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افتتاح السنة
الرسائل األساسية:

• السالمة على الطرقات تنقذ الحياة
• سنهتم هذه السنة بأربعة مواضيع رئيسية :المشي اآلمن،
العبور اآلمن ،الركوب اآلمن والسفر اآلمن

أهداف رئيسية:

• التعرّ ف على المصطلحات الرئيسية :المشي اآلمن ،العبور
اآلمن ،الركوب اآلمن والسفر اآلمن

مجرى النشاط:

ُ .1نعرّ ف عن أنفسنا وعن موضوع السالمة على الطرقات.
ّ .2
نوزع لكل الطالب لوحة عالماتهم الشخصية و ُنعلن عن مسابقة "الطفل اآلمن" .نحن ال نتنافس ضد بعضنا البعض لكننا نجمع
"نقاط الحياة" .كيف نجمع النقاط؟ يكتب الطالب أو يرسمون في بداية الدرس على لوح نقاطهم الشخصية الخيارات التالية:
أ " -قصص آمنة"  -حول ما قام به األطفال فعليًا من سلوك صحيح على الطرقات .
ب " -تأثير المحيط" – حول شيء جديد مرتبط بالسالمة على الطرقات قام األطفال بتعليمه للعائلة أو األصدقاء.
 .3نسأل  -هل ترغبون بجمع نقطة الحياة األولى؟ سيجيب األطفال بحماسة  -نعم!!
من ثم نعرض لألطفال المواضيع األربعة التي سنتعلمها هذه السنة ،فنكتبها على اللوح ونشرحها ونطلب من الطالب تقديم
أمثلة .مشي آمن  -عبور آمن  -ركوب آمن  -سفر آمن .يجب على كل طفل اختيار مثال واحد عن كل موضوع ،أو التفكير في
مثال من عنده وتسجيله على لوحه .في هذه األثناء نمر بين الطالب ونلصق لهم الملصق األخضر األوّ ل على اللوح كافتتاح.
 .4نلعب "بينغو مصطلحات" :سيحصل كل طالب على بطاقة تظهر عليها مصطلحات من القائمة .نعلن في كل مرة عن
مصطلح واحد.
الطالب الذي يملك المصطلح يشير إليه في البطاقة .األوّ ل الذي يشير الى كل الصفحة يصرخ "بينغو"  -يمكن متابعة اللعب حتى
اإلعالن عن كل المصطلحات .من المهم التأكد بأن الطالب يفهمون المصطلحات التي نعلن عنها قبل االنتقال الى المصطلح التالي.
قائمة المصطلحات :العبور اآلمن | المشي اآلمن | الركوب اآلمن | السفر اآلمن | خط المشاة | حزام األمان |
السترة الصفراء | خوذة | ستوبي | إلهاءات | كرسي األمان | رصيف | دوام الحذر على الطرقات | وسائل حماية |
مسافة رد الفعل | إشارة مرور | إشارة ضوئية | طفل آمن | حذر | انصياع للقوانين | حادث خلفي | حادث بيتي |
وسادة هوائية | تشويشات في السيارة | توعية | مخاطر | إنقاذ حياة | لعبة آمنة

خالصة :سنكرر المصطلحات الرئيسية :مشي آمن ،عبور آمن ،ركوب آمن
وسفر آمن
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االسم:

ً
"طفل/ة آم ًنا/ة"

ّ
سأوثق في هذه الصفحة جميع قصصي اآلمنة ،وحين أجمع عشر قصص  -أكون

أنا طفل/ة
آمن/ة!
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بينغو مصطلحات

بينغو مصطلحات
توعية

حذر

حادثة في
الباحة

المشي
اآلمن

السفر اآلمن

مسافة رد
الفعل

حذر

لعبة آمنة

وسادة
هوائية

االنصياع
للقوانين

لعبة آمنة

ستوبي
(قف)

وسائل
حماية

إشارة
مرور

مسافة رد
الفعل

إنقاذ
حياة

كرسي
األمان

مشوّ شات
التفكير

حزام األمان

توعية

حزام األمان

كرسي
األمان

مخاطر

إنقاذ
حياة

ممر مشاة

ممر مشاة

حادثة في
الباحة

إشارة
ضوئية

مخاطر

إشارة
مرور

إشارة
ضوئية

حادث
طرق

الركوب
اآلمن

طفل آمن

خوذة

الركوب
اآلمن

طفل آمن

خوذة

رصيف

عبور
الشارع
بأمان

إلهاءات في
السيارة

عبور
الشارع
بأمان

وسادة
هوائية

السترة
الصفراء

رصيف

المشي
اآلمن

ستوبي
(قف)

السفر اآلمن

وسائل
حماية

إلهاءات في
السيارة

بينغو مصطلحات

بينغو مصطلحات
إشارة
مرور

وسادة
هوائية

دوام الحذر
على الطرق

ستوبي
(قف)

ممر مشاة

السفر اآلمن

حادث
طرق

مشوّ شات
التفكير

لعبة آمنة

ستوبي
(قف)

االنصياع
للقوانين

حذر

حادث
طرق

حادثة في
الباحة

رصيف

حذر

حزام األمان

إشارة
مرور

وسائل
حماية

طفل آمن

حزام األمان

المشي
اآلمن

مشوّ شات
التفكير

خوذة

إشارة
ضوئية

وسادة
هوائية

حادثة في
الباحة

الركوب
اآلمن

مخاطر

دوام الحذر
على الطرق

مخاطر

عبور
الشارع
بأمان

لعبة آمنة

كرسي
األمان

السفر اآلمن

المشي
اآلمن

إنقاذ
حياة

كرسي
األمان

رصيف

إلهاءات في
السيارة

توعية

مسافة رد
الفعل

الركوب
اآلمن

السترة
الصفراء

طفل آمن

عبور
الشارع
بأمان

توعية

مسافة رد
الفعل

السترة
الصفراء

خوذة
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بينغو مصطلحات

بينغو مصطلحات
حزام األمان

السترة
الصفراء

إنقاذ
حياة

توعية

خوذة

إنقاذ
حياة

إشارة
مرور

لعبة آمنة

كرسي
األمان

طفل آمن

ستوبي
(قف)

إشارة
مرور

مسافة رد
الفعل

ممر مشاة

كرسي
األمان

رصيف

وسائل
حماية

المشي
اآلمن

إشارة
ضوئية

االنصياع
للقوانين

حزام األمان

إشارة
ضوئية

ستوبي
(قف)

