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מפגש 4 – פעילות כיתתית

חוברת 
עזרים 

הדרכה וליווי

מטרות
1. מדידת ההשפעה של תחרות הכרזה הבטוחה

2. למידה מתוך התנסות

3. הכנה לקראת הפעילות הכיתתית

פתיחה
מדידת השפעה היא מורכבת ונבחנת לאורך זמן. נשאל את התלמידים: 

1. איך אתם מסכמים את התחרות?

2. האם הרגשתם שהתלמידים האחרים היו שותפים למטרה?

3. כיצד הוריכם הגיבו לתערוכה?

4. האם התערוכה השפיעה עליהם?

סיכום פעילות המראיינים הצעירים
נבצע תהליך עיבוד עם התלמידים.  סבב בין התלמידים על המסקנות שלהם מראיונות. מומלץ 

.EXCAL לבצע סיכום בגרפים לשאלונים באמצעות

פעילות תחנות- מספר הזה”ב
נעביר לקבוצה את הפעילות מספר הזה”ב )חוברת עזרים – פעילות כיתות ו’, עמ’ 26(. 

מטרת הפעילות הינה הכרת הסכנות העומדות בפני משתמשי דרך ורכישת כלים להתמודדות עם 
סכנות אלה. 

עיבוד- נשאל את התלמידים:
• איך הייתה לכם הפעילות?

• מה למדתם?
• אם היינו מדברים על הכללים, האם הייתם לומדים אותם בצורה טובה יותר מאשר במשחק?

נסביר לתלמידים שהשימוש במשחקים והפעלות מגרה את הסקרנות וגורמת לנו ללמוד בצורה 
חווייתית את המידע שאנו רוצים להעביר ולקבל.

העברת פעילות כיתתית בבית הספר
לאורך כל החיים אנו לומדים דברים חדשים. עולם הבטיחות בדרכים הוא נושא המלווה אותנו לכל 

אורך החיים ובכל פעם אנו לומדים עליו עוד מידע ומרחיבים את ארגז הבטיחות בדרכים. 
החשובים  החיים  מכישורי  אחד  זהו  לכן  בדרכים.  נמצאים  אנו  מהבית,  יוצאים  שאנו  מהרגע 

והשימושיים ביותר.
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ד’. )לשיקול דעת  ועד כיתה  במהלך החודש הקרוב תעבירו בזוגות פעילות לכל כיתה, מכיתה א’ 
הרכז/ת האם להרחיב את הפעילות לכיתות ה’-ו’(. 

לכל שכבת גיל מותאם מערך פעילות התואם את המאפיינים הייחודיים שמתאימים אליו.
החודשיים  לאורך  גיל הרלוונטית  בשכבת  לכלל הכיתות  יעביר  אותו  פעילות  מערך  יקבל  זוג  כל 

הקרובים. כלל המערכים נמצאים בחוברת העזרים המצורפת. 

הסבר קצר על מערכי הפעילות )כלל המערכים נמצאים בחוברת העזרים לפעילות כיתתית(:

• מערך “בטוחים בדרכים” – מערך המיועד לכיתות א’ העוסק בתכנון הדרך הבטוחה לביתם.

• מערך “הלוח הבטוח” - מערך המיועד לכיתות ב’ המשלב למידה מתוקשבת וחווייתית באמצעות 

   משחק מחשב.

• מערך “אלוף הבטיחות” – מערך המיועד לכיתות ג’ המשלב חידון בטיחות בדרכים ומשחק  

   בטיחות כיתתי.

• מערך “מלך הטריוויה- על גלגלים” - מערך המיועד לכיתות ד’ הועסק בהיבטי הרכיבה הבטוחה  

  בכל הכלים הגלגליים )אופניים, קורקינט, סקטבורד וכו’(

• מערך “מרוכזים בדרכים” – מערך המיועד לכיתות ה’ העוסק בהיסח הדעת בדרכים.

• מערך שיעור “מספר הזה”ב” - מערך שיעור המיועד לכיתות ו’ המשלב פעילות בקבוצות קטנות 

  בכיתה סביב נושא הבטיחות בדרכים.

סיכום
לאורך כל החיים אנו לומדים דברים חדשים. ישנן דרכים רבות ללמוד ובעזרת פעילות חווייתית 

והתנסות מעשית אפשר לזכור דברים חדשים בצורה טובה יותר.


