
זו השנה השלישית שעמותת “אור ירוק” וערוץ הופ! חוברים לקראת החופש הגדול לפרויקט משותף - 

“יוצאים לחופשה בטוחה”, והשנה בסימן כללֵי הנסיעה הבטוחה. הפרויקט כולל פעילות זה”ב בגן,

שבה חוזרים על כללי הבטיחות בדרכים; תשדירים בערוץ הופ!;  וגלריית תמונות של ילדי זה”ב בגן באתר ערוץ הופ!. 

תוכנית זה”ב בגן מופעלת על ידי עמותת אור ירוק ותנועת של”מ - החברה למתנ”סים בשיתוף משרד החינוך.

הצעות לפעילות :

1

נכין עם הילדים תיק המיועד לתלייה על המושב שליד הנהג כשפניו כלפי המושב האחורי.

לתיק נוכל להכניס כלי כתיבה, דפים, חוברות ומשחקים לדרך. 

החומרים הדרושים: סמרטוט רצפה לכל ילד/ אלבד בגודל 50*80, דבק חם, סרט או שרוך ארוך,

צבעים מסוגים שונים, מדבקות, נצנצים. 

אופן ההכנה: מקפלים את הסמרטוט/ אלבד לשניים ומדביקים את הצדדים בעזרת דבק חם.

מחברים לכל צד סרט ארוך. 

את התיק שנוצר מקשטים משני צדדיו בדמותה של ללה, בעזרת צבעים, גואש, מדבקות ונצנצים. 

אפשר להוסיף כיתוב: משפחת ... בטוחה בנסיעה; עם ללה שומרים על כללי הבטיחות בדרכים; ועוד. 
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כשללה אומרת כלל נסיעה בטוחה נכון - הילדים יעמדו. כשהכלל לא נכון - ישבו:

 ללה אומרת שילדים יכולים לנהוג במכונית )לא נכון(.

 ללה אומרת שלא נוסעים עד שכולם חגורים )נכון(.

 ללה אומרת שילד עד גיל 9 לא חוצה כביש לבד )נכון(.

 ללה אומרת שבנסיעות קצרות אפשר לא להיחגר )לא נכון(.

 ללה אומרת שנכנסים למכונית מצד הכביש )לא נכון(.

 ללה אומרת שנכנסים למכונית ויוצאים ממנה רק מצד המדרכה )נכון(.

 ללה אומרת שכדאי לשחק בין מכוניות חונות או בכביש )לא נכון(.

 ללה אומרת שחייבים לתת יד למבוגר בזמן שחוצים את הכביש )נכון(.

 ללה אומרת שמשחקים רק במקומות בטוחים, למשל בגן משחקים )נכון(.

 ללה אומרת שבזמן הנסיעה צריך לצעוק ולהשתולל ולהפריע למי שנוהג )לא נכון(.

 ללה אומרת שבזמן הנסיעה צריך לבקש ממי שנוהג שישלח תמונות מהטלפון )לא נכון(.

 ללה אומרת שבזמן הנסיעה יושבים בשקט ולא מפריעים למי שנוהג )נכון(.

ללה אומרת - משחק לחזרה על כללי הבטיחות בדרכים ובמיוחד על כללי הנסיעה הבטוחה

יצירת תיק לערכת משחקים לדרך 

3 הכנת משחקים לאחסון בתיק  

נכין עם הילדים 3-2 משחקים שאותם יכניסו לתיק. נשחק איתם במשחקים, 

והם יוכלו ללמד את בני משפחתם את המשחקים בזמן הנסיעה. 

כרטיסיות צבעים - חלקו לכל ילד 6 כרטיסים ריקים. הילדים יצבעו כל כרטיס בצבע שונה לפי בחירתם. 

כרטיסי שאלון “הכי הכי” - כל ילד יקבל דף ריק. הילדים יקפלו את הדף לחצי.

בכל צד צריכים להיות לפחות 10 פריטים שאותם  יציירו ויכתבו או ידביקו מילים ותמונות מהאינטרט או מעיתונים. 

לדוגמא: פירות, פרחים, מקומות בארץ ועוד. 

הכנת מחברת משחקים - עוטפים מחברת ריקה בדף לבן וכותבים עליה: מחברת המשחקים של... 

ומוסיפים ציור של ללה.
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מציבים במרכז החדר 2 כיסאות ומאחוריהם 3 נוספים. 

מזמינים 5 ילדים לשבת על הכיסאות - הם יהיו “משפחה”.

במשך 3-2 דקות הם ידמו נסיעה שבמהלכה משחקים באחד מהמשחקים המוצעים.

כך הילדים יכירו את המשחקים ויוכלו ללמד את בני משפחתם לשחק בהם. 

כרטיסיות צבעים: משחק הצבעים - בוחרים כרטיסיית צבע ומחפשים דרך החלון עשרה דברים בצבע הזה. 

למשל: שלט, פרח או מכונית.

שאלון “הכי הכי”: בוחרים פריט מצד אחד של הדף ופריט מהצד השני. שואלים בהתאם לפריטים שבחרנו-

מה אתה אוהב יותר, את זה או את זה? למשל: מה אתה אוהב יותר, עגבניה או מלפפון? וכן הלאה. 

מי אני? אחד הנוסעים בוחר דמות מפורסמת, בעל-חיים, חפץ או כל דבר אחר.

השאר צריכים לגלות מה בחר בעזרת 20 שאלות שהתשובה עליהן היא “כן” או “לא”. 

סיפור בהמשכים: מסַפרים סיפור בהמשכים. כל אחד בתורו אומר משפט, ובסוף מקבלים סיפור מצחיק.

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. 
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משחקים ביחד:  

יצירת קישוט למכונית

6 טקס חלוקת תעודות נוסע

עִרכו טקס חלוקת תעודות - הַזמינו את הילדים לעמוד על במה קטנה. 

לחצו להם יד והעניקו את התעודה.

אפשר לבקש מכל ילד שמקבל תעודה שיציין את כללי הנסיעה הבטוחה. 

7 פעילות עם התעודות

על כל תעודה מופיעות 3 ללות לצביעה - הילדים יצבעו ויוסיפו מילים או משפטים הקשורים לבטיחות בדרכים.

הסבו את תשומת ליבם לכך שהמשחקים  לדרך המוצעים על גבי התעודה כבר מוכרים להם מהפעילות בגן. 

8 צילום לגלרייה באתר הופ!

כל ילדי הגן והצוות יצטלמו בתמונה קבוצתית כשהילדים מחזיקים בידיהם את התעודות.

את התמונות הַעלו לגלריית התמונות של “אור ירוק”. ודאו שיש ברשותכם אישורי הורים של כל הילדים המצולמים

לפרסום התמונות. על התמונה להיות בגודל של עד 1 מ”ב.

כל התמונות יוצגו בגלריה שבאתר. בחלק מהתמונות ייעשה שימוש בפרסומי “אור ירוק” וערוץ הופ!. 
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