פעילות
הורה מעשיר

הורים יקרים,
הבחירה שלכם לעסוק בנושא שמירה על כללי הבטיחות בדרכים במסגרת פעילות
"הורה מעשיר" ,חשובה.
זו הזדמנות להעביר מסרים ,לתת דוגמא אישית ולהביא אל הגן תכנים נוספים בנושא.
הפעילות בנויה משלבים ומותאמת לילדי גן – כתה ב.
ניתן לבחור את הרצף שמתאים לצרכים של הגן.
חומרים רבים נוספים ניתן למצוא במרכז ההדרכה באתר אור ירוק ובדף הפייסבוק
זה"ב בגן.
התכנים פותחו על ידי עמותת אור ירוק ונעשה בהם שימוש במסגרת תכנית זה"ב בגן –
גמלאים מתנדבים בגני הילדים ,המופעלת על ידי עמותת אור ירוק ,תנועת של"מ –
החברה למתנ"סים ומשרד החינוך.

הדמות שנבחרה להוביל את התכנית היא :לֶ לָ ה דמות מצוירת שנועדה להזכיר
לילדים את כללי הבטיחות בדרכים.
למה ללה?
כי כל הפעלים שעוסקים בבטיחות בדרכים מתחילים בלֶ ה או בלָ ה

בנושא חצייה בטוחה
לחפש את המקום הבטוח ביותר לחצייה.
לעמוד צעד או שניים רחוק משפת המדרכה.
לתת יד למבוגר אחראי ומוכר.
להביט לכל הכיוונים.
להקשיב היטב לקולות התנועה ,ולהמתין שהכביש יתפנה.
לחצות את הכביש בקו ישר ,בזריזות ובביטחון.
להביט לצדדים בזמן החצייה.

בנושא נסיעה בטוחה
לשבת על כסא בטיחות מתאים.
לחגור חגורת בטיחות.
לשבת בשקט בזמן הנסיעה.
לצאת מהרכב רק לכיוון המדרכה.
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בנושא בטיחות בשעות הפנאי
לשחק עם הכדור במקום בטוח.
לחבוש קסדה ומגנים בזמן הרכיבה על האופניים ועל הרולר.

בואו ניתן דוגמא לילדי הגן,
נשמור אנחנו על כל הכללים,
נלמד את הילדים לשמור על הכללים
ונפנה את תשומת לב ההורים שאפשר גם אחרת.

קהל היעד :ילדי גן וכיתות א'-ב'
משך הפעילות 90-45 :דקות – בהתאם לפעילויות שבוחרים מתוך ההיצע.
הפעילות כוללת:
 .1משחק הניחושים :מה בקופסא?
 .2סיפור" :הכירו את ללה" ושיר.
 .3הדגמה-חציית כביש
 .4משחק שאלות " -ללה אמרה" – לחזרה על כללי הבטיחות בדרכים
 .5יצירת קישוט למכונית  /לבית.
 .6קריאות סיום.

הכנה:
• קראו את עמודי הפעילות המוצעת ובחרו את הפעילויות המתאימות לכם ולילדים שההפעלה מיועדת להם.
• הדפיסו את דפי ההדרכה והיעזרו בהם במהלך הפעילות.
• הכינו את החומרים הדרושים:
קופסא עטופה ומקושטת ובתוכה ווסט זוהר של אור ירוק;
בריסטולים להכנת קישוט למכונית;
צבעים וחומרי יצירה נוספים.

! ?

משחק הניחושים

הציגן את הקופסא לילדים ,אפשרו לכל ילד לשאול שאלה
אחת שהתשובה עליה היא "כן" או "לא") .האם זה ממתק?
האם זה ספר? וכדומה( עם סיום הסבב הוציאו את האפוד
הזוהר מהקופסא ולבשו אותו .הסבירו לילדים ,שאפוד כזה
משמש נהגים שיוצאים מהמכונית בזמן נהיגה כדי שנהגים
אחרים יראו אותם.
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הכירו את ללה
הקריאו את הסיפור "הכירו את ללה"
ולמדו אותם את השיר של ללה
השיר של ללה
מילים :נטע סילוני לחן:עממי
לְ לֶ לָ ה ֶשׁלָ ּנוּ יֵ שׁ ַא ְר ַבּע ֵעצוֹת:
לְ ַה ִבּיט ,לְ ַה ְק ִשׁיב ,לָ ֵתת יָ ד ,לַ ְחצוֹת.
ִעם לֶ לָ ה נֶ ְח ֶצה ֶאת ַהכְ ִּבישׁ כְ ּמוֹ גְ ּדוֹלִ ים,
שׁוֹמ ֶרת ַעל כָ ּל ַהכְ ּלָ לִ ים.
כִ ּי לֶ לָ ה ֶ

הדגמה-חציית כביש
השתמשו במעבר חציה )ניתן לרכוש בחנות האינטרנטית של עמותת אור ירוק או להכין מבריסטול או שטיח אמבטיה הפוך
שעל צדו הלבן צובעים פסים בצבע פנדה שחור ,או מדביקים מסקינטייפ צבוע בשחור(.

