
LÆRERVEJLEDNING
VILD MED SIKKERHED 
med Timon og Pumba

SAFETY SMART® - Pas på miljøet

Disney Educational Productions (800) 295-5010 (inden for Nordamerika)                  LÆRERVEJLEDNING SIDE 
www.DisneyEducation.com

1

INDLEDNING

Da Timon og Pumba opdager, at deres yndlingsferiested er blevet skadet af forurening, 
lærer de, hvordan de kan være Safety Smart® i forbindelse med miljøet. Elever i børne-
haveklasse til og med 3. klasse lærer sammen med Timon og Pumba, hvordan de kan 
sørge for, at land, vand og luft er rent og sikkert. Elever lærer vigtigheden af reducering, 
genbrug og genvinding såvel som metoder til at spare vand og energi.

Aktiviteterne og arbejdsarkene i lærervejledningen er baseret på miljøtemaerne og lek-
tionerne fra programmet. Tre arbejdsark er aktiviteter til at tage med hjem, som elev-
erne 
kan arbejde på sammen med deres familie. Mange af disse aktiviteter er blevet oversat 
til 15 sprog inkluderet på dvd’en. Find de 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.
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FORMÅL

Indholdet på dvd’en dækker følgende formål:
Eleverne vil forstå at:
• det at være grøn betyder at hjælpe miljøet - luft, vand og land.
• alt, hvad du smider ud, ender et sted, fx forurenes vand, når der smides affald i en kloak, da det leder til vandløb, 
  søer og hav. 
• mange ting kan genbruges, hvilket betyder, at de omdannes til anvendelige ting.
• vand er en naturressource, som vi ikke kan leve uden. Vi skal spare på vand og holde det rent. Vi kan reducere 
  vores vandforbrug ved at tage korte brusebade og slukke for hanen, mens vi børster tænder.
• brændstof er en naturressource, som vi skal spare på. Ved at spare på brændstof og energiforbrug reducerer vi 
  forurening. Vi kan spare på brændstof ved at gå, cykle, bruge samkørsel og tage offentlige transportmidler. Vi kan 
  spare energi ved at slukke for lyset, når vi forlader et lokale og erstatte almindelige pærer med sparepærer.
• hvis vi skader miljøet, skader vi de ting, som er afhængige af miljøet.
• vi kan genbruge ting i stedet for at smide dem ud.
• vi kan gøre noget hver dag for at vise, at vi er grønne, som fx at bruge en stofindkøbstaske og en vandflaske, som 
  kan fyldes igen og igen.

Aktiviteterne i denne lærervejledning dækker følgende formål:
Eleverne vil:
• 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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Ordliste

Spare/bevare: Beskytte naturressourcer ved ikke at drive rovdrift på dem. 

Miljø: Omgivelserne, som påvirker organismer, herunder luft, vand og land.

Naturressourcer: Materialer, der findes i naturen, og som er nyttige for mennesker, såsom 
luft, vand, jord og mineraler.

Forurening: Skadelige stoffer, som skaber et sundhedsfarligt miljø. 

Genvinde: At omdanne noget, som ellers vil blive til affald, til noget nyttigt.

Reducere: At reducere mængden af noget, såsom at bruge mindre brændstof og producere 
mindre affald.

Genbruge: At forlænge levetiden af noget ved at bruge det igen i stedet for at smide det ud.

Spørgsmål inden visning af dvd
1. Hvad er miljøet?
2. Hvad er en naturressource?
3. Hvad er forurening?
4. Hvorfor er det vigtigt at beskytte miljøet og jordens naturressourcer?

Spørgsmål efter visning af dvd
1. Hvad skete der med Timon og Pumbas yndlingsferiested?
2. Hvad kan Timon og Pumba gøre for at beskytte deres yndlingsferiested?
3. Hvordan kan man reducere affald?
4. Hvad betyder det at “spare/bevare”? Hvorfor er det vigtigt at spare på vand og energi?
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Timon og Pumbas miljøvenlige ord 
Bed eleverne om at gøre sætningerne på det udleverede arbejdsark færdige ved at bruge de 
miljøvenlige ord, de har lært i programmet.

Kloakskilte
Nogle kloakker er markeret med skilte såsom følgende:

Skriv dette skilt på tavlen og forklar, at skilte som dette findes ved visse kloakker. Spørg eleverne, 
hvad de tror, at skiltet betyder. Sørg for, at eleverne forstår at smide affald i en kloak forurener floder, 
søer, vandløb og hav. Som Timon og Pumba sagde i programmet “Alt, hvad du smider ud, ender et 
sted”.

Bed eleverne om at lave deres egne skilte til at hænge op på skolen, som advarer om faren for for-
urening via kloakker. Bed dem om at inkludere et kort budskab og en tegning, som illustrerer, hvad 
budskabet betyder.

Opfordr eleverne til at finde på fikse rim til deres plakater, som fx:
• Tøm ej din spand, så den skader en and.
• Hældes der af fri lyst, når affaldet fra kyst til kyst.
• Tag dit affald med, og gør jorden et renere sted.
• Affald i vandet ender i sandet.

Er det Safety Smart®?
Uddel kopier af de udleverede arbejdsark. Spørg eleverne, 
hvad det betyder at være Safety Smart® i forbindelse med miljøet. 
Diskuter alle billederne på siden, og bed eleverne om at beslutte, om hvert 
af dem er Safety Smart® eller ej. Bed dem om at forklare deres beslutninger.

