מפגש בנושא בטיחות בשעות הפנאי
רכיבה בטוחה ומשחק במקום בטוח
רקע:
במהלך  7השנים האחרונות נפגעו  250ילדים בגיל  9-5בתאונות אופניים .רוכבי אופניים ,בדיוק כמו הולכי
רגל ,הם משתמשי דרך פגיעים ,וכל מפגש בינם לבין רכב עלול להיות קטלני .אם נוסיף לכך את העובדה
שלילדים יש קושי רב יותר להבין ולתרגם את הנעשה על הכביש ,הרי שהסכנה גדולה שבעתיים .על ההורים
להקפיד שילדיהם לא ייסעו על הכביש ,אלא בפארקים ובגני שעשועים סגורים ומסודרים .רכיבה בשבילים
המופרדים לחלוטין מהכביש היא הדרך הבטוחה והטובה ביותר לשמור על חיי הילדים.
חשוב לדעת :החוק מחייב כל רוכב ,צעיר ומבוגר ,לחבוש קסדת ראש מלאה בעת רכיבה על אופניים.
חשיבות חבישת קסדה – במחקר שנערך עבור "אור ירוק" נמצא כי חבישת קסדה מפחיתה בעשרות
אחוזים את הסיכוי לפגיעות ראש וצוואר ,שהן הפגיעות החמורות והשכיחות ביותר בקרב רוכבי אופניים .נוסף
לקסדה מומלץ להשתמש באביזרי מיגון כמו כפפות לידיים וכן בבגדים בהירים או זוהרים המשפרים את
הנראות.
המסר שנעביר לילדים
כשרוכבים על אופניים חייבים:
 לחבוש קסדה.
 להצמיד מגנים לברכיים ולמרפקים.
 להקפיד לרכוב יחד עם מבוגר במקומות בטוחים :שבילי אופניים ,צד ימין של המדרכה ופארקים.
 עזרים:
ווסט זוהר למבוגר
 2וסטים זוהרים לילדים
יש להביא למפגש  2 :קסדות ,אופניים ,קורקינט
שיר – ללה
קופסת פלאים
ללה
פתיחה – הצגה עצמית ,שתפו את הילדים בחשיבות הנושא עבורכם ,הניחו את האופניים במרכז החדר.
פעילות פתיחה  -קופסת הפלאים
הכניסו לקופסה כדור .בקשו מהילדים לגלות מה בקופסה על ידי שאלות שתשובתן "כן" או "לא" .דוגמא
לשאלות :זה עשוי מפלסטלינה? אוכלים את זה? זו מכונית? וכד' .אחרי מספר שאלות ,הראו לילדים את
הכדור ושאלו אותם מה הקשר של הכדור לנושא בטיחות בדרכים .איפה אפשר לשחק בכדור באופן בטוח ליד
הבית או בשכונה?
איפה אסור לשחק בכדור? בררו ,למי יש אופניים? איפה באזור שלנו אפשר לרכוב על אופניים? מי מכיר את
כללי הרכיבה הבטוחה?
 לחבוש קסדה.
 להצמיד מגנים לברכיים ולמרפקים.
 להקפיד לרכוב במקומות בטוחים :שבילי אופניים ,צד ימין של המדרכה ופארקים.

הדגמה
הביאו 2את הקסדות של האופניים לילד אחד רכסו היטב את הקסדה ,ולילד השני באופן לא הדוק.
בקשו מהילדים להזיז את הראש מצד לצד ,ובררו עם כלל הילדים מתי הקסדה רכוסה טוב ומדוע חשוב
לרכוס אותה כראוי.
