המשפחה שלנו היא הדבר החשוב לנו ביותר בעולם ,נעשה הכל כדי לשמור עליה!
באמצעות מערך השיעור "משפחה בטוחה בדרך" נקדם ביום המעשים הטובים את ערך האחריות האישית,
הסובלנות והערבות ההדדית.
נבין את חשיבות חוקי הבטיחות ,נביא לשינוי בתרבות הבטיחות בדרכים ,ובכך נשמור על יקירינו .
ההבנה והשמירה על חוקי הבטיחות בדרכים  ,ערבות הדדית ,אחריות ודוגמא אישית תורמים תרומה מכרעת
לשלמות ולאושר המשפחה שלנו.
זה באחריותינו ,זה בידינו וזה אפשרי!

מטרות הפעילות :
פיתוח המודעות בקרב תלמידים צעירים להתנהגות בטוחה של המשפחה במהלך הנסיעה .



פיתוח וחיזוק המודעות לכניסה וליציאה בטוחה מהרכב בעת עצירה.



פיתוח וחיזוק המודעות לכללים להתנהגות בטוחה במהלך נסיעה משפחתית.



פיתוח האחריות האישית והאחריות המשותפת בנסיעה משפחתית ברכב.



רענון כללי חציה בטוחה.

דף מנחה זה מציע קשת של פעילויות לימוד בנושא ,לפי קבוצות גיל.
בחרו את הפעילויות המתאימות לכיתות שלכם/ן.

מהלך הפעילות
.1הקרנת הסרטון "משפחה בטוחה בדרך"









 .2דיון בעקבות הסרטון ושאלות נלוות:
כיצד טיגסט ,עילאיי ודרור נערכים לקראת נסיעה משפחתית?
כיצד אמא נעה מתכוננת לנסיעה?
מהם כללי הבטיחות בעת כניסה ויציאה מהרכב?
כיצד טיגסט ועילאיי מתנהגים במהלך הנסיעה ברכב?
מדוע חשוב שטיגסט ועילאי מעסיקים את עצמם במהלך הנסיעה?
מהי ישיבה הנכונה והבטוחה ברכב ?
אילו תמרורים מופיעים בסרטון ,למי מיועדים ומה משמעותם?

 .3פעילויות למידה בכיתה

ביצוע של פעילות למידה אחת או יותר ,מתוך מאגר פעילויות הלמידה המוצע בהמשך ,בהתאמה לגיל.

 .4סיכום השיעור




סבב התייחסויות של כל תלמיד/ה:
מהו כלל הבטיחות או המשימה עליו אתה בוחר להיות אחראי בשבוע הקרוב בכל הנסיעות המשפחתיות?
כיצד בכוונתך לעשות זאת?

פעילויות למידה
תחרות  -מצאו את הכלל
.1

הצגה/שיר
חצייה בטוחה

צפו בסרטון "משפחה בטוחה בדרך"
[למורה -הקריני עד הדקה ה  01:55בלבד].

.2

כתבו/ציירו
המוזכרים.

.3

נסו למצוא כמה שיותר כללים.
[מומלץ להקרין את הסרטון פעמיים].

.4

במליאה ,כל תלמיד/קבוצה יפרטו אילו וכמה
כללים הצליחו למצוא .לאחר הצגת הכללים
במליאה ,הקרינו את סוף הסרטון ,אשר מסכם
את הכללים.

לעצמכם

את

כללי

הבטיחות

טיגסט ,עילאיי ודרור הכינו סרטון לנסיעה בטוחה ברכב ,על
מנת שכולנו נלמד ונזכור את הכללים .בדומה להם ,הכינו
הצגה  /שיר המלמד את כולנו את כללי החצייה הבטוחה.
כללי החצייה הבטוחה:
גשו למעבר החצייה הסמוך
עמדו צעד אחד לפני שפת המדרכה
הסתכלו לכל הכיוונים
האזינו לקולות התנועה
כאשר הכביש פנוי ,חצו בקו ישר והסתכלו לכל הכיוונים
זכרו :ילד עד גיל  9לא חוצה כביש לבד.