Fastlæg en regel for hver situation. For eksempel kunne reglen for den første situation være 
“Intet affald på jorden”.

Lad os køre med Pumba!
Spørg eleverne, hvorfor det er vigtigt at spare energi. Bed dem om at lave en plakat, som viser tre 
forskellige måder til at spare energi. Fx kan eleverne tegne et billede af folk, som kører sammen 
(også kaldet “at køre med Pumba”). Hæng plakaterne op på en væg i klasselokalet eller på gangen

Sådan hjælper man andre med at være Safety Smart®
Bed eleverne om at bruge kopier af det medfølgende arbejdsark til at beskrive, hvad de ville gøre for 
at hjælpe andre med at være Safety Smart® i forbindelse med miljøet. 

Anbefalede aktiviteter til klasseværelset

Ikke til affald, fører til vandløb
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Genbrug det!
Del eleverne op i hold, og giv hvert hold en kopi af arbejdsarket 
Genbrug det! Bed hver gruppe om at samarbejde for at brainstorme 
tre måder til at genbruge hver ting på siden. Grupperne skal fortælle 
klassen om deres idéer.

Sorter det!
Skriv “genbrug”, “giv væk” eller “lav til kompost” på tavlen. Spørg eleverne, hvilke slags ting der kan 
genbruges (papir, plastik, aluminium og glas), og hvad der kan gives væk (gammelt tøj, legetøj, bøger, 
etc.). Spørg, hvilke ting der kan laves til kompost. Hvis eleverne ikke ved, hvad kompost er, skal du 
forklare, at det er naturens måde at genbruge på - insekter og orme omdanner gamle blade og madrester 
til rig jord, som hjælper planter til at gro. Giv eleverne et eksempel på en madrest, såsom den grønne top 
af en gulerod. Du kan også læse Kompost! af Linda Glaser.

Uddel kopier af arbejdsarket Sorter det! og bed eleverne om at klippe tingene nederst på siden ud. Bed 
eleverne om at sortere tingene i de korrekte spande øverst på siden. (Bemærk: Nogle ting kan anbringes 
i mere end én kategori. Du kan fx sende et blad eller avis til genbrug eller give dem væk til en anden 
person).

Safety Smart®-tjekliste
Uddel kopier af Timon og Pumbas Safety 
Smart®-tjekliste til udfyldelse af elever. 
Forklar, at de kan aflevere deres udfyldte 
tjeklister og få et bevis på fuldførelse.

Alle jer, som er vilde med sikkerhed, lad os nyde livet, yeah! 
Lad os slukke lysene og se, hvordan verden ser ud. 
Brug dine poter, ben eller fødder i stedet for din bil. Yeah! 
Og jeg fortæller dig, vi sparer energi. 
Reducer, hej, genvind, ho, genbrug, genbrug! 
Kom og vær med i vores halløj. Jeg taler til dig! 
Fyld op, ja, forny, juhu, husk. Jeg er med! 
Det tager kun et minut eller to. Slet ikke lang tid. 
Erstat, hej, forfrisk, ho, fyld op igen! Du ved det.
Prøv det bare og se, hvad vi mener. Lad os have det sjovt! 
Reducer, forfrisk, fyld på, forny, erstat, genbrug, aflever, 
gennemgå!  Genbrug, påmind, hav det sjovt! Vær flink! 
Bliv grøn (la la la la la la), grøn (cha cha cha cha cha cha), 
grøn! Det er, hvad jeg kalder at være grøn!

Syng med Timon og Pumba
Reducer, hej, genvind, ho, genbrug, genbrug
Venner, det er helt op til jer
Det er op til jer
Fyld igen, ja, forny, fint, husk, husk
Der er så meget, folk kan gøre!
Det er Safety Smart.
Erstat, hej, forfrisk, ho, fyld op igen
En gang til!
Vær med, hvor det sker
Bare lyt til rumbarytmen og som Timon og Pumba
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Sikkerhedsvæg
Bed eleverne om at lave og præsentere en plakat, som viser tre måder at være sikker på i og uden for vandet. 
Eleverne kan f.eks. tegne en tegning med svømmekammerater med underteksten “Svøm med en ven”. Når de 
præsenterer deres plakat, skal du bede eleverne om at beskrive deres plakat for klassen. Hæng plakaterne på 
en væg i klasseværelset eller på gangen.

Ny solcreme på gaden
Del eleverne ind i grupper, og giv hver gruppe en kopi af det medfølgende arbejdsark. Bed hver gruppe arbejde 
sammen om at designe en reklame for en ny solcreme. Bed derefter grupperne om at vise klassen deres reklame. 
Hvilke reklamer er mest overbevisende? Hvad gør dem effektive?

Sådan hjælper man andre med at være Safety Smart®
Bed eleverne om at bruge kopier af det medfølgende arbejdsark til at beskrive, hvad de ville gøre for at hjælpe 
andre med at være Safety Smart® i vandet.

Safety Smart®-tjekliste
Uddel kopier af Timon og Pumbas Safety Smart®-tjekliste til udfyldelse af elever. Forklar, at de kan aflevere deres 
udfyldte tjeklister og få et bevis på fuldførelse.

Aktiviteter til at tage med hjem
Lav kopier af de tre arbejdsark til at tage med hjem, og bed eleverne om at lave aktiviteterne med deres familie.

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


