
קלסר מסתובב
הקלסר המסתובב הוא קלסר קשיח ובו שמרדפים – שקיות שקופות. הקלסר עטוף 

ומקושט. בעמוד הראשון מופיע דף הסבר ובו הנחיות. כל משפחה מקבלת לכמה ימים 
את הקלסר, כדי להציג את האופן שבו המשפחה או הילד שומרים על כללי הבטיחות 

בדרכים. ניתן לעשות זאת בציור, בעזרת תמונות, בטקסט וכדומה. אפשר לשים את 
הקלסר בתיק ולצרף אליו משחק לוח ו/או דפי עבודה. יש להקפיד להביא 

את הקלסר לגן בזמן. אפשר להציג בפינת ללה דוגמאות מתוך הקלסר.בכל שבוע 
מקבלת משפחה אחרת את הקלסר. ניתן ליצור ולמסור שני קלסרים במקביל, כדי 

שהקלסר יגיע לכל הבתים. 
(דוגמאות לדפי פעילות לקלסר מסתובב ניתן למצוא באתר אור ירוק).

ה לָ פינת לֶ

מעבר חצייה
הכינו מעבר חצייה גדול מבריסטול או משטיח אמבטיה (מומלץ). ניתן לרכוש 
שטיח אמבטיה באורך מטר. הופכים את השטיח על צדו הלבן וצובעים פסים 
בצבע פנדה  שחור, או מדביקים מסקינטייפ שחור. 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. שאר הילדים עומדים עם השלטים 
בטור ליד מעבר החצייה, ומזכירים בכל פעם כלל אחד. כשהילדים מגיעים 

לצדו השני של מעבר החצייה, כולם מוחאים להם כפיים. אפשר להזמין ילדים 
שיהיו מכוניות שעוברות בכביש. הקפידו תמיד להדגים את נושא החצייה 

הבטוחה כשיש מבוגר שנותן יד לילדים.

מוציאים את אחד הילדים החוצה, ומחביאים את בובת ללה בחדר. הילד שנכנס צריך למצוא 
את הבובה. כשהוא מתקרב אומרים "ללה" בקול רם, כשהוא מתרחק – לוחשים "ללה". כשהוא 

מוצא את ללה, הוא צריך לומר כלל בטיחות אחד שהוא זוכר.

משחק: איפה ללה
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שיר
ְכָּלל ִראׁשֹון ַבֲּהִליָכה – ַהְללּוָיּה,

ֵלְך ָתִּמיד ַעל ִמְדָרָכה - ַהְללּוָיּה.
ְכָּלל ֵשִׁני ַבֲּהִליָכה – ַהְללּוָיּה.
ְמֻבָגּר ָתִּמיד ִאְתָּך – ַהְללּוָיּה.

ְכָּלל ְשִׁליִשׁי ַבֲּהִליָכה – ַהְללּוָיּה,
ֵלְך ָרחֹוק ֵמַהָשָּׂפה – ַהְללּוָיּה.

ְרִביִעי ְוַאֲחרֹון – ַהְללּוָיּה,
ִנָשֵּׁמר ְוִנָזֵּהר – ַהְללּוָיּה.

לּוָיּה ַהלְ

משחק הצעדים
מפזרים גזרי נייר בצורת צעדים על רצפת החדר. מציינים נקודת התחלה 
ונקודת סיום. ביניהן עוברת יותר מדרך אחת. מזמינים את הילדים לצעוד 

בדרך הנכונה והמהירה. שוחחו איתם: כיצד יש  לעבור את הכביש בבטחה? 
למה חשוב לצעוד על מעבר החצייה?

משחק: אדום-ירוק
מכינים שתי בובות ללה. אחת ירוקה –  שתסמל "עבור", ואחת אדומה 

שתסמל "עצֹור". הילדים מסתובבים במרחב. כשמרימים את ללה האדומה 
הילדים עוצרים. כשמרימים את ללה הירוקה, הם ממשיכים לצעוד. אפשר 

להוסיף לפעילות מוזיקה.

מדבקות ללה
ציירו את ללה על מדבקות ירוקות עגולות. תוכלו לתת מדבקה ירוקה לכל ילד שיספר לכם, במהלך שהותכם בגן, איך הוא שמר 

במשך השבוע על כללי הבטיחות. הקפידו לתת בכל שבוע מדבקה אישית.
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אור-ירוק
كل احلقوق محفوظة جلمعية "أور - يروك

                               هاليلويا
                         القانون األول في املشي – هاليلويا
                      على الرصيف دائما منشي – هاليوليا
                      القانون الثاني في املشي – هاليلويا

                     معي شخص كبير بيمشي – هاليلويا
                     القانون الثالث في املشي – هاليلويا
                       بعيد عن الشارع مبشي – هاليلويا

                         القانون الرابع األخير – هاليلويا
                          بحذر وبنتبه كثير - هاليلويا

لعبة اخلطوات
قوموا بتوزيع قصاصات ورق على شكل خطوات على أرضية الغرفة، حّددوا نقطة بداية 
ونقطة نهاية، على أن مير بني النقطتني أكثر من طريق واحد، اطلبوا من األطفال السير 
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لعبة: أحمر - أخضر
نقوم بتجهيز دميتي "ليلى"، واحدة خضراء تعني "سر"، وواحدة حمراء تعني 
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تشرين األول/ العبور اآلمن
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בדרכים. ניתן לעשות זאת בציור, בעזרת תמונות, בטקסט וכדומה. אפשר לשים את 
הקלסר בתיק ולצרף אליו משחק לוח ו/או דפי עבודה. יש להקפיד להביא 

את הקלסר לגן בזמן. אפשר להציג בפינת ללה דוגמאות מתוך הקלסר.בכל שבוע 
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שיהיו מכוניות שעוברות בכביש. הקפידו תמיד להדגים את נושא החצייה 

הבטוחה כשיש מבוגר שנותן יד לילדים.

מוציאים את אחד הילדים החוצה, ומחביאים את בובת ללה בחדר. הילד שנכנס צריך למצוא 
את הבובה. כשהוא מתקרב אומרים "ללה" בקול רם, כשהוא מתרחק – לוחשים "ללה". כשהוא 
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ְרִביִעי ְוַאֲחרֹון – ַהְללּוָיּה,
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ונקודת סיום. ביניהן עוברת יותר מדרך אחת. מזמינים את הילדים לצעוד 

בדרך הנכונה והמהירה. שוחחו איתם: כיצד יש  לעבור את הכביש בבטחה? 
למה חשוב לצעוד על מעבר החצייה?

