
 
 

הצעת פעילות למתנדבים ופעילים של אור ירוק
לקראת יום מעשים טובים 24.3.2015 3. גלוית ללה - תודה אישית 

הצד השני של הגלויה מאפשר לכל ילד להעניק תודה אישית למישהו ששומר עליו בדרכים.

לדוגמא: להורים, למטפלת, לנהג ההסעות, לילדי משמרות הזה"ב, לפעילים ולמתנדבים של "אור ירוק" ועוד.

אפשרות 1: עִזרו לילדים למלא את הגלויה במהלך הפעילות בגן/ בכיתה.

אפשרות 2: הילדים ימלאו את הגלויה בעזרת ההורים ויחזירו אותה לגן/ לכיתה.

תוכלו לתלות את הגלויות כתערוכה של "תודות". 

 4: פוסטר "תודה" 

אפשרות 1: הַזמינו כל ילד בתורו לכתוב (או להכתיב לכם) למי הוא מודה על השמירה עליו בדרכים.

מלאו את הפוסטר בתודות האישיות של הילדים ותלו על לוח המודעות המיועד להורים.

 אפשרות 2: כותבים "תודה" מכל ילדי הגן/ הכיתה לאדם או מוסד בקהילה התורמים לתחום הבטיחות בדרכים.

למשל: לילדי משמרות הזה"ב, לנהגי ההסעות, למנהל מטה הבטיחות בדרכים, לפעילים ולמתנדבים של

"אור ירוק" ועוד. ביום מעשים טובים יוזמן מקבל התודה לגן/ לביה"ס, או שהילדים יגיעו אליו ויעניקו לו את הפוסטר.

* יַדעו את ההורים על פעילות זו באמצעות אתר האינטרנט של הגן/ הכיתה, במייל ובקבוצות הווטסאפ. 

5: הכנת  פסל/ מיצב "תודה"

הָכינו עם הילדים פסל בצורת פרח, גביע, עציץ, סלסילה או בנושא בטיחות בדרכים, בעזרת חומרים המיועדים

למִחזור כגון: בקבוקים, אריזות, קופסאות ועוד. הפסל יוענק כאות תודה לאדם שרוצים להודות לו על תרומתו
לשמירה על הבטיחות בדרכים. 

צרו עם הילדים הזמנה חגיגית, והזמינו אדם זה לגן/ לכיתה כדי שיקבל את הפסל. בעת הענקת אות התודה,

הַציגו בפניו את הפעילות שנעשית בגן/ בכיתה בנושא הבטיחות בדרכים. 

אל תשכחו לצלם במהלך הפעילות ולשלוח אלינו תמונות (הפרטים למטה).  

6: שלל הצעות לפעילויות נוספות 

∑ כל ילד יכין  קופסה ארוזה בסרט מתנה, ויכניס לתוכה ציור, ברכה או אביזר הקשור לזה"ב. את המתנה יעניק בתודה 
למישהו ששומר על כללי הבטיחות בדרכים.

∑ יוצרים מתלה או קישוט למכונית עם הכיתוב: "תודה שאתם שומרים על כללי הבטיחות בדרכים".

∑ שעת סיפור עם סיפורים ושירים הקשורים למעשים טובים ולמילה "תודה" ("תודה על כל מה שבראת" ועוד).

∑ תפזורת תודה: כמה פעמים מופיעה המילה "תודה" מימין לשמאל ומלמעלה למטה?

ה ד  ו  ת  ו  ה  ד  ו  ת 

ת ה  ד  ו  ת  ד  ו  ת  ו 

ו ת  ה  ד  ו  ת  ת  ו  ד 

ד ו  ת  ה  ד  ד  ת  ד  ה 

ה ד  ו  ת  ה  ד  ו  ת  ד 

∑ לַמדו את הילדים את המילים "תודה" ו"בבקשה" בשפת הסימנים ובשפות אחרות.
 

             תודה שאתם שומרים עלינו בדרכים  

עמותת "אור ירוק" פועלת לצמצום הנפגעים בתאונות דרכים ולשינוי תרבות הנהיגה בישראל.

אלפי מתנדבים מטעם העמותה פועלים בכל רחבי הארץ.

עמותת "רוח טובה" מחברת בין כל אדם, קבוצת אנשים או ארגון המבקשים לתת מעצמם, לבין עמותות

וגופים ללא מטרות רווח הזקוקים לסיוע.

