
בוחרים ילד לתפקיד תייר שהגיע בפעם הראשונה לישראל, מזמינים ילדים שיהיו מדריכי טיולים וידריכו אותו לגבי התנהגות 
נכונה בדרך. ניתן לשלב תחפושות.

מדביקים על אטב כביסה פונפונים בצבעי הרמזור: ירוק, צהוב ואדום. בקצהו העליון מדביקים עיניים זזות ושני מנקי מקטרות 
בתור מחושים. ניתן להצמיד מגנט לאטב. אפשר ליצור זח"ל על מקל שלגון, על קרטון, על ֶלבד, כסיכה לחגורה ועוד.

זח“ל מפונפונים

מכתב להורים
מכינים מד גובה ומסמנים 145 ס"מ, מודדים את הגובה של הילדים. כל ילד יקשט את הדף, 

ואתם תמלאו את הפרטים: הורים יקרים, ילד עד גובה 145 ס"מ מחויב לשבת על כיסא 
בטיחות במושב האחורי, כשהוא חגור בחגורת בטיחות. שם הילד/ה ...... גובה.......

משחק - ללה אמרה (לפי "המלך אמר")
יושבים במעגל. בכל פעם שעושים תנועה ואומרים "ללה אמרה" – כולם מחויבים לחזור על התנועה. כשעושים תנועה ולא 

אומרים "ללה אמרה" – לא חוזרים על התנועה. לדוגמא : ללה אמרה לחבוש קסדה (לשים ידיים על הראש), לחגור חגורה (יד 
באלכסון), לשבת בשקט בזמן הנסיעה (ידיים שלובות), לתת יד למבוגר כשעוברים את הכביש (יד למעלה) ועוד.

משחק

ינואר | נסיעה בטוחה

תפילת הדרך - זה“ב בגן
יהי רצון שילדי הגן ומשפחתם

בבטיחות בדרכים יהוו דוגמא לכולם.
שניסע תמיד במכונית חגורים 

ונשתדל להיות רגועים ושלווים. 
שנקפיד לשמור על כל הכללים
ונציית בדרך לכל התמרורים. 

שנרד מהרכב רק לכיוון המדרכה
ונוודא שעושים כך כל בני המשפחה.

אז נוכל להגשים לכולנו חלום -
להגיע הביתה בשלום

ָבּאֹוטֹו ֶשָׁלּנּו חֹוְגִרים ֲחגֹוָרה,  (תנועת חגורה: יד ימין באלכסון, שמאל מחבקת)
ְבָּכל ְנִסיָעה, ֲאֻרָכּה אֹו ְקָצָרה, (ידיים לצדדים ומתקרבות)

ִעם ִאָמּא ְוַאָבּא ִנַסּע ְבִּבְטָחה, (ידיים מושטות) 
ֻכָּלּם ֲחגּוִרים, זֹו ַמָמּׁש ַהְבָטָחה. (כמו בשורה הראשונה)

חגורת בטיחות מתוך דיסק ”בטיחות בדרכים כדרך חיים“, עמוס ברזל

שיר

שיר

האוטו שלנו - גרסה חדשה

ֲחגֹוַרת ְבִּטיחּות –* ִאָתּּה ֲאִני ִבּיִדידּות,*
ִאם ָשַׁמְענּו ְקִליק –* ֲאִני ָקׁשּור,*

ָאז ֲאִני נֹוֵתן,* ֲאִני נֹוֵתן ִאּׁשּור.*
ּבֹוא ִנְשַׁמע ֶאת ַהְקִּליק –* ֲאִני ָקׁשּור.*

ְועֹוד ַהַפַּעם ְקִליק –* ְלָכל ֶאָחד ָבּרּור.*
ְוׁשּוב ְקִליק –* ַהֹכּל ַכּּׁשּוָרה,*

ָכּל ַהִמְּשָׁפָּחה,* ַהִמְּשָׁפָּחה ְקׁשּוָרה.* 

(הילדים עושים פעמיים קליק בלשון בכל פעם שמופיעה כוכבית; אפשר להמציא עוד קולות ותנועות כמו מחיאת כף, תיפוף 
על הברכיים ועוד.) 
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אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

دودة من كرات الصوف
قوموا بإلصاق مجموعة من الكرات الصوفية امللونة بألوان اإلشارة الضوئية على ملقط غسيل: أحمر، أصفر، وأخضر. ألصقوا 
على الكرة األولى عينني متحركتني وسلكني ملونني )على شكل مجسات(. باإلمكان إلصاق مغناطيس بامللقط. باإلمكان صنع 

الدودة على عود بوظة، إلصاقها على قطعة كرتون، لّباد، كدبوس للحزام، وغيرها.

                       رسالة لألهل
قوموا بإعداد مقياس للطول، وأشيروا بوضوح إلى 145 سم، ثم قوموا بقياس طول األطفال،

 يقوم كل طفل بتزيني الورقة، بينما تقومون أنتم مبلء التفاصيل:
 األهل األعزاء، يجب على 

الطفل الذي ال يصل طوله إلى 145 سم، أن يجلس في مقعد األمان املوضوع في مقعد 
السيارة اخللفي، بحيث يكون رابطا حزام األمان.  اسم الطفل/ة........ الطول......

لعبة -ليلى قالت )على غرار سمعان قال(
جنلس في حلقة، في كل مرة نقوم بأداء حركة ونقول "ليلى قالت"، يجب على اجلميع أن يعيدوا تنفيذ احلركة، لكن حني نقوم بأداء 
حركة دون القول: "ليلى قالت" ممنوع إعادة احلركة، مثال: ليلى قالت أن نعتمر اخلوذة، )نضع اليدين على الرأس(، أن نربط حزام األمان 
)نضع اليد بشكل مائل على الكتف(، أن جنلس بهدوء خالل السفر )يدين مكتوفتني(، أن منسك بيد شخص بالغ عند عبور الشارع 

)نرفع اليد لألعلى(، وغيرها. 

لعبة
نختار طفال ليلعب دور سائح يصل البالد ألول مرة، وندعو أطفاال آخرين ليكونوا مرشدين سياحيني ليرشدوه على التصرف 

الصحيح في الشارع، باإلمكان إدخال وسائل تنكر ومالبس. 

كانون الثاني/ السفر اآلمن

בוחרים ילד לתפקיד תייר שהגיע בפעם הראשונה לישראל, מזמינים ילדים שיהיו מדריכי טיולים וידריכו אותו לגבי התנהגות 
נכונה בדרך. ניתן לשלב תחפושות.

מדביקים על אטב כביסה פונפונים בצבעי הרמזור: ירוק, צהוב ואדום. בקצהו העליון מדביקים עיניים זזות ושני מנקי מקטרות 
בתור מחושים. ניתן להצמיד מגנט לאטב. אפשר ליצור זח"ל על מקל שלגון, על קרטון, על ֶלבד, כסיכה לחגורה ועוד.

זח“ל מפונפונים

מכתב להורים
מכינים מד גובה ומסמנים 145 ס"מ, מודדים את הגובה של הילדים. כל ילד יקשט את הדף, 

ואתם תמלאו את הפרטים: הורים יקרים, ילד עד גובה 145 ס"מ מחויב לשבת על כיסא 
בטיחות במושב האחורי, כשהוא חגור בחגורת בטיחות. שם הילד/ה ...... גובה.......

משחק - ללה אמרה (לפי "המלך אמר")
יושבים במעגל. בכל פעם שעושים תנועה ואומרים "ללה אמרה" – כולם מחויבים לחזור על התנועה. כשעושים תנועה ולא 

אומרים "ללה אמרה" – לא חוזרים על התנועה. לדוגמא : ללה אמרה לחבוש קסדה (לשים ידיים על הראש), לחגור חגורה (יד 
באלכסון), לשבת בשקט בזמן הנסיעה (ידיים שלובות), לתת יד למבוגר כשעוברים את הכביש (יד למעלה) ועוד.

משחק

ינואר | נסיעה בטוחה

תפילת הדרך - זה“ב בגן
יהי רצון שילדי הגן ומשפחתם

בבטיחות בדרכים יהוו דוגמא לכולם.
שניסע תמיד במכונית חגורים 

ונשתדל להיות רגועים ושלווים. 
שנקפיד לשמור על כל הכללים
ונציית בדרך לכל התמרורים. 

שנרד מהרכב רק לכיוון המדרכה
ונוודא שעושים כך כל בני המשפחה.

אז נוכל להגשים לכולנו חלום -
להגיע הביתה בשלום

ָבּאֹוטֹו ֶשָׁלּנּו חֹוְגִרים ֲחגֹוָרה,  (תנועת חגורה: יד ימין באלכסון, שמאל מחבקת)
ְבָּכל ְנִסיָעה, ֲאֻרָכּה אֹו ְקָצָרה, (ידיים לצדדים ומתקרבות)

ִעם ִאָמּא ְוַאָבּא ִנַסּע ְבִּבְטָחה, (ידיים מושטות) 
ֻכָּלּם ֲחגּוִרים, זֹו ַמָמּׁש ַהְבָטָחה. (כמו בשורה הראשונה)

חגורת בטיחות מתוך דיסק ”בטיחות בדרכים כדרך חיים“, עמוס ברזל

שיר

שיר

האוטו שלנו - גרסה חדשה

ֲחגֹוַרת ְבִּטיחּות –* ִאָתּּה ֲאִני ִבּיִדידּות,*
ִאם ָשַׁמְענּו ְקִליק –* ֲאִני ָקׁשּור,*

ָאז ֲאִני נֹוֵתן,* ֲאִני נֹוֵתן ִאּׁשּור.*
ּבֹוא ִנְשַׁמע ֶאת ַהְקִּליק –* ֲאִני ָקׁשּור.*

ְועֹוד ַהַפַּעם ְקִליק –* ְלָכל ֶאָחד ָבּרּור.*
ְוׁשּוב ְקִליק –* ַהֹכּל ַכּּׁשּוָרה,*

ָכּל ַהִמְּשָׁפָּחה,* ַהִמְּשָׁפָּחה ְקׁשּוָרה.* 

(הילדים עושים פעמיים קליק בלשון בכל פעם שמופיעה כוכבית; אפשר להמציא עוד קולות ותנועות כמו מחיאת כף, תיפוף 
על הברכיים ועוד.) 
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בוחרים ילד לתפקיד תייר שהגיע בפעם הראשונה לישראל, מזמינים ילדים שיהיו מדריכי טיולים וידריכו אותו לגבי התנהגות 
נכונה בדרך. ניתן לשלב תחפושות.