משחק: אדום-ירוק
מכינים שתי בובות ללה. אחת ירוקה –  שתסמל "עבור", ואחת אדומה 

שתסמל "עצֹור". הילדים מסתובבים במרחב. כשמרימים את ללה האדומה 
הילדים עוצרים. כשמרימים את ללה הירוקה, הם ממשיכים לצעוד. אפשר 
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| 12
כל הזכויות שמורות לעמותת אור-ירוק

קלסר מסתובב
הקלסר המסתובב הוא קלסר קשיח ובו שמרדפים – שקיות שקופות. הקלסר עטוף 

ומקושט. בעמוד הראשון מופיע דף הסבר ובו הנחיות. כל משפחה מקבלת לכמה ימים 
את הקלסר, כדי להציג את האופן שבו המשפחה או הילד שומרים על כללי הבטיחות 

בדרכים. ניתן לעשות זאת בציור, בעזרת תמונות, בטקסט וכדומה. אפשר לשים את 
הקלסר בתיק ולצרף אליו משחק לוח ו/או דפי עבודה. יש להקפיד להביא 

את הקלסר לגן בזמן. אפשר להציג בפינת ללה דוגמאות מתוך הקלסר.בכל שבוע 
מקבלת משפחה אחרת את הקלסר. ניתן ליצור ולמסור שני קלסרים במקביל, כדי 

שהקלסר יגיע לכל הבתים. 
(דוגמאות לדפי פעילות לקלסר מסתובב ניתן למצוא באתר אור ירוק).

ה לָ פינת לֶ

מעבר חצייה
הכינו מעבר חצייה גדול מבריסטול או משטיח אמבטיה (מומלץ). ניתן לרכוש 
שטיח אמבטיה באורך מטר. הופכים את השטיח על צדו הלבן וצובעים פסים 
בצבע פנדה  שחור, או מדביקים מסקינטייפ שחור. 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. שאר הילדים עומדים עם השלטים 
בטור ליד מעבר החצייה, ומזכירים בכל פעם כלל אחד. כשהילדים מגיעים 

לצדו השני של מעבר החצייה, כולם מוחאים להם כפיים. אפשר להזמין ילדים 
שיהיו מכוניות שעוברות בכביש. הקפידו תמיד להדגים את נושא החצייה 

הבטוחה כשיש מבוגר שנותן יד לילדים.

מוציאים את אחד הילדים החוצה, ומחביאים את בובת ללה בחדר. הילד שנכנס צריך למצוא 
את הבובה. כשהוא מתקרב אומרים "ללה" בקול רם, כשהוא מתרחק – לוחשים "ללה". כשהוא 

מוצא את ללה, הוא צריך לומר כלל בטיחות אחד שהוא זוכר.

משחק: איפה ללה

אוקטובר | הליכה בטוחה אוקטובר | הליכה בטוחה

שיר
ְכָּלל ִראׁשֹון ַבֲּהִליָכה – ַהְללּוָיּה,

ֵלְך ָתִּמיד ַעל ִמְדָרָכה - ַהְללּוָיּה.
ְכָּלל ֵשִׁני ַבֲּהִליָכה – ַהְללּוָיּה.
ְמֻבָגּר ָתִּמיד ִאְתָּך – ַהְללּוָיּה.

ְכָּלל ְשִׁליִשׁי ַבֲּהִליָכה – ַהְללּוָיּה,
ֵלְך ָרחֹוק ֵמַהָשָּׂפה – ַהְללּוָיּה.

ְרִביִעי ְוַאֲחרֹון – ַהְללּוָיּה,
ִנָשֵּׁמר ְוִנָזֵּהר – ַהְללּוָיּה.

לּוָיּה ַהלְ

משחק הצעדים
מפזרים גזרי נייר בצורת צעדים על רצפת החדר. מציינים נקודת התחלה 
ונקודת סיום. ביניהן עוברת יותר מדרך אחת. מזמינים את הילדים לצעוד 

בדרך הנכונה והמהירה. שוחחו איתם: כיצד יש  לעבור את הכביש בבטחה? 
למה חשוב לצעוד על מעבר החצייה?

משחק: אדום-ירוק
מכינים שתי בובות ללה. אחת ירוקה –  שתסמל "עבור", ואחת אדומה 

שתסמל "עצֹור". הילדים מסתובבים במרחב. כשמרימים את ללה האדומה 
הילדים עוצרים. כשמרימים את ללה הירוקה, הם ממשיכים לצעוד. אפשר 

להוסיף לפעילות מוזיקה.

מדבקות ללה
ציירו את ללה על מדבקות ירוקות עגולות. תוכלו לתת מדבקה ירוקה לכל ילד שיספר לכם, במהלך שהותכם בגן, איך הוא שמר 

במשך השבוע על כללי הבטיחות. הקפידו לתת בכל שבוע מדבקה אישית.
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الدوسية جوالة
الدوسية اجلوالة هي دوسية )ملف( صلبة حتتوي على حافظات بالستيكية شفافة لألوراق 

مجلدة ومزينة، الصفحة األولى حتتوي على شرح وتوجيهات، حتصل كل عائلة على 
الدوسية لعّدة أيام، من أجل عرض كيفية حفاظ الطفل أو العائلة على قواعد األمان على 
الطرق. باإلمكان القيام بذلك من خالل الرسم، الصور، النصوص، وما شابه. باإلمكان وضع 

الدوسية داخل حقيبة مع لعبة لوحية و/أو أوراق عمل.من املهم إعادة الدوسية إلى الروضة 
في الوقت احملدد، باإلمكان عرض مناذج من الدوسية في مركز ليلى. وفي كل أسبوع حتصل 

عائلة من العائالت على الدوسية، باإلمكان إعداد وتوزيع دوسيتني بشكل متواز، من أجل أن 
تصل الدوسية إلى بيوت كل األطفال. 

)باإلمكان احلصول على مناذج ألوراق العمل املرفقة بالدوسية على موقع أور يروك(. 

