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יחידה
6

חצייה בטוחה
מסרים מרכזיים:

• חציית כביש מתבצעת אך ורק במעבר חצייה!
• יש להשתמש בחוש השמיעה ולהקשיב לצלילים שעולים
מסביבת הכביש לפני החצייה
• ילד עד גיל  9לא חוצה כביש לבד
• יש לתת יד למבוגר מוכר
• יש להסתכל לכל הכיוונים לפני החצייה ורק לאחר
שמוודאים שהכביש פנוי ,חוצים אותו בזריזות וממשיכים
להסתכל לצדדים

מטרות מרכזיות:

• לימוד חשיבותם של חוש השמיעה וחוש הראייה בעת
חציית הכביש
• חזרה על הכללים לחצייה בטוחה

מהלך הפעילות:

 .1נציג בפני התלמידים את הנושא של היחידה :חצייה בטוחה.
 .2חוש הראייה בכביש:
נסדר את הכיתה בצורה של ח' ונניח במרכז אביזרים וחפצים שונים שיהוו מכשולים בחדר .נחלק את הכיתה לזוגות
ובכל פעם אחד מבני הזוג יהיה בעיניים מכוסות ,והשני ,הרואה ,יצטרך להוביל אותו במסלול המכשולים.
לאחר התרגיל נשאל:
• מה היו הקשיים שלנו בהליכה ללא ראייה?
• מה היו הקשיים בהובלה?
• מהי החשיבות של חוש הראייה שלנו כאשר אנו חוצים כביש?
כאשר אנו מתפרצים לכביש מבלי להסתכל ,זה דומה לחציית כביש ללא חוש הראייה :אנחנו לא רואים את המכוניות
והמכוניות לא מספיקות לראות אותנו! וזה מסוכן ואסור!
 .3חוש השמיעה בכביש:
נשחק את משחק הפסלים:
נבקש מהתלמידים לרקוד ולנוע בחלל כשמוזיקה מושמעת ברקע ולעצור כמו פסלים כאשר המוזיקה נפסקת.
אם התלמידים זזו כאשר המוזיקה הופסקה – הם נפסלים ועליהם לשבת .המנצח הוא האחרון שנשאר עומד.
לאחר המשחק נשאל:
• איך ידעתם מתי עליכם לזוז ומתי לעצור? (המוזיקה הופסקה!) הצלילים היוו עבורינו סימן לעמידה או לתנועה?
• כיצד ניתן לדעת אם לחצות או לעצור כשאנחנו לא תמיד רואים את התנועה? חוש השמיעה!
• האם יש צלילים בסביבת הכביש?
 .4נעצום לכל הילדים את העיניים בעזרת צעיפים או כיסויי עיניים שנביא עימנו .נכין מראש הקלטה של צלילים שונים
הקשורים לדרכים :צלילים של צעדים ,צליל הרמזור המיועד לעיוורים ,רעש של אוטובוס ,צופרים ,צלצול פעמון
אופניים ,חריקת בלמים וכביש סואן .נבקש מהתלמידים לנסות לזהות את הצליל.
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 .5נפרוס את מעבר החצייה במרכז הכיתה ונשאל :מהם השלבים הנכונים לחצייה?
• לא חוצים לבד לפני גיל 9
• עוצרים לפני מעבר חצייה
• מסתכלים לכל הכיוונים
• מקשיבים לצלילים באזור הכביש
• חוצים במהירות ובקו ישר
 .6נבקש מכל תלמיד להתנסות במעבר החצייה .לאחר כל חצייה נציע לתלמידים האחרים לתת משוב לתלמיד שחצה:
מה עשה נכון ומה עליו לשפר בפעם הבאה? חשוב להדגיש את הסכנות הכרוכות בחציית כביש.

סיכום :נחזור על המסרים המרכזיים :חציית כביש מתבצעת אך ורק במעבר חצייה ,יש
להשתמש בחוש השמיעה ולהקשיב לצלילים שעולים מסביבת הכביש לפני החצייה ,לא חוצים
כביש לבד לפני גיל  ,9יש להסתכל לכל הכיוונים לפני החצייה ורק לאחר שמוודאים שהכביש
פנוי ,חוצים אותו בזריזות וממשיכים להסתכל לצדדים.
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כללים לחציית כביש
1

בוחרים

את המקום הבטוח ביותר לחצייה

2

עוצרים

3

לכל הכיוונים

4

מביטים
מקשיבים
לקולות התנועה

5

חוצים

בקו ישר ובהליכה מהירה

6

ממשיכים להסתכל

?

צעד או שניים לפני שפת המדרכה

אם הכביש פנוי...

לצדדים בזמן החצייה
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