מהלך הפעילות:

מחלקים לילדים שלטים ועליהם אחד הכללים:
לעצור לפני מעבר החצייה – סימן "עצור";
לתת יד – ציור של יד ביד;
להתבונן לצדדים – ציור של עיניים;
להקשיב לקולות התנועה – ציור של אוזניים;
לחצות כשהכביש פנוי – ציור של מעבר חצייה;
להביט שוב לצדדים – ציור של עיניים ומעבר חצייה.
מזמינים בכל פעם שני ילדים לחצות את הכביש.
מחזיקים ידיים ,עוצרים ,מתבוננים לצדדים ,מקשיבים ועוברים לצד השני.
שאר הילדים עומדים עם השלטים בטור ליד מעבר החצייה ,ומזכירים בכל פעם כלל אחד.
כשהילדים מגיעים לצדו השני של מעבר החצייה
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חידון ללה אומרת
שאלו את הילדים על אילו כללי בטיחות מקפידים בזמן
הנסיעה במכונית  -הילדים יענו באופן חופשי.
סכמו מהם הכללים החשובים:
 .1נכנסים לרכב ויוצאים ממנו רק מכיוון המדרכה.
 .2בכל נסיעה יושבים חגורים על מושב בטיחות מתאים.
 .3יושבים בשקט ולא מפריעים לנהג/נהגת.

שחקו במשחק:

כשללה אומרת כלל נסיעה בטוחה נכון – הילדים יעמדו .כשהכלל לא נכון – ישבו:
 .1ללה אומרת שילדים יכולים לנהוג במכונית )לא נכון(.
 .2ללה אומרת שלא נוסעים עד שכולם חגורים )נכון(.
 .3ללה אומרת שילד עד גיל  9לא חוצה כביש לבד )נכון(.
 .4ללה אומרת שבנסיעות קצרות אפשר לא להיחגר )לא נכון(.
 .5ללה אומרת שנכנסים למכונית מצד הכביש )לא נכון(.
 .6ללה אומרת שנכנסים למכונית ויוצאים ממנה רק מצד המדרכה )נכון(.
 .7ללה אומרת שכדאי לשחק בין מכוניות חונות או בכביש )לא נכון(.
 .8ללה אומרת שחייבים לתת יד למבוגר בזמן שחוצים את הכביש )נכון(.
 .9ללה אומרת שמשחקים רק במקומות בטוחים ,למשל בגן משחקים )נכון(.
 .10ללה אומרת שבזמן הנסיעה צריך לצעוק ולהשתולל ולהפריע למי שנוהג )לא נכון(.
 .11ללה אומרת שבזמן הנסיעה צריך לבקש ממי שנוהג שישלח תמונות מהטלפון )לא נכון(.
 .12ללה אומרת שבזמן הנסיעה יושבים בשקט ולא מפריעים למי שנוהג )נכון(.
אפשרות נוספת – ניתן לשחק עם הילדים "איפה ללה" – ילד אחד עוצם את העיניים ,מחביאים את הבובה.
הילד מנסה למצוא את הבובה והילדים קוראים בקול ללה כשהוא מתקרב ולוחשים כשהוא מתרחק.

יצירת קישוט למכונית
הכינו לכל ילד עיגול בריסטול ירוק .בצד אחד יהיה ציור של ללה ובצד השני הילדים יקשטו ויוסיפו את שמם ושמות בני
המשפחה עם כיתוב "נסיעה בטוחה לכל המשפחה" .מניילנים ,ומוסיפים שרוך לתלייה.

אפשרות נוספת:

הילדים יכינו דף מקושט לבית "המשפחה שלי שווה זה“ב").קובץ מצורף(

קריאת סיום
קראו מספר פעמים  -מה כולנו מבטיחים?
והילדים יענו לכם  -להיזהר בדרכים!
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