מדביקים על אטב כביסה פונפונים בצבעי הרמזור: ירוק, צהוב ואדום. בקצהו העליון מדביקים עיניים זזות ושני מנקי מקטרות 
בתור מחושים. ניתן להצמיד מגנט לאטב. אפשר ליצור זח"ל על מקל שלגון, על קרטון, על ֶלבד, כסיכה לחגורה ועוד.

זח“ל מפונפונים

מכתב להורים
מכינים מד גובה ומסמנים 145 ס"מ, מודדים את הגובה של הילדים. כל ילד יקשט את הדף, 

ואתם תמלאו את הפרטים: הורים יקרים, ילד עד גובה 145 ס"מ מחויב לשבת על כיסא 
בטיחות במושב האחורי, כשהוא חגור בחגורת בטיחות. שם הילד/ה ...... גובה.......

משחק - ללה אמרה (לפי "המלך אמר")
יושבים במעגל. בכל פעם שעושים תנועה ואומרים "ללה אמרה" – כולם מחויבים לחזור על התנועה. כשעושים תנועה ולא 

אומרים "ללה אמרה" – לא חוזרים על התנועה. לדוגמא : ללה אמרה לחבוש קסדה (לשים ידיים על הראש), לחגור חגורה (יד 
באלכסון), לשבת בשקט בזמן הנסיעה (ידיים שלובות), לתת יד למבוגר כשעוברים את הכביש (יד למעלה) ועוד.

משחק

ינואר | נסיעה בטוחה

תפילת הדרך - זה“ב בגן
יהי רצון שילדי הגן ומשפחתם

בבטיחות בדרכים יהוו דוגמא לכולם.
שניסע תמיד במכונית חגורים 

ונשתדל להיות רגועים ושלווים. 
שנקפיד לשמור על כל הכללים
ונציית בדרך לכל התמרורים. 

שנרד מהרכב רק לכיוון המדרכה
ונוודא שעושים כך כל בני המשפחה.

אז נוכל להגשים לכולנו חלום -
להגיע הביתה בשלום

ָבּאֹוטֹו ֶשָׁלּנּו חֹוְגִרים ֲחגֹוָרה,  (תנועת חגורה: יד ימין באלכסון, שמאל מחבקת)
ְבָּכל ְנִסיָעה, ֲאֻרָכּה אֹו ְקָצָרה, (ידיים לצדדים ומתקרבות)

ִעם ִאָמּא ְוַאָבּא ִנַסּע ְבִּבְטָחה, (ידיים מושטות) 
ֻכָּלּם ֲחגּוִרים, זֹו ַמָמּׁש ַהְבָטָחה. (כמו בשורה הראשונה)

חגורת בטיחות מתוך דיסק ”בטיחות בדרכים כדרך חיים“, עמוס ברזל

שיר

שיר

האוטו שלנו - גרסה חדשה

ֲחגֹוַרת ְבִּטיחּות –* ִאָתּּה ֲאִני ִבּיִדידּות,*
ִאם ָשַׁמְענּו ְקִליק –* ֲאִני ָקׁשּור,*

ָאז ֲאִני נֹוֵתן,* ֲאִני נֹוֵתן ִאּׁשּור.*
ּבֹוא ִנְשַׁמע ֶאת ַהְקִּליק –* ֲאִני ָקׁשּור.*

ְועֹוד ַהַפַּעם ְקִליק –* ְלָכל ֶאָחד ָבּרּור.*
ְוׁשּוב ְקִליק –* ַהֹכּל ַכּּׁשּוָרה,*

ָכּל ַהִמְּשָׁפָּחה,* ַהִמְּשָׁפָּחה ְקׁשּוָרה.* 

(הילדים עושים פעמיים קליק בלשון בכל פעם שמופיעה כוכבית; אפשר להמציא עוד קולות ותנועות כמו מחיאת כף, תיפוף 
על הברכיים ועוד.) 
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אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

               دعاء السفر – متطوعون في رياض االطفال

ندعوك ربّنا أن يكون أطفال الروضة وأهلهم
مثال أعلى في األمان على الطرق لغيرهم.

وأن نسافر دائما بالسيارة، وحزام األمان رابطني
ونحاول بأن نكون مرتاحني وهادئني.

أن نحافظ على قواعد املرور
ونلتزم في الطريق بإشارات املرور.

وحني نصل ننزل على ناصية الطريق
ونسير جميعا على الرصيف كالفريق
هكذا ننجح للحفاظ على القوانني
والوصول إلى البيت آمنني ساملني.

أغنية                 سيارتنا – صيغة جديدة
                                    في سيارتنا نربط احلزام )حركة احلزام: اليد اليمنى مائلة، واليسرى حاضنة(

                                    في كل سفرة، قصيرة أو طويلة )اليدين على األطراف وتقتربان من بعضهما(.

                                    نسافر مع البابا واملاما بأمان )يدين ممدودتني(

                                    كلنا مربوطني، وهذا وعد والتزام، )مثل السطر األول(.

أغنية                 حزام األمان من اسطوانة "األمان على الطرق نهج حياة"، عاموس برزيل  
                                    حزام األمان * أنا وأنت بأمان *

                                    إذا سمعنا "كليك" * أنا مربوط عاألكيد *

                                    إذا أنا أعطي * أنا أعطي بكّل تأكيد *

                                    تعالوا نسمع الكليك * معناه أنا مربوط متام. *

                                    وكمان مرة كليك * وكّل منّا صار متام التمام *

                                    وكمان مرة كليك * كل شيء مضبوط *

                                    وهيك، كّل األسرة مربوطة *وهيك األمور مضبوطة *

)يقوم األطفال بإصدرا صوت "كليك" بألسنهم مرتني، في كل مرة تظهر فيها النجمة، باإلمكان ابتكار حركات وأصوات أخرى 
مثل التصفيق، الطرق على الركبتني أو ما شابه(.

شباط/ السفر اآلمن

29 |
كل الحقوق محفوظة لجمعية "أور- يروك"



הידעתם?
מתקן הנקרא "משכנע שולחני" מדגים על בובה את חשיבות חגורת הבטיחות; בערכת האביזרים של התוכנית "לנוע בעולם 

מתנועע" כלול כיסא עם מושב בטיחות.
 

פעילות יצירה - ללה לחגורת הבטיחות
מכינים עיגול ירוק. מוסיפים זרועות ארוכות בצבע שחור עם צמדנים 
בקצותיהם (זכר ונקבה), ורגליים שחורות שבקצותיהם ריבוע אדום. 

מדביקים עיניים ופה מחייך. מקיפים את חגורת הבטיחות עם הזרועות 
הארוכות של ללה.

מדפיסים עותקים כמספר הילדים. כל ילד מדביק על בריסטול ומקשט מסביב.

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשּתֹוִליֵכנּו ְלָשלֹום ְוַתְצִעיֵדנּו ְלָשלֹום. ְוִתְסְמֵכנּו 
ְלָשלֹום. ְוַתְדִריֵכנּו ְלָשלֹום. ְוַתִגּיֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחִיּים ּוְלִשְמָחה ּוְלָשלֹום (ְוַתְחִזיֵרנּו 
ְלָשלֹום) ְוַתִצּיֵלנּו ִמַכּף ָכּל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ַבֶּדֶּרְך ּוִמָכּל ִמיֵני ֻפְּרָעֻנּיֹות 

ַהִמְּתַרְגּשֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלם ְוִתְשַלח ְבָּרָכה ְבָּכל ַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו, ְוִתְתֵּננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים 
ְבֵּעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכּלרֹוֵאינּו ְוִתְשַמע קֹול ַתֲּחנּוֵנינּו. ִכּי ֵאל שֹוֵמַע ְתִּפָלּה ְוַתֲחנּון ַאָתּה: 

ָבּרּוְך ַאָתּה ְיָי, שֹוֵמַע ְתִּפָלּה: ָאֵמן!

תפילת הדרך

 

ה לָ פינת לֶ
"ונשמרתם לנפשותיכם"

מכינים אוטובוס גדול ובו משלבים את תמונותיהם של כל הילדים בגן.  
אפשר לשלב את האיור של ללה.

פברואר | נסיעה בטוחה

רעיונות למשחקים:

מחברת משחקים לדרך
    משחק השקט – מי יכול להיות הכי הרבה זמן בשקט?

    זהו את השיר – כל אחד בתורו יזמזם שיר, האחרים ינסו לזהות. 
    המלך אמר – אחד מהנוסעים נותן הוראות. כשהוא מקדים ואומר "ללה אמרה", מבצעים את ההוראה. כשהוא נותן הוראה  

    בלי ההקדמה, לא מבצעים (ללה אמרה לשים קסדה על הראש – כולם שמים ידיים על הראש, וכן הלאה).
    איזה שיר מתחיל ב... – אומרים מילה. מי הראשון שיתחיל לשיר שיר שמתחיל במילה הזו? 

    מי יודע על מי חשבתי – כל אחד בתורו חושב על מישהו שכל הנוסעים מכירים. עליהם לנחש על מי הוא חושב, בכמה  
    שפחות שאלות שהתשובה עליהן היא כן או לא: לדוגמא, האם זה...?? 

    חפש בחוץ - אפשר לנצל את הנסיעה לזיהוי תמרורים, סימני דרך שונים דרך החלון ועוד, ולציין מה רואים: עצים, פרחים,  
    חיות וכד'.