יום מעשים טובים, ביוזמת "רוח טובה", הנו יום שיא לעשייה התנדבותית, שמטרתו לעודד את עשיית

הטוב והנתינה לקהילה ולסביבה.

הנושא המרכזי שנבחר לשנה זו הוא "תודה"! כל ילד יודה למישהו ששומר עליו במשך השנה בדרכים,

וכל גן/ כיתה יודו לדמות או לגוף בקהילה על תרומתם לבטיחות בדרכים. 

ביום מעשים טובים תוכלו להצמיד לאפוד הזוהר את המילה "תודה", לבבות, שרשרת עם המילה "תודה",

כתר וכד'. תוכלו להכין לילדים אביזרים דומים וליצור חגיגיות. 

הפעילות תכלול:

1. דיון בשאלות: מהי "תודה"? מתי מודים למישהו?
2. פעילות עם גלוית ללה.

3. הכנת גלוית "תודה" אישית.
4. הכנת פוסטר "תודה" קבוצתי.

5. הכנת פסל קבוצתי והענקתו.
6. פעילויות יצירה ומשחקים.

1. למי תודה? 

∑  כל ילד יספר בתורו על מקרה שבו אמר תודה למישהו ועל מקרה שבו אמרו לו תודה.

∑ נסו לסכם מה משותף לכל הסיפורים (מעשים טובים, עזרה לזולת).  

∑ תודה לך על...: העבירו בין הילדים פרח, או ציור של לב או את בובת ללה וכד'. כל ילד יודה למישהו על משהו. 

∑ כותבים תודה – לַמדו את הילדים לכתוב "תודה". צרו איתם את המילה "תודה" מחומרים שונים כמו: צמר 

גפן, חוטים, ניירות צבעוניים, חומר, פלסטלינה, פימו או בלונים – על כל בלון אות אחת מאותיות המילה 

"תודה". אפשר ליצור "תודה" קבוצתית ע"י הדבקת פרחים מנייר שהכינו כל הילדים.

תודה שאתם שומרים עלינו בדרכים

נחזור עם הילדים על כל כללי הבטיחות בדרכים.

כל ילד בתורו ייתן דוגמא למי אפשר להודות על כך שהוא שומר עלינו בדרכים. למשל: להורים שחוגרים אותנו

במכונית, לילדי משמרות הזה"ב שעוזרים לנו לחצות את הכביש בבטחה, לנהג ההסעות שנוהג בזהירות, לשוטר 

התנועה, לפעילים ולמתנדבים של "אור ירוק", לגננת, למורה וכו'. 

2. גלוית ללה - ללה על מקל  

על צד אחד של הגלויה מופיעה ללה. כל ילד יצבע אותה, יצמיד לה עיניים זזות ומקלון.
כך יוצרים בובת ללה על מקל.

ללה על מקל מאפשרת לשחק משחקים שונים: 

ללה למעלה ללה למטה

הקריאו את המשפטים. כשהמשפט נכון – הילדים ירימו את ללה. כשהמשפט לא נכון – לא ירימו אותה.
1. נכנסים לרכב רק מצד המדרכה.

2. נכנסים לרכב רק מצד הכביש.

3. אפשר לפעמים לרכוב ללא קסדה.

4. בכל רכיבה על אופניים חובשים תמיד קסדה.

5. כשיוצאים לשחק לוקחים את הכדור בתוך שקית. 

6. בנסיעות קצרות במכונית אפשר לא לחגור חגורת בטיחות.

7. בכל נסיעה במכונית חוגרים חגורת בטיחות.
8. חוצים את הכביש רק יד ביד. 

9. חוצים את הכביש רק אחרי שמביטים לכל הכיוונים ומקשיבים לתנועה הקרֵבה.

10. אפשר לפעמים לשחק בין מכוניות חונות.

משחקי תיאטרון

המחיזו עם הילדים את שירי ללה בעזרת ללה על מקל. 



 
 

3. גלוית ללה - תודה אישית 

הצד השני של הגלויה מאפשר לכל ילד להעניק תודה אישית למישהו ששומר עליו בדרכים.

לדוגמא: להורים, למטפלת, לנהג ההסעות, לילדי משמרות הזה"ב, לפעילים ולמתנדבים של "אור ירוק" ועוד.

