(אפשר ליצור לוטו שמורכב רק מתמונות ו/או מתמונות אותנטיות שצולמו ביישוב.)

חותכים גליל נייר טואלט לרצועות עד למרכזו. מקפלים כל רצועה כלפי חוץ ומקשטים 
בצבעי הרמזור או בפסים של מעבר חצייה.

צובעים כף פלסטיק בצבע ירוק. מצמידים עיניים זזות ומוסיפים פה ואף. אפשר לקשט בכובע 
ובעניבה. בחלק הפנימי אפשר להדביק מדבקה בנושא בטיחות בדרכים. בעזרת שאלות של 

"כן" ו"לא" מנחשים מה מסתתר מאחורי הכפית.
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