משחק
משחק ה"קליק": לפני שנכנסים למכונית סופרים כמה אנשים עומדים להיכנס. אחרי שנכנסים, מקשיבים לקליק שעושה 

החגורה כשמכניסים אותה למקום. מוודאים שמספר הקליקים תואם את מספר האנשים.

 

תיק משחקים לדרך
מקפלים סמרטוט רצפה לשניים ותופרים משני הצדדים (ניתן להדביק בדבק חם, 

אבל מומלץ לעשות תפר). מחברים לתיק סרט ארוך. מקשטים עם הדמות של 
ללה וקישוטים נוספים. בתוך התיק ניתן לשמור משחקים לדרך: דפים. צבעים, 

דיסקים, משחקי קלפים, משחקי חשיבה ועוד. את התיק ניתן להניח מאחורי 
 המושב של הנהג.

יוצרים על גבי לוח קלקר משטח של כביש ומעברי חצייה. יוצרים דמויות של אנשים וכלי 
רכב. את הדמויות מעמידים בעזרת מקלות ארטיק ופלסטלינה.

 

דגם של שכונה

פברואר | נסיעה בטוחה

| 30
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

| 30
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

مركز ليلى
"حافظوا على أنفسكم"

 قوموا بإعداد حافلة كبيرة، وألصقوا عليها صور كل أطفال الروضة وباإلمكان 
إضافة صورة "ليلى".

هل تعلم؟
أن هنالك جهازا يُدعى "املُقنع على الطاولة"، نعرضه بواسطة دُمية، اهّميته ربط حزام األمان. في طقم األدوات اخملصص لبرنامج 

"نتحرك في عالم متحرك"، هنالك كرسي مع مقعد أمان. 

فعالية إبداعية ليلى تضع حزام األمان
جهزوا دوائر خضراء. أضيفوا لها ذراعني طويلني باللون األسود مع قطع من 
"السكوتش". كذلك، أضيفوا لها ساقني طويلتني باللون األسود وألصقوا 

بطرف كل ساق مربع باللون األحمر ثم في النهاية، ألصقوا عيونا وفما 
مبتسما، ضعوا دمية "ليلى" حول حزام األمان بواسطة ذراعيها الطويلني.  

دعاء السفر
قوموا بطباعة دعاء السفر لكل األطفال، يقوم كل طفل بإلصاقه على قطعة

بريستول، ويزين محيطه. )مالحظة: باإلمكان استخدام دعاء السفر املعتمد في إحدى
الديانات  إذا كان أطفال الروضة من أتباع هذه الديانة( لتكن مشيئتك يا رب، إلهنا وإله
آبائنا، أن  حتملنا إلى السالمة وتوجهنا إلى السالمة، وأن توصلنا بسالمة، وترشدنا إلى

السالمة، وأن نصل إلى هدفنا، حياتنا، وسعادتنا بسالمة )وأن تعيدنا بالسالمة( وأن حتمينا
من أي عدو  أو حيوان مفترس في الطريق، ومن أي سوء قد يصيبنا، وأن تبارك لنا كل ما

نقوم به وأن ترحمنا وتصلح أمرنا وأن تستجيب لصوت رجائنا، ألنك يا رب مجيب الدعوات
والرجاء: تباركت أنت يا رب يا سامع الدعاء ومجيبه. آمني. 

شباط/ السفر اآلمن

הידעתם?
מתקן הנקרא "משכנע שולחני" מדגים על בובה את חשיבות חגורת הבטיחות; בערכת האביזרים של התוכנית "לנוע בעולם 

מתנועע" כלול כיסא עם מושב בטיחות.
 

פעילות יצירה - ללה לחגורת הבטיחות
מכינים עיגול ירוק. מוסיפים זרועות ארוכות בצבע שחור עם צמדנים 
בקצותיהם (זכר ונקבה), ורגליים שחורות שבקצותיהם ריבוע אדום. 

מדביקים עיניים ופה מחייך. מקיפים את חגורת הבטיחות עם הזרועות 
הארוכות של ללה.

מדפיסים עותקים כמספר הילדים. כל ילד מדביק על בריסטול ומקשט מסביב.

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשּתֹוִליֵכנּו ְלָשלֹום ְוַתְצִעיֵדנּו ְלָשלֹום. ְוִתְסְמֵכנּו 
ְלָשלֹום. ְוַתְדִריֵכנּו ְלָשלֹום. ְוַתִגּיֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחִיּים ּוְלִשְמָחה ּוְלָשלֹום (ְוַתְחִזיֵרנּו 
ְלָשלֹום) ְוַתִצּיֵלנּו ִמַכּף ָכּל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ַבֶּדֶּרְך ּוִמָכּל ִמיֵני ֻפְּרָעֻנּיֹות 

ַהִמְּתַרְגּשֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלם ְוִתְשַלח ְבָּרָכה ְבָּכל ַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו, ְוִתְתֵּננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים 
ְבֵּעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכּלרֹוֵאינּו ְוִתְשַמע קֹול ַתֲּחנּוֵנינּו. ִכּי ֵאל שֹוֵמַע ְתִּפָלּה ְוַתֲחנּון ַאָתּה: 

ָבּרּוְך ַאָתּה ְיָי, שֹוֵמַע ְתִּפָלּה: ָאֵמן!

תפילת הדרך

 

ה לָ פינת לֶ
"ונשמרתם לנפשותיכם"

מכינים אוטובוס גדול ובו משלבים את תמונותיהם של כל הילדים בגן.  
אפשר לשלב את האיור של ללה.

פברואר | נסיעה בטוחה

רעיונות למשחקים:

מחברת משחקים לדרך
    משחק השקט – מי יכול להיות הכי הרבה זמן בשקט?

    זהו את השיר – כל אחד בתורו יזמזם שיר, האחרים ינסו לזהות. 
    המלך אמר – אחד מהנוסעים נותן הוראות. כשהוא מקדים ואומר "ללה אמרה", מבצעים את ההוראה. כשהוא נותן הוראה  

    בלי ההקדמה, לא מבצעים (ללה אמרה לשים קסדה על הראש – כולם שמים ידיים על הראש, וכן הלאה).
    איזה שיר מתחיל ב... – אומרים מילה. מי הראשון שיתחיל לשיר שיר שמתחיל במילה הזו? 

    מי יודע על מי חשבתי – כל אחד בתורו חושב על מישהו שכל הנוסעים מכירים. עליהם לנחש על מי הוא חושב, בכמה  
    שפחות שאלות שהתשובה עליהן היא כן או לא: לדוגמא, האם זה...?? 

    חפש בחוץ - אפשר לנצל את הנסיעה לזיהוי תמרורים, סימני דרך שונים דרך החלון ועוד, ולציין מה רואים: עצים, פרחים,  
    חיות וכד'.

משחק
משחק ה"קליק": לפני שנכנסים למכונית סופרים כמה אנשים עומדים להיכנס. אחרי שנכנסים, מקשיבים לקליק שעושה 

החגורה כשמכניסים אותה למקום. מוודאים שמספר הקליקים תואם את מספר האנשים.

 

תיק משחקים לדרך
מקפלים סמרטוט רצפה לשניים ותופרים משני הצדדים (ניתן להדביק בדבק חם, 

אבל מומלץ לעשות תפר). מחברים לתיק סרט ארוך. מקשטים עם הדמות של 
ללה וקישוטים נוספים. בתוך התיק ניתן לשמור משחקים לדרך: דפים. צבעים, 

דיסקים, משחקי קלפים, משחקי חשיבה ועוד. את התיק ניתן להניח מאחורי 
 המושב של הנהג.

יוצרים על גבי לוח קלקר משטח של כביש ומעברי חצייה. יוצרים דמויות של אנשים וכלי 
רכב. את הדמויות מעמידים בעזרת מקלות ארטיק ופלסטלינה.

 

דגם של שכונה

פברואר | נסיעה בטוחה
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כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

הידעתם?
מתקן הנקרא "משכנע שולחני" מדגים על בובה את חשיבות חגורת הבטיחות; בערכת האביזרים של התוכנית "לנוע בעולם 

מתנועע" כלול כיסא עם מושב בטיחות.
 

פעילות יצירה - ללה לחגורת הבטיחות
מכינים עיגול ירוק. מוסיפים זרועות ארוכות בצבע שחור עם צמדנים 
בקצותיהם (זכר ונקבה), ורגליים שחורות שבקצותיהם ריבוע אדום. 

מדביקים עיניים ופה מחייך. מקיפים את חגורת הבטיחות עם הזרועות 
הארוכות של ללה.

מדפיסים עותקים כמספר הילדים. כל ילד מדביק על בריסטול ומקשט מסביב.

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשּתֹוִליֵכנּו ְלָשלֹום ְוַתְצִעיֵדנּו ְלָשלֹום. ְוִתְסְמֵכנּו 
ְלָשלֹום. ְוַתְדִריֵכנּו ְלָשלֹום. ְוַתִגּיֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחִיּים ּוְלִשְמָחה ּוְלָשלֹום (ְוַתְחִזיֵרנּו 
ְלָשלֹום) ְוַתִצּיֵלנּו ִמַכּף ָכּל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ַבֶּדֶּרְך ּוִמָכּל ִמיֵני ֻפְּרָעֻנּיֹות 

ַהִמְּתַרְגּשֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלם ְוִתְשַלח ְבָּרָכה ְבָּכל ַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו, ְוִתְתֵּננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים 
ְבֵּעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכּלרֹוֵאינּו ְוִתְשַמע קֹול ַתֲּחנּוֵנינּו. ִכּי ֵאל שֹוֵמַע ְתִּפָלּה ְוַתֲחנּון ַאָתּה: 

ָבּרּוְך ַאָתּה ְיָי, שֹוֵמַע ְתִּפָלּה: ָאֵמן!

תפילת הדרך

 

ה לָ פינת לֶ
"ונשמרתם לנפשותיכם"

מכינים אוטובוס גדול ובו משלבים את תמונותיהם של כל הילדים בגן.  
אפשר לשלב את האיור של ללה.

