צוותי גן ומתנדבים יקרים,

יום מעשים
טובים

נושא בטיחות בדרכים כדרך חיים ,הוא אחד הנושאים החשובים שעומדים בסדר היום הציבורי.
בשנה האחרונה נהרגו  362איש בתאונות דרכים ומאז הכביש גובה קורבנות נוספים כל יום.
הנתונים מלמדים שמדינת ישראל תופסת את המקום הראשון במערב בהיפגעות ילדים
בתאונות דרכים.
וכל זה כשאנחנו עומדים בפתחו של החופש הגדול.
אז מה נוכל אנחנו לעשות?
בידינו האפשרות לעשות דבר גדול:
בידינו לחנך את הדור הצעיר ,את ילדינו ,להקפיד על כללי זהירות בדרכים ,ובכך לתת בידיהם
כלים מתאימים להתמודדות בהצלחה עם הסכנות בדרכים.
בידנו לתת דוגמא אישית ולהזמין את ההורים להיות שותפים לדרך של שמירה על כללי
הבטיחות בדרכים.
בדפים הבאים ליקטנו מעט מהרעיונות הטובים שיישמו במשך הזמן מתנדבי זה"ב בגן ,ואשר
נתקבלו על ידי הילדים בצורה טובה וחיובית .רעיונות אלה יוכלו לתת לכן קריאת כיוון ,בין אם
ביישומם כפי שהם ובין אם ביישום רעיונות אחרים בהשראתם.
אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק  -זה"ב בגן
ולאתר אור ירוק בכתובת www.oryarok.org.il
ולשתף אותנו בפעילויות שאתם עושים.
כ  1500גמלאים שמתנדבים בגני הילדים מביאים לגנים חומרים ופעילויות ואת המסר
ש"חייבים לשמור על כללי הבטיחות בדרכים".
בהצלחה לכולנו,
צוות חינוך ” אור ירוק“

זוהי לֶ לָ ה ,המזכירה לנו את כללי הבטיחות בדרכים.
למה לֶ לָ ה? כי כל הכללים מתחילים בלֶ ה או בלָ ה :להביט ,להקשיב ,לתת יד ,לחצות,
לשבת על כסא הבטיחות ,לחגור חגורה ,לחבוש קסדה ולשחק רק במקום בטוח.
איך נערכים לפעילות בנושא בטיחות בדרכים?
חלקו את התכנים לארבעה נושאים:
חציה בטוחה ,נסיעה בטוחה ,רכיבה בטוחה ובטיחות בשעות הפנאי.
הקפידו להעביר את הפעילות בנושא כשאתם לובשים את האפוד זוהר.
ספרו להורים על הפעילות שנעשית בגן והזמינו אותם להיות שותפים.
הכינו מדבקות ירוקות גדולות ,ציירו על כל אחת חיוך גדול.
הכינו קופסת פלאים – קופסת נעליים מקושטת.
תוכלו להכין לכם בובת ללה מבד ירוק או מסול.
הציעו שהילדים יגיעו באחד הימים לבושים בצבעי הרמזור.
צלמו את דף האמנה )תוכלו להכין את הדוגמא על בריסטול גדול ולהחתים ילדים נוספים(.
דאגו לצלם תמונה אחת לפחות ,והעלו אותה )כשיש אישור מההורים( לדף הפייסבוק – זה"ב בגן,
עם תיאור קצר של מה שעשיתם ,השתדלו להעלות תמונה שמראה את הפעילות כדי שכולנו נוכל ללמוד מכם.
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קופסת הפלאים
הכינו "קופסת פלאים" מקופסת נעליים עטופה ומקושטת בתמונות ובמדבקות
בנושא בטיחות בדרכים .הכניסו לקופסה אפוד זוהר או חפץ אחר בנושא
בטיחות בדרכים .הזמינו את הילדים לנחש מה יש בקופסה ,באמצעות שאלות
שהתשובה עליהן היא" :כן" או "לא" .לדוגמא" :האם זה בעל חיים?" "האם זה
רמזור?" עודדו את הילדים לשאול שאלות כלליות )"האם זה גדול?" "האם זה
מרעיש?" וכד'( .לאחר שהילדים יגלו מה יש בתוך הקופסה ,תוכלו לבדוק
איתם מה הקשר של החפץ לנושא בטיחות בדרכים.

