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عبور الشارع بأمان
الرسائل األساسية:

•اآلن بلغنا من العمر  9سنوات ويمكننا عبور الشارع
وحدنا.
•هذه اإلمكانية تصحبها مسؤولية كبرى! علينا التعرّ ف جي ًدا
على كل القواعد ،وتطبيقها وحتى مساعدة أطفال أصغر منا
•يجب النظر الى كل االتجاهات قبل العبور وفقط بعد التأكد
من أن الشارع خالي ،نعبر الشارع بسرعة ونتابع النظر
الى الجوانب

أهداف رئيسية:

• تجربة عبور الشارع
• مراجعة قواعد عبور الطريق اآلمن

مجرى النشاط:

 .1نفتتح الدرس بحفلة عيد الميالد الـ 9الجماعي لكل طالب الصف!! (يمكن إحضار كعكة وبالونات أو تشغيل الموسيقى).
 .2سنعرض موضوع النشاط :العبور اآلمن ونسأل :ما هي العالقة بين االحتفال بعيد الميالد التاسع وبين العبور اآلمن؟
يُمكن عبور الشارع بشكل مستقل لمن بلغ من العمر  9سنوات!
نسأل:
ما هي تأثيرات عبور الشارع وحدنا؟ هل هذا األمر يعني أننا نستطيع القيام بكل ما نريده؟ طبعًا ال!
هذه اإلمكانية تصحبها مسؤولية كبرى!
 .3نكتب كلمة אחריות على اللوح .نر ّكز في الكلمة ونحاول فهم معاني عديدة تستتر فيها:
• كلمة אחריות تبدأ بالحرف "א" وتنتهي بالحرف "ת" .مسؤولية عبور الشارع هي مسؤوليتنا وحدنا فقط منذ بدايتها وحتى
نهايتها .ال يمكن إزالة هذه المسؤولية أو نقلها الى شخص آخر .لذلك علينا أن نكون واعين لكل القواعد والمراحل المرتبطة
بها قبل تنفيذها.
• كلمة אח :إذا لدينا أخوة صغار ،يكونون ضمن مسؤوليتنا عند عبور الشارع.
• كلمة אחר :إذا نرى شخص آخر يحتاج الى مساعدة في العبور  -شخص بالغ أو طفل صغير ،يجب أن نمد يد المساعدة.
•كلمة אחרי :اآلن لكوننا كبارً ا ،يجب أن نكون قدوة شخصية وأن نحذر كثيرً ا عند عبور الشارع.
القدوة الشخصية تتجسد بشكل خاص بحضور دوام الحذر على الطرقات!!
ً
•كلمة אחריו :على الرغم من بلوغنا ،يفضّل أن نطلب المساعدة في بعض األحيان .إذا كان الشارع مكتظا أو ال يوجد خط
مشاة أو أن الظالم قد حل ،ننصحكم بشدة بطلب مساعدة البالغين.
• وأخيرً ا – אחריות! كلمة تجمع معاني كثيرة.
 .4نطلب من أحد الطالب أن يذ ّكر الصف بمراحل عبور الشارع الصحيحة.
.5نخرج الى الشارع من أجل التمرّ ن على العبور الصحيح واآلمن .نخرج بصورة منتظمة من الصف باتجاه خط المشاة
األقرب الى المدرسة ونتدرّ ب على العبور اآلمن .يحصل كل طالب على فرصة عبور خط المشاة وحده وسيحصل على
تغذية راجعة خالل العبور .من المهم العودة والتذكير بالقواعد مرة بعد مرة.

خالصة :سنكرر المصطلحات الرئيسية
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قواعد عبور الطريق
1

نختار

؟

المكان األكثر أما ًنا للعبور

نتوقف
ننظر
ننصت

2

قبل خطوة أو خطوتين من حافة الرصيف

3

الى كل االتجاهات

4

إلى اصوات حركة السير

إذا كان الشارع فار ًغا...

5

نعبر

بخط مستقيم وبخطى سريعة

6

نواصل النظر
الى كل الجهات عند العبور
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