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INDLEDNING

Elever i børnehaveklasse til og med 4. klasse lærer sammen med Timon og Pumba 
om brandsikkerhed. Elever lærer om brandtrekanten, røgalarmer, evakueringsplaner, 
at kravle under røgen og komme ud, og det nummer de skal ringe til i en nødsituation 
relateret til brand. De syv aktiviteter til klasseværelset og arbejdsarkene i denne 
lærervejledning forstærker og udvider programlektionerne. Tre arbejdsark til at tage 
med hjem er til rådighed for elever til at arbejde på med deres familie. Fire sjove 
aktivitetssider er inkluderet.

Mange af aktiviteterne i denne vejledning er blevet oversat til flere sprog, som er 
inkluderet på dvd’en. Du kan få adgang til disse oversatte aktiviteter ved at:

1. indsætte dvd’en i din computers dvd-rom-drev

2. Macintosh-brugere skal dobbeltklikke dvd-ikonen på desktoppen.

3. pc-brugere skal højreklikke på dvd-ikonen og vælge åbn.

4. åbn rom-folderen.

5. klik på pdf-filen.

6. klik på den oversatte fil med aktiviteter.

Aktiviteter er oversat til:

dansk
fransk
tysk
hindi
italiensk
japansk

kannada
koreansk
marathi
portugisisk
forenklet kinesisk
spansk, Latinamerika

spansk, Spanien
tamilsk
traditionelt kinesisk
vietnamesisk
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FORMÅL
Elever vil blive introduceret til følgende brandsikkerhedsinformation på dvd’en.
• Brandtrekanten viser de tre ting, som er nødvendige for brand: ilt, brændstof, og varme.
• Ilt er i den luft, som vi indånder.
• Brændstof er alt, som kan brænde.
• Varme er det, som gør ting varme; eksempler på varmekilder er komfur, pejs og varmeapparat.
• Tændstikker og lightere kan skabe den første gnist, som kan starte en brand.
• Røg fra en brand indeholder kulilte, som er giftig, og kan få en person til at kvæles.
• Røgalarmer, sprinklere og ildslukkere er anordninger, som redder liv.
• Der skal være røgalarmer nær alle soveværelser og på alle husets etager.
• Voksne skal teste røgalarmer ugentligt og skifte batterier to gange om året.
• Røg er lettere end luft og fylder et lokale oven fra og ned.
• I tilfælde af brand, når der er røg, skal du kravle under røgen, komme ud og blive ude.
• En brand kan være uden for et værelse, så inden du forsøger at komme ud gennem en lukket dør, 
  skal du mærke på døren for at være sikker på, at den ikke er varm.
• En evakueringsplan viser to forskellige veje ud af alle lokaler og et familiemødested.
• Ring til 1-1-2 når du har nået din families mødested.
• Øv din evakueringsplan regelmæssigt.
• Leg aldrig med tændstikker.
•Vand kan bruges til at fjerne varme og slukke en brand.

Aktiviteterne i lærervejledningen giver elever mulighed for at:
• Fuldføre sætninger med brandsikkerhedsord fra programmet.
• Markere de tre dele af brandtrekanten og omsætte til handling, hvad der sker, når de kombineres.
• Spille et spil, som inkorporerer brandsikkerhedsregler.
• Foretage og forklare beslutninger, som involverer brandsikkerhedsregler.
• Synge en sang om brandsikkerhed og omsætte den til handling.
• Identificere og skrive nødtelefonnumre ned for forskellige lande rundt omkring i verden.
• Udfylde en tjekliste for at identificere brandsikkerhedsregler, som de vil følge derhjemme.
• Tegne og beskrive et billede, som illustrerer brandsikkerhedsregler.
• Udarbejde og øve en evakueringsplan for deres hjem.
• Identificere to dage om året, hvor batterierne i røgalarmerne i deres hjem skal skiftes.
• Lære at røg indeholder kulilte og er giftig.
• Lære at kuliltealarmer skal installeres i dit hjem.
• Lære at kuliltealarmer, ligesom røgalarmer, skal testes ugentligt og batterierne skiftes to gange om 
  året.
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Anbefalede aktiviteter til klasseværelset

Timon og Pumbas tips om brandsikkerhed
Bed elever om at bruge kopier af det udleverede arbejdsark til at fuldføre hver sætning med det ord, de har lært i 
programmet.