פברואר | נסיעה בטוחה

רעיונות למשחקים:

מחברת משחקים לדרך
    משחק השקט – מי יכול להיות הכי הרבה זמן בשקט?

    זהו את השיר – כל אחד בתורו יזמזם שיר, האחרים ינסו לזהות. 
    המלך אמר – אחד מהנוסעים נותן הוראות. כשהוא מקדים ואומר "ללה אמרה", מבצעים את ההוראה. כשהוא נותן הוראה  

    בלי ההקדמה, לא מבצעים (ללה אמרה לשים קסדה על הראש – כולם שמים ידיים על הראש, וכן הלאה).
    איזה שיר מתחיל ב... – אומרים מילה. מי הראשון שיתחיל לשיר שיר שמתחיל במילה הזו? 

    מי יודע על מי חשבתי – כל אחד בתורו חושב על מישהו שכל הנוסעים מכירים. עליהם לנחש על מי הוא חושב, בכמה  
    שפחות שאלות שהתשובה עליהן היא כן או לא: לדוגמא, האם זה...?? 

    חפש בחוץ - אפשר לנצל את הנסיעה לזיהוי תמרורים, סימני דרך שונים דרך החלון ועוד, ולציין מה רואים: עצים, פרחים,  
    חיות וכד'.

משחק
משחק ה"קליק": לפני שנכנסים למכונית סופרים כמה אנשים עומדים להיכנס. אחרי שנכנסים, מקשיבים לקליק שעושה 

החגורה כשמכניסים אותה למקום. מוודאים שמספר הקליקים תואם את מספר האנשים.

 

תיק משחקים לדרך
מקפלים סמרטוט רצפה לשניים ותופרים משני הצדדים (ניתן להדביק בדבק חם, 

אבל מומלץ לעשות תפר). מחברים לתיק סרט ארוך. מקשטים עם הדמות של 
ללה וקישוטים נוספים. בתוך התיק ניתן לשמור משחקים לדרך: דפים. צבעים, 

דיסקים, משחקי קלפים, משחקי חשיבה ועוד. את התיק ניתן להניח מאחורי 
 המושב של הנהג.

יוצרים על גבי לוח קלקר משטח של כביש ומעברי חצייה. יוצרים דמויות של אנשים וכלי 
רכב. את הדמויות מעמידים בעזרת מקלות ארטיק ופלסטלינה.

 

דגם של שכונה

פברואר | נסיעה בטוחה

31 |
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

31 |
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

دفتر ألعاب للطريق
أفكار لأللعاب: 

    لعبة الهدوء  -  من يستطيع أن يبقى هادئا ألطول فترة ممكنة؟ 
    تعرفوا على األغنية  – كٌل بدوره يقوم "بدندنة" موسيقى أغنية، وعلى البقية أن يتعرفوا على األغنية.

    سمعان قال  – يقوم أحد املسافرين بإعطاء االوامر، حني يفتتح "ليلى تقول" نقوم بتنفيذ األمر، وحني يعطي أمرا دون   
    االفتتاحية املذكورة، ال ننفذ األمر. )ليلى تقول أن نضع اخلوذة على الرأس – يقوم اجلميع بوضع األيدي على الرأس( وهكذا... 

    أي أغنية تبدأ بـ.  – نقول كلمة، من هو أول من سيقوم بغناء أغنية تبدأ بهذه الكلمة؟
    من يعرف مباذا فكّرت؟  - يقوم كل واحد من املسافرين بالتفكير بشيء ما يعرفه اجلميع، وعليهم أن يعرفوا، من خالل أقل  

     عدد من األسئلة التي ميكن اإلجابة عنها بـ "نعم" أو "ال"، ما هو الشيء الذي يفكر به: مثال، هل هو؟؟...
    ابحث في اخلارج  – باإلمكان استغالل السفرية من أجل التعرف على إشارات املرور اخملتلفة املوجودة في اخلارج، كما باإلمكان  

    اإلشارة لكل ما يرونه: أشجار، زهور، حيوانات، وغيرها.  

حقيبة ألعاب للطريق
نقوم بطي قطعة قماش لتنظيف األرض )ممسحة( في الوسط، ونخيطها من كال 

الطرفني )باإلمكان إلصاقها بالصمغ الساخن، لكن األفضل القيام باخلياطة(، 
نقوم بوضع شريط طويل كحزام للحقيبة، ثم نقوم بتزيني احلقيبة بشخصيات

"ليلى" وبغيرها من قطع الزينة. باإلمكان أن نضع في احلقيبة ألعابا للطريق: 
أوراق، ألوان، اسطوانات، ألعاب ورق )شّدة(، ألعاب تفكير، وغيرها، وباإلمكان وضع احلقيبة خلف مقعد السائق. 

لعبة
لعبة الـ"كليك": "قبل الدخول إلى السيارة، نقوم بعّد األشخاص الذين ينوون الدخول إلى السيارة، بعد الدخول نحاول اإلصغاء 

لصوت الـ "كليك" الذي يصدره حزام األمان عند إدخاله في مكانه، نتأكد من أن عدد الـ "كليكات" مساٍو لعدد األشخاص. 

منوذج الذي أسكنه
ارسموا شارعا وممرات مشاة على ظهر لوح من مادة "الكال كار"، ثم اصنعوا متاثيل 

لشخصيات ومركبات، قوموا بإيقاف الشخصيات مبساعدة عيدان البوظة واملعجون 
البالستيكي. 

شباط/ السفر اآلمن

ليلى

| 30
كل الحقوق محفوظة لجمعية "أور- يروك"



הידעתם?
מתקן הנקרא "משכנע שולחני" מדגים על בובה את חשיבות חגורת הבטיחות; בערכת האביזרים של התוכנית "לנוע בעולם 

מתנועע" כלול כיסא עם מושב בטיחות.
 

פעילות יצירה - ללה לחגורת הבטיחות
מכינים עיגול ירוק. מוסיפים זרועות ארוכות בצבע שחור עם צמדנים 
בקצותיהם (זכר ונקבה), ורגליים שחורות שבקצותיהם ריבוע אדום. 

מדביקים עיניים ופה מחייך. מקיפים את חגורת הבטיחות עם הזרועות 
הארוכות של ללה.

מדפיסים עותקים כמספר הילדים. כל ילד מדביק על בריסטול ומקשט מסביב.

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשּתֹוִליֵכנּו ְלָשלֹום ְוַתְצִעיֵדנּו ְלָשלֹום. ְוִתְסְמֵכנּו 
ְלָשלֹום. ְוַתְדִריֵכנּו ְלָשלֹום. ְוַתִגּיֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחִיּים ּוְלִשְמָחה ּוְלָשלֹום (ְוַתְחִזיֵרנּו 
ְלָשלֹום) ְוַתִצּיֵלנּו ִמַכּף ָכּל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ַבֶּדֶּרְך ּוִמָכּל ִמיֵני ֻפְּרָעֻנּיֹות 

ַהִמְּתַרְגּשֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלם ְוִתְשַלח ְבָּרָכה ְבָּכל ַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו, ְוִתְתֵּננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים 
ְבֵּעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכּלרֹוֵאינּו ְוִתְשַמע קֹול ַתֲּחנּוֵנינּו. ִכּי ֵאל שֹוֵמַע ְתִּפָלּה ְוַתֲחנּון ַאָתּה: 

ָבּרּוְך ַאָתּה ְיָי, שֹוֵמַע ְתִּפָלּה: ָאֵמן!

תפילת הדרך

 

ה לָ פינת לֶ
"ונשמרתם לנפשותיכם"

מכינים אוטובוס גדול ובו משלבים את תמונותיהם של כל הילדים בגן.  
אפשר לשלב את האיור של ללה.

פברואר | נסיעה בטוחה

רעיונות למשחקים:

מחברת משחקים לדרך
    משחק השקט – מי יכול להיות הכי הרבה זמן בשקט?

    זהו את השיר – כל אחד בתורו יזמזם שיר, האחרים ינסו לזהות. 
    המלך אמר – אחד מהנוסעים נותן הוראות. כשהוא מקדים ואומר "ללה אמרה", מבצעים את ההוראה. כשהוא נותן הוראה  

    בלי ההקדמה, לא מבצעים (ללה אמרה לשים קסדה על הראש – כולם שמים ידיים על הראש, וכן הלאה).
    איזה שיר מתחיל ב... – אומרים מילה. מי הראשון שיתחיל לשיר שיר שמתחיל במילה הזו? 

    מי יודע על מי חשבתי – כל אחד בתורו חושב על מישהו שכל הנוסעים מכירים. עליהם לנחש על מי הוא חושב, בכמה  
    שפחות שאלות שהתשובה עליהן היא כן או לא: לדוגמא, האם זה...?? 

    חפש בחוץ - אפשר לנצל את הנסיעה לזיהוי תמרורים, סימני דרך שונים דרך החלון ועוד, ולציין מה רואים: עצים, פרחים,  
    חיות וכד'.

משחק
משחק ה"קליק": לפני שנכנסים למכונית סופרים כמה אנשים עומדים להיכנס. אחרי שנכנסים, מקשיבים לקליק שעושה 

החגורה כשמכניסים אותה למקום. מוודאים שמספר הקליקים תואם את מספר האנשים.

 

תיק משחקים לדרך
מקפלים סמרטוט רצפה לשניים ותופרים משני הצדדים (ניתן להדביק בדבק חם, 

אבל מומלץ לעשות תפר). מחברים לתיק סרט ארוך. מקשטים עם הדמות של 
ללה וקישוטים נוספים. בתוך התיק ניתן לשמור משחקים לדרך: דפים. צבעים, 

דיסקים, משחקי קלפים, משחקי חשיבה ועוד. את התיק ניתן להניח מאחורי 
 המושב של הנהג.

יוצרים על גבי לוח קלקר משטח של כביש ומעברי חצייה. יוצרים דמויות של אנשים וכלי 
רכב. את הדמויות מעמידים בעזרת מקלות ארטיק ופלסטלינה.

