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OVERSIGT OVER HISTORIEN
Timon og Pumba forbereder sig på uddelingen af prisen for ærlighed,
ærlig- & reelprisen. Modtageren af prisen er Hilda flodhest, men Timon
mener, at han burde have vundet prisen. Timon er trods alt en stor
personlighed!  Pumba forklarer tålmodigt, at prisen er for en anden type
"personlighed", ikke en, der optræder på film – den henviser til en
persons gode karakteregenskaber: En person med en god personlighed
er ærlig, ansvarlig og tænker på andre. Pumba påpeger, at en måde at
vise gode karakteregenskaber på er at udføre sin del af arbejdet som for
eksempel at hjælpe med at forberede prisuddelingen. Timon vil hellere
tage æren for at hjælpe i stedet for rent faktisk at udføre arbejdet! Pumba påpeger, at det ikke er ærligt at tage æren for en andens
arbejde; faktisk er det ligesom at stjæle – og det er forkert at stjæle! Derefter drøfter Timon og Pumba begrebet venlighed. De
drøfter, hvad det vil sige at være hjælpsom, at sætte en stopper for mobning og tyranni og at opmuntre andre med positive
budskaber. Grundlaget for god karakteradfærd er især i forbindelse med venlighed at behandle andre, som man selv gerne vil
behandles. Dette er ordsprogets "gyldne regel". Til sidst taler Timon og Pumba om ansvarlighed, især når det handler om at sige
sandheden. Pumba roser Timon, da Timon indrømmer, at han havde tabt en guava-frugt, at det var ham, der havde griset og
derefter gjorde det rent igen! Pumba minder Timon om, hvor vigtigt (og modigt) det er at indrømme, at man har gjort noget
forkert. Mens Timon og Pumba afslutter deres forberedelser til prisuddelingen, går det op for dem, at den største belønning for
gode karakteregenskaber er den stolthed, man føler, når man tager de rigtige valg og opfører sig pænt. De tager ind til byen for at
hente de sidste forsyninger, og der støder de på nogle udfordringer for deres gode karakteregenskaber, herunder at downloade
musik ulovligt og købe stjålne varer eller kopivarer (forfalskede varer). Vennerne træffer de rigtige valg i byen og slutter af med en
sjov sang om gode karakteregenskaber.

SPØRGSMÅL TIL GENNEMGANG:
1. Somme tider siger de voksne, at en person "har gode karakteregenskaber". Hvad tror du, det betyder? Hvordan tror du, en
person med gode karakteregenskaber opfører sig? 

2. Hvad betyder det at være ærlig? Kan du give et eksempel på noget, du gjorde, som var ærligt?

3. Har nogen været venlig over for dig for nylig? På hvilken måde? Hvordan fik det dig til at føle? Var du venlig over for en anden?
Hvordan?

4. Har nogen nogensinde sagt til dig, at du skal "tage ansvar?" Hvordan tror du, du kan gøre det? 

5. Ved du, hvad "forfalsket" eller "kopivare" betyder?

SPØRGSMÅL EFTER GENNEMGANG:
1. Hvad lærte Timon om at være ærlig?

2. Hvad forestiller du dig, at Hilda flodhest har gjort for at vinde prisen?

3. Har du nogensinde været bange for at indrømme, at du havde ødelagt noget, griset eller gjort noget forkert? Hvorfor?

4. Hvad er den "gyldne regel". Hvordan kunne du bruge den?

5. Kan det at snyde i en prøve være at stjæle? Hvordan? Er det at downloade musik at stjæle?

6. Hvordan kan det at have en god karakter gøre dit liv bedre?

7. Hvordan ville verden forandre sig, hvis alle optrådte med ærlighed, venlighed og ansvarlighed?

8. Hvad kunne der ske, hvis du købte noget forfalsket som f.eks. legetøj, en brødrister eller en dvd?
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Timon og Pumbas tips til gode
karakteregenskaber

Timon og Pumba ved, hvad det vil sige at have gode karakteregenskaber. Tegn en cirkel rundt om de
bedste svar.

1. Tre vigtige og gode karakteregenskaber er:

a. at ønske at vinde priser, at ødelægge ting og købe gaver.

b. ærlighed, venlighed og ansvarlighed.

c. at lyve, tage æren for en andens arbejde, at være ond over for vennerne.

d. alle de ovennævnte. 

2. Et eksempel på ærlighed er:

a. at finde noget, der ikke tilhører dig, og give det tilbage til den person, der ejer det. 

b. at sige noget ondt til en ven.

c. ikke at indrømme, når du har uret.

d. alle de ovennævnte.