مركز ليلى

ممر املشاة

جهزوا ممر مشاة كبيرًا من أوراق "البريستول" )الكرتون املقوى( أو من سجادة 
حمام بيضاء )مستحسن(، باإلمكان شراء سجادة حمام بطول متر واحد، 
اقلبوا السجادة على الوجه األبيض واصبغوا خطوطا منها باللون األسود 

بواسطة ألوان "الباندا" أو من خالل إلصاق شريط أسود اللون.
سير الفعالية: 

قوموا بتوزيع الفتات على األطفال، كتبت على كل منها قاعدة من قواعد األمان 
على الطرق: التوقف قبل ممر املشاة -إشارة "قف"، اإلمساك باليد – صورة يدين 

ممسكتني ببعضهما، النظر إلى اجلانبني، صورة عينني، اإلصغاء لألصوات الصادرة
من حركة السير– صورة أذنني، العبور حني يكون الشارع فارغا – صورة عينني وممر مشاة، 

ادعوا طفلني في كل مرة لعبور الشارع، يقف بقية األطفال ممسكني بالالفتات قرب ممر املشاة، ويذكرون في كل مرة قاعدة من 
قواعد األمان، حني يصل األطفال إلى اجلانب اآلخر من ممر املشاة، يقوم اجلميع بالتصفيق لهم.  باإلمكان دعوة عدد من األطفال 
ليأخذوا أدوارًا في اللعبة؛ دور السيارات، دور املشاة في الشارع. اهتموا بشكل دائم بتجسيد عبور الشارع بصورة آمنة في حني 

يكون هنالك شخص بالغ ميسك بيد طفل.

أين "ليلى"؟
أعدوا سلفا دمية "ليلى" صغيرة. 

اختاروا طفال واحدا وأخرجوه من الغرفة، خبئوا الدمية. 
عندما يدخل الطفل، اطلبوا منه البحث عن "ليلى" 

إذا اقترب الطفل من الدمية، يجب على بقية األطفال أن ينادوا "ليلى، ليلى" بصوت عاٍل، أما 
إذا ابتعد عنها، فعليهم خفض أصواتهم "ليلى، ليلى". بعد أن يجد الطفل الدمية، عليه أن 

يقول قاعدة واحدة من قواعد األمان على الطرق. 

تشرين األول/ العبور اآلمن
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קלסר מסתובב
הקלסר המסתובב הוא קלסר קשיח ובו שמרדפים – שקיות שקופות. הקלסר עטוף 

ומקושט. בעמוד הראשון מופיע דף הסבר ובו הנחיות. כל משפחה מקבלת לכמה ימים 
את הקלסר, כדי להציג את האופן שבו המשפחה או הילד שומרים על כללי הבטיחות 

בדרכים. ניתן לעשות זאת בציור, בעזרת תמונות, בטקסט וכדומה. אפשר לשים את 
הקלסר בתיק ולצרף אליו משחק לוח ו/או דפי עבודה. יש להקפיד להביא 

את הקלסר לגן בזמן. אפשר להציג בפינת ללה דוגמאות מתוך הקלסר.בכל שבוע 
מקבלת משפחה אחרת את הקלסר. ניתן ליצור ולמסור שני קלסרים במקביל, כדי 

שהקלסר יגיע לכל הבתים. 
(דוגמאות לדפי פעילות לקלסר מסתובב ניתן למצוא באתר אור ירוק).

ה לָ פינת לֶ

מעבר חצייה
הכינו מעבר חצייה גדול מבריסטול או משטיח אמבטיה (מומלץ). ניתן לרכוש 
שטיח אמבטיה באורך מטר. הופכים את השטיח על צדו הלבן וצובעים פסים 
בצבע פנדה  שחור, או מדביקים מסקינטייפ שחור. 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. שאר הילדים עומדים עם השלטים 
בטור ליד מעבר החצייה, ומזכירים בכל פעם כלל אחד. כשהילדים מגיעים 

לצדו השני של מעבר החצייה, כולם מוחאים להם כפיים. אפשר להזמין ילדים 
שיהיו מכוניות שעוברות בכביש. הקפידו תמיד להדגים את נושא החצייה 

הבטוחה כשיש מבוגר שנותן יד לילדים.

מוציאים את אחד הילדים החוצה, ומחביאים את בובת ללה בחדר. הילד שנכנס צריך למצוא 
את הבובה. כשהוא מתקרב אומרים "ללה" בקול רם, כשהוא מתרחק – לוחשים "ללה". כשהוא 

מוצא את ללה, הוא צריך לומר כלל בטיחות אחד שהוא זוכר.

משחק: איפה ללה

אוקטובר | הליכה בטוחה אוקטובר | הליכה בטוחה

שיר
ְכָּלל ִראׁשֹון ַבֲּהִליָכה – ַהְללּוָיּה,

ֵלְך ָתִּמיד ַעל ִמְדָרָכה - ַהְללּוָיּה.
ְכָּלל ֵשִׁני ַבֲּהִליָכה – ַהְללּוָיּה.
ְמֻבָגּר ָתִּמיד ִאְתָּך – ַהְללּוָיּה.

ְכָּלל ְשִׁליִשׁי ַבֲּהִליָכה – ַהְללּוָיּה,
ֵלְך ָרחֹוק ֵמַהָשָּׂפה – ַהְללּוָיּה.

ְרִביִעי ְוַאֲחרֹון – ַהְללּוָיּה,
ִנָשֵּׁמר ְוִנָזֵּהר – ַהְללּוָיּה.

ַהְללּוָיּה

משחק הצעדים
מפזרים גזרי נייר בצורת צעדים על רצפת החדר. מציינים נקודת התחלה 
ונקודת סיום. ביניהן עוברת יותר מדרך אחת. מזמינים את הילדים לצעוד 

בדרך הנכונה והמהירה. שוחחו איתם: כיצד יש  לעבור את הכביש בבטחה? 
למה חשוב לצעוד על מעבר החצייה?

משחק: אדום-ירוק
מכינים שתי בובות ללה. אחת ירוקה –  שתסמל "עבור", ואחת אדומה 

שתסמל "עצֹור". הילדים מסתובבים במרחב. כשמרימים את ללה האדומה 
הילדים עוצרים. כשמרימים את ללה הירוקה, הם ממשיכים לצעוד. אפשר 

להוסיף לפעילות מוזיקה.

מדבקות ללה
ציירו את ללה על מדבקות ירוקות עגולות. תוכלו לתת מדבקה ירוקה לכל ילד שיספר לכם, במהלך שהותכם בגן, איך הוא שמר 

במשך השבוע על כללי הבטיחות. הקפידו לתת בכל שבוע מדבקה אישית.
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                               هاليلويا
                         القانون األول في املشي – هاليلويا
                      على الرصيف دائما منشي – هاليوليا
                      القانون الثاني في املشي – هاليلويا

                     معي شخص كبير بيمشي – هاليلويا
                     القانون الثالث في املشي – هاليلويا
                       بعيد عن الشارع مبشي – هاليلويا

                         القانون الرابع األخير – هاليلويا
                          بحذر وبنتبه كثير - هاليلويا

لعبة اخلطوات
قوموا بتوزيع قصاصات ورق على شكل خطوات على أرضية الغرفة، حّددوا نقطة بداية 
ونقطة نهاية، على أن مير بني النقطتني أكثر من طريق واحد، اطلبوا من األطفال السير 

على الطريق األسهل واألسرع، حتدثوا معهم: كيف باإلمكان عبور الشارع بأمان؟ وملاذا 
من املهم السير على ممر املشاة؟ 

لعبة: أحمر - أخضر
نقوم بتجهيز دميتي "ليلى"، واحدة خضراء تعني "سر"، وواحدة حمراء تعني 
"قف". يقوم األطفال بالدوران في املكان، حني يتم رفع الدمية احلمراء، يتوقف 

األطفال. وحني ترفع الدمية اخلضراء يعودون ملتابعة السير، باإلمكان إضافة 
املوسيقى للفعالية. 