אפשרות 1: עִזרו לילדים למלא את הגלויה במהלך הפעילות בגן/ בכיתה.

אפשרות 2: הילדים ימלאו את הגלויה בעזרת ההורים ויחזירו אותה לגן/ לכיתה.

תוכלו לתלות את הגלויות כתערוכה של "תודות". 

 4: פוסטר "תודה" 

אפשרות 1: הַזמינו כל ילד בתורו לכתוב (או להכתיב לכם) למי הוא מודה על השמירה עליו בדרכים.

מלאו את הפוסטר בתודות האישיות של הילדים ותלו על לוח המודעות המיועד להורים.

 אפשרות 2: כותבים "תודה" מכל ילדי הגן/ הכיתה לאדם או מוסד בקהילה התורמים לתחום הבטיחות בדרכים.

למשל: לילדי משמרות הזה"ב, לנהגי ההסעות, למנהל מטה הבטיחות בדרכים, לפעילים ולמתנדבים של

"אור ירוק" ועוד. ביום מעשים טובים יוזמן מקבל התודה לגן/ לביה"ס, או שהילדים יגיעו אליו ויעניקו לו את הפוסטר.

* יַדעו את ההורים על פעילות זו באמצעות אתר האינטרנט של הגן/ הכיתה, במייל ובקבוצות הווטסאפ. 

5: הכנת  פסל/ מיצב "תודה"

הָכינו עם הילדים פסל בצורת פרח, גביע, עציץ, סלסילה או בנושא בטיחות בדרכים, בעזרת חומרים המיועדים

למִחזור כגון: בקבוקים, אריזות, קופסאות ועוד. הפסל יוענק כאות תודה לאדם שרוצים להודות לו על תרומתו
לשמירה על הבטיחות בדרכים. 

צרו עם הילדים הזמנה חגיגית, והזמינו אדם זה לגן/ לכיתה כדי שיקבל את הפסל. בעת הענקת אות התודה,

הַציגו בפניו את הפעילות שנעשית בגן/ בכיתה בנושא הבטיחות בדרכים. 

אל תשכחו לצלם במהלך הפעילות ולשלוח אלינו תמונות (הפרטים למטה).  

6: שלל הצעות לפעילויות נוספות 

∑ כל ילד יכין  קופסה ארוזה בסרט מתנה, ויכניס לתוכה ציור, ברכה או אביזר הקשור לזה"ב. את המתנה יעניק בתודה 
למישהו ששומר על כללי הבטיחות בדרכים.

∑ יוצרים מתלה או קישוט למכונית עם הכיתוב: "תודה שאתם שומרים על כללי הבטיחות בדרכים".

∑ שעת סיפור עם סיפורים ושירים הקשורים למעשים טובים ולמילה "תודה" ("תודה על כל מה שבראת" ועוד).

∑ תפזורת תודה: כמה פעמים מופיעה המילה "תודה" מימין לשמאל ומלמעלה למטה?

ה ד  ו  ת  ו  ה  ד  ו  ת 

ת ה  ד  ו  ת  ד  ו  ת  ו 

ו ת  ה  ד  ו  ת  ת  ו  ד 

ד ו  ת  ה  ד  ד  ת  ד  ה 

ה ד  ו  ת  ה  ד  ו  ת  ד 

∑ לַמדו את הילדים את המילים "תודה" ו"בבקשה" בשפת הסימנים ובשפות אחרות.
 

כתיבה: נטע סילוני – פיתוח תכנים חינוכיים
איור: טלי מנשס עיצוב: פרוף סטודיו

ניהול תוכנית "זה"ב בגן": רונית רביב
ניהול תוכנית "אור ירוק" בגיל הרך במגזר הערבי ובמעונות היום: ליאת אבישר

לפרטים נוספים:
עמותת "אור ירוק": 09-7776162

www.oryarok.org.il 

מצטלמים
צלמו את הפעילות ב"יום מעשים טובים", את הגלויות 

האישיות, את הפוסטר ואת הילדים מחזיקים את ללה על מקל. 
oryarok.hop.co.il :העלו את התמונות לאתר של ללה

   liata@oryarok.org.il :או שלחו למייל
 ronitr@oryarok.org.il

לאחר שהתמונה תעלה, שתפו את ילדי הגן/ הכיתה והוריהם. 
הם ייהנו לראות את תמונתם באתר! 