 

דגם של שכונה

פברואר | נסיעה בטוחה
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כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

| 30
כל הזכויות שמורות לעמותת 

אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

مركز ليلى
"حافظوا على أنفسكم"

 قوموا بإعداد حافلة كبيرة، وألصقوا عليها صور كل أطفال الروضة وباإلمكان 
إضافة صورة "ليلى".

هل تعلم؟
أن هنالك جهازا يُدعى "املُقنع على الطاولة"، نعرضه بواسطة دُمية، اهّميته ربط حزام األمان. في طقم األدوات اخملصص لبرنامج 

"نتحرك في عالم متحرك"، هنالك كرسي مع مقعد أمان. 

فعالية إبداعية ليلى تضع حزام األمان
جهزوا دوائر خضراء. أضيفوا لها ذراعني طويلني باللون األسود مع قطع من 
"السكوتش". كذلك، أضيفوا لها ساقني طويلتني باللون األسود وألصقوا 

بطرف كل ساق مربع باللون األحمر ثم في النهاية، ألصقوا عيونا وفما 
مبتسما، ضعوا دمية "ليلى" حول حزام األمان بواسطة ذراعيها الطويلني.  

دعاء السفر
قوموا بطباعة دعاء السفر لكل األطفال، يقوم كل طفل بإلصاقه على قطعة

بريستول، ويزين محيطه. )مالحظة: باإلمكان استخدام دعاء السفر املعتمد في إحدى
الديانات  إذا كان أطفال الروضة من أتباع هذه الديانة( لتكن مشيئتك يا رب، إلهنا وإله
آبائنا، أن  حتملنا إلى السالمة وتوجهنا إلى السالمة، وأن توصلنا بسالمة، وترشدنا إلى

السالمة، وأن نصل إلى هدفنا، حياتنا، وسعادتنا بسالمة )وأن تعيدنا بالسالمة( وأن حتمينا
من أي عدو  أو حيوان مفترس في الطريق، ومن أي سوء قد يصيبنا، وأن تبارك لنا كل ما

نقوم به وأن ترحمنا وتصلح أمرنا وأن تستجيب لصوت رجائنا، ألنك يا رب مجيب الدعوات
والرجاء: تباركت أنت يا رب يا سامع الدعاء ومجيبه. آمني. 

شباط/ السفر اآلمن

הידעתם?
מתקן הנקרא "משכנע שולחני" מדגים על בובה את חשיבות חגורת הבטיחות; בערכת האביזרים של התוכנית "לנוע בעולם 

מתנועע" כלול כיסא עם מושב בטיחות.
 

פעילות יצירה - ללה לחגורת הבטיחות
מכינים עיגול ירוק. מוסיפים זרועות ארוכות בצבע שחור עם צמדנים 
בקצותיהם (זכר ונקבה), ורגליים שחורות שבקצותיהם ריבוע אדום. 

מדביקים עיניים ופה מחייך. מקיפים את חגורת הבטיחות עם הזרועות 
הארוכות של ללה.

מדפיסים עותקים כמספר הילדים. כל ילד מדביק על בריסטול ומקשט מסביב.

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשּתֹוִליֵכנּו ְלָשלֹום ְוַתְצִעיֵדנּו ְלָשלֹום. ְוִתְסְמֵכנּו 
ְלָשלֹום. ְוַתְדִריֵכנּו ְלָשלֹום. ְוַתִגּיֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחִיּים ּוְלִשְמָחה ּוְלָשלֹום (ְוַתְחִזיֵרנּו 
ְלָשלֹום) ְוַתִצּיֵלנּו ִמַכּף ָכּל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ַבֶּדֶּרְך ּוִמָכּל ִמיֵני ֻפְּרָעֻנּיֹות 

ַהִמְּתַרְגּשֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלם ְוִתְשַלח ְבָּרָכה ְבָּכל ַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו, ְוִתְתֵּננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים 
ְבֵּעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכּלרֹוֵאינּו ְוִתְשַמע קֹול ַתֲּחנּוֵנינּו. ִכּי ֵאל שֹוֵמַע ְתִּפָלּה ְוַתֲחנּון ַאָתּה: 

ָבּרּוְך ַאָתּה ְיָי, שֹוֵמַע ְתִּפָלּה: ָאֵמן!

תפילת הדרך

 

ה לָ פינת לֶ
"ונשמרתם לנפשותיכם"

מכינים אוטובוס גדול ובו משלבים את תמונותיהם של כל הילדים בגן.  
אפשר לשלב את האיור של ללה.

פברואר | נסיעה בטוחה

רעיונות למשחקים:

מחברת משחקים לדרך
    משחק השקט – מי יכול להיות הכי הרבה זמן בשקט?

    זהו את השיר – כל אחד בתורו יזמזם שיר, האחרים ינסו לזהות. 
    המלך אמר – אחד מהנוסעים נותן הוראות. כשהוא מקדים ואומר "ללה אמרה", מבצעים את ההוראה. כשהוא נותן הוראה  

    בלי ההקדמה, לא מבצעים (ללה אמרה לשים קסדה על הראש – כולם שמים ידיים על הראש, וכן הלאה).
    איזה שיר מתחיל ב... – אומרים מילה. מי הראשון שיתחיל לשיר שיר שמתחיל במילה הזו? 

    מי יודע על מי חשבתי – כל אחד בתורו חושב על מישהו שכל הנוסעים מכירים. עליהם לנחש על מי הוא חושב, בכמה  
    שפחות שאלות שהתשובה עליהן היא כן או לא: לדוגמא, האם זה...?? 

    חפש בחוץ - אפשר לנצל את הנסיעה לזיהוי תמרורים, סימני דרך שונים דרך החלון ועוד, ולציין מה רואים: עצים, פרחים,  
    חיות וכד'.

משחק
משחק ה"קליק": לפני שנכנסים למכונית סופרים כמה אנשים עומדים להיכנס. אחרי שנכנסים, מקשיבים לקליק שעושה 

החגורה כשמכניסים אותה למקום. מוודאים שמספר הקליקים תואם את מספר האנשים.

 

תיק משחקים לדרך
מקפלים סמרטוט רצפה לשניים ותופרים משני הצדדים (ניתן להדביק בדבק חם, 

אבל מומלץ לעשות תפר). מחברים לתיק סרט ארוך. מקשטים עם הדמות של 
ללה וקישוטים נוספים. בתוך התיק ניתן לשמור משחקים לדרך: דפים. צבעים, 

דיסקים, משחקי קלפים, משחקי חשיבה ועוד. את התיק ניתן להניח מאחורי 
 המושב של הנהג.

יוצרים על גבי לוח קלקר משטח של כביש ומעברי חצייה. יוצרים דמויות של אנשים וכלי 
רכב. את הדמויות מעמידים בעזרת מקלות ארטיק ופלסטלינה.

 

דגם של שכונה
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הידעתם?
מתקן הנקרא "משכנע שולחני" מדגים על בובה את חשיבות חגורת הבטיחות; בערכת האביזרים של התוכנית "לנוע בעולם 

מתנועע" כלול כיסא עם מושב בטיחות.
 

פעילות יצירה - ללה לחגורת הבטיחות
מכינים עיגול ירוק. מוסיפים זרועות ארוכות בצבע שחור עם צמדנים 
בקצותיהם (זכר ונקבה), ורגליים שחורות שבקצותיהם ריבוע אדום. 

מדביקים עיניים ופה מחייך. מקיפים את חגורת הבטיחות עם הזרועות 
הארוכות של ללה.

מדפיסים עותקים כמספר הילדים. כל ילד מדביק על בריסטול ומקשט מסביב.

ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך ְיָי ֱאֹלֵהינּו ֵואֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשּתֹוִליֵכנּו ְלָשלֹום ְוַתְצִעיֵדנּו ְלָשלֹום. ְוִתְסְמֵכנּו 
ְלָשלֹום. ְוַתְדִריֵכנּו ְלָשלֹום. ְוַתִגּיֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחִיּים ּוְלִשְמָחה ּוְלָשלֹום (ְוַתְחִזיֵרנּו 
ְלָשלֹום) ְוַתִצּיֵלנּו ִמַכּף ָכּל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ַבֶּדֶּרְך ּוִמָכּל ִמיֵני ֻפְּרָעֻנּיֹות 

ַהִמְּתַרְגּשֹות ָלבֹוא ָלעֹוָלם ְוִתְשַלח ְבָּרָכה ְבָּכל ַמֲעֵשׂה ָיֵדינּו, ְוִתְתֵּננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים 
ְבֵּעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכּלרֹוֵאינּו ְוִתְשַמע קֹול ַתֲּחנּוֵנינּו. ִכּי ֵאל שֹוֵמַע ְתִּפָלּה ְוַתֲחנּון ַאָתּה: 

ָבּרּוְך ַאָתּה ְיָי, שֹוֵמַע ְתִּפָלּה: ָאֵמן!

תפילת הדרך

 

ה לָ פינת לֶ
"ונשמרתם לנפשותיכם"

מכינים אוטובוס גדול ובו משלבים את תמונותיהם של כל הילדים בגן.  
אפשר לשלב את האיור של ללה.
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רעיונות למשחקים:

מחברת משחקים לדרך
    משחק השקט – מי יכול להיות הכי הרבה זמן בשקט?

    זהו את השיר – כל אחד בתורו יזמזם שיר, האחרים ינסו לזהות. 
    המלך אמר – אחד מהנוסעים נותן הוראות. כשהוא מקדים ואומר "ללה אמרה", מבצעים את ההוראה. כשהוא נותן הוראה  

    בלי ההקדמה, לא מבצעים (ללה אמרה לשים קסדה על הראש – כולם שמים ידיים על הראש, וכן הלאה).
    איזה שיר מתחיל ב... – אומרים מילה. מי הראשון שיתחיל לשיר שיר שמתחיל במילה הזו? 