3. Et eksempel på venlighed er:

a. at vinde en pris.

b. selv at lave sine lektier.

c. at sætte en stopper for mobning.

d. alle de ovennævnte.

4. Et eksempel på ansvarlighed er:

a. at spørge en ny elev, om I skal spise frokost sammen.

b. at være utålmodig over for et mindre barn.

c. at udføre sine pligter.

d. alle de ovennævnte.

5. At købe noget, der kan være forfalsket eller stjålet, er et dårligt valg, fordi:

a. det er ikke ansvarligt.

b. det er ikke ærligt.

c. det er ikke venligt.

d. alle de ovennævnte.

6. Afslut sætningen: At have gode karakteregenskaber betyder at behandle andre:

a. som de behandler dig.

b. som du har lyst til.

c. som du gerne selv vil behandles.

d. alle de ovennævnte.
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Safety Smart®? JA               NEJ Safety Smart®? JA               NEJ

Er det Safety Smart®? 

Kan du finde en person med gode karakteregenskaber? Hvad sker der på hvert billede? Tegn en cirkel omkring “Ja”, hvis
billedet er Safety Smart®, eller omkring “Nej”, hvis billedet ikke er Safety Smart®. Brug derefter linjerne til at skrive en
sætning om, hvad der sker på hvert billede. 

Safety Smart®? JA               NEJ Safety Smart®? JA               NEJ

Safety Smart®? JA               NEJSafety Smart®? JA               NEJ
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Safety Smart®-huskeliste over
gode karakteregenskaber til

hjemmearbejde

Hvad har du lært om at bruge Safety Smart®-adfærdsmønstre for gode
karakteregenskaber? I den første kolonne, skal du skrive dine initialer ud for hvert af de
Safety Smart® -adfærdsmønstre for gode karakteregenskaber, som du har fuldført. Få
derefter en voksen til at skrive sine initialer i anden kolonne. Udfyld denne huskeliste

for at få dit Safety Smart®-certifikat!
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Elevs
Initialer

Den voksnes
Initialer

Jeg har udført mine pligter

Jeg har hjulpet en anden, der havde brug for
hjælp

Jeg har sagt noget pænt til en anden

Jeg har sagt sandheden

Jeg har udført mit eget arbejde

Jeg har indrømmetder, når noget var min fejl

Jeg har ryddede ryddet op efter mig selv

Hjemmearbejde  
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Hvad gør du? (Safety Smart®-spil)

StartStart

1. Hvad gør du?- Klip brætspillet og Hvad
gør du?- kortene med Sspørgsmålene
ud.

2. Tape de to stykker af brætspillet
sammen. Brug brikker eller farvede
dele fra andre spil til spillebrikker. Du
skal også bruge en terning til at slå
med.

3. Stil spillebrikkerne ved START og
anbring kortene med spørgsmål i en
stak (med forsiden nedad). Få den
første spiller til at trække et kort og
læse spørgsmålet op. Hvis spilleren
ikke kan svare på spørgsmålet, mister
han/hun sin tur, og kortet lægges ned i
bunden af stakken. Hvis spilleren
svarer rigtigt på spørgsmålet, skal
han/hun kaste terningen og flytte det
viste antal felter. 

4. Den første spiller, som når til SLUT,
vinder spillet!
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Hvad gør du? (Safety Smart®-spil)

SLUT!SLUT!



Din ven/veninde faldt ned 
fra en vippe i parken, men 

du har det sjovt på en 
gynge. Hvad gør du? 

Du købte et æble, og
ekspedienten gav dig for
mange penge tilbage. 

Hvad gør du?

Nogen skubbede til en dreng,
der gik og bar på en bunke
bøger. Bøgerne ligger over
det hele, og folk griner ad

ham. Hvad gør du?

Der må ikke spises i
klasseværelset. Du har bare
en lille smule tilbage af din
madpakke, og du ved, at du

ikke griser med det. 
Hvad gør du?

Dine venner vil have dig til 
at anbringe svarene på
prøven, hvor de kan se 
dem. Hvad gør du?

Der er en ny elev i klassen,
som sidder helt alene i
spisefrikvarteret. Hvad 

gør du?

Du er meget tørstig. Der er kø
ved drikkevandshanen.  

Hvad gør du?

Du har fundet noget legetøj
på skolens legeplads. Du ved
ikke præcist, hvis det er. Hvad

gør du med det?

Du skal til sportstræning, men
din mor er forsinket til at køre
dig. Hvad siger du til hende?

Frikvarteret er forbi. Der
ligger sjippetov og bolde på
legepladsen, men du har ikke

leget med dem. Går du
tilbage til klasseværelset, eller
hjælper du med at rydde op?