ملصقات ليلى
قوموا برسم "ليلى" على ملصقات دائرية خضراء، بإمكانكم إعطاء ملصقة خضراء لكل طفل يحكي لكم خالل وجوده في 

الروضة كيف يحافظ على قواعد األمان، اهتموا في كل أسبوع بتوزيع امللصقات الشخصية. 

تشرين األول/ العبور اآلمن

קלסר מסתובב
הקלסר המסתובב הוא קלסר קשיח ובו שמרדפים – שקיות שקופות. הקלסר עטוף 

ומקושט. בעמוד הראשון מופיע דף הסבר ובו הנחיות. כל משפחה מקבלת לכמה ימים 
את הקלסר, כדי להציג את האופן שבו המשפחה או הילד שומרים על כללי הבטיחות 

בדרכים. ניתן לעשות זאת בציור, בעזרת תמונות, בטקסט וכדומה. אפשר לשים את 
הקלסר בתיק ולצרף אליו משחק לוח ו/או דפי עבודה. יש להקפיד להביא 

את הקלסר לגן בזמן. אפשר להציג בפינת ללה דוגמאות מתוך הקלסר.בכל שבוע 
מקבלת משפחה אחרת את הקלסר. ניתן ליצור ולמסור שני קלסרים במקביל, כדי 

שהקלסר יגיע לכל הבתים. 
(דוגמאות לדפי פעילות לקלסר מסתובב ניתן למצוא באתר אור ירוק).

ה לָ פינת לֶ

מעבר חצייה
הכינו מעבר חצייה גדול מבריסטול או משטיח אמבטיה (מומלץ). ניתן לרכוש 
שטיח אמבטיה באורך מטר. הופכים את השטיח על צדו הלבן וצובעים פסים 
בצבע פנדה  שחור, או מדביקים מסקינטייפ שחור. 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. שאר הילדים עומדים עם השלטים 
בטור ליד מעבר החצייה, ומזכירים בכל פעם כלל אחד. כשהילדים מגיעים 

לצדו השני של מעבר החצייה, כולם מוחאים להם כפיים. אפשר להזמין ילדים 
שיהיו מכוניות שעוברות בכביש. הקפידו תמיד להדגים את נושא החצייה 

הבטוחה כשיש מבוגר שנותן יד לילדים.

מוציאים את אחד הילדים החוצה, ומחביאים את בובת ללה בחדר. הילד שנכנס צריך למצוא 
את הבובה. כשהוא מתקרב אומרים "ללה" בקול רם, כשהוא מתרחק – לוחשים "ללה". כשהוא 

מוצא את ללה, הוא צריך לומר כלל בטיחות אחד שהוא זוכר.

משחק: איפה ללה

אוקטובר | הליכה בטוחה אוקטובר | הליכה בטוחה

שיר
ְכָּלל ִראׁשֹון ַבֲּהִליָכה – ַהְללּוָיּה,

ֵלְך ָתִּמיד ַעל ִמְדָרָכה - ַהְללּוָיּה.
ְכָּלל ֵשִׁני ַבֲּהִליָכה – ַהְללּוָיּה.
ְמֻבָגּר ָתִּמיד ִאְתָּך – ַהְללּוָיּה.

ְכָּלל ְשִׁליִשׁי ַבֲּהִליָכה – ַהְללּוָיּה,
ֵלְך ָרחֹוק ֵמַהָשָּׂפה – ַהְללּוָיּה.

ְרִביִעי ְוַאֲחרֹון – ַהְללּוָיּה,
ִנָשֵּׁמר ְוִנָזֵּהר – ַהְללּוָיּה.

ַהְללּוָיּה

משחק הצעדים
מפזרים גזרי נייר בצורת צעדים על רצפת החדר. מציינים נקודת התחלה 
ונקודת סיום. ביניהן עוברת יותר מדרך אחת. מזמינים את הילדים לצעוד 

בדרך הנכונה והמהירה. שוחחו איתם: כיצד יש  לעבור את הכביש בבטחה? 
למה חשוב לצעוד על מעבר החצייה?

משחק: אדום-ירוק
מכינים שתי בובות ללה. אחת ירוקה –  שתסמל "עבור", ואחת אדומה 

שתסמל "עצֹור". הילדים מסתובבים במרחב. כשמרימים את ללה האדומה 
הילדים עוצרים. כשמרימים את ללה הירוקה, הם ממשיכים לצעוד. אפשר 

להוסיף לפעילות מוזיקה.

מדבקות ללה
ציירו את ללה על מדבקות ירוקות עגולות. תוכלו לתת מדבקה ירוקה לכל ילד שיספר לכם, במהלך שהותכם בגן, איך הוא שמר 

במשך השבוע על כללי הבטיחות. הקפידו לתת בכל שבוע מדבקה אישית.
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קלסר מסתובב
הקלסר המסתובב הוא קלסר קשיח ובו שמרדפים – שקיות שקופות. הקלסר עטוף 

ומקושט. בעמוד הראשון מופיע דף הסבר ובו הנחיות. כל משפחה מקבלת לכמה ימים 
את הקלסר, כדי להציג את האופן שבו המשפחה או הילד שומרים על כללי הבטיחות 

בדרכים. ניתן לעשות זאת בציור, בעזרת תמונות, בטקסט וכדומה. אפשר לשים את 
הקלסר בתיק ולצרף אליו משחק לוח ו/או דפי עבודה. יש להקפיד להביא 

את הקלסר לגן בזמן. אפשר להציג בפינת ללה דוגמאות מתוך הקלסר.בכל שבוע 
מקבלת משפחה אחרת את הקלסר. ניתן ליצור ולמסור שני קלסרים במקביל, כדי 

שהקלסר יגיע לכל הבתים. 
(דוגמאות לדפי פעילות לקלסר מסתובב ניתן למצוא באתר אור ירוק).