השיר של ללה

שירו עם הילדים את השיר של ללה,
לפי המנגינה של "לכובע שלי  3פינות"
לְ לֶ לָ ה ֶשׁלָ ּנוּ יֵ שׁ ַא ְר ַבּע ֵעצוֹת:
לְ ַה ִבּיט ,לְ ַה ְק ִשׁיב ,לָ ֵתת יָ ד ,לַ ְחצוֹת.
ִעם לֶ לָ ה נֶ ְח ֶצה ֶאת ַהכְ ִּבישׁ כְ ּמוֹ גְ ּדוֹלִ ים,
שׁוֹמ ֶרת ַעל כָ ּל ַהכְ ּלָ לִ ים.
כִ ּי לֶ לָ ה ֶ
השיר נמצא באתר אור ירוק ,בקטגוריה ”הכירו את ללה“
קישור לשיר https://www.youtube.com/watch?v=5s_26IiYPPE -

משחק  -ללה אמרה )לפי ”המלך אמר“(
על הילדים לחקות את תנועות מנחה המשחק ,אבל רק אם הקדים ואמר "ללה אמרה" .לדוגמא " :ללה אמרה לחבוש קסדה"
)שמים ידיים על הראש( – כל הילדים שמים ידיים על הראש" .לחגור חגורה" )מניחים יד באלכסון( – הילדים לא מחקים את
התנועה כי לא נאמר "ללה אמרה" .רעיונות לתנועות נוספות :לשבת בשקט בזמן הנסיעה )ידיים שלובות(; לתת יד למבוגר
כשחוצים את הכביש )שתי ידיים אוחזות זו בזו(; לעצור כשמגיעים למעבר חצייה )ידיים מושטות קדימה( וכדומה.
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ֶמ ַדלְ ָלֶי לָ ה /מאת נטע סילוני
)שימו לב! אם אתם עושים את הפעילות לכתה א' ,בכל מקום שבו מופיעה המילה "גן" ,אמרו "כיתה"(

