עיתון יום
המשפחה

מתנה ליום המשפחה

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

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.

ללה בתיאבון

מכינים סינר מאל-בד לבן ומקשטים בצבעי הרמזור
ובלֶ לָ ה .מזמינים את הילדים להכין כריכים עגולים.
אפשר למרוח על הכריכים סלט אבוקדו ולקשט
בירקות.
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כאן גרה משפחה זהירה
מכינים לכל משפחה שלט לדלת .אפשר לניילן את השלטים ולחבר להם מגנט מאחור) .דף מוכן ניתן למצוא באתר אור ירוק(

תפילת הדרך
מדפיסים עותקים כמספר הילדים .כל ילד מדביק על בריסטול ומקשט מסביב.
בוֹתינוֶּ ,שתּוֹלִ יכֵ נוּ לְ ָשלוֹם וְ ַת ְצ ִע ֵידנוּ לְ ָשלוֹם .וְ ִת ְס ְמכֵ נוּ
אֹלהי ֲא ֵ
ֹלהינוּ וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמלְ ָפנֶ יָך יְ יָ ֱא ֵ
לְ ָשלוֹם .וְ ַת ְד ִריכֵ נוּ לְ ָשלוֹם .וְ ַתגִ ֵּיענוּ לִ ְמחוֹז ֶח ְפ ֵצנוּ לְ ַחיִ ּים וּלְ ִש ְמ ָחה וּלְ ָשלוֹם )וְ ַת ְחזִ ֵירנוּ
אוֹרב וְ לִ ְס ִטים וְ ַחיּוֹת ָרעוֹת ַב ֶּד ֶּרְך ִוּמכָ ּל ִמינֵ י ֻפ ְּר ָענֻ יּוֹת
לְ ָשלוֹם( וְ ַת ִצּילֵ נוּ ִמכַ ּף כָ ּל אוֹיֵ ב וְ ֵ
ַה ִמ ְּת ַרגְ ּשוֹת לָ בוֹא לָ עוֹלָ ם וְ ִת ְשלַ ח ְב ָּרכָ ה ְבּכָ ל ַמ ֲע ֵשׂה יָ ֵדינוּ ,וְ ִת ְתּנֵ נוּ לְ ֵחן וּלְ ֶח ֶסד וּלְ ַר ֲח ִמים
שוֹמ ַע ְת ִּפלָ ּה וְ ַת ֲחנוּן ַא ָתּה:
ּלרוֹאינוּ וְ ִת ְש ַמע קוֹל ַת ֲּחנוּנֵ ינוּ .כִ ּי ֵאל ֵ
ְב ֵּעינֶ יָך ְוּב ֵעינֵ י כָ ֵ
שוֹמ ַע ְת ִּפלָ ּהָ :א ֵמן!
ָבּרוְּך ַא ָתּה יְ יָ ֵ ,

תכנית זה"ב בגן – גמלאים מתנדבים בגני ילדים מופעלת על ידי עמותת אור ירוק ותנועת של"מ – החברה למתנ"סים
ומשרד החינוך.
העבודות המוצגות נעשו על ידי מתנדבי זה"ב בגן בכל הארץ
תודה לכל מי שעשה ועושה למען חינוך ילדי הגן לשמירה על כללי הבטיחות בדרכים.
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