ה לָ פינת לֶ

מעבר חצייה
הכינו מעבר חצייה גדול מבריסטול או משטיח אמבטיה (מומלץ). ניתן לרכוש 
שטיח אמבטיה באורך מטר. הופכים את השטיח על צדו הלבן וצובעים פסים 
בצבע פנדה  שחור, או מדביקים מסקינטייפ שחור. 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. שאר הילדים עומדים עם השלטים 
בטור ליד מעבר החצייה, ומזכירים בכל פעם כלל אחד. כשהילדים מגיעים 

לצדו השני של מעבר החצייה, כולם מוחאים להם כפיים. אפשר להזמין ילדים 
שיהיו מכוניות שעוברות בכביש. הקפידו תמיד להדגים את נושא החצייה 

הבטוחה כשיש מבוגר שנותן יד לילדים.

מוציאים את אחד הילדים החוצה, ומחביאים את בובת ללה בחדר. הילד שנכנס צריך למצוא 
את הבובה. כשהוא מתקרב אומרים "ללה" בקול רם, כשהוא מתרחק – לוחשים "ללה". כשהוא 

מוצא את ללה, הוא צריך לומר כלל בטיחות אחד שהוא זוכר.

משחק: איפה ללה
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שיר
ְכָּלל ִראׁשֹון ַבֲּהִליָכה – ַהְללּוָיּה,

ֵלְך ָתִּמיד ַעל ִמְדָרָכה - ַהְללּוָיּה.
ְכָּלל ֵשִׁני ַבֲּהִליָכה – ַהְללּוָיּה.
ְמֻבָגּר ָתִּמיד ִאְתָּך – ַהְללּוָיּה.

ְכָּלל ְשִׁליִשׁי ַבֲּהִליָכה – ַהְללּוָיּה,
ֵלְך ָרחֹוק ֵמַהָשָּׂפה – ַהְללּוָיּה.

ְרִביִעי ְוַאֲחרֹון – ַהְללּוָיּה,
ִנָשֵּׁמר ְוִנָזֵּהר – ַהְללּוָיּה.

ַהְללּוָיּה

משחק הצעדים
מפזרים גזרי נייר בצורת צעדים על רצפת החדר. מציינים נקודת התחלה 
ונקודת סיום. ביניהן עוברת יותר מדרך אחת. מזמינים את הילדים לצעוד 

בדרך הנכונה והמהירה. שוחחו איתם: כיצד יש  לעבור את הכביש בבטחה? 
למה חשוב לצעוד על מעבר החצייה?

משחק: אדום-ירוק
מכינים שתי בובות ללה. אחת ירוקה –  שתסמל "עבור", ואחת אדומה 

שתסמל "עצֹור". הילדים מסתובבים במרחב. כשמרימים את ללה האדומה 
הילדים עוצרים. כשמרימים את ללה הירוקה, הם ממשיכים לצעוד. אפשר 

להוסיף לפעילות מוזיקה.

מדבקות ללה
ציירו את ללה על מדבקות ירוקות עגולות. תוכלו לתת מדבקה ירוקה לכל ילד שיספר לכם, במהלך שהותכם בגן, איך הוא שמר 

במשך השבוע על כללי הבטיחות. הקפידו לתת בכל שבוע מדבקה אישית.
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الدوسية جوالة
الدوسية اجلوالة هي دوسية )ملف( صلبة حتتوي على حافظات بالستيكية شفافة لألوراق 

مجلدة ومزينة، الصفحة األولى حتتوي على شرح وتوجيهات، حتصل كل عائلة على 
الدوسية لعّدة أيام، من أجل عرض كيفية حفاظ الطفل أو العائلة على قواعد األمان على 
الطرق. باإلمكان القيام بذلك من خالل الرسم، الصور، النصوص، وما شابه. باإلمكان وضع 

الدوسية داخل حقيبة مع لعبة لوحية و/أو أوراق عمل.من املهم إعادة الدوسية إلى الروضة 
في الوقت احملدد، باإلمكان عرض مناذج من الدوسية في مركز ليلى. وفي كل أسبوع حتصل 

عائلة من العائالت على الدوسية، باإلمكان إعداد وتوزيع دوسيتني بشكل متواز، من أجل أن 
تصل الدوسية إلى بيوت كل األطفال. 

)باإلمكان احلصول على مناذج ألوراق العمل املرفقة بالدوسية على موقع أور يروك(. 

مركز ليلى

ممر املشاة

جهزوا ممر مشاة كبيرًا من أوراق "البريستول" )الكرتون املقوى( أو من سجادة 
حمام بيضاء )مستحسن(، باإلمكان شراء سجادة حمام بطول متر واحد، 
اقلبوا السجادة على الوجه األبيض واصبغوا خطوطا منها باللون األسود 

بواسطة ألوان "الباندا" أو من خالل إلصاق شريط أسود اللون.
سير الفعالية: 

قوموا بتوزيع الفتات على األطفال، كتبت على كل منها قاعدة من قواعد األمان 
على الطرق: التوقف قبل ممر املشاة -إشارة "قف"، اإلمساك باليد – صورة يدين 

ممسكتني ببعضهما، النظر إلى اجلانبني، صورة عينني، اإلصغاء لألصوات الصادرة
من حركة السير– صورة أذنني، العبور حني يكون الشارع فارغا – صورة عينني وممر مشاة، 

ادعوا طفلني في كل مرة لعبور الشارع، يقف بقية األطفال ممسكني بالالفتات قرب ممر املشاة، ويذكرون في كل مرة قاعدة من 
قواعد األمان، حني يصل األطفال إلى اجلانب اآلخر من ممر املشاة، يقوم اجلميع بالتصفيق لهم.  باإلمكان دعوة عدد من األطفال 
ليأخذوا أدوارًا في اللعبة؛ دور السيارات، دور املشاة في الشارع. اهتموا بشكل دائم بتجسيد عبور الشارع بصورة آمنة في حني 

يكون هنالك شخص بالغ ميسك بيد طفل.

أين "ليلى"؟
أعدوا سلفا دمية "ليلى" صغيرة. 

اختاروا طفال واحدا وأخرجوه من الغرفة، خبئوا الدمية. 
عندما يدخل الطفل، اطلبوا منه البحث عن "ليلى" 

إذا اقترب الطفل من الدمية، يجب على بقية األطفال أن ينادوا "ليلى، ليلى" بصوت عاٍل، أما 
إذا ابتعد عنها، فعليهم خفض أصواتهم "ليلى، ليلى". بعد أن يجد الطفل الدمية، عليه أن 

يقول قاعدة واحدة من قواعد األمان على الطرق. 

تشرين األول/ العبور اآلمن
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מצמידים פסים לבנים על השביל בכניסה לגן. השביל הופך למעבר חצייה, וכל מי 
שנכנס לגן צועד בדרך הבטוחה עד לדלת הכניסה.

