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الحذر عند المشي
الرسائل األساسية:

• عند المشي على الطريق ،يجب التأكد من المشي في
أماكن آمنة مثل الرصيف ،حديقة األلعاب وما شابه
• يجب العبور في خط المشاة وااللتزام بقواعد العبور
• طفل حتى عمر  9ال يعبر الطريق وحده
• يجب إمساك يد شخص بالغ نعرفه عند العبور
• يجب علينا النظر جي ًدا ونتأكد من أن اآلخرين يروننا الظهور
يُنقذ الحياة! الظهور هو عندما يقوم شخص آخر برؤيتي

أهداف رئيسية:

• التعرّ ض للتحديات عند المشي على الطريق
• التعرّ ف على مصطلح "الظهور"

مجرى النشاط:

.1نطلب من الطالب إخراج لوحة نقاطهم الشخصية ونطلب منهم أن يكتبوا عليها قصة .خالل الكتابة نمر في ما بينهم ونلصق
لهم "نقاط الحياة".
 .2نلعب لعبة "الغميضة" مع األطفال.
 .3نقرأ لألطفال قصة "عصير التوت البرّ ي" ونتوقف في الجزء الذي تختبئ فيها الزرافة واألسد.
في البداية ،تختبئ الزرافة خلف ُ
شجيرة ويختبئ األسد خلف شجرة .يتعرّ ف عليهما عصير التوت البري على الفور! من ثم،
يتبادالن الموقع فتختبئ الزرافة خلف شجرة ويختبئ األسد خلف ُ
شجيرة .
 .4محادثة:
نسأل األطفال :متى كان من األصعب على عصير التوت البرّ ي التعرّف على الزرافة واألسد؟ متى تعرفون أنكم وجدتم "مخبأ"
تستمتعون عند لعب الغميضة؟ اإلجابة هي طب ًعا :عندما ال يراني أحد!
ما هو الظهور؟ عندما يراني شخص آخر!
هل هذا مرتبط بالطرقات؟ طبعًا! المشكلة الرئيسية لحوادث الطرق هي أن السائقين ال يرون األطفال! ما هي المخاطر
المرتبطة بذلك؟ نطلب من الطالب مشاركتنا أفكارهم.
.5نحضّر مع الطالب لوح للصف خاص بالسالمة :نقترح عليهم استخدام اإلنترنت والصحف المواكبة وورقة تلوين مجهزة
مسب ًقا ،ويمكن أن نطلب من الموهوبين بينهم تحضير رسمة أو شعار مرتبط بالموضوع :نعلّق كل اإلنتاجات على "لوحة
الصف الخاصة بالسالمة".

خالصة :سنكرر المصطلحات الرئيسية :المشي في أماكن آمنة ،العبور اآلمن على خط المشاة ،طفل
حتى عمر  9سنوات ال يعبر الشارع وحده ،يجب إمساك يد شخص بالغ نعرفه ،الرؤية والظهور
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