בּוֹח ֶרת ְבּכָ ל ַפ ַּעם יֶ לֶ ד ַא ֵחר ֶשׁיְ ַּס ֵפּר ְב ִּמ ְפגַ ּשׁ
שׁוֹמ ִרים ַעל כְ ּלָ לֵ י ַה ְב ִּטיחוּתָ .ר ֵחל ֶ
ַבּגַ ּן ֶשׁלָ ּנוּ כָ ּל ַהיְ ּלָ ִדים ְ
ּמוֹשׁב ַה ְב ִּטיחוּת ַב ְּמּכוֹנִ ית וְ נֶ ְחגַ ּר,
ַהבֹ ֶּקר ַעל כְ ּלָ לֵ י ַה ְב ִּטיחוּת ֶש ֲׁעלֵ ֶיהם ָש ַׁמר ַב ֶּד ֶּרְך לַ גַ ּן – לְ ָמ ָשׁלֵ ,איְך יָ ַשׁב ְב ַ
אוֹ ֵאיְך ָח ָצה ֶאת ַהכְ ִּבישׁ ְב ַּמ ֲע ַבר ֲח ִציָ ּה כְ ֶּשׁנָ ַּתן יָ ד לְ ִא ָמּא ,לְ ַא ָבּא אוֹ לְ ָאח גָ ּדוֹלֲ .א ָבל ַהיּוֹם ָהיָ ה ִמ ְפגַ ּשׁ בֹ ֶּקר
לּוּפים
"א ִ
לּוּפיםִ ",היא ָא ְמ ָרה לָ נוַּ .
"א ֶתּם ַא ִ
ְמיֻ ָחדָ .ר ֵחל ִחלְ ָּקה לְ כָ ל ַהיְ ּלָ ִדים ֶמ ַדלְ יָ ה ֶשׁל לֶ לָ הֶ .מ ַדלְ יָ לֶ לָ הַ .
הוֹס ָיפה ָר ֵחל" ,יֵ שׁ לָ כֶ ם ְמ ִש ָׂימה.
לּוּפיםִ ",
"וּמ ְפּנֵ י ֶש ַׁא ֶתּם ַא ִ
ִב ְּש ִׁמ ָירה ַעל כְ ּלָ לֵ י ַה ְב ִּטיחוּת ַבּכְ ִּבישׁ ַוּב ְמּכוֹנִ יתִ ".
שׁוּעים אוֹ ְב ִּמגְ ָרשׁ – גַ ּם ַא ֶתּם ְת ַּחלְ ּקוּ ֶמ ַדלְ יוֹת".
הוֹרים לְ ַש ֵׂחק ְבּגַ ן ַש ֲׁע ִ
ַהיּוֹם ַא ַחר ַה ָצ ֳּה ַריִ ם ,כְ ֶּש ֵׁת ְּצאוּ ִעם ַה ִ
אוֹפנַ ּיִ ם ִעם ַק ְס ָדּה ָוּמגִ נִ ּים –
"איְך ֵת ְּדעוּ לְ ִמי לָ ֵתת ֶמ ַדלְ יָ ה? זֶ ה ָפּשׁוּטִ .אם ִת ְּראוּ יְ לָ ִדים ֶשׁרוֹכְ ִבים ַעל ַ
ֵ
ּטוּחָ ,רחוֹק ֵמ ַהכְ ִּבישׁ – ִת ְּתּנוּ גַ ּם לָ ֶהם ֶמ ַדלְ יָ ה.
ִת ְּתּנוּ לָ ֶהם ֶמ ַדלְ יָ הִ .אם ִת ְּראוּ יְ לָ ִדים ֶש ְׁמ ַּש ֲׂח ִקים ְב ָּמקוֹם ָב ַ
שמֹר ַעל כְ ּלָ לֵ י ַה ְב ִּטיחוּתַ ".א ֲח ֵרי ַה ִמ ְּפגָ ּשׁ ֵהכַ נּוּ ֶמ ַדלְ יוֹת ֶש ֲעלֵ ֶיהן
כִ ּי גַ ּם ִבּזְ ַמן ֶש ְׁמ ַּש ֲׂח ִקים ַבּחוּץ – ָחשׁוּב לִ ְ ׁ
לוּקהַ .א ַחר ַה ָצ ֳּה ַריִ ם
הוֹס ְפנוּ ֶס ֶרט – וּלְ כָ ל ֶא ָחד ָהיוּ כַ ָּמּה ֶמ ַדלְ יָ לֶ לוֹת לַ ֲח ָ
ש ְׁטנוּ ,גָ ּזַ ְרנוּ וְ ַ
ִציַ ְּרנוּ ֶאת לֶ לָ הִ .ק ַ ּ
תּוֹב ְבנוּ ַב ִּמּגְ ָרשׁ וְ ִחלַ ְּקנוּ ֶמ ַדלְ יוֹת לַ יְ ּלָ ִדים
ָהלַ כְ ִתּי ִעם ִא ָמּא לַ ִמּגְ ָרשָׁ .היוּ ָשׁם עוֹד כַ ָּמּה יְ לָ ִדים ֵמ ַהגַ ּןִ .ה ְס ַ
ּדּוּרגֶ ל
אוֹפנַ ּיִ ם וְ ָח ְב ָשׁה ַק ְס ָדּה ָוּמגִ נִ ּים ,לִ ְשׁנֵ י יְ לָ ִדים ֶש ִׁשּ ֲׂחקוּ כַ ֶ
ֶש ִׁהגִ ַּיע לָ ֶהם לְ ַק ֵבּל :לְ יַ לְ ָדּה ֶש ָׁרכְ ָבה ַעל ַ
ְב ֶּמ ְרכַ ּז ַה ִמ ְּד ָש ָׁאהַ .א ֲח ֵרי ֶש ִׁחלַ ְּקנוּ ֶאת כָ ּל ַה ֶמ ַּדלְ יוֹתִ ,ה ְס ַפ ְּקנוּ לְ ַש ֵׂחק ְק ָצת ְב ַּע ְצ ֵמנוּ – ְב ִּמגְ ַרשׁ ַה ִמ ְּש ָׂח ִקים,
שמֹר ַעל כְ ּלָ לֵ י
ן".אנִ י גֵ ָּאה ְבָּך ְמאוֹד ,נָ ָדבָ ",א ְמ ָרה לִ י ִא ָמּא" ,זֶ ה ָחשׁוּב ְמאוֹד לִ ְ ׁ
ּמּוּב ֲ
ָרחוֹק ֵמ ַהכְ ִּבישׁ ,כַ ָ
חוֹשׁב ֶשׁנִ ְּצ ָט ֵרְך עוֹד כַ ָּמּה
"אנִ י ֵ
דּוֹאגִ ים ֶשׁגַ ּם יְ לָ ִדים ֲא ֵח ִרים יַ ֲעשׂוּ זֹאתֲ ".
ַה ְב ִּטיחוּת ,וְ זֶ ה יָ ֶפה ֶש ַׁא ָתּה וַ ֲח ֵב ֶריָך ֲ
"היא ַת ֲּעזֹר לְ כֻ לָ ּם לִ זְ כֹּר ֶאת
ּשׁכוּנָ ה ֶשׁלָ ּנוּ יַ כִ ּירוּ ֶאת לֶ לָ הָ ",א ַמ ְר ִתּי לְ ִא ָמּאִ .
יָ ִמיםֲ ,א ָבל ַבּסּוֹף כָ ּל ַהיְ ּלָ ִדים ַב ְ ּ
ַהכְ ּלָ לִ ים – ַבּכְ ִּבישַׁ ,ב ְּמּכוֹנִ ית ְוּב ִמגְ ַרשׁ ַה ִמ ְּש ָׂח ִקים".