    מי יודע על מי חשבתי – כל אחד בתורו חושב על מישהו שכל הנוסעים מכירים. עליהם לנחש על מי הוא חושב, בכמה  
    שפחות שאלות שהתשובה עליהן היא כן או לא: לדוגמא, האם זה...?? 

    חפש בחוץ - אפשר לנצל את הנסיעה לזיהוי תמרורים, סימני דרך שונים דרך החלון ועוד, ולציין מה רואים: עצים, פרחים,  
    חיות וכד'.

משחק
משחק ה"קליק": לפני שנכנסים למכונית סופרים כמה אנשים עומדים להיכנס. אחרי שנכנסים, מקשיבים לקליק שעושה 

החגורה כשמכניסים אותה למקום. מוודאים שמספר הקליקים תואם את מספר האנשים.

 

תיק משחקים לדרך
מקפלים סמרטוט רצפה לשניים ותופרים משני הצדדים (ניתן להדביק בדבק חם, 

אבל מומלץ לעשות תפר). מחברים לתיק סרט ארוך. מקשטים עם הדמות של 
ללה וקישוטים נוספים. בתוך התיק ניתן לשמור משחקים לדרך: דפים. צבעים, 

דיסקים, משחקי קלפים, משחקי חשיבה ועוד. את התיק ניתן להניח מאחורי 
 המושב של הנהג.

יוצרים על גבי לוח קלקר משטח של כביש ומעברי חצייה. יוצרים דמויות של אנשים וכלי 
רכב. את הדמויות מעמידים בעזרת מקלות ארטיק ופלסטלינה.

 

דגם של שכונה
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אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

دفتر ألعاب للطريق
أفكار لأللعاب: 

    لعبة الهدوء  -  من يستطيع أن يبقى هادئا ألطول فترة ممكنة؟ 
    تعرفوا على األغنية  – كٌل بدوره يقوم "بدندنة" موسيقى أغنية، وعلى البقية أن يتعرفوا على األغنية.

    سمعان قال  – يقوم أحد املسافرين بإعطاء االوامر، حني يفتتح "ليلى تقول" نقوم بتنفيذ األمر، وحني يعطي أمرا دون   
    االفتتاحية املذكورة، ال ننفذ األمر. )ليلى تقول أن نضع اخلوذة على الرأس – يقوم اجلميع بوضع األيدي على الرأس( وهكذا... 

    أي أغنية تبدأ بـ.  – نقول كلمة، من هو أول من سيقوم بغناء أغنية تبدأ بهذه الكلمة؟
    من يعرف مباذا فكّرت؟  - يقوم كل واحد من املسافرين بالتفكير بشيء ما يعرفه اجلميع، وعليهم أن يعرفوا، من خالل أقل  

     عدد من األسئلة التي ميكن اإلجابة عنها بـ "نعم" أو "ال"، ما هو الشيء الذي يفكر به: مثال، هل هو؟؟...
    ابحث في اخلارج  – باإلمكان استغالل السفرية من أجل التعرف على إشارات املرور اخملتلفة املوجودة في اخلارج، كما باإلمكان  

    اإلشارة لكل ما يرونه: أشجار، زهور، حيوانات، وغيرها.  

حقيبة ألعاب للطريق
نقوم بطي قطعة قماش لتنظيف األرض )ممسحة( في الوسط، ونخيطها من كال 

الطرفني )باإلمكان إلصاقها بالصمغ الساخن، لكن األفضل القيام باخلياطة(، 
نقوم بوضع شريط طويل كحزام للحقيبة، ثم نقوم بتزيني احلقيبة بشخصيات

"ليلى" وبغيرها من قطع الزينة. باإلمكان أن نضع في احلقيبة ألعابا للطريق: 
أوراق، ألوان، اسطوانات، ألعاب ورق )شّدة(، ألعاب تفكير، وغيرها، وباإلمكان وضع احلقيبة خلف مقعد السائق. 

لعبة
لعبة الـ"كليك": "قبل الدخول إلى السيارة، نقوم بعّد األشخاص الذين ينوون الدخول إلى السيارة، بعد الدخول نحاول اإلصغاء 

لصوت الـ "كليك" الذي يصدره حزام األمان عند إدخاله في مكانه، نتأكد من أن عدد الـ "كليكات" مساٍو لعدد األشخاص. 

منوذج الذي أسكنه
ارسموا شارعا وممرات مشاة على ظهر لوح من مادة "الكال كار"، ثم اصنعوا متاثيل 

لشخصيات ومركبات، قوموا بإيقاف الشخصيات مبساعدة عيدان البوظة واملعجون 
البالستيكي. 

شباط/ السفر اآلمن

31 |
كل الحقوق محفوظة لجمعية "أور- يروك"



ללה לאוטו
מדביקים על קרטון עגול ֶלבד ירוק, מחברים ידיים ורגליים מֶלבד שחור ואדום. מוסיפים 

עיניים ופה.מוסיפים חוט לבן לתלייה. אפשר גם להדביק בתוך הֶרכב בעזרת צמדן.

סיכת ללה
יוצרים עיגול מקרטון קשיח, במרכזו מדביקים חצי קליפת אגוז. מסביב לאגוז מצמידים 

בעזרת דבק חם חצאי פיסטוק הפוכים. מורחים הכל בדבק פלסטי. את קליפת האגוז 
צובעים בירוק ומוסיפים לה עיניים זזות ופה מחייך. ניתן להדביק מאחור מגנט או סיכה. 

מכניסים לתוך גרב ירוקה אדמה ובה זרעי דשא. מקשטים בעיניים ופה אדום. 
אפשרות נוספת: להכניס את האדמה לתוך כוס חד-פעמית שמחוררת בתחתיתה. 
את הכוס עוטפים בצמר גפן ומכניסים לתוך הגרב. מקפידים להשקות לפי הצורך.

ראש-דשא ללה

ה לָ שקדייה - ללהפינת לֶ

 

מכינים לוח ובו עץ שקדייה, סביבו מקשטים בכללים בנושא בטיחות בדרכים.

פברואר | נסיעה בטוחה

פעילות מסכמת עם הורים לנושא נסיעה בטוחה
הילדים ישירו את שירי "ללה בנסיעה", ידגימו איך יושבים ואיך נחגרים, ויספרו להורים על כללי הבטיחות בנסיעה.

נכין בתחנות ערכת "נסיעללה": תיק משחקים, מחברת משחקים, סימנייה וקישוט לעיפרון. כל הפריטים עם ציור של ללה 
וכיתוב: עם ללה שומרים על כללי הבטיחות בדרכים. מצטלמים יחד, הורים וילדים, ושולחים מכתב לעיתון המקומי/ לעיתון 

המתנ"ס/ לראש העיר, ובו מספרים על הפעילות שנעשתה בגן.

מעמידים ענף יבש בתוך עציץ, ומצמידים אליו משאלות של הילדים בנושא בטיחות בדרכים.

עץ המשאלות

יוצרים צורה של מכונית, במרכזה מדביקים תמונה של הילד, ומעליה כותבים: 
"בשבילי – סעו בזהירות!" צובעים את המכונית ומניילנים. אפשר לחבר חוט 

לתליית המתנה במכונית

מתנה ליום המשפחה

יוצרים קרונות וקטר ממפל, מציירים חלונות ופרצופים. מדביקים צמדנים לחלונות 
ולדמויות. מטרת הפעילות: מנייה. ניתן לזרוק קובייה/ קוביות ולהדביק בקרונות דמויות 
כמספר שעולה בקובייה/ קוביות. מקפידים להתייחס לנושא נסיעה בטוחה באוטובוס – 

יושבים על 

חשיבה מתמטית
12*1+5-502/45
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ليلى للسيارة
ألصقوا على قطعة كرتون مستديرة، قطعة من القماش الصناعي )لّباد( خضراء اللون، 

ضعوا لها يدين ورجلني من اللباد األسود واألحمر، ثم أضيفوا لها عينني وفما، وكذلك 
خيطا للتعليق، باإلمكان إلصاقها في السيارة بواسطة قطع الـ "سكوتش".

دبوس "ليلى"
قصوا دائرة من الكرتون املقوى، وألصقوا في وسطها نصف قشرة "جوز"، بعد ذلك ألصقوا 

عددا من قشور الفستق احللبي )بواسطة الصمغ الساخن( حول قشرة اجلوز على شكل 
دائرة، قوموا بطالء كل شيء بالصمغ البالستيكي، ثم اطلوا قشرة اجلوز باللون األخضر. 

أضيفوا لها عينني وفما مبتسما. باإلمكان إضافة مغناطيس أو دبوس من اجلهة اخللفية.  

         رأس ليلى العشبية
املؤوا جوربا أخضر اللون بالتراب اخمللوط ببذور العشب األخضر، ثم زينوه بعينني وفم أحمر. 
إمكانية أخرى: باإلمكان وضع التراب مع البذور في كأس بالستيكية مثقوبة من األسفل، 

غلفوا الكأس بالقطن وأدخلوها إلى اجلورب، اهتموا بريّها وفق احلاجة.

مركز ليلى        شجرة لوز ليلى
جهزوا لوحة عليها شجرة لوز، وقوموا بتزيني محيطها بقواعد وقوانني متعلقة 

باألمان على الطرق. 

شباط/ السفر اآلمن

ללה לאוטו
מדביקים על קרטון עגול ֶלבד ירוק, מחברים ידיים ורגליים מֶלבד שחור ואדום. מוסיפים 

עיניים ופה.מוסיפים חוט לבן לתלייה. אפשר גם להדביק בתוך הֶרכב בעזרת צמדן.

סיכת ללה
יוצרים עיגול מקרטון קשיח, במרכזו מדביקים חצי קליפת אגוז. מסביב לאגוז מצמידים 

בעזרת דבק חם חצאי פיסטוק הפוכים. מורחים הכל בדבק פלסטי. את קליפת האגוז 
צובעים בירוק ומוסיפים לה עיניים זזות ופה מחייך. ניתן להדביק מאחור מגנט או סיכה. 

