
 
 

٧. في كل سفرة بالسيارة نربط حزام األمان.
٨. ال جنتاز الشارع ونحن ممسكون بأيدي بعضنا البعض.

٩. ال جنتاز الشارع إال بعد أن نتلفت إلى كل االجتاهات،وننصت إلى أية حركة مقتربة.
١٠. ميكن أحيانًا اللعب بني السيارات املركونة.

ألعاب مسرحية

مثلوا مع األوالد أغني ليلى مسرحيًا، بواسطة حتريك عصا ليلى.

٣. بطاقة ليلى –شكر شخصي

الوجه الثاني من البطاقة يتيح لكل ولد أن يقدم الشكر شخصيًا لإلنسان الذي يحافظ عليه في الطرق.

مثًال: لألهل، للمربية، لسائق احلافالت، ألوالد حراسات "زهاف"، متطوعي "أور يروك" وغيرهم.

امكانية أولى: ساعدوا األوالد على تعبئة البطاقة خالل الفعالية في الروضة/الصف.

أمكانية ثانية: يعبئ األوالد البطاقة مبساعدة من األهل ويرجعونها إلى الروضة/الصف.

٤. ملصق "شكرا"
أمكانية أولى: أدعوا كل ولد بدوره ليكتب ملن يقدم الشكرعلى حمايته وهو في الشارع.

امألوا امللصق بعبارات الشكر الشخصي من األوالد، وعلقوها على لوحة اإلعالنات املخصصة ألولياء األمور.

أمكانية ثانية: كتابة عبارة "شكراً" من كل أوالد الروضة/الصف لشخص أو مؤسسة ممن يساهمون في مجال األمان على الطرق.

مثًال: ألوالد حراسات "زهاف"، لسائقي احلافالت، ملدير هيئة األمان على الطرق، ومتطوعي "أور يروك" وغيرهم. في يوم األعمال اخليرية سيستدعي

الشخص املشكور إلى الروضة/املدرسة، أو يأتي األوالد إليه ويقدمون له امللصق.

   بلغوا األهالي بهذه الفعالية بواسطة موقع الروضة/الصف على االنترنيت، أو بواسطة البريد االلكتروني ومجموعات الواتساب.

٥. إعداد مجسم "شكرًا"

حضروا مع األوالد مجسمًا على شكل زهرة، كأس، مزهرية، سلسلة صغيرة، أو على شكل شيء يرمز إلى األمان على الطرق، بواسطة مواد قابلة

إلعادة اإلنتاج مثل: قناني، رزم، علب، غيرها. يقدم المتثال تعبيراً عن الشكرللشخص الذي تريدون شكره على مساهمته في احملافظة على

أنظمة السير الطرق. أعدوا مع األوالد بطاقة دعوة احتفالية، وادعوا هذا الشخص للروضة/الصف الستالم املجسم. عند تقدمي وسام الشكر، أعرضوا
أمامه النشاط اجلاري في الروضة/الصف حول موضوع األمان على الطرق.

ال تنسوا التقاط الصور خالل الفعالية وتزويدنا بالصور (التفاصيل في أسفل الصفحة).

٦. مجموعة اقتراحات لفعالية اضافية

 كل ولد يحضر علبه مربوطة بشريط الهدايا، ويضع فيها رسمة، تهنئة أو أداة لها عالقة باحلذر على الطرق. ويقدم الولد الهدية تعبيراً عن
  الشكر للشخص الذي يحافظ على أنظمة األمان على الطرق.

  صنع عّالقة أو زينة للسيارة مكتوبًا عليها عبارة: "شكراً ألنكم حتافظون على أنظمة األمان على الطرق".

  "ساعة قصة" تتضمن حكايات وأغاني تتعلق باألعمال احلسنة وبعبارة "شكرا".

  توزيع أحرف كلمة "شكرًا": كم مرة تتكون كلمة "شكرًا" من الميني إلى اليسار، ومن أعلى إلى أسفل؟
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  علموا األوالد عبارات "شكرًا" و "من فضلك" بلغة
اإلشارات وبالغات أخرى

                  شكرًا ألنكم حتافظون علينا في الطرقات

املوضوع املركزي الذي اختير لهذه السنة "شكرًا"!

كل ولد يقدم الشكر لشخص يساعدنا على أن نكون أمنني على الطرق،وكل روضة/صف يقدم الشكر لشخصية أو لهيئة في

املجمتع على مساهمتهم في احملافظة على أنظمة السيرالطرق.