Brandtrekant
Børnehaveklasse - 1.klasse: Uddel det medfølgende arbejdsark og få eleverne til at klippe de tre mærkater forneden 
ud. Bed eleverne om at klippe brandtrekanten og de tre flige ud som en helhed. Bed dem om at holde mærkaten for 
varme op: Spørg hvilken type varmekilder, de kender til (såsom komfur, ovn, pejs). Bed eleverne om at klæbe 
varmemærkaten på den ene side af trekanten

Bed dem om at holde mærkaten for brændstof op. Spørg hvilken slags brændstof det er (træ), og om de kender til 
andre typer brændstof (såsom papir, benzin eller trækul). Bed dem klæbe brændstofmærkaten på den anden side 
af trekanten. 

Bed dem om at holde mærkaten for ilt op, og spørg hvad ilt er (det er hvad vi indånder; det er luften omkring os). 
Bed dem klæbe den på den tredje side.  

Forklar, at når de tre ting kombineres, og der er en gnist, starter en brand. Forklar, at hvis du fjerner en af de ting, 
som når du fjerner varme ved at hælde vand på brand, vil branden gå ud. Hvis du fjerner brændstoffet, såsom træ, 
går branden også ud. Og ved at fjerne ilten, som når en brand dækkes, vil branden også gå ud. Demonstrer hver af 
disse unikke koncepter ved at folde hver flig på brandtrekanten ned.

2. - 4. klasse: Del eleverne op i hold på tre og giv hvert hold en kopi af det udleverede arbejdsark. Bed holdene om at 
klippe brandtrekanten og de tre flige ud som en helhed. Bed dem derefter om at markere brandtrekanten med de tre 
ting, som er nødvendige for en brand. Vink er til rådighed, hvis eleverne har brug for hjælp til at identificere ilt, varme 
og brændstof som brandtrekantens tre dele.  Bed et hold om at foregive, at de er de tre dele af brandtrekanten, og 
omsætte til handling, hvad der sker, når disse tre ting kombineres, og der er en gnist eller anden antændelseskilde 
(sørg for, at eleverne forstår, at det er disse omstændigheder, som er nødvendige for, at en brand kan starte). Spørg 
eleverne, hvad de tror ville ske, hvis du fjerner en af de ting (branden ville gå ud). Spørg hvilken del af brandtrekanten 
vil blive fjernet, hvis du hælder vand på en brand (vand ville fjerne varmen). Bed eleverne om at bøje varmefligen 
tilbage for at illustrere, at varmen fjernes. 

Spørgsmål inden gennemgang af dvd
1. Hvad er brand?
2. Hvad ved du om brandsikkerhed?
3. Hvad skaber brand?
4. Hvad er en røgalarm?

Spørgsmål efter gennemgang af DVD
1. Hvad er de tre ting i brandtrekanten?
2. Hvad sker der, hvis du fjerner en af de ting?
3. Hvad skal du gøre, hvis du finder tændstikker?
4. Hvad skal du gøre, hvis du hører en røgalarm?
5. Hvad skal du gøre, hvis der er brand?
6. Hvorfor er det vigtigt at kravle lavt og komme ud, 
    hvis der er brand?
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Du kan foregive at være vand og slukke branden. Spørg hvilken del af brandtrekanten ville blive fjernet, hvis du dækkede 
den (et låg på en pande ville fjerne ilten). Bed eleverne om at bøje iltfligen tilbage for at illustrere, at ilten fjernes. Spørg 
hvilken del af brandtrekanten ville blive fjernet, hvis du fjernede træet fra et lejrbål (at fjerne træet ville fjerne brændstoffet)
Bed eleverne om at bøje brændstoffligen tilbage for at illustrere, at brændstof fjernes.