הכנת משחק טריוויה לדרך
הכינו משחק טריוויה לדרך ,בנושאים הקשורים לבטיחות
בדרכים .מצד אחד של הקלף כתבו שאלה ,ומהצד השני כתבו
 3תשובות :תשובה אחת נכונה והשתיים הנוספות שגויות.
נושאים לשאלות :כללי חצייה בטוחה ,כניסה ויציאה בטוחה
מהרכב ,התקני בטיחות ברכב ,תמרורים ומשמעותם ועוד.

הכנת רשימת משחקים לדרך
.1

הכינו רשימה של משחקים שניתן לשחק בהם
במהלך הנסיעה.

.2

כתבו את שם המשחק והחוקים.

.3

איירו את הרשימה ותלו בגב המושבים
הקדמיים במכונית המשפחתית על מנת
שתוכלו בכל פעם לבחור משחק מתוך
הרשימה.

משחקים לדוגמא 21 :שאלות לזיהוי כלל בטיחות או
תמרור ,המצאת סיפור בהמשכים ,כן/לא/שחור/לבן

חריזה של כללי הבטיחות

שיר משפחתי

בחרו  2-3כללי בטיחות ונסחו את הכלל בחרוז.
למשל :ליעד הגעת? רק בצד המדרכה ירדת!

חברו שיר משפחתי המגדיר את כללי ההתנהגות וכללי
הבטיחות של המשפחה שלכם.

הכנת משחק רביעיות

תחרות נכון  /לא נכון בנושא חצייה בטוחה

ציירו על קלפים איורים או כתבו מילים הקשורים ב"משפחה
בטוחה בדרך" .מכל איור יש לצייר  4קלפים.

ביחס להיגדים המופיעים מטה ,האם כלל החצייה נכון?
ניתן להפוך את הפעילות לתחרות בין קבוצות ,ולסמן על
הלוח את התשובות של כל קבוצה.
ביחס לכל היגד שגוי ,נסחו את ההיגד הנכון.

למשל :חגורת בטיחות ,מושב בטיחות לילד ,מעבר חציה,
שלט עצור ,מפת נסיעה ,קסדת אופניים ,הורה אוחז ביד של
ילד .במטרה שכל ילד ייקח בתום השיעור חבילת קלפים
מוכנה למשחק ,ניתן לחלק את הילדים לקבוצות ,ועל כל
קבוצה להכין  4קלפים מאותו סוג.
ציוד נדרש :בריסטולים ,צבעים/טושים ,מספריים.

 הולכים תמיד רק על המדרכה ,רצוי מאוד בחלק
הפנימי של המדרכה ,רחוק מהכביש .נכון
 לפני החצייה ,יש להביט רק לצד שמאל ,משום
שזהו כיון התנועה .לא נכון :יש להביט לכל
הכיוונים.
 על המדרכה ,מותר לשחק בכדור ,כי אין רכבים.
לא נכון :כשהולכים על המדרכה אסור לשחק
בכדור את הכדור יש לשים בשקית .בכדור
משחקים במקומות מותרים כמו במגרש
המשחקים או במגרש הספורט.

אמנה משפחתית
 .1איירו  /צבעו את האמנה המשפחתית.
 .2כתבו את שמות בנות ובני המשפחה והחתימו אותם
בבית.
 בנספח מופיע נוסח אפשרי לאמנה מוכנה.
[ניתן להציע לילדים להוסיף משפט המתאים למשפחתם
באמנה .לגילאים בוגרים ,ניתן לתת לנסח ולכתוב בעצמם את
האמנה המשפחתית שלהם].

 במהלך הנסיעה ,אפשר לשמוע מוסיקה בקול רם.
לא נכון :ניתן לשמוע מוסיקה אך לא בקול רם,
כדי שלא נפריע לנהג/ת.
 כשעולים לכיתה א' ,עדיף לשבת במושב הקדמי
משום שאנו כבר לא בגן ואנו גדולים .לא נכון:
מומלץ לשבת במושב האחורי עד גיל  13לפחות.
 כשאני חוצה את הכביש אני יכול להסתמס עם
חברים .לא נכון :בעת חציית הכביש לא
מתעסקים עם הטלפון הנייד -לא מדברים ,לא
מסמסים ולא שומעים מוסיקה.