מכניסים לתוך גרב ירוקה אדמה ובה זרעי דשא. מקשטים בעיניים ופה אדום. 
אפשרות נוספת: להכניס את האדמה לתוך כוס חד-פעמית שמחוררת בתחתיתה. 
את הכוס עוטפים בצמר גפן ומכניסים לתוך הגרב. מקפידים להשקות לפי הצורך.

ראש-דשא ללה

ה לָ שקדייה - ללהפינת לֶ

 

מכינים לוח ובו עץ שקדייה, סביבו מקשטים בכללים בנושא בטיחות בדרכים.

פברואר | נסיעה בטוחה

פעילות מסכמת עם הורים לנושא נסיעה בטוחה
הילדים ישירו את שירי "ללה בנסיעה", ידגימו איך יושבים ואיך נחגרים, ויספרו להורים על כללי הבטיחות בנסיעה.

נכין בתחנות ערכת "נסיעללה": תיק משחקים, מחברת משחקים, סימנייה וקישוט לעיפרון. כל הפריטים עם ציור של ללה 
וכיתוב: עם ללה שומרים על כללי הבטיחות בדרכים. מצטלמים יחד, הורים וילדים, ושולחים מכתב לעיתון המקומי/ לעיתון 

המתנ"ס/ לראש העיר, ובו מספרים על הפעילות שנעשתה בגן.

מעמידים ענף יבש בתוך עציץ, ומצמידים אליו משאלות של הילדים בנושא בטיחות בדרכים.

עץ המשאלות

יוצרים צורה של מכונית, במרכזה מדביקים תמונה של הילד, ומעליה כותבים: 
"בשבילי – סעו בזהירות!" צובעים את המכונית ומניילנים. אפשר לחבר חוט 

לתליית המתנה במכונית

מתנה ליום המשפחה

יוצרים קרונות וקטר ממפל, מציירים חלונות ופרצופים. מדביקים צמדנים לחלונות 
ולדמויות. מטרת הפעילות: מנייה. ניתן לזרוק קובייה/ קוביות ולהדביק בקרונות דמויות 
כמספר שעולה בקובייה/ קוביות. מקפידים להתייחס לנושא נסיעה בטוחה באוטובוס – 

יושבים על 

חשיבה מתמטית
12*1+5-502/45
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ללה לאוטו
מדביקים על קרטון עגול ֶלבד ירוק, מחברים ידיים ורגליים מֶלבד שחור ואדום. מוסיפים 

עיניים ופה.מוסיפים חוט לבן לתלייה. אפשר גם להדביק בתוך הֶרכב בעזרת צמדן.

סיכת ללה
יוצרים עיגול מקרטון קשיח, במרכזו מדביקים חצי קליפת אגוז. מסביב לאגוז מצמידים 

בעזרת דבק חם חצאי פיסטוק הפוכים. מורחים הכל בדבק פלסטי. את קליפת האגוז 
צובעים בירוק ומוסיפים לה עיניים זזות ופה מחייך. ניתן להדביק מאחור מגנט או סיכה. 

מכניסים לתוך גרב ירוקה אדמה ובה זרעי דשא. מקשטים בעיניים ופה אדום. 
אפשרות נוספת: להכניס את האדמה לתוך כוס חד-פעמית שמחוררת בתחתיתה. 
את הכוס עוטפים בצמר גפן ומכניסים לתוך הגרב. מקפידים להשקות לפי הצורך.

ראש-דשא ללה

ה לָ שקדייה - ללהפינת לֶ

 

מכינים לוח ובו עץ שקדייה, סביבו מקשטים בכללים בנושא בטיחות בדרכים.

פברואר | נסיעה בטוחה

פעילות מסכמת עם הורים לנושא נסיעה בטוחה
הילדים ישירו את שירי "ללה בנסיעה", ידגימו איך יושבים ואיך נחגרים, ויספרו להורים על כללי הבטיחות בנסיעה.

נכין בתחנות ערכת "נסיעללה": תיק משחקים, מחברת משחקים, סימנייה וקישוט לעיפרון. כל הפריטים עם ציור של ללה 
וכיתוב: עם ללה שומרים על כללי הבטיחות בדרכים. מצטלמים יחד, הורים וילדים, ושולחים מכתב לעיתון המקומי/ לעיתון 

המתנ"ס/ לראש העיר, ובו מספרים על הפעילות שנעשתה בגן.

מעמידים ענף יבש בתוך עציץ, ומצמידים אליו משאלות של הילדים בנושא בטיחות בדרכים.

עץ המשאלות

יוצרים צורה של מכונית, במרכזה מדביקים תמונה של הילד, ומעליה כותבים: 
"בשבילי – סעו בזהירות!" צובעים את המכונית ומניילנים. אפשר לחבר חוט 

לתליית המתנה במכונית

מתנה ליום המשפחה

יוצרים קרונות וקטר ממפל, מציירים חלונות ופרצופים. מדביקים צמדנים לחלונות 
ולדמויות. מטרת הפעילות: מנייה. ניתן לזרוק קובייה/ קוביות ולהדביק בקרונות דמויות 
כמספר שעולה בקובייה/ קוביות. מקפידים להתייחס לנושא נסיעה בטוחה באוטובוס – 

יושבים על 

חשיבה מתמטית
12*1+5-502/45
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אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

شجرة األمنيات
"اغرسوا" فرع شجرة جاف داخل زهرية )أصيص(، ثم ألصقوا عليه أمنيات األطفال 

املتعلقة مبوضوع األمان على الطرق.

 التفكير الرياضي
قوموا بصنع قطار وعرباته والصقوا من لوح بالستيكي، ثم افتحوا فيه نوافذ٫ ألصقوا

بعض الوجوه، ألصقوا بعض قطع "السكوتش" على النوافذ وعلى الوجوه.
هدف الفعالية: 

تعّلم العد، باإلمكان رمي حجر النرد وإلصاق عدد من الوجوه على عربات القطار، 
بحسب العدد الذي يعطيه لنا حجر النرد، املهم التطرق ملوضوع السفر اآلمن باحلافلة -

جنلس على...

هدية ليوم العائلة
قوموا بصنع شكل سيارة، وضعوا في وسطها صورة للطفل، واكتبوا فوقها عبارة: 

"ألجلي -سوقوا بحذر!" ثم قوموا بتلوين السيارة وتغليفها بالنايلون، باإلمكان كذلك 
إضافة خيط من أجل تعليق الهدية في السيارة. 

فّعالّية إجمالّية مع األهل حول موضوع السفر اآلمن
يقوم األطفال بغناء أغنيات "ليلى خالل السفر"، ومتثيل كيف يجلسون وكيف يربطون حزام األمان، ويحّدثون األهل عن قواعد 

األمان خالل السفر. 
جهزوا مجموعة "سفر ليلى" للمحطات: حقيبة ألعاب، دفتر ألعاب، مؤشر للكتاب وزينة للقلم. يجب أن تكون كل هذه 

األمور مع صورة لـ "ليلى" وعنوان: مع ليلى، نحافظ على قواعد األمان على الطرق. التقطوا صورة جماعية: لألهل واألطفال، 
وأرسلوا خبرا للصحيفة احمللية/ صحيفة املركز اجلماهيري/ لرئيس البلدية، أعلموهم من خالله بتفاصيل الفعالية التي متّ 

تنفيذها في الروضة. 

شباط/ السفر اآلمن

| 32
كل الحقوق محفوظة لجمعية "أور- يروك"



ללה לאוטו
מדביקים על קרטון עגול ֶלבד ירוק, מחברים ידיים ורגליים מֶלבד שחור ואדום. מוסיפים 

עיניים ופה.מוסיפים חוט לבן לתלייה. אפשר גם להדביק בתוך הֶרכב בעזרת צמדן.

סיכת ללה
יוצרים עיגול מקרטון קשיח, במרכזו מדביקים חצי קליפת אגוז. מסביב לאגוז מצמידים 

בעזרת דבק חם חצאי פיסטוק הפוכים. מורחים הכל בדבק פלסטי. את קליפת האגוז 
צובעים בירוק ומוסיפים לה עיניים זזות ופה מחייך. ניתן להדביק מאחור מגנט או סיכה. 

מכניסים לתוך גרב ירוקה אדמה ובה זרעי דשא. מקשטים בעיניים ופה אדום. 
אפשרות נוספת: להכניס את האדמה לתוך כוס חד-פעמית שמחוררת בתחתיתה. 
את הכוס עוטפים בצמר גפן ומכניסים לתוך הגרב. מקפידים להשקות לפי הצורך.

ראש-דשא ללה

ה לָ שקדייה - ללהפינת לֶ

 

מכינים לוח ובו עץ שקדייה, סביבו מקשטים בכללים בנושא בטיחות בדרכים.

פברואר | נסיעה בטוחה

פעילות מסכמת עם הורים לנושא נסיעה בטוחה
הילדים ישירו את שירי "ללה בנסיעה", ידגימו איך יושבים ואיך נחגרים, ויספרו להורים על כללי הבטיחות בנסיעה.

נכין בתחנות ערכת "נסיעללה": תיק משחקים, מחברת משחקים, סימנייה וקישוט לעיפרון. כל הפריטים עם ציור של ללה 
וכיתוב: עם ללה שומרים על כללי הבטיחות בדרכים. מצטלמים יחד, הורים וילדים, ושולחים מכתב לעיתון המקומי/ לעיתון 

המתנ"ס/ לראש העיר, ובו מספרים על הפעילות שנעשתה בגן.

מעמידים ענף יבש בתוך עציץ, ומצמידים אליו משאלות של הילדים בנושא בטיחות בדרכים.