حذر

الركوب
اآلمن

وسادة
هوائية

االنصياع
للقوانين

حادثة في
الباحة

السفر اآلمن

المشي
اآلمن

لعبة آمنة

وسادة
هوائية
حادث
طرق

إلهاءات في
ممر مشاة
السيارة

مخاطر

عبور
الشارع
بأمان

بينغو مصطلحات

حادث
طرق

مشوّ شات
التفكير

السفر اآلمن

الركوب
اآلمن

إلهاءات في حادثة في دوام الحذر
الباحة على الطرق
السيارة
وسائل
حماية

طفل آمن

حذر

بينغو مصطلحات

إشارة
ضوئية

مسافة رد
الفعل

مخاطر

الركوب
اآلمن

إلهاءات في
السيارة

إشارة
ضوئية

إلهاءات في
السيارة

حذر

حادثة في
الباحة

لعبة آمنة

عبور
الشارع
بأمان

ستوبي
(قف)

مشوّ شات
التفكير

ستوبي
(قف)

كرسي
األمان

رصيف

دوام الحذر
حزام األمان ممر مشاة على الطرق

مخاطر

توعية

خوذة

السفر اآلمن

المشي
اآلمن

لعبة آمنة حزام األمان

حذر

رصيف

السترة
الصفراء

ممر مشاة

مشوّ شات
التفكير

توعية

وسائل
حماية

حادث
طرق

خوذة

مخاطر

طفل آمن

حادث
طرق

إشارة
مرور

االنصياع
السفر اآلمن للقوانين

إشارة
مرور

خوذة

السترة
الصفراء

إنقاذ
حياة

االنصياع
للقوانين

وسادة
هوائية

وسائل
حماية

الركوب
اآلمن

وسادة
هوائية

دوام الحذر مسافة رد
الفعل
على الطرق

توعية
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المشي اآلمن

الركوب اآلمن

عبور الشارع بأمان

السفر اآلمن

ممر مشاة

حزام األمان

السترة الصفراء

خوذة

ستوبي (قف)

مشوشات التفكير

كرسي األمان

رصيف

دوام الحذر على الطرق

وسائل حماية

مسافة رد الفعل

© جميع الحقوق محفوظة لجمعية "أور يروك"

افتتاح السنة

12

إشارة المرور

إشارة ضوئية

طفل آمن

حذر

االنصياع للقوانين

حادث طرق

حادثة في الباحة

وسادة هوائية

إلهاء في السيارة

توعية

مخاطر

إنقاذ حياة

لعبة آمنة
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السلوك اآلمن على الطريق
الرسائل األساسية:

•يجب دائمًا التخطيط والتفكير حول "ماذا قد يحدث"،
"ماذا لو"...
•من أجل الحفاظ على أنفسنا وعلى من نحب ،يجب االلتزام
بالحفاظ على قواعد السالمة واختيار السلوك اآلمن طوال
الطريق

أهداف رئيسية:

• تمرين حول التخطيط للسلوك اآلمن على الطريق

مجرى النشاط:

 .1نطلب من الطالب إخراج لوحة نقاطهم الشخصية ونطلب منهم أن يكتبوا عليها قصة.
خالل الكتابة نمر بينهم و ُنلصق لهم "نقاط الحياة".
.2سنعرض الموضوع :ما هو التفكير اآلمن؟ يجب أن نحاول دائمًا التفكير في :ماذا قد يحدث .نحاول التفكير عدة خطوات
الى األمام في كل األحوال من أجل منع حالة اإلصابة.
التعرّ ف على ستوبي :نعرض على الطالب صورة/دمية ستوبي ونخبرهم" :هذا صديقي ستوبي .ستوبي سيرافقنا
في نشاطاتنا على مدار العام وسيساعدنا على تعلّم والتعرّ ف على قواعد السلوك المحبذة".
 .3إبداع – تحضير ستوبي على عصا.
يحصل كل طالب على ورقة تحتوي على رسمتين لستوبي .يجب تلوين ستوبي األوّ ل باألخضر وستوبي الثاني باألحمر.
بعد ذلك ،يجب قص الشخصيات وإلصاقها على عصا ،بشكل تكون فيه الجهة األولى باللون األحمر والجهة الثانية باللون األخضر.