 סיפור
הָ אֹופַ ַני ִם שֶׁ ל נ ָָדב /מאת נטע סילוני
ירה לי שֶׁ אֵ ין ס ָּבה לקְׁ נֹות אֹופַּ מַּים
בקַּ שְׁ תי מֵ אםָּ א אֹופַּ מַּים חֲ דָּ שים ,כְׁמֹו שֶׁ ל רֹועי מֵ הַּ גַּן שֶׁ לי .אֲ בָּל אםָּ א הסְׁ ב ָּ
חֲ דָּ שים ,כְׁשֶׁ טֵש לי אֶׁ ת הָּ אֹופַּ מַּים הַּ טְׁשָּ נים ו ְׁהַּ חֹובים שֶׁ ל גילי ,אֲ חֹותי הַּ גְׁדֹולָּה" .אַּ ָּתה ת ְׁראֶׁ ה שֶׁ כְׁשֶׁ ַּתתְׁ חיל ל ְׁרכ ֹּב
עֲ לֵיהֶׁ ם ,תשְׁ כַּח שֶׁ הֵ ם הָּ יו פַּ עַּ ם שֶׁ ל גילי ",אםָּ א ָאמְׁ ָּרהְׁ " .בכָּל מקְׁ ֶׁרה ,י ֵש לְָׁך קַּ סְׁ דָּ ה חֲ דָּ שָּ ה ומָּ גמים".
אםָּ א הציעָּ ה שֶׁ היא תקַּ ח אֹותי לַּפַּ א ְׁרק .מלֵאתי אֲ ויר ַּב ַּג ְׁלגַּלים ,ובָּדַּ קְׁ תי שֶׁ הַּ כידֹון מְׁ חֺּ זָּק כְׁמֹו שֶׁ צָּריְך .ל ְׁפנֵי שֶׁ טָּצָּאנו
מָּ דַּ דְׁ תי אֶׁ ת הַּ קַּ סְׁ דָּ ה .אםָּ א הדְׁ קָּ ה אֶׁ ת הָּ ְׁרצועֹות ו ְָׁאמְׁ ָּרה שֶׁ אֲ ני נ ְׁראֶׁ ה כְׁמֹו רֹוכֵב אֹופַּ מַּים אֲ מתי .התְׁ יַּשַּ בְׁתי עַּ ל
הָּ אֹופַּ מַּים ו ְׁ ָּרציתי לְׁהַּ תְׁ חיל ל ְׁרכ ֹּבֹ" .לא שָּ כַּחְׁ ָּת מַּ שֶׁ הו?" שָּ אֲ לָּה גילי.
"ֹלא ...מָּ ה שָּ כַּחְׁ תי?" שָּ ַאלְׁתי.
"אֶׁ ת הַּ םָּ גמים .אַּ ָּתה יֹודֵ עַּ שֶׁ הֵ ם מְׁ אֹוד חֲ שובים? אם תפ ֹּל ,הַּ םָּ גמים ישְׁ מְׁ רו עַּ ל הַּ ב ְׁרכַּים ו ְׁעַּ ל הַּ םַּ ְׁרפֵ קים שֶׁ ְׁלָך",
ָאמְׁ ָּרה גילי.
הָּ אֱ מֶׁ ת היא שֶׁ ֹּלא בֶׁאֱ מֶׁ ת שָּ כַּחְׁ תיֹ .לא כָּל כְָּך התְׁ חַּ שֵ ק לי לְׁהשְׁ ַּתםֵ ש בַּםָּ גמים .הֵ ם נ ְׁראו לי מְׁ חַּ םְׁ מים ומְׁ ציקים.
חָּ שַּ בְׁתי שֶׁ אםָּ א ו ְׁגילי ֹלא י ָּשימו לֵב ...אֲ בָּל עַּ כְׁשָּ ו ֹלא הָּ י ְָּׁתה לי ְׁב ֵר ָּרה .הצְׁמַּ דְׁ תי אֶׁ ת הַּ םָּ גמים ,ו ְׁהָּ ייתי מוכָּן ל ְָּׁרכיבָּה
הָּ ראשֹונָּה עַּ ל הָּ אֹופַּ מַּים שֶׁ ל גילי .מֵ ָּרחֹוק ָּראיתי אֶׁ ת רֹועי מֵ הַּ גַּן שֶׁ ליָּ .רציתי שֶׁ הוא י ְׁראֶׁ ה אֶׁ ת הָּ אֹופַּ מַּים הַּ כמְׁ עַּ ט
חֲ דָּ שים שֶׁ לי .התְׁ חַּ לְׁתי ל ְׁרכ ֹּב מַּ םָּ ש מַּ הֵ רֹ .לא שַּ מְׁ תי לֵב שֶׁ טֵש ַּבצַּד אֶׁ בֶׁן גְׁדֹולָּה ,וְׁנָּפַּ לְׁתי .מַּ זָּל שֶׁ הַּ קַּ סְׁ דָּ ה ו ְׁהַּ םָּ גמים
שָּ מְׁ רו עָּ לַּי ו ְׁק ַּבלְׁתי ַּרק ש ְׁפשוף קָּ טָּ ן ב ֶָּׁרגֶׁל.
