
כששיחקת במגרש 
הכדור התגלגל אל 

הכביש.

מה תעשה?

תרוץ לכביש אחרי . 1
הכדור.

תחפש מעבר חצייה . 2
ותחצה בו בעצמך.

תבקש ממבוגר מוכר . 3
שיעזור לך להביא את 

הכדור באופן בטוח.



כששיחקת בכדור עם 
חבר, הכדור נפל מעבר 

לגדר. 

מה תעשה?

תטפס על הגדר כדי . 1
להביא את הכדור.

תקרא  למבוגר מוכר . 2
שיעזור לך.

תבקש מחבר שיטפס . 3
על הגדר כדי להביא 

לך. 



כשאתה רוצה לקחת 
כדור למשחק בחצר עם 

חברים:

אתה לוקח את הכדור . 1
בשקית כדי שלא ייפול 

לך.

אתה מחזיק את הכדור . 2
ביד.

אתה נותן לאחד . 3
ההורים להחזיק אותו. 



כשחבר שלך בגן מקבל 
מכה ובוכה, מה אתה 

עושה?

ממהר לקרוא לגננת.. 1

עוזר לו.. 2

יודע שהגננת תעזור לו . 3
מבלי לבקש ממנה.



בחוף הים הכנסת את 
הרגליים למים, לפתע 
הדלי שלך נסחף לים. 

מה תעשה?

תמהר לתפוס אותו.. 1

תבקש עזרה מאחד . 2
ההורים.

תעמוד ותסתכל איך . 3
הוא נעלם.



כשחיפשת שוקולד 
במגירה מצאת קופסת 

גפרורים, 

מה תעשה איתה?

תבדוק אם הגפרורים . 1
עובדים.

תדליק רק גפרור אחד . 2
ותראה מה קורה.

תחזיר את הגפרורים . 3
למקום ותגיד לאחד 

ההורים.



 כשאתה רוכב על אופניים 
או קורקינט בגן 

השעשועים:

אתה תמיד חובש קסדה.. 1

אתה לפעמים חובש . 2
קסדה.

אתה שוכח לחבוש קסדה.. 3



קופסת הממתקים 
נמצאת על מדף גבוה 

 בארון המטבח. 
מה תעשה כדי להגיע 

לקופסה?

תעלה על השיש.. 1

תיקח סולם.. 2

תבקש עזרה מאחד . 3
ההורים.

  



כשאתה רוצה לשתות 
תה חם, מה צריך 

לעשות?

תפעיל בעצמך את . 1
הקומקום?

תבקש עזרה מאחד . 2
ההורים.

תחכה בסבלנות . 3
שאימא תתפנה ותכין 

לך. 



כשרצפת הגן מכוסה 
מים, מה אתה עושה?

רץ ועושה חליקות.. 1

אומר לגננת שצריך . 2
סמרטוט כדי לנגב.

הולך בזהירות מסביב . 3
למים ומזהיר את 

הילדים.  



 ?
סימן שאלה – קלפי שאלות. 

יש להשיב על השאלה.

השבת נכון התקדם צעד 
קדימה



?