 .4سيناريوهات "ستوبي":
سنخبر الطالب قصة .في كل مرة يسمع فيها الطالب شي ًئا خطيرً ا أو يسبّب مشكلة في القصة ،عليهم أن يصرخوا "ستوب" وأن يرفعوا
الجهة الحمراء باتجاهنا ،وفي كل مرة يسمع فيها الطالب سلو ًكا جي ًدا ،عليهم أن يرفعوا الجهة الخضراء وتوجيهها باتجاهنا.
سنتوقف في نقاط معينة من القصة ونسأل :ماذا قد يحدث؟ سنطلب من الطالب التفكير في أكبر عدد من األمثلة لحاالت
وتصرفات مختلفة في هذا الوضع.
يمكن رسم السيناريوهات ونتائج كل خطوة على اللوح.
أريج وأحمد إخوة .أريج طالبة في الصف األول وأحمد في الصف الثاني .تحب أريج الغناء والرقص ،وتضحك طوال اليوم
وتخبر القصص وتثرثر .يحب أحمد ألعاب الكرة وأكثر منها يحب ركوب الدراجة الهوائية .وعدهما والدهما بأخذهما في فترة بعد
الظهر لركوب الدراجة في الحي وأخيرً ا سيقوم بتعليم أريج كيفية الركوب على الدراجة من دون إطارات المساعدة .تحمّس أحمد
كثيرً ا واستيقظ في الصباح ممتل ًئا بالطاقة ،استعد خالل خمس دقائق وانتظر انتهاء أريج من ارتداء ثيابها كي يستطيعا الخروج
بأسرع ما يمكن الى المدرسة مع والدتهما" .هيا أسرعي!" صرخ أحمد" .هيا  -قد نفذ صبري!" تأفف بالقرب من الباب بينما أريج
تغني وتثرثر وتتحدث.
بيت أريج وأحمد قريب ج ًدا من المدرسة ،ويجب عليهما عبور شارعًا واح ًدا فقط .في نهاية األمر نفذ صبر أحمد وخرج وحده،
من دون والدته ومن دون أريج.
نتوقف ونسأل :ما كان من الممكن أن يحدث بحسب رأيكم؟ (يجب تقديم أكبر عدد من األمثلة).
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وصل أحمد الى خط المشاة ،ولحسن الحظ رأى أن من الممكن عبور الشارع بأمان بواسطة دوام الحذر على الطرقات العاملة
في المكان .مرت بقية اليوم بسرعة لدرجة أن أحمد لم يشعر بها ،وفي نهاية األمر لعب كرة القدم مع أصدقائه في باحة
المدرسة .فجأة في منتصف اللعبة ،ركل صديقه رشيد الكرة الى ما وراء بوابة المدرسة وقرر أحمد أن يركض إلحضارها.
نتوقف ونسأل :ما كان من الممكن أن يحدث بحسب رأيكم؟
وصلت اللحظة الكبرى ،وحضر الوالد إلخراج أحمد وأريج من المدرسة ،وقال كما وعد" ،هيا لنذهب الى البيت ونخرج
للركوب على الدراجات الهوائية" .تذكرت أريج بذكاء وجوب وضع خوذة وعادوا الى البيت للبحث عن الخوذات .وجد الوالد
خوذته ووجدت أريج خوذتها ،لكن أحمد تذكر بأنه نسي خوذته لدى ج ّده وج ّدته اللذان يقطنان في الطرف اآلخر من الحي.
"هيا نركب الدراجة حتى منزل الجد والجدة لنأخذ الخوذة"! اقترح أحمد.
نتوقف ونسأل :ما كان قد حدث بحسب رأيكم؟
لم توافق أريج على أن يركب أحمد ولو لثانية واحدة من دون خوذة ،وأصرّ ت بشدة حتى أنها بكت ،لذلك اقترح الوالد بأن
يذهبوا
بالسيارة إلحضار الخوذة .دخل الجميع الى السيارة ،وفجأة تذكر الوالد بأن كرسي األمان الخاص بأريج موجود في سيارة الوالدة.
"ال!" ماذا نفعل؟؟ حس ًنا ،إن المسافة قصيرة ،يمكنها الجلوس من دون كرسي األمان.
نتوقف ونسأل :ما كان من الممكن أن يحدث بحسب رأيكم؟
قرروا انتظار الوالدة التي كان من المفترض أن تحضر في أي لحظة ،وعندما وصلت ،اقترحت أن يذهبوا جميعًا الى بيت
فرح الجميع وصعدوا الى السيارة .فرحت أريج ج ًدا الى درجة
الج ّدين ألخذ الخوذة وتناول البوظة على الطريق" .هذا رائع"! ِ
أنها بدأت بغناء أغنية "بيب بيب ..سيارة بوضه عم بتنادي ..بيب بيب ..زمرودة بتحكي حادي وبادي" بصوت عال .تغلغل
صوتها الى األذنين بشكل أزعج أحمد كثيرً ا .فبدأ بالصراخ عليها ونشب شجار بينهما وصرخ كل منهما على اآلخر.
نتوقف ونسأل :ما كان من الممكن أن يحدث بحسب رأيكم؟
أوقفت الوالدة السيارة بحذر في المحطة ،وطلبت من الطفلين أن يتوقفا عن الشجار وأن يتصالحا .أخذت العائلة الخوذة من منزل
الج ّدين ،تناولوا البوظة بسعادة وقرروا الخروج في الغد للركوب على الدراجة ألن الوقت قد تأخر اليوم.

خالصة :سنكرر المصطلحات الرئيسية :المشي اآلمن ،العبور اآلمن ،التخطيط لألمام ،الركوب
اآلمن ،الحفاظ على قواعد السالمة
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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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المشي اآلمن
الرسائل األساسية:

• توجد في كل محيط أمكنة أكثر أما ًنا وأمكنة أقل أما ًنا
•يجب التعلّم والتدرّ ب على المشي في الطرق األكثر أما ًنا
بمساعدة األهل

أهداف رئيسية:

• تعلّم الحلول وكتساب أدوات المشي اآلمن

مجرى النشاط:

.1نطلب من الطالب إخراج لوحة نقاطهم الشخصية ونطلب منهم أن يكتبوا أو يرسموا عليها قصة .خالل الكتابة نمر في ما
بينهم ونلصق لهم "نقاط الحياة".
 .2نشرح للطالب أنهم سيبنون اليوم الحي السكني الخاص بهم بمواد مختلفة وسيتعرّ فون على الطرق اآلمنة في الحي.
.3نحضر أوالً خريطة الحي ونشير فيها الى األماكن الرئيسية :المدرسة ،المركز التجاري ،المركز الجماهيري ،المؤسسات العامة،
الطرقات ،المعابر ،الجسور وما شابه.
.4نبني مع األطفال نموذجً ا للحي من مواد خضعت للتدوير مثل الرمل ،الكالي ،المعجون ،مكعبات الخشب أو أي مادة أخرى
من اختيارهم.
 .5في الحي نشير الى خطوط المشاة ،األرصفة ،البيوت ،مسارات الدراجات الهوائية ،إشارات المرور وما شابه.
 .6على كل طالب تحضير ملصق يحمل اسمه وإلصاقه على النموذج في مكان سكنه.
 .7نجلس حول نموذج الحي ونشرح للطالب النقاط الرئيسية في اختيار المسار اآلمن للوصول الى المدرسة.
ً
خرج "ستوبي" ونختار مكان إقامته .يجب على الطالب أن يقدموا النصيحة لستوبي حول مساره األكثر أمانا للوصول الى
ُ .8ن ِ
المدرسة.
ّ .9
نوزع لكل طفل ورقة مع خريطة الحي االصلية ويرسم الطفل على الخريطة الطريق األكثر أما ًنا الى بيته .من المهم أن
يأخذ الخريطة الى البيت ويعرضها على أهله كي يقوموا بالتمرين معًا!