ֶמ ַדְל ָלֶי לָ ה
מכינים ביחד עם הילדים מדליות מסוגים שונים ,עם הדמות של ללה )מצורפת דוגמא(.
מחלקים את המדליות למבוגר או לילד ששומרים על כללי הבטיחות בדרכים.

לבבות של זה“ב
מכינים יחד עם הילדים לבבות מנייר ומציירים כלל שעשו הילדים הקשור לנושא בטיחות בדרכים ,מזמינים
נציג ,שאר הילדים מנחשים מה הכלל שהוא עשה .ניתן להכין לוח משותף של כללי הבטיחות בדרכים עליהם
שומרים ילדי הגן.
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משחק  -ללה מזכירה לי...
יושבים במעגל ומעבירים את ללה בין הילדים )ניתן להעביר חפץ אחר שקשור לבטיחות בדרכים( .שרים את השיר של ללה .בכל
מספר איך הוא שמר על כללי הבטיחות בשבוע האחרון.
פעם שאתם מוחאים כף – המשחק נפסק והילד שמחזיק את ללה ַ

משחק  -נחשו וגלו
בקשו מהילדים להדגים בפנטומימה את אחד מכללי הבטיחות בדרכים .שאר הילדים ינחשו מהו הכלל.

מדבקות ללה
תנו מדבקה ירוקה לכל ילד שיספר לכם איך הוא שמר במשך השבוע על כללי הבטיחות בדרכים.

חותמים על אמנה
הדפיסו את דף האמנה או הכינו שלט גדול עם מסר הקשור לנושא בטיחות בדרכים.
ניתן לחתום על האמנה בעזרת חותמת כף יד או באמצעות כתיבת השם .ניתן לחלק
לכל משפחה את דף האמנה.

בתיאבון
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אמנה

אנחנו שומרים על כללי הבטיחות בדרכים
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