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חצייה בטוחה

מסרים מרכזיים:
9 מותר לנו לחצות כביש לבד • כעת שאנו מעל גיל -

• עם האפשרות  מגיעה גם  אחריות גדולה! עלינו 
  להכיר היטב את כל הכללים, להוציאם לפועל ואף

  להושיט עזרה לילדים צעירים מאיתנו
• יש להסתכל לכל הכיוונים לפני החצייה, ורק לאחר
  שווידאנו שהכביש פנוי, עלינו לחצות אותו בזריזות 

  כשאנו ממשיכים להסתכל לצדדים

מטרות מרכזיות:
• התנסות בחציית כביש

• חזרה על הכללים לחצייה בטוחה

מהלך הפעילות:
1. נציג את נושא הפעילות: חצייה בטוחה ונשאל: מה הקשר בין הגיל שלכם לחצייה בטוחה? 

    נענה ונסביר לכולם- שכעת הם עברו את גיל 9 ומותר להם לחצות את הכביש לבד.
נשאל:

מהן ההשלכות של חציית הכביש לבד? האם פרוש הדבר שמותר לנו הכל? בוודאי שלא! 
עם האפשרות מגיעה אחריות גדולה!

2. נכתוב את המילה אחריות על הלוח. נתבונן במילה וננסה להבין מספר משמעויות שמסתתרות בה: 
• המילה אחריות מתחילה באות א' ומסתיימת באות ת'. האחריות שלנו בחציית כביש לבד היא אך ורק שלנו מתחילתה
   ועד סופה. לא ניתן להסיר אותה או להעביר אותה למישהו אחר. לכן עלינו להיות מודעים לכל הכללים והשלבים של

   הפעולה לפני שיוצאים לבצעה.
• המילה אח: אם יש לנו אחים קטנים, נפרוס עליהם את אחריותנו בעת חציית הכביש. 

• המילה אחר: אם אנו נתקלים במישהו שזקוק לעזרה בחצייה – איש מבוגר או ילד קטן, נושיט לו עזרה.
• המילה אחרי: עכשיו בהיותינו גדולים, אנחנו צריכים לשמש דוגמא אישית, ולהיזהר מאד כשאנו חוצים כביש. 

   הדוגמא האישית תבוא במיוחד לידי ביטוי בנוכחות משמרות הבטיחות!!
• המילה אחריו: עם ההתבגרות רצוי לעיתים לבקש עזרה. אם הכביש סואן או אין מעבר חצייה או שחשוך בחוץ, מומלץ

   מאד להיעזר במבוגרים. 
• ולבסוף – אחריות! מילה שטמונות בה הרבה משמעויות.  

3. נבקש מאחד התלמידים להזכיר לכיתה מהם השלבים הנכונים בחציית הכביש.
4.  נצא לכביש לתרגל חצייה בטוחה הלכה למעשה. נצא בצורה מסודרת מהכיתה לכוון מעבר החצייה הקרוב לבית

     הספר ונתרגל חצייה בטוחה. כל תלמיד יזכה לחצות לבד את הכביש ויקבל משוב במהלך החצייה. חשוב לחזור ולשנן
     שוב ושוב את הכללים.

סיכום: נחזור על המסרים המרכזיים
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כללים לחציית כביש

בוחרים 
את המקום הבטוח ביותר לחצייה

עוצרים 
צעד או שניים לפני שפת המדרכה

מביטים 
לכל הכיוונים

חוצים 
בקו ישר ובהליכה מהירה

ממשיכים להסתכל 
לצדדים בזמן החצייה

מקשיבים 
לקולות התנועה
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אם הכביש פנוי...

?

חצייה בטוחה