خالصة :سنكرر المصطلحات الرئيسية :المشي في أماكن آمنة ،تمرين المسار اآلمن مع األهل
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الظهور
الرسائل األساسية:

• أهمية تشغيل كل الحواس على الطرقات
• الرؤية تنقذ الحياة!
•طرق زيادة الظهور :مالبس فاتحة اللون في العتمة ،عاكسات
ضوء ،السترة الصفراء ،العبور في مكان مكشوف من دون
إعاقة الظهور

أهداف رئيسية:

• التعرّ ف على أدوات ووسائل زيادة الظهور على الطرقات

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".
.2نراجع تلخيص النقاط االساسية في اختيار المسار اآلمن ونشرح للطالب أهمية الظهور عند المشي .نشدد على صعوبة
االنتباه إلى األطفال كعابري سبيل في ساعات الظلمة ،في الشتاء ،عند االنتقال بين السيارات الواقفة وطبعًا عند القفز
غيرالمتوقع الى الشارع.
.3نلعب مع الطالب "ستوب دانس" :يستمع الطالب الى موسيقى تجعلهم يرقصون ويهتزون ،وعند وقوف الموسيقى عليهم
التوقف والتجمّد كالتمثال.
خالصة اللعبة هي مسؤوليتنا بالتصرّ ف على الشارع كما في اللعبة  -ال يهم ما نقوم به ومدى عجلتنا ،عندما نصل الى حافة
الشارع  -يجب أن نتوقف!
 .4يجري النشاط في مكان قابل للتعتيم .نعرض على الطالب موضوع الظهور في العتمة من خالل:
• مالبس فاتحة وغامقة
• السترة الصفراء
• مصباح كهربائي
.5يقوم المُرشد بتوزيع سوار مُشع من البريستول الملصق من الجهتين بالسكوتش الى كل ولدّ .
يزين الطالب ويلصقون
ملصقات على سوارهم الشخصي.

خالصة :سنكرر المصطلحات الرئيسية :الظهور ينقذ الحياة ،استخدام كل الحواس خالل المشي في
الظالم
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عبور الشارع بأمان
الرسائل األساسية:

• يمكن عبور الشارع في خط المشاة فقط!
• طفل حتى عمر  9ال يعبر الطريق وحده
•يجب النظر الى كل االتجاهات قبل العبور وفقط بعد التأكد
من أن الشارع خالي ،نعبر الشارع بسرعة ونتابع النظر
الى الجوانب
• يجب إمساك يد شخص بالغ نعرفه

أهداف رئيسية:

• تعلّم قواعد العبور بأمان

مجرى النشاط:

.1نطلب من الطالب إخراج لوحة نقاطهم الشخصية ونطلب منهم أن يكتبوا عليها قصة .خالل الكتابة نمر فيما بينهم ونلصق
لهم "نقاط الحياة".
 .2نخبر الطالب رغبة ستوبي في عبور الشارع اليوم لكنه قلق ج ًدا من كل المخاطر المحيطة.
يحتاج الى مساعدتنا ،وسنعلّمه معًا كل قواعد عبور الشارع بشكل آمن!
 .3نضع خط مشاة في مركز الصف ونسأل :ما هي المراحل الصحيحة لعبور الطريق؟
 .4نكتب خمس قواعد خالل المحادثة:
• ال نعبر وحدنا قبل عمر 9
• نتوقف قبل خطوتين من حافة الشارع
• ننظر الى كل االتجاهات
• نستمع الى أصوات حركة السير
• نعبر بسرعة وبخط مستقيم
 .5نضع خط مشاة ونتدرّ ب مع كل الطالب على العبور بشكل آمن ونق ّدم تغذية راجعة!
 .6نلوّ ن صفحة القواعد ونأخذها الى البيت لنريها الى األهل.

خالصة :سنكرر المصطلحات الرئيسية :قواعد عبور الطريق بأمان
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المكان األكثر أما ًنا للعبور

قبل خطوة أو خطوتين من حافة الرصيف

إلى كل االتجاهات

إلى اصوات حركة السير

إذا كان الشارع فار ًغا...
بخط مستقيم وبخطى سريعة

الى كل الجهات عند العبور
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الحذر عند السفر
الرسائل األساسية:

• يجب الجلوس في كرسي األمان
• وضع أحزمة األمان إلزامي
•يجب التحضير للسفرة من أجل السماح للسائق بالقيادة
اآلمنة.
• دور األطفال هو مساعدة السائق على القيادة اآلمنة

أهداف رئيسية:

• فهم مصطلح اإللهاء خالل القيادة

مجرى النشاط:

.1نطلب من الطالب إخراج لوحة نقاطهم الشخصية ونطلب منهم أن يكتبوا عليها قصة .خالل الكتابة نمر فيما بينهم ونلصق
لهم "نقاط الحياة".
ُ
.2لعبة "اإللهاءات" :نقسّم الصف الى مجموعات صغيرة من  4-5طالب في كل مجموعة .نقدم لكل مجموعة كومة أوراق
ونطلب من األعضاء بناء برج من األوراق من  4طوابق على األقل( .يمكن استبدال برج األوراق بمهمة أخرى تتطلب
الكثير من التركيز) .نختار مندوبًا واح ًدا من كل مجموعة خالل اللعبة ونخبره سرً ا بأن مهمته هي إلهاء المجموعة خالل
المهمة .يُمنع على المندوبين لمس األوراق أو تخريب البرج لكن يُسمح لهم بالصراخ أو الغناء أو القيام بحركات باليدين أو
القيام بأي أمر آخر إللهاء البناة.
.3في نهاية المهمة نتحدث مع الطالب :من نجح بالمهمة؟ ما الذي ساعدكم على النجاح؟ (تركيز كبير) ،ماذا أزعجكم في
المهمة؟ (يبدو أنه نفس الطفل الذي قام بإلهائهم) ،هل توجد عالقة بين المهمة والسفر بالسيارة؟

.4قصص "ستوبي" :نطلب من الطالب إخراج عصا "ستوبي" الذي حضّروه ونخبرهم عدة قصص .في كل مرة يسمعون
فيها أمرً ا قد يُلهي السائق أو يش ّكل خطرً ا خالل القيادة ،يجب عليهم أن يرفعوا العصا ويصرخوا" :ستوبي"!
القصص:
أ.أخذتني أمي البارحة من المدرسة وفي الطريق الى البيت طلبت منها أن تتصل بصديقتي هديل لسؤالها إذا تستطيع الحضور
إليّ لتلعب معي .قالت أمي أنها ستتصل عندما نصل الى البيت ،لكنني أصرّ يت ورغبت بشدة بأن تتصل اآلن ألننا سننسى
بعد ذلك بشكل مؤكد وقد اتفقنا منذ فترة بأن أتصل بهديل! رفعت أمي الهاتف وبدأت باالتصال.
نسأل :ما المشكلة؟ ما الخطر؟ ماذا قد يحدث .هل حدث لكم مرة أمر مشابه؟
ب.وأخيرً ا حصل أخي الكبير على رخصة القيادة! رائع! اقترح عليّ بأن يأخذني في جولة في الحي كي أستطيع التباهي أمام
أصدقائي بأن أخي الكبير مذهل! صعدنا الى السيارة ورفعنا صوت الموسيقى ،فتحنا الشبابيك وبدأنا بالغناء أكثر أغنية أحبها
بصوت عال ج ًدا! كان األمر ممتعًا ح ًقا!
نسأل :ما المشكلة؟ ما الخطر؟ ماذا قد يحدث .هل حدث لكم مرة أمر مشابه؟

