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Er det sikkert?
Kig nøje på hvert billede. Hvad sker der? Er det Safety Smart®? Hvis ja, sæt flueben i rubrikken 
“Er det sikkert?”.
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Vejledning:
Husk de ting, du fandt i dit hjem i går aftes. Angiv og kig nøje på hver ting. For hver 
ting tænk nøje over, hvad du har lært om sikkerhed i dag fra Timon og Pumba. Ud 
fra det, du har lært, skal du sætte flueben ved de ting, som du nu ved er Safety Smart! 
Få en voksen til at hjælpe dig med at fortælle hvorfor det er sikkerhedssmart i den sidste 
kolonne, og match derefter resultaterne til Safety Smart-forudsigelserne, som du kom frem 
til i går aftes.

Safety Smart®-beslutninger:
Hjemme med Timon og Pumba
Se dig omkring og gør brug af det, du ved om at 
tage Safety Smart-beslutninger rundt omkring i 
hjemmet!
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Planlægningsskema:
Sådan hjælper du andre med at forblive sikre og i god behold

Planlæg, hvordan du kan vise andre, hvorfor sikkerhed er vigtigt, og hvordan de kan være Safety 
Smart® ligesom dig! Sørg for at udfylde alle boksene nedenfor.

Hvem vil vi hjælpe med at være sikre?

Hvordan vil vi vise dem det?

Hvilken (hvilke) slags arrangementer kan vi planlægge?

Hvilken (hvilke) slags materialer kan vi bruge?
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Sørger jeg for, at jeg ...                                                          JA!

Ikke bruger flossede ledninger?

Ikke sætter for mange ledninger i én kontakt?

Kun laver mad under opsyn af en voksen?

Holder varmeapparater mindst én meter væk fra 
andre genstande?

Aldrig dækker elektriske apparater?

Har en evakueringsplan?

Kender mit navn, adresse og telefonnummer?

Ved, hvordan jeg skal ringe til 1-1-2 i en nødsituation?

Timon and Pumbas
Safety Smart®-tjekliste

Nu hvor du ved, hvad du skal kigge efter, er du så Saftety Smart der hjemme?

Vejledning:
Tænk over, hvad du har lært om sikkerhed fra Timon og Pumba. Tjek Safety Smart-
reglerne, som du følger der hjemme sammen med din mor eller far. Kom tilbage 
med skemaet i morgen for at få dit certifikat!
                                                 

                                  SAFETY SMART i hjemme!