השביל לגן

מקפלים דף נייר בצורת מניפה, פותחים אותו וצובעים כל רצועה שניה בשחור. 
מבררים: איפה יש מעברי חצייה ביישוב שלנו? האם הם צבועים באופן ברור?

אם לא, אפשר לכתוב מכתב לעירייה.

מניפת מעבר חצייה

 

משחק זיכרון
מדביקים מדבקות בטיחות בדרכים על פקקים של בקבוקים בגודל אחיד, מדבקה 

אחת על כל פקק. מקפידים שיהיו שתי מדבקות מכל סוג. הופכים את כל הפקקים. 
כל משתתף בתורו הופך 2 פקקים. אם הם זהים, הוא לוקח אותם אליו. אם הם 
שונים, הוא מחזיר אותם בדיוק לאותו מקום. המנצח הוא המשתתף שצבר הכי 
הרבה זוגות. תוך כדי משחק מבררים מה מראות המדבקות ואיך הן מתקשרות 

לנושא בטיחות בדרכים. 

רמזור צבעוני
מכינים מלבנים שחורים ומדביקים עליהם מדבקות בצבעי הרמזור. מצמידים את 
המלבנים זה לזה ומדביקים על מקל. ניתן להכין בצד אחד רמזור למכוניות ובצד 

השני רמזור להולכי רגל, ולשוחח על ההבדל ביניהם.

תמרורים
מכינים שלטים ועליהם כמה תמרורים שבהם הילדים נתקלים באזור הגן. מבררים את 

משמעות התמרור, מתייחסים לצבע האדום (אזהרה) ולצורה (משולש, מתומן). 
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מדביקים על גליל נייר טואלט מדבקות בצבעי אדום, צהוב וירוק. מוסיפים פונפון ירוק ועליו 
עיניים זזות. משחילים לרוחב הגליל מנקה מקטרות שחור. ניתן לגזור באופן יצירתי את 

תחתית הגליל.

גליל ללה

גוזרים כלי תחבורה שונים מעיתונים צבעוניים. מזמינים את הילדים ליצור מחומרים 
שונים תמונה הקשורה לנושא בטיחות בדרכים. אפשר לחבר לכל תמונה סיפור.

יצירה אישית

מדביקים על גבי מפל שחור מדבקות לבנות בצורת מעבר חצייה וִחצים לבנים.  המשטח יהפוך למרכז פעיל המזמן חוויה 
משחקית. ניתן לשלב מכוניות בגדלים שונים, בובות  שרוצות לחצות את הכביש, רמזורים, מכוניות מחומרי ִמחזור, 

תמרורים ועוד.
 

משטח משחקים
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الطريق إلى الروضة
قوموا بإلصاق بعض اخلطوط البيضاء في مدخل الروضة،

عندها يتحول الطريق إلى ممر مشاة، وعليه فإن كل من يدخل الروضة، عليه ان يسير
 في الطريق اآلمن حتى باب املدخل.  

مروحة "ممر مشاة"
قوموا بطي ورقة على شكل مروحة صينية، ثم لونوا على التوالي قطعة 

باألسود، واتركوا القطعة الثانية باللون األبيض. نسأل: أين يوجد ممر مشاة في بلدتنا؟ 
وهل هو مطلي بصورة واضحة؟إذا لم يكن كذلك، باإلمكان كتابة رسالة

للسلطة احملّلّية؛ البلديّة أو اجمللس 

لعبة الذاكرة
قوموا بإلصاق ملصقات األمان على الطرق على أغطية قناني متساوية احلجم، 

ملصقة واحدة على كل غطاء، اهتموا بأن تكون هنالك ملصقتان من كل نوع. يقوم 
كل مشارك، بدوره، بقلب غطائني، إذا كانا متطابقني يأخذهما لنفسه، أما إذا كانا 
مختلفني فعليه إعادتهما إلى مكانهما، الفائز هو املشارك الذي يجمع أكبر عدد 

من أزواج األغطية. خالل اللعبة نسأل عن املوضوع الذي تتطرق إليه امللصقات، وما 
هي عالقته باألمان على الطرق. 

إشارة ضوئية ملونة
جهزوا مستطيالت سوداء اللون وألصقوا عليها ملصقات ملونة بألوان اإلشارة 

الضوئية، قوموا بإلصاق مستطيلني ببعضهما البعض، ثم ثبتوهما على العصا، 
باإلمكان أن تصنعوا إشارة ضوئية حتمل على إحدى جهتيها إشارة ضوئية للسيارات، 

ومن اجلهة الثانية إشارة للمشاة. 

إشارات املرور
قوموا بإعداد الفتات وعليها إشارات مرور من تلك التي يصادفها األطفال في محيط 

الروضة، اسألوهم عن معنى اإلشارة )نتطرق للون األحمر حتذير( ولشكل اإلشارة 
)مثلث، مثمن(. 

تشرين األول/ العبور اآلمن

מצמידים פסים לבנים על השביל בכניסה לגן. השביל הופך למעבר חצייה, וכל מי 
שנכנס לגן צועד בדרך הבטוחה עד לדלת הכניסה.

השביל לגן

מקפלים דף נייר בצורת מניפה, פותחים אותו וצובעים כל רצועה שניה בשחור. 
מבררים: איפה יש מעברי חצייה ביישוב שלנו? האם הם צבועים באופן ברור?

אם לא, אפשר לכתוב מכתב לעירייה.

מניפת מעבר חצייה

 

משחק זיכרון
מדביקים מדבקות בטיחות בדרכים על פקקים של בקבוקים בגודל אחיד, מדבקה 

אחת על כל פקק. מקפידים שיהיו שתי מדבקות מכל סוג. הופכים את כל הפקקים. 
כל משתתף בתורו הופך 2 פקקים. אם הם זהים, הוא לוקח אותם אליו. אם הם 
שונים, הוא מחזיר אותם בדיוק לאותו מקום. המנצח הוא המשתתף שצבר הכי 
הרבה זוגות. תוך כדי משחק מבררים מה מראות המדבקות ואיך הן מתקשרות 

לנושא בטיחות בדרכים. 

רמזור צבעוני
מכינים מלבנים שחורים ומדביקים עליהם מדבקות בצבעי הרמזור. מצמידים את 
המלבנים זה לזה ומדביקים על מקל. ניתן להכין בצד אחד רמזור למכוניות ובצד 

השני רמזור להולכי רגל, ולשוחח על ההבדל ביניהם.