קֹורה ְׁל ֺּכלָּם .מַּ זָּל שֶׁ הָּ ייתָּ עם קַּ סְׁ דָּ ה ומָּ גמיםָ ",אמְׁ ָּרה אםָּ א" ,אֲ בָּל ",היא הֹוסיפָּ ה,
ְׁת .זֶׁה ֶׁ
נֹורא שֶׁ מָּפַּ ל ָּ
"נָּדָּ ביֹ ,לא ָּ
"אַּ תָּ ה חַּ טָּב לזְׁכ ֹּר שֶׁ צָּריְך לשְׁ מ ֹּר עַּ ל הַּ ְׁכלָּלים גַּם כְׁשֶׁ רֹוכְׁבים עַּ ל אֹופַּ מַּים ,ל ְׁרכ ֹּב בזְׁהירות וְׁלָּשים לֵב לַּדֶׁ ֶׁרְך".
הָּ י ָּה כֵיף בַּפַּ א ְׁרק עם רֹועיָּ .ר ַּכבְׁנו ְׁבי ַּחַּ ד ַּבשְׁ ביל וְׁנֶׁהֱ נֵינו מְׁ אֹוד.
אֹותה ְׁלי ַּד הַּ םחָּ הֶׁ .ל ָּלה שֶׁ ַּתזְׁכיר לי אֶׁ ת ְׁכ ָּללֵי הָּ ְׁרכיבָּה עַּ ל הָּ אֹופַּ מַּים :לְׁהַּ צְׁמיד
ָּ
בָּעֶׁ ֶׁרב צט ְַּׁרתי ֶׁל ָּלה חֲ דָּ שָּ ה ו ְׁהדְׁ בַּקְׁ תי
מָּ גמים ,לַּחְׁ ב ֹּש קַּ סְׁ דָּ ה ,ל ְׁרכ ֹּב בזְׁהירות בַּשְׁ ביל.

שיחה בעקבות הסיפור:
למה חשוב לחבוש קסדה ולהצמיד מגנים?
מה היה קורה לנדב אילולא חבש קסדה ומגנים?
על אֵ ילו כללים נדב כן הקפיד? (חבש קסדה ,רכב בשביל ,בדק שיש אוויר בגלגלים ושהכידון מחוזק כהלכה).

 שיר
לֶׁ לָ ה שֶׁ לָ נּו – אֹופַ ַני ִם (לפי מנגינת "לכובע שלי")
ֶׁל ָּלה שֶׁ לָּנו מְׁ אֹוד מַּ קְׁ פידָּ ה
לְׁהַּ דֵ ק מָּ גמים וְׁלַּחְׁ ב ֹּש קַּ סְׁ דָּ ה.
עַּ ל הָּ אֹופַּ מַּים נ ְׁרכַּב בזְׁהירות,
בְׁשמְׁ חָּ ה ו ְׁבנַּחַּ ת ו ְֹׁלא במְׁ הירות.
שיר נוסף ֹ -לא משַ חקִ ים בין מכֹו ִנּיֹות חֹונֹות  -עמוס ברזל
ֹלא מְׁ שַּ חֲ קים בֵין מְׁ כֹונטֹות חֹונֹות  ,22כי משָּ ם אי אֶׁ פְׁשָּ ר ל ְׁראֹות.
ֹלא מְׁ שַּ חֲ קים בֵין מְׁ כֹונטֹות חֹונֹות  ,22כי הַּ מַּהָּ ג אֶׁ תְׁ כֶׁם ֹלא י ָּכֹול ל ְׁראֹות.