خالصة :سنكرر المصطلحات الرئيسية :يجب الجلوس في كرسي أمان مالئم ،يجب وضع حزام
أمان ،يجب االستعداد للسفر من أجل السماح للسائقين بالقيادة اآلمنة
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السفر اآلمن
الرسائل األساسية:

• حزام األمان ينقذ الحياة
•يجب على كل راكب الجلوس على كرسي مالئم له ووضع
حزام األمان
•يمنع ركوب عدد ركاب أكبر من العدد المسموح المخصص
• يُمنع إلهاء السائق
• ُتمنع مالمسة الهاتف المحمول خالل القيادة

أهداف رئيسية:

• تعلّم ومراجعة قواعد السفر اآلمن

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".
 .2سنراجع المخاطر التي تعلمناها في الدرس السابق.
.3نرسم شمسًا كبيرة على اللوح ونكتب في وسطها "إلهاءات خالل القيادة" .نطلب من الطالب تعداد كل إلهاء ممكن يخطر في
بالهم ونسجّ ل كل منها على اللوح :هاتف محمول ،موسيقى صاخبة ،صراخ في السيارة ،شجارات ،طعام ،شراب ،ألعاب
(مثالً :بالون أو طابة).
ّ .4
نوزع على الطالب البطاقة البريدية المخصصة للتلوين والتعليق في البيت.
نوزع لألطفال قطع بريستول ّ
.5تحضير حزام أمان شخصيّ :
يزينها الطفل وحده كما يرغب .نربط طرفي القطعة بشكل يؤدي
الى حزام يلف جسم الطفل .نطلب من الطالب كتابة شعار على الحزام ،أو قاعدة سالمة أو رسمة تشير الى السالمة ،وهي
ستكون بمثابة تذكير لقواعد السالمة عند السفر.
.6نعلّق األحزمة على لوحة السالمة الخاصة بالصف ونتركها حتى اللقاء التالي وبعد ذلك يأخذ كل طالب الحزام الذي صنعه
الى بيته.

خالصة :سنكرر المصطلحات الرئيسية :يجب الجلوس في مقعد مالئم ووضع حزام األمان والتذكير
بأن اإللهاء يعرّ ض الراكبين للخطر
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بطاقة بريدية للتلوين
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إشارات المرور
الرسائل األساسية:

•تخلق إشارات المرور لغة مشتركة بين المتواجدين على
الطرقات  -السائقين ،المشاة والراكبين
• االنصياع إلشارات المرور ينقذ الحياة

أهداف رئيسية:

• التعرّ ف على إشارات المرور المهمة

مجرى النشاط:

.1نطلب من الطالب إخراج لوحة نقاطهم الشخصية ونطلب منهم أن يكتبوا عليها قصة .خالل الكتابة نمر فيما بينهم ونلصق
لهم "نقاط الحياة".
 .2سنعرض موضوع النشاط :إشارات المرور ،ونسأل :لم وجود إِشارات المرور مهم؟
نشرح بأن إشارات المرور تخلق لغة مشتركة وتسمح باندماج كل المتواجدين على الطريق  -سائقين ومشاة على حد سواء.
 .3نلوّ ن ونقص لعبة الذاكرة:
إشارات المرور:
أ .منطقة خط مشاة للمشاة
ب .دخول المركبات ممنوع
ت .توقف
ث .طريق للمشاة فقط
ج .ركوب الدراجات الهوائية ممنوع
 .4نسمح للطالب باالنقسام الى اثنين ولعب لعبة الذاكرة.
 .5نلعب بينغو إشارات مرور .نقسم الصف الى مجموعات ،وتحصل كل مجموعة على لوح بينغو.

خالصة :سنكرر المصطلحات الرئيسية :تخلق إشارات المرور لغة مشتركة بين المتواجدين على
الطرقات  -السائقين ،المشاة والراكبين ،احترام إشارات المرور ينقذ الحياة
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لعبة الذاكرة

موقع خط مشاة
للمشاة
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دخول ممنوع
للمركبات

توقف
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طريق للمشاة
فقط

ركوب الدراجة الهوائية
ممنوع
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أوراق  -بينغو إشارات المرور
إشارة المرور

شرح
للسائق:
توقف! (وأعطِ حق األولوية الى المركبات العابرة)

الى راكب دراجة هوائية:
يُمنع الدخول/يمنع مرور راكبي الدراجات الهوائية

للسائق:
إحذر خط للمشاة بالقرب من المكان

للسائق:
إحذر مشاة بالقرب من المكان

للسائق:
إحذر من حركة الدراجات الهوائية

الى راكبي دراجة هوائية:
طريق لراكبي الدراجات الهوائية فقط

موقف للمركبات

للسائق:
موقف لسيارة ذوي احتياجات خاصة فقط
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إشارة المرور

شرح
شارع مدمج (مشاة  +دراجات هوائية  +سيارات)

طريق للمشاة فقط!

طريق منفصل للدراجات الهوائية فقط والمشاة فقط

إحذر  -أشغال على الطريق

يُمنع إيقاف المركبة في جانب الطريق
الذي يحمل هذه اإلشارة!

الدخول ممنوع

للسائق:
الدخول ممنوع للمركبات

للسائق:
إشارة الحد من السرعة  -يُمنع القيادة بسرعة تزيد
عن  50كلم في الساعة
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إشارات المرور

أمثلة  -لوحات بينغو إشارات المرور

بينغو إشارات المرور

بينغو إشارات المرور

بينغو إشارات المرور

بينغو إشارات المرور
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بينغو إشارات المرور

بينغو إشارات المرور

بينغو إشارات المرور

بينغو إشارات المرور
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الحذر عند الركوب
الرسائل األساسية:

• عند ركوب الدراجة الهوائية ،نحن ملزمون باعتمار خوذة
• الدراجة الهوائية هي مركبة كأي مركبة أخرى
• ال توجد أي حماية لراكب الدراجة الهوائية
•إن ركوب راكب إضافي مسموح فقط لمن يبلغ من العمر 14
سنة .ال يجب أن يقل عمر الراكب اإلضافي عن  8سنوات.
يُسمح بركوب شخص إضافي عند وجود مقعد مخصص لذلك
فقط.
تركيزا كامالً
ً
• ركوب الدراجة يتطلب
•الدراجة الهوائية غير السليمة تش ّكل خطرً ا وقد تؤدي الى إصابات
•يجب الركوب في مكان مسموح ومخصص لركوب الدراجات
الهوائية
• عند عبور الشارع يجب النزول عن الدراجة الهوائية وجرّ ها