תמרורים
מכינים שלטים ועליהם כמה תמרורים שבהם הילדים נתקלים באזור הגן. מבררים את 

משמעות התמרור, מתייחסים לצבע האדום (אזהרה) ולצורה (משולש, מתומן). 
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מדביקים על גליל נייר טואלט מדבקות בצבעי אדום, צהוב וירוק. מוסיפים פונפון ירוק ועליו 
עיניים זזות. משחילים לרוחב הגליל מנקה מקטרות שחור. ניתן לגזור באופן יצירתי את 

תחתית הגליל.

גליל ללה

גוזרים כלי תחבורה שונים מעיתונים צבעוניים. מזמינים את הילדים ליצור מחומרים 
שונים תמונה הקשורה לנושא בטיחות בדרכים. אפשר לחבר לכל תמונה סיפור.

יצירה אישית

מדביקים על גבי מפל שחור מדבקות לבנות בצורת מעבר חצייה וִחצים לבנים.  המשטח יהפוך למרכז פעיל המזמן חוויה 
משחקית. ניתן לשלב מכוניות בגדלים שונים, בובות  שרוצות לחצות את הכביש, רמזורים, מכוניות מחומרי ִמחזור, 
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השביל לגן

מקפלים דף נייר בצורת מניפה, פותחים אותו וצובעים כל רצועה שניה בשחור. 
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אחת על כל פקק. מקפידים שיהיו שתי מדבקות מכל סוג. הופכים את כל הפקקים. 
כל משתתף בתורו הופך 2 פקקים. אם הם זהים, הוא לוקח אותם אליו. אם הם 
שונים, הוא מחזיר אותם בדיוק לאותו מקום. המנצח הוא המשתתף שצבר הכי 
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משמעות התמרור, מתייחסים לצבע האדום (אזהרה) ולצורה (משולש, מתומן). 
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תחתית הגליל.

גליל ללה
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מדביקים על גבי מפל שחור מדבקות לבנות בצורת מעבר חצייה וִחצים לבנים.  המשטח יהפוך למרכז פעיל המזמן חוויה 
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اسطوانة ليلى
نقوم بإلصاق دوائر ملونة باألحمر، األصفر، واألخضر على لفافة ورق تواليت فارغة، نضيف لها 

كرة صوفية خضراء اللون ذات عينني متحركتني ثم ندخل بفتحة االسطوانة من أعلى من 
سلكا ملونا )أسود اللون( لليدين، باإلمكان قص قاعدة االسطوانة بصورة بصورة فنّّية
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| 14
كل الحقوق محفوظة لجمعية "أور- يروك"



מצמידים פסים לבנים על השביל בכניסה לגן. השביל הופך למעבר חצייה, וכל מי 
שנכנס לגן צועד בדרך הבטוחה עד לדלת הכניסה.

השביל לגן

מקפלים דף נייר בצורת מניפה, פותחים אותו וצובעים כל רצועה שניה בשחור. 
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תמרורים
מכינים שלטים ועליהם כמה תמרורים שבהם הילדים נתקלים באזור הגן. מבררים את 

משמעות התמרור, מתייחסים לצבע האדום (אזהרה) ולצורה (משולש, מתומן). 
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الطريق إلى الروضة
قوموا بإلصاق بعض اخلطوط البيضاء في مدخل الروضة،

عندها يتحول الطريق إلى ممر مشاة، وعليه فإن كل من يدخل الروضة، عليه ان يسير
 في الطريق اآلمن حتى باب املدخل.  

مروحة "ممر مشاة"
قوموا بطي ورقة على شكل مروحة صينية، ثم لونوا على التوالي قطعة 

باألسود، واتركوا القطعة الثانية باللون األبيض. نسأل: أين يوجد ممر مشاة في بلدتنا؟ 
وهل هو مطلي بصورة واضحة؟إذا لم يكن كذلك، باإلمكان كتابة رسالة

للسلطة احملّلّية؛ البلديّة أو اجمللس 

لعبة الذاكرة
قوموا بإلصاق ملصقات األمان على الطرق على أغطية قناني متساوية احلجم، 

ملصقة واحدة على كل غطاء، اهتموا بأن تكون هنالك ملصقتان من كل نوع. يقوم 
كل مشارك، بدوره، بقلب غطائني، إذا كانا متطابقني يأخذهما لنفسه، أما إذا كانا 
مختلفني فعليه إعادتهما إلى مكانهما، الفائز هو املشارك الذي يجمع أكبر عدد 

من أزواج األغطية. خالل اللعبة نسأل عن املوضوع الذي تتطرق إليه امللصقات، وما 
هي عالقته باألمان على الطرق. 

إشارة ضوئية ملونة
جهزوا مستطيالت سوداء اللون وألصقوا عليها ملصقات ملونة بألوان اإلشارة 

الضوئية، قوموا بإلصاق مستطيلني ببعضهما البعض، ثم ثبتوهما على العصا، 
باإلمكان أن تصنعوا إشارة ضوئية حتمل على إحدى جهتيها إشارة ضوئية للسيارات، 

ومن اجلهة الثانية إشارة للمشاة. 

إشارات املرور
قوموا بإعداد الفتات وعليها إشارات مرور من تلك التي يصادفها األطفال في محيط 

الروضة، اسألوهم عن معنى اإلشارة )نتطرق للون األحمر حتذير( ولشكل اإلشارة 
)مثلث، مثمن(. 
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מדביקים על גבי מפל שחור מדבקות לבנות בצורת מעבר חצייה וִחצים לבנים.  המשטח יהפוך למרכז פעיל המזמן חוויה 
משחקית. ניתן לשלב מכוניות בגדלים שונים, בובות  שרוצות לחצות את הכביש, רמזורים, מכוניות מחומרי ִמחזור, 

תמרורים ועוד.
 

משטח משחקים

 

אוקטובר | הליכה בטוחה
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اسطوانة ليلى
نقوم بإلصاق دوائر ملونة باألحمر، األصفر، واألخضر على لفافة ورق تواليت فارغة، نضيف لها 

كرة صوفية خضراء اللون ذات عينني متحركتني ثم ندخل بفتحة االسطوانة من أعلى من 
سلكا ملونا )أسود اللون( لليدين، باإلمكان قص قاعدة االسطوانة بصورة بصورة فنّّية

 لنضيف أرجل.

لوحة خاصة
حضروا صور مركبات وسيارات مختلفة من الصحف امللونة، اطلبوا من األطفال أن 

يصنعوا من املواد اخملتلفة لوحة تتعلق مبوضوع األمان على الطرق، باإلمكان كتابة 
موضوع حول كل لوحة.  

