מא'-ת'
זו השנה השנייה שעמותת “אור ירוק” וערוץ הופ! חוברים לקראת החופש הגדול לפרויקט משותף -
“יוצאים לחופשה בטוחה” ,והשנה בסימן כללי הבטיחות מ-א’ עד ת’.
הפרויקט כולל פעילות בגני זה”ב בגן ,שבה חוזרים על כללי הבטיחות בדרכים; תשדירים בערוץ הופ!; וגלריית
תמונות של ילדי זה”ב בגן באתר ערוץ הופ!.
תוכנית זה”ב בגן מופעלת על ידי עמותת אור ירוק ותנועת של”מ  -החברה למתנ”סים בשיתוף משרד החינוך.
מהלך הפעילות:
.1שיר פתיחה
כל משתתף בסבב ישלים בתורו את המשפט בשיר ,לפי מנגינת “אחינו הנהג”.
כולם“ :החופש הגדול מתחיל ,החופש הגדול מתחיל  -על מה נקפיד? על מה נקפיד?”
כל ילד בתורו ישלים את המשפט עם כלל שהוא יבחר.
לדוגמא :נחגור חגורה /נחבוש קסדה /נחצה בבטחה /וכד’.
כולם“ :בים בם בום ,בים בם בום”.
 .2משחק הזיכרון/רביעיות
מצ”ב עמוד ובו  16איורים .התאימו את הפעילות לגיל הילדים ולאופי הקבוצה.
 אפשרות  :1יצירת משחק זיכרון :הדפיסו לכל ילד כל עמוד פעמיים .הילדים יצבעו את האיורים ויגזרו את חלקי
המשחק לפי הסימון .מומלץ להדביק את חלקי המשחק על בריסטולים בגודל אחיד ובצבע אחיד.
מהלך המשחק :הופכים את הכרטיסים ומערבבים .כל ילד בתורו יהפוך שני כרטיסים .אם הם זוג – ישמור אצלו.
מנצח מי שצבר את מרב הכרטיסים.
 אפשרות  :2יצירת משחק רביעיות :הדפיסו לכל ילד כל עמוד  4פעמים .הילדים יצבעו את האיורים,
יגזרו אותם וידביקו על גבי בריסטולים בצבע אחיד ובגודל אחיד.
מהלך המשחק :מערבבים היטב את הקלפים ומניחים אותם הפוכים בתור קופה.
כל משתתף מקבל  4קלפים .כל משתתף פונה בתורו אל אחד המשתתפים האחרים ומבקש ממנו קלף
שנחוץ לו להשלמת אחת הרביעיות שבידיו .למשל“ :יש לך קסדה?” אם לשחקן שאליו פנה יש את הקלף
המבוקש  -עליו לתת אותו .השחקן יכול להמשיך לבקש ממשתתף זה או ממשתתף אחר קלפים נוספים.
אם פנה אל משתתף שלא היה לו את הקלף הנדרש ,התור עובר הלאה ,ועליו לקחת קלף מהקופה .בכל תור
שמסתיים ללא הורדת רביעייה  -לוקחים קלף מהקופה.
המנצח הוא מי שהצליח להשלים הכי הרבה רביעיות.
ניתן להכין למשחק קופסה מאריזות קרטון ריקות.
.3שאלון :יוצאים לחופשה בטוחה מ-א’ עד ת’
אפשרויות:
 כל אחד בתורו יענה על שאלה אחת.
 הילדים יענו ביחד באופן חופשי.
 הכינו ציורים של התשובות ופזרו .כל ילד בתורו ירים את הציור של התשובה הנכונה.

א’  -רוכבים עלי רק עם קסדה ומג ִנים .מי אני? (אופניים)
ב  -כללים השומרים על הולכי רגל ועל נהגים בדרכים נקראים כללי ה( ....בטיחות בדרכים).
ג’ -אני המקום הכי בטוח למשחק בשעות הפנאי .מי אני? (גינת שעשועים .תשובות דומות יתקבלו).
ד’ -באיזו דרך נבחר כשאנו הולכים לגן? (דרך בטוחה)
ה’ -על מה חשוב להקפיד לפני שחוצים בבטחה את הכביש? (הקשבה – להקשיב ,התבוננות – להביט)
ו’ -על מה אין ויכוח בקשר לחציית הכביש? (התשובה אינה מתחילה באות ו’)( .מתחת לגיל  9לא חוצים לבד).