أهداف رئيسية:

• تطوير التفكير اآلمن حول ركوب الدراجات الهوائية اآلمن

مجرى النشاط:

.1نطلب من الطالب إخراج لوحة نقاطهم الشخصية ونطلب منهم أن يكتبوا عليها قصة .خالل الكتابة نمر فيما بينهم ونلصق
لهم "نقاط الحياة".
 .2سنعرض موضوع النشاط :الركوب اآلمن
نسأل :من سقط مرة عن الدراجة الهوائية ويرغب بإخبارنا لماذا سقط؟ نتأكد من أن يخبرنا المتحدثون عن موضوع
السرعة ،التصادم ،عدم التوازن ،الركوب مع أو من دون خوذة ،عدم التركيز وما شابه.
نشدد على أن :الدراجة الهوائية هي مركبة كأي مركبة أخرى!

.3قصص "ستوبي" :نطلب من الطالب أن يُخرجوا ستوبي مجد ًدا وأن يصرخوا "ستوبي" عندما يسمعون شي ًئا يشير الى
ركوب غير آمن.
القصص:
ّ
أ .ح ّلت عطلة نهاية األسبوع واتفق كل طالب الصف على ركوب الدراجات الهوائية سويًا .تعلم كل من في الصف كيفية
الركوب من دون إطارات المساعدة قبل عطلة الصيف .لم يحاول خليل بعد ركوب الدراجة من دون إطارات المساعدة ،لكنه
خاف من سخرية أصدقائه وطلب من والده أن يزيل له إطارات المساعدة" .سأتدبر أمري" ،قال خليل" ،سيكون كل شيء
على ما يرام" وخرج لركوب الدراجة.
نتوقف ونسأل :ما الخطأ في القصة  -ماذا قد يحدث؟ هل حدث لكم شيء مشابه؟
ب.أشرقت الشمس يوم السبت صباحً ا وكان هذا يومًا مثاليًا لركوب الدراجة الهوائية .تجهّزت مع أبي وأمي وأختي للخروج،
لكن أختي لم تجد خوذتها" .ال بأس" ،قال أبي" ،اليوم سنركب الدراجة من دون خوذة".
نتوقف ونسأل :ما الخطأ في القصة  -ماذا قد يحدث؟ هل حدث لكم شيء مشابه؟
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ت.أحضر جاري سامي دراجة هوائية جديدة! اتفقنا على أن نركب الدراجة بعد الظهر ،لكنني اكتشفت أن إطار دراجتي
مثقوب.
"ال بأس!" قلت لنفسي" ،يمكن السفر بهذه الحالة" .وخرجنا( .نوقف القصة للمرة األولى).
بعد السفر لمسافة قصيرة ،فهمت أنني ال أستطيع ركوب دراجة ذات إطار مثقوب ،لذلك أعدناها الى البيت سيرً ا على
األقدام ،وتابعنا على دراجة سامي! صعد سامي في األمام بينما أنا صعدت في الخلف ،كان األمر ممتعًا!
نتوقف ونسأل :ما الخطأ في القصة  -ماذا قد يحدث؟ هل حدث لكم شيء مشابه؟
ث.أنا أحب الموسيقى كثيرً ا! أستمع الى الموسيقى في كل فرصة أملكها .قررت اليوم ركوب الدراجة الهوائية،
وطبعًا أخذت معي جهاز الموسيقى مع السمّاعات .خالل الركوب ،كنت أستمع الى الموسيقى بصوت عالي -
كان األمر ممتعًا ج ًدا!
نتوقف ونسأل :ما الخطأ في القصة  -ماذا قد يحدث؟ هل حدث لكم شيء مشابه؟
 .4ورقة شخصيات ّ -
نوزع لكل طفل ورقة مع شخصيات ونسأل  -ماذا ينقص هذه الشخصيات؟ خوذة!
نطلب من الطالب تلوين وقص كل الشخصيات.
 .5أماكن خطيرة وأماكن آمنة
ّ
نوزع لكل طالب صورة حي سكني وفيه طر ًقا وحدائق ألعاب وشوارع ومنتزهات عامة .نطلب من كل طفل اختيار ووضع
شخصية واحدة في مكان خطير وشخصية أخرى في مكان آمن .يجب الكتابة باللون األخضر بالقرب من المكان اآلمن :آمن،
والكتابة باللون األحمر بالقرب من المكان الخطير :خطير.

خالصة :سنكرر المصطلحات الرئيسية :يجب وضع خوذة عند الركوب ،الدراجة الهوائية هي
مركبة كأي مركبة أخرى ،ال توجد أي وسيلة حماية لراكب الدراجة الهوائية ،الدراجة الهوائية
مخصصة لراكب واحد فقط.
إن ركوب راكب إضافي مسموح فقط لمن يبلغ من العمر  14سنة .ال يجب أن يقل عمر الراكب
اإلضافي عن  8سنوات .يُسمح بركوب شخص إضافي عند وجود مقعد مخصص لذلك فقط.
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الركوب اآلمن
الرسائل األساسية:

• ال نركب الدراجة الهوائية من دون خوذة سليمة ووسائل حماية
• نركب الدراجة فقط في األماكن والمسارات المخصصة لذلك
• عندما نعبر الشارع  -ننزل عن الدراجة
• ال نقوم بتصرفات طائشة على الدراجة
• ال نضيف راكبًا إضافيًا على الدراجة
•عند ركوب الدراجة ضمن مجموعة ،يجب الحفاظ على
مسافة بين الراكبين
• ال نلتهي عن التركيز عند الركوب ونحافظ على تركيز عال

أهداف رئيسية:

• فهم أهمية وضع الخوذة

مجرى النشاط:

