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 "חיפזון וזהירון להצגה " הכנה 

 מוחה גוזלי -מאיה בר פר חיפזון וזהירון מאתסה מבוסס על                               

 נושא ההצגה הוא :  

 .זהירות ובטיחות בדרכים 

 

 תקציר:

 יםזהירון  השקדן והחרוץ וחיפזון השובב והנמרץ מנסים יחד  לפתור תשבץ בנושא זהירות בדרכ

 "מאיר הרמזור"  תוך כדי הם נפגשים עם דמויות מפתח חשובות מעולם הבטיחות כמו

תוך כדי שיר ומשחק חושפים מושג ועוד מושג וכך  ועוד...חגורות הבטיחות צ'יקו השוטר הנחמד 

 .מעולם בטיחות בדרכים

 מאודשונים טובים מאוד ו שני חברים  חיפזון וזהירון

ע"י לילדים אסור" ואת "ה"מותר"  את ה להמחיש לילדים  דרך מצויינת בצורתםגם באופיים וגם  

 הדגשת השוני בינהם.

 פזיז ונמרץ, מעט מרושל ולא מקפיד לשמור על החוקים והכללים בכביש ובמדרכה.חיפזון 

 בוגר ממנו  הוא אחראי וקפדן, זהיר וערני. זהירון
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 :בסיסיים נקודות לציון 

 

מהו רמזור להולכי רגל ומהו רמזור למכוניות? מה צבעם ומה תפקידו של    -י רגלהולכ רמזור .1

 )ניתן להשתמש בשיר הרמזור מהערכה.( כל צבע?

 

 איזו חשיבות יש לחבישת קסדה? מתי צריך לחבוש קסדה? איפה שמים מגינים?- ומגינים -קסדה .2

 מהערכה( שיר רכיבה על אופניים)

 

"לפני כל רכיבה כלל ראשון מבלי לחשוש  הקסדה אחת  רכיבה על אופניים ומשחקים בגינה .3

 על ושתיים 

 לשוחח על חשיבות חבישת הקסדה ומגני הברכיים והידיים. הראש אותה נחבוש".    

 אין לרכב בנתיבי תנועת מכוניות אלה רק במגרשי הספורט ובשבילים מיוחדים !!    

 כוח מלוח מי הכי חשוב בכביש(יו) מהי חצייה בטוחה? כללים לחצייה בטוחה?  - מעבר חציה .4

 לבד!!!אינו חוצה כביש  9ילד עד גיל  -ולהזכיר  יש לזכור   

הילד הינו הולך רגל  צעיר המתקשה לחצות כביש לבד ,שיקול דעתו מוטעה ואינו מסוגל לאמוד    

 ללא ליווי של מבוגר.לכן לא יחצה או יתקרב אל הכביש , מרחק המכונית הקרבה אליונכון את 

 

 ח" במעבר חצייה מרומזר." עם  מ   -כללי חוצים           

 לפני שפת המדרכה עוצרים שני צעדים-ע

 מביטים לכל הכיוונים -ם

 מקשיבים לתנועה מסביב-מ

 חוצים רק אם הכביש פנוי כמובן. -ח

 

 מתי חוגרים? ומי חייב לחגור? סיפור אישי של ילד על חגורת בטיחות?- חגורת בטיחות.5

 )שיר חגורת בטיחות(  

בכל נסיעה חובה לחגור מלפנים ומאחור להזכיר תמיד לאבא או אמא לחגור  נסיעה בטוחה. 6

 חגורה.

 ניתן להכין קישוט לחגורת הבטיחות. -רעיון    

 כמובן להסביר על ישיבה על בוסטר או כיסא מתאים לגיל הילד ומה החשיבות.    

  ה , ירידה מהרכב של אמא או אבא בזמן נהיג ולא להסיח את הדעתלא להוציא ידיים מהחלון     

 לתת לילד משימה להיות ה"מזכיר" של ההורים לחגור תמיד.  המדרכה! רק מצד      
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 מה תפקידו לגבי הולכי רגל? -   שוטר תנועה. 7

 

 למה נועדו מחזירי האור? אילו צבע בגדים רצוי ללבוש בערב? -נראות בחשיכה .8

 

 הצעות לפעילות אחרי ההצגה 

 

 החייםערך מכל על מירה על הערך החשוב ש :ן המרכזי בהצגה לדבר על הרעיו!! 

  מה קרה לחיפזון ומדוע?–להביא דוגמה מההצגה 

 שתי הדמויות מההצגה/מהספר   חיפזון וזהירון 

 ) שוחחו על צורתו של זהירון, האם יש סיבה לצורתו המשולשת? )שקול עם בסיס 

 לה? )עגול ללא מעצורים מתפרץ(שוחחו על צורתו של חיפזון , האם יש סיבה לצורתו העגו 

 )שוחחו על צבעם זהירון )אדום = אזהרה( וחיפזון )כחול= ים שמיים כאילו בחופשה בלי חוקים 

  עם איזו  דמות ו ומדוע ?בררו עם הילדים איזו דמות מצאה חן בעיניהם יותר חיפזון או זהירון   

 הזדהו יותר.           

  ומהירות?---בין חיפזון ?  ומה ההבדל (לשון להיחפז)מה פרוש המילה חיפזון 

 ?לפי ההצגה מה הם מקומות מותרים למשחק והיכן אסור לשחק 

 מסר ברור וחשוב, שאין שום דבר שבגללו שווה לנו למהר ולשלם  מוסר השכל ולמידת לקחים   

 והכי חשוב לשמור על חיינו תמיד.על כך ביוקר           

  בגן בכיתה .פינת זה"ב לבמשך שבוע /חודש/נושא שנתי להקדיש פינה 

 "ע"י סיפורים אישיים של הילדים. השבועי/חודשי  את מלך הזה"ב ך"להמלי 

 בצורה בטוחה יתלה התנהגלייצר פינת "פתקים זהובים" כל ילד שיגיע עם פתק מההורים ש 

 בפינה זו.           

 

 לפרטים שאלות הארות והערות

 ניתן ליצור איתנו קשר בכל דרך שנוחה לכם

   משרד 03-5183950

 נייד  050-8620039

tamar@gozaly.co.il 

 בהצלחה !                                                          
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