Læreren finder et nyt spil i
klasseværelset. Du ville

ønske, det var dit. Læreren
spørger, hvis det er, og ingen

svarer. Hvad gør du?

En anden elev har svært 
ved at ramme bolden i
gymnastiktimen. Hvad 

gør du?

En hel masse børn venter på
at prøve gyngerne. Du sidder i
en af gyngerne. Hvad gør du?

Du forsømte en dag i skolen,
og din fysikgruppe afsluttede
projektet uden dig. Det ser

fantastisk godt ud. Hvad siger
du til læreren?

Dine forældre er meget
trætte, og din lillebror lod sit
legetøj ligge over hele gulvet.

Hvad gør du?

To af dine venner/veninder er
uenige om en populær

fjernsynsudsendelse. Den ene
elsker den, og den anden kan
slet ikke lide den. Hvad siger

du til dem?

Du havde planer om at gå ned i
parken sammen med en
ven/veninde. En anden

ven/veninde ringer og inviterer
dig i biografen til en film, som du
rigtig gerne vil se. Hvad gør du?

Din lærer bærer to tunge
tasker med sportsudstyr til

gymnastiktimen. Hvad 
gør du?
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Kort til brætspil

Ansvarlighed Ærlighed Venlighed



Kan bruges sammen med Avery-etiketter nr. 22807, 22817 og/eller 22825
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ÆRLIG ÆRLIG ÆRLIG

ÆRLIG ÆRLIG ÆRLIG

ÆRLIG ÆRLIG ÆRLIG

ÆRLIG ÆRLIG ÆRLIG

Beløn dine elever for at udvise gode karakteregenskaber! Print disse klistermærker på selvklæbende papir og tildel klistermærkerne til
elever, der udviser ærlighed, venlighed og ansvarlighed.

Klistermærker med gode karakteregenskaber



Kan bruges sammen med Avery-etiketter nr. 22807, 22817 og/eller 22825
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VENLIG VENLIG VENLIG

VENLIG VENLIG VENLIG

VENLIG VENLIG VENLIG

VENLIG VENLIG VENLIG

Klistermærker med gode karakteregenskaber
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ANSVARLIG ANSVARLIG ANSVARLIG

ANSVARLIG ANSVARLIG ANSVARLIG

ANSVARLIG ANSVARLIG ANSVARLIG

ANSVARLIG ANSVARLIG ANSVARLIG

Klistermærker med gode karakteregenskaber
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Pris for gode karakteregenskaber

Jeg nominerer

_______________________________________________

til

Ærlig- & Venlighedsprisen

_______________________________________ 
(Venlighed/Ansvarlighed/Ærlighed)

Pris

Fordi

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Og det fik mig til at føle

_____________________________________________



O R H S E R G A V C E

K L J Y V E N L I G L

R G Æ O C O S I O X P

H A L N A A S S W T R

O V P L Æ N L I H E I

O M S O R G S F U L D

E I O C L R O N L C A

S L M D I F E R P I O

V D N T G I V E N D E

T A N S V A R L I G P

R E S P O N S I B L E

S A N D F Æ R D I G M
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Hjemmearbejde: 

Søgning efter ord for gode
karakteregenskaber

Find og tegn en cirkel om alle ord, der vedrører gode karakteregenskaber. Brug derefter hvert ord i en sætning.

Ord

OMSORGSFULD      GAVMILD      GIVENDE      HJÆLPSOM      ÆRLIG      VENLIG      ANSVARLIG      SANDFÆRDIG

Brug hvert ord i en sætning...

1. _______________________________________________________________________________________________.

2. _______________________________________________________________________________________________.

3. _______________________________________________________________________________________________.

4. _______________________________________________________________________________________________.

5. _______________________________________________________________________________________________.

6. _______________________________________________________________________________________________.

7. _______________________________________________________________________________________________.

8. _______________________________________________________________________________________________.
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Syng sammen med Timon og Pumbaa

ÆRLIG OG VENLIG!
JA, JA, JA!
ÆRLIG OG VENLIG!
JA, JA, JA!

NÅR DET HANDLER OM AT VÆRE SMART MED,
HVORDAN DU HANDLER OG FØLER,
SKAL DU VÆRE ÆRLIG OG VENLIG.

HVIS DU ARBEJDER I EN GRUPPE,
GØR DU DIN DEL.
(GØR DIN DEL! GØR DIN DEL!)

TAG IKKE ÆREN FOR ANDRES ARBEJDE,
FOR DET ER IKKE FAIR.
(DET ER IKKE FAIR! DET ER IKKE FAIR!)
HVIS NOGEN BETYDER ALT FOR DIG,
SÅ HUSK AT VISE, DU OGSÅ TÆNKER PÅ, 
HVAD DEN ANDEN FØLER.