.1نطلب من الطالب إخراج لوحة نقاطهم الشخصية ونطلب منهم أن يكتبوا عليها قصة .خالل الكتابة نمر فيما بينهم
ونلصق لهم "نقاط الحياة".
 .2تحضير خوذة لستوبي:
ّ
نوزع لكل طالب بالو ًنا .يقوم األطفال بتغليف البالون بورق معجّ ن.
يُش ّكل الورق المعجّ ن الى شكل خوذة على البالون المُستخدم كرأس ستوبي.
من ثم ،يترك األطفال الورق المعجّ ن ليجف.
 .3بينما نننظر جفافه ،نتحدث مع الطالب حول السلوك الهادئ والذكي عند ركوب الدراجة الهوائية.
يجب التشديد على القواعد الهامة :نمسك المقود جي ًدا بكلتا اليدين ،ال نسمح بركوب راكب إضافي على الدراجة ،نحافظ على
مساحة بين الراكبين ونحافظ على تركيز عال خالل الركوب.
.4بعد جفاف الورق المعجّ ن ،يقوم األطفال بفرقعة البالون بواسطة دبوس ثم يزيّنون الخوذة التي صنعوها باأللوان المائية،
الماركر ،قصاصات الجرائد وما شابه.
.5يعرض األطفال أعمالهم في معرض "الخوذة اآلمنة" الواقع في مدخل المدرسة وبعد ذلك يمكنهم
أخذ الخوذة التي صنعوها الى بيتهم.

خالصة :سنكرر المصطلحات الرئيسية :يجب التشديد أمام األطفال الى أن الخوذة التي صنعوها
مخصصة لالعتمار وأن اعتمار خوذة مالئمة لركوب الدراجة بحسب المعايير هو أمر إلزامي !
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ننقل األمر لآلخرين
الرسائل األساسية:

•أنتم تتحملون مسؤولية نقل المعلومات التي حصلتم عليها
حول موضوع السالمة على الطرقات لكل المحيطين بكم:
العائلة ،األصدقاء ،الحي والمجتمع

أهداف رئيسية:

•إن نقل المعلومات التي تعلمناها لآلخرين يساعد على
ترسيخ معرفتنا ويُشعرنا بالمسؤولية والرغبة في الحفاظ
على القواعد.

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".
.2نقرأ للطالب أغنية "عائلة آمنة" ،ونطلب منهم التفكير بالقواعد التي تذكرهم بأمور من المهم
أن يشرحوها لوالدتهم ووالدهم.
ّ
ّ .3
نوزع للطالب ورقة جاهزة للتلوين تظهر فيها أغنية ،كي يحضروها لألهل وبأخذونها الى البيت ويعلقونها في مكان بارز.

خالصة :سنكرر المصطلحات الرئيسية
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كلمات :سيفان ملنيك ينيف
يا أمي وأبي لقد كبرت والروضة منذ زمن قد تركت
حان اآلن الوقت ألخبركم عمّا في الصف تعلّمت:
عدة قواعد بسيطة ج ًدا ،إذا حافظت عليها حياتي أنقذت!
موقف السيارات والشارع ليسا مكان لعب لذلك عنهما ابتعدت
عند عبور الطريق سأمسك يدكما على الدوام ،والى أن أبلغ
 9ال تسمحوا لي بالعبور وحدي مهما فعلت!
عند تواجدكم في السيارة ،ر ّكزوا على القيادة فقط وال تجيبوا عن أي
رسالة وصلت ،سأحاول الجلوس بهدوء حتى لو رغبت بالكالم وتحمّست.
رؤية الطريق مهمة ج ًدا لذلك في الليل قميصًا أبيض لبست
عند ركوب الدراجة الهوائية نضع جميعًا خوذة حامية

وبهذا نحافظ على عائلة آمنة!
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السالمة خالل العطلة
الرسائل األساسية:

•القواعد التي تعلمناها خالل السنة تنطبق أيضًا خالل
العطلة!
•نتواجد خالل العطلة في أماكن ال نعرفها ولذلك
علينا الحذر واالنتباه بشكل أكبر!
•في السفر الطويل يجب االستعداد جي ًدا :علينا تحضير
ألعاب هادئة مسب ًقا من أجل تجنب الملل الذي قد يؤدي الى
إزعاج السائق
• علينا مساعدة األهل على القيادة اآلمنة

أهداف رئيسية:

•زيادة التوعية حول السالمة على الطرقات خالل العطالت
والسفرات العائلية

مجرى النشاط:

.1نطلب من الطالب إخراج لوحة نقاطهم الشخصية ونطلب منهم أن يكتبوا عليها قصة .خالل الكتابة نمر فيما بينهم
ونلصق لهم "نقاط الحياة".
.2نسأل الطالب عن خطط العائلة للعطلة القريبة؟
هل ينوون السفر بعي ًدا؟ ُنخرج خريطة دولة اسرائيل ونضع عليها العالمات التي ذكرها الطالب:
إيالت ،القدس والجليل هي أماكن العطلة الرئيسية والتي تتطلب سفرً ا طويالً!
ُنظهر للطالب على الخريطة المدة الطويلة لبقائنا في السيارة!
نسأل :ماذا قد يحدث في السفرة الطويلة؟
من المهم الحديث عن الملل ،التوقف على جانب الطريق ،تعب السائق ،الجوع ،الشجارات بين اإلخوة ،الموسيقى الصاخبة
وغيرها...