في يوم األعمال اخليرية تستطيعون أن تضعوا على السترة العاكسة للضوء عبارة "شكرًا"، رسم قلب، أو تعلقوا سنسال عليه عبارة 

"شكرًا"، أو تضعوا على الرأس  تاجًا،وما شابه.تستطيعون أن حتضروا لألوالد أدوات  مشابهة وتخلقوا جوًا احتفاليًا.

الفعالية تشمل:

١. نقاش حول أسئلة مثل: ما معنى "شكرًا" ؟ متى يقدم الشكر لشخص ما ؟
٢. فعالية مع بطاقة "ليلى".

٣. حتضير بطاقة "شكرًا"شخصية.

٤. حتضير ملصق "شكرًا"جماعي.

٥. حتضير وتقدمي مجسم جماعي.
٦. أنشطة إبداعية وألعاب.

١. ملن الشكر؟

كل ولد يتحدث بدوره عن حادثة قال فيها شكراً لشخص ما،وعن حادثة قيل له فيها شكراً.

حاولوا تلخيص القاسم املشترك لكل القصص (أعمال خيرية،مساعدة للغير).

شكراً لك على .......: مرروا بني األوالد زهرة، أو رسمة قلب، أو لعبة "ليلى" أو ما شابه. كل ولد يقدم الشكر لشخص ما،على عمل ما.

كتابة "شكرا"– علموا األوالد أن يكتبوا "شكراً". ركبوا معهم عبارة "شكرا" مكونة من مواد مختلفة، مثل: قطن، خيطان، أوراق ملونة، معجون، فميو أو 

بالونات-على كل بالون حرف من أحرف كلمة "شكرا". ميكن صنع عبارة "شكراً" جماعية بواسطة إلصاق زهور من ورق أعدها األوالد.

شكرًا ألنكم حتافظون علينا في الطرق

نراجع مع األوالد كل أنظمة وتعلميات األمان على الطرق.

كل ولد يقدم بدوره مثاًال عن شخص ما يستحق الشكرعلى كونه يحافظ علينا في الطرق.مثًال: لألهل الذين يهمتون بوضع حزام األمان لنا في السيارة، 

لألوالد املشاركني في دوريات احلراسة (زهاف)، ألنهم يساعدوننا على عبور الشارع بأمان، أو لسائق احلافالت الذي يقود بحذر، أو لشرطي السير، 
متطوعي "أور يروك"، ملربية الروضة، للمعلمة، وما إلى ذلك.

٢. بطاقة ليلى – ليلى على عصا

على جانب واحد من البطاقة تظهر "ليلى". كل ولد يلونها، يركب لها عينني متحركتني وعصا صغيرة.
هكذا نحصل على عصا ليلى. 

ميكن استعمال عصا ليلى للعلب بالعاب مختلفة.

ليلى فوق، ليلى حتت

إقرأوا اجلمل. عندما تكون اجلملة صحيحة – األوالد يرفعون عصا ليلى, وعندما تكون غير صحيحة – ال يرقعونها.
١. الدخول للسيارة من جهة الرصيف فقط.

٢. الدخول للسيارة من جهة الشارع فقط.
٣. ميكن ركوب الدراجة أحيانًا بدون خوذة واقية على الرأس.

٤. عند ركوب الدراجة يجب دائمًا وضع خوذة واقية على الرأس.
٥. عند اخلروج للعب نضع الكرة داخل كيس.

٦. في السفرات القصيرة بالسيارة ميكن عدم ربط حزام األمان.

اقتراح فعالية للمتطوعني والناشطني في أور يروك  على 

مشارف "يوم األعمال اخليرية" في 24.3.2015

جمعية "أور يروك" تسعى لتقليص عدد املصابني في حوادث الطرق وإلى تغيير ثقافة السواقة في إسرائيل. 

آالف املتطوعني في اجلمعية ينشطون في كافة أنحاء البالد.

جمعية"روح طوفاه" جتمع بني كل شخص، مجموعة أشخاص، أو تنظيم يسعون لبذل أنفسهم- وبني جمعيات وأطر ال 

تهدف إلى الربح، بحاجة للدعم.

 يوم األعمال اخليرية، مببادرة روح طوفاه، هو يوم الذروة للعمل التطوعي، ويهدف إلى تشجيع عمل اخلير والعطاء 

للمجتمع وللبيئة القريبة، ويهدف إلى تشجيع عمل اخلير والعطاء للمجتمع وللبيئة القريبة.
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٧. في كل سفرة بالسيارة نربط حزام األمان.
٨. ال جنتاز الشارع ونحن ممسكون بأيدي بعضنا البعض.