                                                مساحة لّلعب
قوموا بإلصاق خطوط وأسهم بيضاء اللون على ُمسّطح أسود اللون)بوليجال(، عندها سيتحّول هذا املسطح ملركز نشاط 

يتيح اللعب املمتع. باإلمكان اضافة سيارات مختلفة األحجام ودًمى حتاول عبور الشارع، إشارات ضوئية، سيارات من مواد 
مستحدثة، إشارات مرورية، وغيرها. 

تشرين األول/ العبور اآلمن

15 |
كل الحقوق محفوظة لجمعية "أور- يروك"



מכינים עם הילדים סודוקו פשוט. ניתן לעשות שימוש במדבקות הנמכרות 
בחנויות למשחקים וצורכי לימוד. המטרה המשחקית: שבכל שורה לאורך 

ולרוחב ובכל ריבוע יהיו ארבע מדבקות שונות. 

סודוקו בטיחות בדרכים

ה לָ שימוש חוזרפינת לֶ
אוספים במכל גדול חפצים בצבעי אדום, צהוב וירוק. ממיינים ומדביקים על כל לוח פוליגל/ קאפה חפצים בצבע אחר. ניתן 

להניח את הלוחות בפינת ללה, זה מעל זה,לפי צבעי הרמזור.

שלט על גדר

אוקטובר | הליכה בטוחה

מעבירים את כדור ללה במעגל לצלילי מוסיקה. כשהמוסיקה נפסקת, הילד 
שמחזיק את ללה מזכיר לכולם כלל אחד שקשור לבטיחות בדרכים.

משחק- כדור ללה חם

 

נובמבר | הליכה בטוחה

יוצרים דגם של רחוב על גבי שולחן או דיקט מעץ. ניתן להשתמש בדשא מלאכותי, באבני חצץ, בצבעי גואש ועוד. את הבתים, 
העצים, תחנת האוטובוס, החנויות ומבנים נוספים ניתן ליצור מקופסאות ריקות שצובעים, מגלילי נייר טואלט, ענפים ועוד. 
אפשר להוסיף רמזורים ותמרורים ממקלות שלגון אותם מעמידים בתוך פלסטלינה. הדגם יכול להמחיש רחוב בשכונה או 

מסלול הליכה בטוחה לגן. 

מכינים בובת ללה ויוצרים עבורה בית מרופד מקופסת קרטון עם אביזרים 
נילווים. בסוף כול שבוע מתארחת ללה בבית אחר ומזכירה לבני המשפחה 
לשמור על הכלליםץ ניתן לצרף לבית של ללה אלבום/ קלסר המתעד את 

הביקורים בכתב ובתמונות.

דגם שכונה

דקלום-עמוס ברזל
עצור בטרם תעבור-
כל אחד חייב לזכור.

ילדים זהירים,           
ילדים אחראיים,

שומרים על כללי הבטיחות בדרכים.

ללה מבקרת בבתים
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سودوكو األمان على الطرق
نقوم بالتعاون مع األطفال بتجهيز لعبة سودوكو بسيطة، باإلمكان استخدام

 امللصقات التي تباع في حوانيت األلعاب واملكتبات. هدف اللعبة: أن تكون في
 كل سطر أو عمود )بالطول والعرض( وفي كل مربع، أربع ملصقات مختلفة. 

مركز ليلى            االستحداث )تدوير املواد(
نقوم بجمع أغراض باللون األحمر، األصفر، واألخضر، ونضعها في علبة، ثم نقوم بتصنيفها وإلصاق األغراض من كل لون على 

لوح "بوليجال". باإلمكان عرض األلواح في مركز ليلى، فوق بعضها البعض، وفقا أللوان اإلشارة الضوئية. 

لعبة – كرة "ليلى" الساخنة
نقوم بتمرير "كرة ليلى" في احللقة على أنغام املوسيقى، عندما تتوقف 

املوسيقى، يقوم الطقل الذي ميسك "بكرة ليلى" بذكر قاعدة تتعلق باألمان 
على الطرق.

الفتة على اجلدار

تشرين األول/ العبور اآلمن

מכינים עם הילדים סודוקו פשוט. ניתן לעשות שימוש במדבקות הנמכרות 
בחנויות למשחקים וצורכי לימוד. המטרה המשחקית: שבכל שורה לאורך 
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אוספים במכל גדול חפצים בצבעי אדום, צהוב וירוק. ממיינים ומדביקים על כל לוח פוליגל/ קאפה חפצים בצבע אחר. ניתן 

להניח את הלוחות בפינת ללה, זה מעל זה,לפי צבעי הרמזור.

שלט על גדר
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מסלול הליכה בטוחה לגן. 

מכינים בובת ללה ויוצרים עבורה בית מרופד מקופסת קרטון עם אביזרים 
נילווים. בסוף כול שבוע מתארחת ללה בבית אחר ומזכירה לבני המשפחה 
לשמור על הכלליםץ ניתן לצרף לבית של ללה אלבום/ קלסר המתעד את 

הביקורים בכתב ובתמונות.

דגם שכונה

דקלום-עמוס ברזל
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כל אחד חייב לזכור.
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שומרים על כללי הבטיחות בדרכים.

ללה מבקרת בבתים
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        محفوظات – عاموس برزيل
نتوقّف قبل أن نعبر      

وكّل منّا يجب أن يتذكّر!                                   

أنّنا أطفال حذرون ومسؤولون      

وبقواعد السير دائًما ملتزمون        

منوذج لساخنتي
قوموا بتحضير منوذج للشارع، وضعوه على طاولة أو لوح خشبي. باإلمكان استخدام العشب األخضر الصناعي، احلصى، ألوان 

اجلواش، وغيرها. 

باإلمكان صنع البيوت، األشجار، مواقف احلافالت، وغيرها من املباني، من العبوات والعلب الفارغة امللونة، ومن لفافات ورق 
التواليت الفارغة، فروع األشجار، وغيرها. 

باإلمكان إضافة إشارات ضوئية وإشارات مرور مصنوعة من عيدان البوظة، حيث باإلمكان نصبها مبساعدة املعجون. من املمكن 
أن يكون النموذج صورة عن شارع في احلي أو ممرا آمنا للروضة. 

ليلى تزور البيوت
نقوم بتجهيز دمية ليلى، ونبني لها منزال من صندوق كرتون بإضافة 

جتهيزات ولوازم مكملة، في كل نهاية أسبوع تزور ليلى منزال من املنازل، 
وتقوم بتذكير أفراد العائلة بضرورة احلفاظ على قواعد األمان على الطرق. 

باإلمكان إرفاق بيت ليلى بألبوم / ملف يوثق الزيارات بالكلمة والرسمة، الصورة

تشرين الثاني/ العبور اآلمن
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