 .3قصص "ستوبي" :نطلب من الطالب إخراج عصا "ستوبي" الذي حضّروه ونخبرهم عدة قصص .في كل مرة يسمعون
فيها أمرً ا يُلهي السائق وقد يش ّكل خطرً ا خالل السفر ،عليهم رفع عصا ستوبي والصراخ" :ستوبي"!
القصص:
أ .خالل الرحلة السابقة الى جبل الشيخ ،كان عليّ التبوّ ل ولم أستطع االحتمال أكثر! طلب مني والدي االنتظار الى أن نصل
الى محطة الوقود القريبة بعد  20دقيقة فقط لكنني اعتقدت بأنني سأنفجر! فصرخت له :توقف اآلن وفورً ا! لم يملك والدي
حالً آخر وتوقف على هامش الطريق ،رغم عدم وجود حافة هناك أو محطة باصات .ماذا يجب فعله؟ عندما نكون مُلزمين
ال مهرب!
نسأل :ما المشكلة؟ ما الخطر؟ ماذا قد يحدث؟ هل حدث لكم مرة أمر مشابه؟
ب.في رحلتنا الى كيبوتس هجوشريم ،يوجد مكان يستطيع فيه األوالد ان يستعيروا دراجة نارية وركوبها .إذاً ماذا لو لم تكن
لدينا خوذات؟
ً
ركبنا الدراجات الهوائية وسافرنا فيها في طرق الكيبوتس وحتى أننا خرجنا قليال من بوابة الكيبوتس .كان األمر ممتعًا ج ًدا!
نسأل :ما المشكلة؟ ما الخطر؟ ماذا قد يحدث؟ هل حدث لكم مرة شيء مشابه؟
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ت.كم أكره السفرات الطويلة! أجوع دائمًا بعد نصف ساعة من الخروج ولذلك ابدأ بإزعاج أمي.
عندما سافرنا الى القدس طلبت منها تفاحة ،وبعد ذلك بامبا وبعد ذلك عصير .عندما انتهت كل الوجبات الخفيفة والمُسليات،
طلبت أن نتوقف لشراء شيء .لم توافق أمي لكن عندها بدأت أختي بالبكاء ألنها اعتقدت بأننا لن نصل أب ًدا!!
بالمختصر  -إنه كابوس كبير!
نسأل :ما المشكلة؟ ما الخطر؟ ماذا قد يحدث؟ هل حدث لكم مرة أمر مشابه؟
ث .في عطلة الصيف سافرنا الى إيالت .كانت السفرة طويلة ومللنا كثيرً ا .اقترحت أمي أن نلعب لعبة السيارات.
يختار كل شخص لون سيارة ونعد جميعنا السيارات التي نراها على الشارع باأللوان التي اخترناها .قبل أن أنجح في اختيار
اللون ،قام أخي المزعج باختيار األبيض .كان واضحً ا بأنه سيربح! يوجد أكبر عدد من السيارات البيضاء على الشارع.
ُ
غضبت كثيرً ا وبدأت بالصراخ" :هذا ليس عدالً"! هو طبعًا لم يسكت وبدأ بالصراخ بأن هذا ما يقوله وال يوجد ما أستطيع
القيام به ...وبدأ شجار كبير ج ًدا بيننا في السيارة.
نسأل :ما المشكلة؟ ما الخطر؟ ماذا قد يحدث؟ هل حدث لكم أمر مشابه؟

خالصة :سنكرر المصطلحات الرئيسية :القواعد التي تعلمناها خالل السنة تنطبق أيضًا خالل العطلة!
خالل العطالت ،نتواجد في أماكن ال نعرفها ولذلك علينا الحذر واالنتباه بشكل أكبر!
في السفر الطويل يجب االستعداد جي ًدا :علينا أن نجهّز مسب ًقا ألعابًا هادئة من أجل تجنب
الملل الذي قد يؤدي الى إزعاج السائق .علينا مساعدة األهل على القيادة اآلمنة.
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نشاط الوداع
الرسائل األساسية:

• التزموا بهذه القواعد حتى في عطلة الصيف!

أهداف رئيسية:

• نهاية احتفالية لسنة النشاط

مجرى النشاط:

.1نفحص وضع لوحة النقاط الشخصية الخاصة بالطالب وما عدد نقاط الحياة التي جمعها كل منهم .نشجّ ع الطالب الذي لم
يعبّئ اللوحة كلها على متابعة جمع القصص والنقاط .نذ ّكرهم بأن هذه الخطوة تساعدنا في الحفاظ على حياتنا!
 .2حفلة توديع ستوبي!
ّ
سيأتي الدور على كل الصف .يجب على كل طالب مشاركة الجميع بشيء جديد تعلمه هذه السنة بمساعدة ستوبي ،أو تهنئة
طالب الصف وستوبي بحلول عطلة الصيف.
 .3ورقة تلوين قُ َبيل عطلة الصيف (تؤخذ الى البيت).

خالصةّ :
نوزع الشهادات على كل الطالب في يوم احتفالي ونتمنى لهم عطلة ممتعة وآمنة!

© جميع الحقوق محفوظة لجمعية "أور يروك"

نشاط الوداع

نحافظ على
أي ً
ضا خالل عطلة
الصيف!
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شهادة االنتهاء

משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
אגף זה"ב ,נגישות ואורח חיים בטוח

شهادة

السالمة في "الطرقات"
ُتمنح إلى________ :

بعد انتهاء النشاط حول موضوع
السالمة على الطرقات الصفان األول-الثاني
•

ننتبه على
الطرقات!

משרד החינוך * רח' שבטי ישראל  * 34טל'  * 02 – 5602294פקס 02 – 5602542
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تعالوا إذن لنبدأ األحجية!
 .1قبل عبور طريق  ...ماذا يجب أن نفعل؟
أ .يجب النظر يسارً ا ويمي ًنا فقط.
ب .يجب النظر الى كل االتجاهات وباتجاه أطراف الشارع واالستماع الى أصوات حركة السير.
ت .يجب النظر فقط الى اليسار واليمين واالستماع الى أصوات حركة السير.
 .2وضع أحزمة األمان إلزامي:
أ .فقط في المقاعد األمامية
ب .فقط في المقاعد الخلفية
ت .في المقعد األمامي  -الجميع ،وفي المقعد الخلفي  -فقط األطفال دون سن 14
ضا ولكل األعمار
ث .في المقاعد األمامية والمقاعد الخلفية أي ً
.3ما العمل عندما نريد عبور الشارع في خط المشاة عند الضوء األخضر لكن في الوقت نفسه يكون الضوء أخضرً ا أيضًا
للسائق الذي يتوجه يمي ًنا باتجاه خط المشاة؟
أ .ال نثق بأن السائق سيدعنا نمر وال نبدأ بالعبور الى أن يتوقف.
ب .يوجد ضوء أخضر للمشاة ،لذلك نعبر من دون التفكير بالمركبات المقتربة.
ت .يجب على المشاة إعطاء حق األولوية للسيارة المتجهة نحو اليمين ولذلك ال يجب أن يعبروا حتى لو توقفت المركبة.
 .4يُسمح للسائق بالتحدث بالهاتف المحمول من دون سمّاعة
أ .عندما يقود بسرعة تقل عن  50كلم في الساعة
ب .في طرق المدينة فقط
ت.يمكن التحدث عبر الهاتف المحمول من دون س ّماعة كما ُينصح عدم التحدث
بالهاتف المحمول على اإلطالق خالل القيادة.
 .5عندما اصل الى خط المشاة راكبًا على الدراجة الهوائية:
أ .يُمنع العبور على الدراجة الهوائية
ب .أنزل عن الدراجة الهوائية وأحركها بيدي
ت .أنظر يسارً ا ويمي ًنا ثم أستطيع المرور
ث .أتخطى خط المشاة ألنني لست عابر سبيل

ننتبه على
الطرقات!

بالنجاح!
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