٩. ال جنتاز الشارع إال بعد أن نتلفت إلى كل االجتاهات،وننصت إلى أية حركة مقتربة.
١٠. ميكن أحيانًا اللعب بني السيارات املركونة.

ألعاب مسرحية

مثلوا مع األوالد أغني ليلى مسرحيًا، بواسطة حتريك عصا ليلى.

٣. بطاقة ليلى –شكر شخصي

الوجه الثاني من البطاقة يتيح لكل ولد أن يقدم الشكر شخصيًا لإلنسان الذي يحافظ عليه في الطرق.

مثًال: لألهل، للمربية، لسائق احلافالت، ألوالد حراسات "زهاف"، متطوعي "أور يروك" وغيرهم.

امكانية أولى: ساعدوا األوالد على تعبئة البطاقة خالل الفعالية في الروضة/الصف.

أمكانية ثانية: يعبئ األوالد البطاقة مبساعدة من األهل ويرجعونها إلى الروضة/الصف.

٤. ملصق "شكرا"
أمكانية أولى: أدعوا كل ولد بدوره ليكتب ملن يقدم الشكرعلى حمايته وهو في الشارع.

امألوا امللصق بعبارات الشكر الشخصي من األوالد، وعلقوها على لوحة اإلعالنات املخصصة ألولياء األمور.

أمكانية ثانية: كتابة عبارة "شكراً" من كل أوالد الروضة/الصف لشخص أو مؤسسة ممن يساهمون في مجال األمان على الطرق.

مثًال: ألوالد حراسات "زهاف"، لسائقي احلافالت، ملدير هيئة األمان على الطرق، ومتطوعي "أور يروك" وغيرهم. في يوم األعمال اخليرية سيستدعي

الشخص املشكور إلى الروضة/املدرسة، أو يأتي األوالد إليه ويقدمون له امللصق.

   بلغوا األهالي بهذه الفعالية بواسطة موقع الروضة/الصف على االنترنيت، أو بواسطة البريد االلكتروني ومجموعات الواتساب.

٥. إعداد مجسم "شكرًا"

حضروا مع األوالد مجسمًا على شكل زهرة، كأس، مزهرية، سلسلة صغيرة، أو على شكل شيء يرمز إلى األمان على الطرق، بواسطة مواد قابلة

إلعادة اإلنتاج مثل: قناني، رزم، علب، غيرها. يقدم المتثال تعبيراً عن الشكرللشخص الذي تريدون شكره على مساهمته في احملافظة على

أنظمة السير الطرق. أعدوا مع األوالد بطاقة دعوة احتفالية، وادعوا هذا الشخص للروضة/الصف الستالم املجسم. عند تقدمي وسام الشكر، أعرضوا
أمامه النشاط اجلاري في الروضة/الصف حول موضوع األمان على الطرق.

ال تنسوا التقاط الصور خالل الفعالية وتزويدنا بالصور (التفاصيل في أسفل الصفحة).

٦. مجموعة اقتراحات لفعالية اضافية

 كل ولد يحضر علبه مربوطة بشريط الهدايا، ويضع فيها رسمة، تهنئة أو أداة لها عالقة باحلذر على الطرق. ويقدم الولد الهدية تعبيراً عن
  الشكر للشخص الذي يحافظ على أنظمة األمان على الطرق.

  صنع عّالقة أو زينة للسيارة مكتوبًا عليها عبارة: "شكراً ألنكم حتافظون على أنظمة األمان على الطرق".

  "ساعة قصة" تتضمن حكايات وأغاني تتعلق باألعمال احلسنة وبعبارة "شكرا".

  توزيع أحرف كلمة "شكرًا": كم مرة تتكون كلمة "شكرًا" من الميني إلى اليسار، ومن أعلى إلى أسفل؟
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  علموا األوالد عبارات "شكرًا" و "من فضلك" بلغة
اإلشارات وبالغات أخرى

كتابة: نيطع سيلوني-  تطوير مضامني تربوية
رسم: طالي منشس

تصممي: ستوديو فروف
ادارة مشروع "زهاف" في  الروضة: رونيت ربيب

ادارة مشروع "أور يروك" للجيل املبكر في الوسط العربي وحضانات النهار: ليئات ابيسار

لتفاصيل اضافية:
جمعية "أور يروك" :٠٩-٧٧٧٦١٧٣

www.oryarok.org.il

التقاط الصور
التقطوا صوراً لفعالية "يوم األعمال الخيرية "، وصور البطاقات 

الشخصية، وامللصق، وصوروا األوالد وهم يحملون ليلى على 
oryarok.hop.co.il عصا. ارفعوا الصور على موقع ليلى

liata@oryarok.org.il أو ارسلوها إلى البريد االلكتروني
بعد رفع الصورة، أشركوا أوالد الروضة/الصف وأولياء 

أمورهم سيستمتعون بمشاهدة صورهم على الموقع!

