השבוע הלאומי לבטיחות בדרכים לשנת הלימודים תש"ף
בסימן "היסח דעת"  17-21נובמבר 2019

שבוע הבטיחות במשרד החינוך,
האגף לחינוך קדם יסודי

גננות יקרות,
שבוע הבטיחות הלאומי לבטיחות בדרכים מצוין מדי שנה ושנה במערכת החינוך.
בשבוע זה מעמיקים את העשייה החינוכית עם קהילת הגן :ילדים ,הורים ובאי הגן מעבר לשגרת הלימודים המתקיימת במהלך כל השנה ,במגוון נושאים הקשורים בבטיחות ,חשיפה
לסכנות ודרכי התמודדות עמן .שבוע הבטיחות בדרכים יחול השנה בין התאריכים –  ,17-21/11/2019יט' – כג' בחשון תש"ף.
העשייה בגן תהייה השנה בסימן "היסח דעת" בשבוע זה נרצה להקנות כלים להתנהגות בטוחה בשעות הפנאי ,בבית  ,בחצר ובדרכים ,מתוך מודעות לסכנות ולהתמקד בנקודות
הבאות:
 .1ילד כנוסע ברכב :מושבי בטיחות וחגורת בטיחות ,מיקום ברכב ,הסחת דעת הנהג בעת הנסיעה ,יציאה וכניסה לרכב.
 .2הליכה בטוחה בדרך :ילד עד גיל  9לא חוצה לבד ,התנהגות בחצייה נכונה עם מלווה.
 .3רכיבה על אופניים :מקומות מותרים לרכיבה  -בהשגחת מבוגר בלבד .התאמת גובה האופניים לגובה הילד ,חובת חבישת קסדה.
אנו מגישים לכן ,אוסף רעיונות לפעילויות בשבוע זה בגן עם הילדים ,חומרי העשרה והעמקה ורעיונות לפעילות קהילתית .אתן מוזמנות לבחור פעילויות המתאימות לגנכן מתוך
המאגר או לפתח וליצור בעצמכן פעילות העוסקת בנושא.
נשמח לקבל תמונות של העשייה בגנים בשבוע זה ורעיונות נוספים לפעילויות במיילayala052@gmail.com ,
תוצרים נבחרים נפרסם בדף "חדש באגף" (תמונות של ילדים נדרשים באישור חתום)
בברכת עשייה בטוחה!
אורנה פז ,מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי

כללים ונהלים
בטיחות והתפתחות במתקני משחק בגני ילדים ,רותם זהבי ויערה בשן חכם.

נוהלי הבטיחות בגן הילדים

הלכה למעשה

חדש באגף -

בטיחות וביטחון בגן  ,אתר האגף לחינוך קדם יסודי

חוברת בטיחות מאפשרת בגן הילדים

עוצרים חושבים ממשיכים
מדעים וטכנולוגיה ,למשל :איך הרמזור עובד?
פעילויות בנושא חשיבות חגורת בטיחות בדרכים ,עמותת אור ירוק
קסדה בראש טוב

כללים לחציית כביש
פעילויות בנושא רכיבה בטוחה ,עמותת אור ירוק

ילדים אחראים על הבטיחות בגן ,גננט

חוברת פעילויות למגזר החרדי ,עמותת אור ירוק

מתקדמים לפי סימנים

מילון א-ב בנושא בטיחות ,עמותת אור ירוק

דג מלוח
פעילות בעקבות הספר "מיץ פטל"

الروضة/البستان -משחק תנועה חופשי בחצר הגן ,גננט
حر في ساحة ّ
لعب ّ
موقع الحذر على الطرق ،إتاحة ونمط حياة آمن في المجتمع العربي

متحرك
الحركة في عالم
ّ

סרטונים

לערכת המשחקים לדרך הקלקו על התמונה

סרטונים בנושא בטיחות במרחב הפדגוגי

מרחיבים את הידע
כיצד נבחר

קסדה? "בטרם"

הגננת כמנהיגת בטיחות – מאמר של רותם זהבי

בטיחות בקהילה ועם קהילה
שילוב הורים בעלי תחביב ,מקצוע המתקשר לנושא :שוטר ,אחות ,נהג ,רוכב מקצועי על אופניים ,מציל ,אחר
מפגש עם תלמידי משמרות הזה"ב בבית הספר

נתוני היפגעות של ילדים
בקבוצת גיל 0-3
בקבוצת גיל 3-6
בקבוצת גיל 6-9
הנחיות והדגשים לשימוש בנתוני