             תודה שאתם שומרים עלינו בדרכים  

עמותת "אור ירוק" פועלת לצמצום הנפגעים בתאונות דרכים ולשינוי תרבות הנהיגה בישראל.

אלפי מתנדבים מטעם העמותה פועלים בכל רחבי הארץ.

עמותת "רוח טובה" מחברת בין כל אדם, קבוצת אנשים או ארגון המבקשים לתת מעצמם, לבין עמותות

וגופים ללא מטרות רווח הזקוקים לסיוע.

יום מעשים טובים, ביוזמת "רוח טובה", הנו יום שיא לעשייה התנדבותית, שמטרתו לעודד את עשיית

הטוב והנתינה לקהילה ולסביבה.

הנושא המרכזי שנבחר לשנה זו הוא "תודה"! כל ילד יודה למישהו ששומר עליו במשך השנה בדרכים,

וכל גן/ כיתה יודו לדמות או לגוף בקהילה על תרומתם לבטיחות בדרכים. 

ביום מעשים טובים תוכלו להצמיד לאפוד הזוהר את המילה "תודה", לבבות, שרשרת עם המילה "תודה",

כתר וכד'. תוכלו להכין לילדים אביזרים דומים וליצור חגיגיות. 

הפעילות תכלול:

1. דיון בשאלות: מהי "תודה"? מתי מודים למישהו?
2. פעילות עם גלוית ללה.

3. הכנת גלוית "תודה" אישית.
4. הכנת פוסטר "תודה" קבוצתי.

5. הכנת פסל קבוצתי והענקתו.
6. פעילויות יצירה ומשחקים.

1. למי תודה? 

∑  כל ילד יספר בתורו על מקרה שבו אמר תודה למישהו ועל מקרה שבו אמרו לו תודה.

∑ נסו לסכם מה משותף לכל הסיפורים (מעשים טובים, עזרה לזולת).  

∑ תודה לך על...: העבירו בין הילדים פרח, או ציור של לב או את בובת ללה וכד'. כל ילד יודה למישהו על משהו. 

∑ כותבים תודה – לַמדו את הילדים לכתוב "תודה". צרו איתם את המילה "תודה" מחומרים שונים כמו: צמר 

גפן, חוטים, ניירות צבעוניים, חומר, פלסטלינה, פימו או בלונים – על כל בלון אות אחת מאותיות המילה 

"תודה". אפשר ליצור "תודה" קבוצתית ע"י הדבקת פרחים מנייר שהכינו כל הילדים.

תודה שאתם שומרים עלינו בדרכים

נחזור עם הילדים על כל כללי הבטיחות בדרכים.

כל ילד בתורו ייתן דוגמא למי אפשר להודות על כך שהוא שומר עלינו בדרכים. למשל: להורים שחוגרים אותנו

במכונית, לילדי משמרות הזה"ב שעוזרים לנו לחצות את הכביש בבטחה, לנהג ההסעות שנוהג בזהירות, לשוטר 

התנועה, לפעילים ולמתנדבים של "אור ירוק", לגננת, למורה וכו'. 

2. גלוית ללה - ללה על מקל  

על צד אחד של הגלויה מופיעה ללה. כל ילד יצבע אותה, יצמיד לה עיניים זזות ומקלון.
כך יוצרים בובת ללה על מקל.

ללה על מקל מאפשרת לשחק משחקים שונים: 

ללה למעלה ללה למטה

הקריאו את המשפטים. כשהמשפט נכון – הילדים ירימו את ללה. כשהמשפט לא נכון – לא ירימו אותה.
1. נכנסים לרכב רק מצד המדרכה.

2. נכנסים לרכב רק מצד הכביש.

3. אפשר לפעמים לרכוב ללא קסדה.

4. בכל רכיבה על אופניים חובשים תמיד קסדה.

5. כשיוצאים לשחק לוקחים את הכדור בתוך שקית. 

6. בנסיעות קצרות במכונית אפשר לא לחגור חגורת בטיחות.

7. בכל נסיעה במכונית חוגרים חגורת בטיחות.
8. חוצים את הכביש רק יד ביד. 

9. חוצים את הכביש רק אחרי שמביטים לכל הכיוונים ומקשיבים לתנועה הקרֵבה.

10. אפשר לפעמים לשחק בין מכוניות חונות.

משחקי תיאטרון

המחיזו עם הילדים את שירי ללה בעזרת ללה על מקל. 