                  شكرًا ألنكم حتافظون علينا في الطرقات

املوضوع املركزي الذي اختير لهذه السنة "شكرًا"!

كل ولد يقدم الشكر لشخص يساعدنا على أن نكون أمنني على الطرق،وكل روضة/صف يقدم الشكر لشخصية أو لهيئة في

املجمتع على مساهمتهم في احملافظة على أنظمة السيرالطرق.

في يوم األعمال اخليرية تستطيعون أن تضعوا على السترة العاكسة للضوء عبارة "شكرًا"، رسم قلب، أو تعلقوا سنسال عليه عبارة 

"شكرًا"، أو تضعوا على الرأس  تاجًا،وما شابه.تستطيعون أن حتضروا لألوالد أدوات  مشابهة وتخلقوا جوًا احتفاليًا.

الفعالية تشمل:

١. نقاش حول أسئلة مثل: ما معنى "شكرًا" ؟ متى يقدم الشكر لشخص ما ؟
٢. فعالية مع بطاقة "ليلى".

٣. حتضير بطاقة "شكرًا"شخصية.

٤. حتضير ملصق "شكرًا"جماعي.

٥. حتضير وتقدمي مجسم جماعي.
٦. أنشطة إبداعية وألعاب.

١. ملن الشكر؟

كل ولد يتحدث بدوره عن حادثة قال فيها شكراً لشخص ما،وعن حادثة قيل له فيها شكراً.

حاولوا تلخيص القاسم املشترك لكل القصص (أعمال خيرية،مساعدة للغير).

شكراً لك على .......: مرروا بني األوالد زهرة، أو رسمة قلب، أو لعبة "ليلى" أو ما شابه. كل ولد يقدم الشكر لشخص ما،على عمل ما.

كتابة "شكرا"– علموا األوالد أن يكتبوا "شكراً". ركبوا معهم عبارة "شكرا" مكونة من مواد مختلفة، مثل: قطن، خيطان، أوراق ملونة، معجون، فميو أو 

بالونات-على كل بالون حرف من أحرف كلمة "شكرا". ميكن صنع عبارة "شكراً" جماعية بواسطة إلصاق زهور من ورق أعدها األوالد.

شكرًا ألنكم حتافظون علينا في الطرق

نراجع مع األوالد كل أنظمة وتعلميات األمان على الطرق.

كل ولد يقدم بدوره مثاًال عن شخص ما يستحق الشكرعلى كونه يحافظ علينا في الطرق.مثًال: لألهل الذين يهمتون بوضع حزام األمان لنا في السيارة، 

لألوالد املشاركني في دوريات احلراسة (زهاف)، ألنهم يساعدوننا على عبور الشارع بأمان، أو لسائق احلافالت الذي يقود بحذر، أو لشرطي السير، 
متطوعي "أور يروك"، ملربية الروضة، للمعلمة، وما إلى ذلك.

٢. بطاقة ليلى – ليلى على عصا

على جانب واحد من البطاقة تظهر "ليلى". كل ولد يلونها، يركب لها عينني متحركتني وعصا صغيرة.
هكذا نحصل على عصا ليلى. 

ميكن استعمال عصا ليلى للعلب بالعاب مختلفة.

ليلى فوق، ليلى حتت

إقرأوا اجلمل. عندما تكون اجلملة صحيحة – األوالد يرفعون عصا ليلى, وعندما تكون غير صحيحة – ال يرقعونها.
١. الدخول للسيارة من جهة الرصيف فقط.

٢. الدخول للسيارة من جهة الشارع فقط.
٣. ميكن ركوب الدراجة أحيانًا بدون خوذة واقية على الرأس.

٤. عند ركوب الدراجة يجب دائمًا وضع خوذة واقية على الرأس.
٥. عند اخلروج للعب نضع الكرة داخل كيس.

٦. في السفرات القصيرة بالسيارة ميكن عدم ربط حزام األمان.
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