(טופחים על הירכיים תוך כדי שמדקלמים את המילים ,מתחילים בקול שקט את החלק הראשון ובחלק השני
מגבירים את הקול).
חשוב להסביר מהו המקום המתאים למשחק.
משחקים
משחק "ללה מזכירה"
במתכונת המשחק "המלך אמר" ,נכריז "ללה מזכירה" ונעשה תנועה מלווה בהסבר – הילדים יחזרו על
התנועה.
כשלא נאמר "ללה מזכירה" ,הילדים לא יחקו את התנועה שעשינו :ללה מזכירה לחגור חגורה (יד באלכסון),
להביט לכל הכיוונים (לסובב ראש לצדדים) ,להקשיב לקולות התנועה (ידיים על האוזניים) ,לתת יד למבוגר
מוכר (להרים יד למעלה) ,לחבוש קסדה (ידיים על הראש) ,להצמיד מגנים (ידיים על הברכיים) ,לשחק בכדור
רחוק מהכביש (תנועת כדרור) ,לשבת בשקט במכונית (ידיים שלובות) וכדומה.
משחקים נוספים:
משחק  321ללה – (בסגנון "דג מלוח")
עמדו בקצה החדר או החצר כשגבכם כלפי הילדים ואתם נשענים אל קיר .הילדים יעמדו כקבוצה בקצה השני
של החדר או החצר.
אמרו בקול 123" :ללה" ,והסתובבו אל הילדים.
בזמן הספירה על הילדים להתקדם אליכם במהירות .כשאתם מסתובבים אליהם ,הם צריכים לעצור ולא לזוז.
אם מישהו זז – עליו לומר בקול כלל אחד של רכיבה בטוחה ,ולחזור להתחלה.
פעילות סיכום
חלקו לכל הילדים מדבקה בצבעי הרמזור ,או שימו להם חותמת.
קריאת סיום" :מה אנחנו מבטיחים – להיזהר בדרכים" ,חזרו על הקריאה  3פעמים ,בכל פעם יותר חזק
הזמינו את תורני הגן לסייע לכם כשהם לובדים את האפודים הזוהרים.
קראו יחד אתם והתורנים – מה אנחנו מבטיחים? והילדים עונים – להיזהר בדרכים
פוסטר החברים מהרמזור – הראו לילדים את הפוסטר של החברים מהרמזור ,ספרו להם שללה יש עוד שני
חברים :נונו וראש ראש .בקשו מהגננת לשים את הפוסטר במקום מרכזי.
פינת ללה – ניתן לצלם את הילדים עם קסדה ולשים בפינה לצד הפוסטר של החברים מהרמזור .אפשר
להוסיף שלטים ועליהם סיסמאות מצוירות כדוגמת:

עצור – כאן משחקים ילדים!
כאן אסור לשחק!
הזמינו את הילדים להציב את שלטים דומים בחצר ביתם.
פעילות יצירה
בתום המפגש ניתן להתחלק לקבוצות
בערכה תמצאו דף פעילות לכל ילדי הגן.
אפשרויות נוספות להרחבה:
צמיד זוהר  -שוחחו עם הילדים על חשיבות לבישת בגדים בהירים בשעות החשכה ,ועל שימוש בעזרים
זוהרים.
הכינו רצועות בריסטול /סול בצבע זוהר באורך של כ 20-ס"מ (ניתן לחתוך עיגולים מגלילי נייר שישמשו
כצמידים)
הילדים יקשטו את הרצועות בצבעים ובמדבקות.
הצמידו בכל צד של הרצועה סקוץ' זכר ונקבה.
עיפרון-ללה  -מכינים עיגולים ירוקים ,ועליהם מדביקים עיניים זזות ,ידיים ורגליים .מצמידים את שני העיגולים
לעיפרון.
מידע נוסף ורעיונות לפעילות ניתן למצוא:
באתר אור ירוק – מרכז הדרכה גני ילדים
בדף הפייסבוק  -זה"ב בגן
עזרים לגן ניתן לרכוש בחנות הבטיחות באתר אור ירוק
אתם מוזמנים לשלוח תמונות ולשתף אותנו בחוויה ,שלחו ל oryarok@oryarok.org.il