עץ המשאלות

יוצרים צורה של מכונית, במרכזה מדביקים תמונה של הילד, ומעליה כותבים: 
"בשבילי – סעו בזהירות!" צובעים את המכונית ומניילנים. אפשר לחבר חוט 

לתליית המתנה במכונית

מתנה ליום המשפחה

יוצרים קרונות וקטר ממפל, מציירים חלונות ופרצופים. מדביקים צמדנים לחלונות 
ולדמויות. מטרת הפעילות: מנייה. ניתן לזרוק קובייה/ קוביות ולהדביק בקרונות דמויות 
כמספר שעולה בקובייה/ קוביות. מקפידים להתייחס לנושא נסיעה בטוחה באוטובוס – 

יושבים על 

חשיבה מתמטית
12*1+5-502/45
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אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

ليلى للسيارة
ألصقوا على قطعة كرتون مستديرة، قطعة من القماش الصناعي )لّباد( خضراء اللون، 

ضعوا لها يدين ورجلني من اللباد األسود واألحمر، ثم أضيفوا لها عينني وفما، وكذلك 
خيطا للتعليق، باإلمكان إلصاقها في السيارة بواسطة قطع الـ "سكوتش".

دبوس "ليلى"
قصوا دائرة من الكرتون املقوى، وألصقوا في وسطها نصف قشرة "جوز"، بعد ذلك ألصقوا 

عددا من قشور الفستق احللبي )بواسطة الصمغ الساخن( حول قشرة اجلوز على شكل 
دائرة، قوموا بطالء كل شيء بالصمغ البالستيكي، ثم اطلوا قشرة اجلوز باللون األخضر. 

أضيفوا لها عينني وفما مبتسما. باإلمكان إضافة مغناطيس أو دبوس من اجلهة اخللفية.  

         رأس ليلى العشبية
املؤوا جوربا أخضر اللون بالتراب اخمللوط ببذور العشب األخضر، ثم زينوه بعينني وفم أحمر. 
إمكانية أخرى: باإلمكان وضع التراب مع البذور في كأس بالستيكية مثقوبة من األسفل، 

غلفوا الكأس بالقطن وأدخلوها إلى اجلورب، اهتموا بريّها وفق احلاجة.

مركز ليلى        شجرة لوز ليلى
جهزوا لوحة عليها شجرة لوز، وقوموا بتزيني محيطها بقواعد وقوانني متعلقة 

باألمان على الطرق. 

شباط/ السفر اآلمن

ללה לאוטו
מדביקים על קרטון עגול ֶלבד ירוק, מחברים ידיים ורגליים מֶלבד שחור ואדום. מוסיפים 

עיניים ופה.מוסיפים חוט לבן לתלייה. אפשר גם להדביק בתוך הֶרכב בעזרת צמדן.

סיכת ללה
יוצרים עיגול מקרטון קשיח, במרכזו מדביקים חצי קליפת אגוז. מסביב לאגוז מצמידים 

בעזרת דבק חם חצאי פיסטוק הפוכים. מורחים הכל בדבק פלסטי. את קליפת האגוז 
צובעים בירוק ומוסיפים לה עיניים זזות ופה מחייך. ניתן להדביק מאחור מגנט או סיכה. 

מכניסים לתוך גרב ירוקה אדמה ובה זרעי דשא. מקשטים בעיניים ופה אדום. 
אפשרות נוספת: להכניס את האדמה לתוך כוס חד-פעמית שמחוררת בתחתיתה. 
את הכוס עוטפים בצמר גפן ומכניסים לתוך הגרב. מקפידים להשקות לפי הצורך.

ראש-דשא ללה

ה לָ שקדייה - ללהפינת לֶ

 

מכינים לוח ובו עץ שקדייה, סביבו מקשטים בכללים בנושא בטיחות בדרכים.

פברואר | נסיעה בטוחה

פעילות מסכמת עם הורים לנושא נסיעה בטוחה
הילדים ישירו את שירי "ללה בנסיעה", ידגימו איך יושבים ואיך נחגרים, ויספרו להורים על כללי הבטיחות בנסיעה.

נכין בתחנות ערכת "נסיעללה": תיק משחקים, מחברת משחקים, סימנייה וקישוט לעיפרון. כל הפריטים עם ציור של ללה 
וכיתוב: עם ללה שומרים על כללי הבטיחות בדרכים. מצטלמים יחד, הורים וילדים, ושולחים מכתב לעיתון המקומי/ לעיתון 

המתנ"ס/ לראש העיר, ובו מספרים על הפעילות שנעשתה בגן.

מעמידים ענף יבש בתוך עציץ, ומצמידים אליו משאלות של הילדים בנושא בטיחות בדרכים.

עץ המשאלות

יוצרים צורה של מכונית, במרכזה מדביקים תמונה של הילד, ומעליה כותבים: 
"בשבילי – סעו בזהירות!" צובעים את המכונית ומניילנים. אפשר לחבר חוט 

לתליית המתנה במכונית

מתנה ליום המשפחה

יוצרים קרונות וקטר ממפל, מציירים חלונות ופרצופים. מדביקים צמדנים לחלונות 
ולדמויות. מטרת הפעילות: מנייה. ניתן לזרוק קובייה/ קוביות ולהדביק בקרונות דמויות 
כמספר שעולה בקובייה/ קוביות. מקפידים להתייחס לנושא נסיעה בטוחה באוטובוס – 

יושבים על 

חשיבה מתמטית
12*1+5-502/45
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ללה לאוטו
מדביקים על קרטון עגול ֶלבד ירוק, מחברים ידיים ורגליים מֶלבד שחור ואדום. מוסיפים 

עיניים ופה.מוסיפים חוט לבן לתלייה. אפשר גם להדביק בתוך הֶרכב בעזרת צמדן.

סיכת ללה
יוצרים עיגול מקרטון קשיח, במרכזו מדביקים חצי קליפת אגוז. מסביב לאגוז מצמידים 

בעזרת דבק חם חצאי פיסטוק הפוכים. מורחים הכל בדבק פלסטי. את קליפת האגוז 
צובעים בירוק ומוסיפים לה עיניים זזות ופה מחייך. ניתן להדביק מאחור מגנט או סיכה. 

מכניסים לתוך גרב ירוקה אדמה ובה זרעי דשא. מקשטים בעיניים ופה אדום. 
אפשרות נוספת: להכניס את האדמה לתוך כוס חד-פעמית שמחוררת בתחתיתה. 
את הכוס עוטפים בצמר גפן ומכניסים לתוך הגרב. מקפידים להשקות לפי הצורך.

ראש-דשא ללה

ה לָ שקדייה - ללהפינת לֶ

 

מכינים לוח ובו עץ שקדייה, סביבו מקשטים בכללים בנושא בטיחות בדרכים.
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פעילות מסכמת עם הורים לנושא נסיעה בטוחה
הילדים ישירו את שירי "ללה בנסיעה", ידגימו איך יושבים ואיך נחגרים, ויספרו להורים על כללי הבטיחות בנסיעה.

נכין בתחנות ערכת "נסיעללה": תיק משחקים, מחברת משחקים, סימנייה וקישוט לעיפרון. כל הפריטים עם ציור של ללה 
וכיתוב: עם ללה שומרים על כללי הבטיחות בדרכים. מצטלמים יחד, הורים וילדים, ושולחים מכתב לעיתון המקומי/ לעיתון 

המתנ"ס/ לראש העיר, ובו מספרים על הפעילות שנעשתה בגן.

מעמידים ענף יבש בתוך עציץ, ומצמידים אליו משאלות של הילדים בנושא בטיחות בדרכים.

עץ המשאלות

יוצרים צורה של מכונית, במרכזה מדביקים תמונה של הילד, ומעליה כותבים: 
"בשבילי – סעו בזהירות!" צובעים את המכונית ומניילנים. אפשר לחבר חוט 

לתליית המתנה במכונית

מתנה ליום המשפחה

יוצרים קרונות וקטר ממפל, מציירים חלונות ופרצופים. מדביקים צמדנים לחלונות 
ולדמויות. מטרת הפעילות: מנייה. ניתן לזרוק קובייה/ קוביות ולהדביק בקרונות דמויות 
כמספר שעולה בקובייה/ קוביות. מקפידים להתייחס לנושא נסיעה בטוחה באוטובוס – 

יושבים על 

חשיבה מתמטית
12*1+5-502/45
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אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

شجرة األمنيات
"اغرسوا" فرع شجرة جاف داخل زهرية )أصيص(، ثم ألصقوا عليه أمنيات األطفال 

املتعلقة مبوضوع األمان على الطرق.

 التفكير الرياضي
قوموا بصنع قطار وعرباته والصقوا من لوح بالستيكي، ثم افتحوا فيه نوافذ٫ ألصقوا

بعض الوجوه، ألصقوا بعض قطع "السكوتش" على النوافذ وعلى الوجوه.
هدف الفعالية: 

تعّلم العد، باإلمكان رمي حجر النرد وإلصاق عدد من الوجوه على عربات القطار، 
بحسب العدد الذي يعطيه لنا حجر النرد، املهم التطرق ملوضوع السفر اآلمن باحلافلة -

جنلس على...

هدية ليوم العائلة
قوموا بصنع شكل سيارة، وضعوا في وسطها صورة للطفل، واكتبوا فوقها عبارة: 

"ألجلي -سوقوا بحذر!" ثم قوموا بتلوين السيارة وتغليفها بالنايلون، باإلمكان كذلك 
إضافة خيط من أجل تعليق الهدية في السيارة. 

فّعالّية إجمالّية مع األهل حول موضوع السفر اآلمن
يقوم األطفال بغناء أغنيات "ليلى خالل السفر"، ومتثيل كيف يجلسون وكيف يربطون حزام األمان، ويحّدثون األهل عن قواعد 

األمان خالل السفر. 
جهزوا مجموعة "سفر ليلى" للمحطات: حقيبة ألعاب، دفتر ألعاب، مؤشر للكتاب وزينة للقلم. يجب أن تكون كل هذه 

األمور مع صورة لـ "ليلى" وعنوان: مع ليلى، نحافظ على قواعد األمان على الطرق. التقطوا صورة جماعية: لألهل واألطفال، 
وأرسلوا خبرا للصحيفة احمللية/ صحيفة املركز اجلماهيري/ لرئيس البلدية، أعلموهم من خالله بتفاصيل الفعالية التي متّ 

تنفيذها في الروضة. 

شباط/ السفر اآلمن
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