ז’ -מהם ראשי התיבות של המילה זה”ב? (זהירות בדרכים)
ח’ -אותי חוגרים בכל נסיעה ,ארוכה או קצרה? (חגורת בטיחות).
ט’ -במה אסור להתעסק כשנוהגים או כשחוצים את הכביש? (בטלפון)
י’ -מה נותנים למבוגר מּוכר לפני שחוצים את הכביש? (יד)
כ’ -מה לוקחים בתיק או בשקית כדי שלא יתגלגל לכביש? (כדור)
ל’ -מי מזכירה לנו את כללי החצייה הבטוחה? (לֶל ָה  -להקשיב ,להביט ,לתת יד ,לחצות).
מ’ -אני המקום הכי בטוח לחציית הכביש .מי אני? (מעבר חצייה)
נ’ -מתי יושבים בשקט ולא מפריעים לנהג? (בנסיעה)
ס’ -איך מחכים עד שהכביש מתפנה ואפשר לחצות בבטחה? (בסבלנות)
ע’ -מה עושים לפני מעבר החציה? (עוצרים).
פ’ -מה מדליקים כשרוכבים על האופניים בחושך? (פנס)
צ’ -אני הצד שממנו נכנסים למכונית ויוצאים ממנה .מי אני? (צד המדרכה)
ק’ -חייבים לחבוש אותי בכל רכיבה על אופניים .מי אני? (קסדה)
ר’ -רק כשהאור שלי ירוק  -חוצים .מי אני? (רמזור)
ש’ -אני המקום הבטוח ביותר לרכיבה על אופניים .מי אני? (שביל אופניים)
ת’ -אני שלט שנותן הוראות בדרך .מי אני? (תמרור)
 .4משחק מסלול
הדפיסו את משחק המסלול .מומלץ להדפיס כמה עותקים בצבע מלא ,ולניילן .מס’ משתתפים4-2 :
יש להצטייד בקובייה וחיילי משחק (או מטבעות /אבנים קטנות) .מטרת המשחק :להגיע לסוף המסלול.
מהלך המשחק :כל שחקן בתורו יטיל את הקובייה ויתקדם בהתאם.
אם הגיע לאיור הקשור לבטיחות בדרכים – יקבל תור נוסף .זאת בתנאי שיציין בקול כיצד האיור קשור לבטיחות בדרכים.
 .5משחק חבילה עוברת
הכינו משחק “חבילה עוברת” :עִטפו בנייר עיתון דפי עבודה /מדבקות /פרס קטן לכל הקבוצה ,והדביקו עליו איור אחד
מבין האיורים שמופיעים על דפי העבודה.
הוסיפו עטיפה על גבי עטיפה ,ובכל פעם הדביקו איור אחר ,עד שתתקבל חבילה גדולה.
הילדים יעבירו ביניהם את החבילה לצלילי מוזיקה .כשהמוזיקה תיפסק ,הילד שהחבילה הגיעה אליו יוריד עטיפה אחת
ויאמר איזה כלל בטיחות הוא מזהה בתמונה שלפניו .וכך עד שכל העטיפות יוסרו ואחד הילדים יקבל את הפרס.
 .6טקס חלוקת תעודות
עִרכו טקס חלוקת תעודות  -הַזמינו את הילדים לעמוד על במה קטנה .לחצו להם יד והעניקו את התעודה.
אפשר לבקש מכל ילד שמקבל תעודה שיציין כלל בטיחות אחד שהוא שומר עליו.

צילום לגלרייה באתר ערוץ הופ!
כל ילדי הגן והצוות יצטלמו בתמונה קבוצתית כשהילדים מחזיקים בידיהם את התעודות.
את התמונות הַעלו לגלריית התמונות של “אור ירוק” באתר ערוץ הופ! באזור “הפעלות לגננת” www.hop.co.il
ודאו שיש ברשותכם אישורי הורים של כל הילדים המצולמים לפרסום התמונות .על התמונה להיות בגודל של עד  1מ”ב.
כל התמונות יוצגו בגלריה שבאתר .בחלק מהתמונות ייעשה שימוש בפרסומי “אור ירוק” וערוץ הופ!.
רעיון וכתיבה :נטע סילוני -פיתוח תכנים חינוכיים; עיצוב ואיור :טלי מנשס ,סטודיו קארט בלנש; ייעוץ מקצועי  -נירה עדן,
ניהול תכנית זה”ב בגן :רונית רביב; ריכוז פרויקטים “אור ירוק” :ליאת אבישר
לפרטים נוספים :עמותת “אור ירוק” www.oryarok.org.il 09-7776162