DU SKAL GØRE EN FORSKEL, MIN VEN.
PRØV OG HØR:
DU SKAL VÆRE ÆRLIG OG VENLIG.

TAG ET TIP FRA TIMON OG MIG.
(TIMON OG MIG.)
HEJ, TIMON, DET ER MIG!

GJORDE DU NOGET FORKERT,
SÅ TAG ASNVAR.
(ANSVAR! ANSVAR!)

DER ER INGEN BEDRE FØLELSE
END DEN FØLELSE, DU FÅR, VED AT GØRE NOGET GODT.
AT VÆRE OND ER DÅRLIG OPFØRSEL, SOM DU SKAL

DROPPE.
OG I STEDET VÆRE ÆRLIG OG VENLIG.

ÆRLIG OG VENLIG.
KAN JEG HJÆLPE DIG MED DET?
ÆRLIG OG VENLIG.
UPS, DET VAR MIG!
ÆRLIG OG VENLIG.
DU GJORDE DET GODT!
JA, JA, JA, JA, JA.

NU ER DU I HVERT FALD "SAFETY SMART"
OG DU VED HVORDAN.
(HVORDAN DU SKAL VÆRE! HVORDAN DU SKAL VÆRE!)

DU SKAL SE, ALT ENDER
GODT.
(GODT! GODT!)

BRUG ET ØJEBLIK, OG TÆNK OVER DET.
VENLIGHED GÅR LÆNGERE, END DU TROEDE.
PRØV SELV OG SE DEN STORE VIRKNING,
OG VÆR ÆRLIG OG VENLIG.
OH YEAH!
JEG SAGDE, ÆRLIG OG VENLIG
DET ER RIGTIGT!
ÆRLIG! ÆRLIG? ÆRLIG!
ÆRLIG OG VENLIG!
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Teatermasker med gode karakteregenskaber

Sådan laver du din maske: 

1. Klip langs linjerne.

2. Tape billedet på en ispind, en ikke-skarp blyant eller en pensel. Blyanten skal tapes i nærheden af cirklen på siden.
Nu har du en håndholdt maske.

3. ELLER: Du kan også tage masken på ansigtet. Træk forsigtigt et stykke tyndt bånd gennem hullerne, og bind
masken og tag den derefter på.

4. For at få en kraftigere maske, kan du også lime papiret på en papirtallerken og derefter klippe masken til.

5. Så er du klar til at bruge din fantasi og udbrede Safety Smart®-budskabet om gode karakteregenskaber!

© Disney
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Teatermaske med gode karakteregenskaber

©
 D
isney
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Gode karakteregenskaber på farvelægningsside

Farvelæg Timon og Pumba. På skrivepladen kan du tegne noget venligt, ansvarligt eller ærligt.

© Disney

Alle tiders, det viser 
virkelig gode

karakteregenskaber!
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Timon og Pumbas facitliste
til tips til gode karakteregenskaber

1. Tre vigtige og gode karakteregenskaber er:

b. ærlighed, venlighed og ansvarlighed.

2. Et eksempel på ærlighed er:

a. at finde noget, der ikke tilhører dig, og give det tilbage til den person, der ejer det. 

3. Et eksempel på venlighed er:

c. at sætte en stopper for mobning.

4. Et eksempel på ansvarlighed er:

c. at udføre sine pligter.

5. At købe noget, der kan være forfalsket eller stjålet, er et dårligt valg, fordi:

d. alle de ovennævnte.

6. Afslut sætningen: At have gode karakteregenskaber betyder at behandle andre:

c. som du gerne selv vil behandles.
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Safety Smart®? JA               NEJ

Han sælger kopiprodukter.

Safety Smart®? JA               NEJ

Timon er ansvarlig/hjælpsom.

Er det Safety Smart®?
Facitliste

Safety Smart®? JA               NEJ

De er ikke hjælpsomme/ansvarlige/venlige

Safety Smart®? JA               NEJ

Han er ansvarlig.

Safety Smart®? JA               NEJ

De er ikke venlige.

Safety Smart®? JA               NEJ

Han er ærlig.
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K L J Y V E N L I G L

R G Æ O C O S I O X P

H A L N A A S S W T R

O V P L Æ N L I H E I

O M S O R G S F U L D

E I O C L R O N L C A

S L M D I F E R P I O

V D N T G I V E N D E

T A N S V A R L I G P

R E S P O N S I B L E

S A N D F Æ R D I G M
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Facitliste til søgning efter ord for gode
karakteregenskaber 

OMSORGSFULD GAVMILD GIVENDE HJÆLPSOM

ÆRLIG VENLIG ANSVARLIG SANDFÆRDIG