Timon og Pumbas brætspil om brandsikkerhed
Lav kopier af brætspillet og laminer dem om ønsket. Bed elever spille spillet i par. Hvert par skal have en kopi af 
spillebrættet, to spillebrikker (såsom geobrikker) og en terning. Spilleanvisninger findes på spillebrættet.

Er det Safety Smart®?
Uddel kopier af det medfølgende arbejdsark. Spørg elever, hvad det betyder at være Safety Smart® mht. brand. Diskuter
hvert billede på siden og bed elever om at beslutte, om det er sikkerhedssmart eller ej. Bed dem om at forklare deres 
beslutninger. 

Kravl under røgen og kom ud
Spørg elever hvad “Kravl under røgen og kom ud” betyder. Sørg for, at de forstår, at røg fra en brand er giftig*, og at røg 
er lettere end luft og fylder et lokale oppe fra og ned, så hvis en brand starter, skal du kravle lavt langs gulvet, hvor luften 
er ren. Bed eleverne om at øve sig i at kravle på hænder og fødder for at komme ud af lokalet, mens de synger cha cha, 
ligesom Timon og Pumba gjorde det i programmet:

Spørg eleverne, hvad forskellen er på “Kravl under røgen og kom ud” og “Stop, drop og rul”. Sørg for, at de forstår, at 
“kravl under røgen og kom ud” er for at undslippe en brand, mens “Stop, drop og rul” er for at slukke en brand på dig selv.

*Du kan forklare ældre elever, hvorfor røg er gift. En enkelt forklaring er, at røg producerer en giftig gas kaldet kulilte. Du 
kan forklare, at kulilte ikke har farve eller lugt, så du kan ikke se, lugte eller smage den, og det er derfor endnu mere vigtigt,
at der er kuliltealarmer i alle hjem. Spørg eleverne, hvad de tror, at kuliltealarmer gør? Sørg for, at de forstår, at ligesom 
røgalarmer udsender en høj lyd, når der er røg i et lokale, så udsender kuliltealarmer en høj lyd, når der er kulilte i et lokale.

Brand!
Bed elever om at bruge kopier af det udleverede arbejdsark til at identificere og skrive nødtelefonumre ned for forskellige 
lande rundt omkring i verden. Efter eleverne udfylder arbejdsarket, skal de sammenligne nødtelefonnumrene i de lande, 
som er fremhævet på kortet. Hvilke lande har de samme nødtelefonnumre? Led en diskussion om vigtigheden af kun at 
ringe til 1-1-2 i et nødstilfælde - aldrig for sjov. 

Kravl under røgen og kom ud, bliv ude.
Kravl under røgen og kom ud, bliv ude.
Røg højt, kravl lavt, vær forsigtig.
Kravl under røgen og kom ud, bliv ude.
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4. klasse: Du kan udvide denne aktivitet til at introducere ord for brand på forskellige sprog verden rundt. 
Forklar, at ligesom der er forskellige nødtelefonnumre i forskellige lande, er der også forskellige ord for 
brand på forskellige sprog. F.eks. er det spanske ord for brand fuego. Her er ord for brand i flere forskellige 
lande på kortet:
• Argentina (spansk): fuego, 
• Brasilien (portugisisk): fogo, 
• USA/England (engelsk): fire, 
• Tyskland (tysk): feuer 
• Sverige (svensk): eld

Safety Smart® tjekliste
Uddel kopier af Timon og Pumbas Safety Smart® tjekliste til udfyldelse af elever. Beløn eleverne med et 
certifikat, når de har udfyldt deres tjeklister.

Aktiviteter til at tage med hjem
Tre arbejdsark til at tage med hjem giver elever og deres familier mulighed for at illustrere og beskrive en 
brandsikkerhedsregel, lave en evakueringsplan for deres hjem i tilfælde af brand og skrive en påmindelse 
om at skifte batterierne i røgalarmer to gange om året. Lav kopier af de tre arbejdsark til at tage med hjem 
og bed eleverne om at lave aktiviteterne med deres familie

Sjove aktivitetssider
Der medfølger fire sjove aktivitetssider, inklusive Syng med sangen fra programmet


