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Aktiviteter er oversat til:

dansk
fransk
tysk
hindi
italiensk
japansk

kannada
koreansk
marathi
portugisisk
forenklet kinesisk
spansk, Latinamerika

spansk, Spanien
tamilsk
traditionelt kinesisk
vietnamesisk

Safety Smart® Safety Smart® er et initiativ, som 
har til formål at øge bevidstheden omkring og 
forståelsen af sikkerhed hos børn i alderen 4-10 
år. Dette omfatter, hvordan de skal begå sig i 
deres omgivelser så sikkert som muligt - gennem 
bevidste handlinger, ikke bare held. Til det formål
laver UL offentligt oplysningsmateriale til multime-
dier, arrangerer besøg af Safety Smart-ambassa-
dører, så børnene kan lære af professionelle 
sikkerhedseksperter, er værter ved udflugter til 
deres laboratorier, hvor eleverne ser sikkerheds-
teknikere på arbejde, og deltager i egne sikser-
hedseksperimenter. De tager regelmæssigt 
offentligt stilling til nyopståede sikkerhedsproble-
mer, især i forbindelse med produkter, som udgør 
en sikkerhedsrisiko for forbrugere, og støtter 
udviklingen af deres undervisningsprogrammer 
i sikkerhed for børn og unge. Gennem denne 
indsats udvikler Safety Smart børns bevidsthed 
omkring sikkerhed. De giver børn mulighed for 
at lære og øve sig i sikker adfærd, og hjælper 
børn med at foretage mere kvalificerede valg i 
forbindelse med sikkerhed nu og i fremtiden.
Gør dit! Vær Safety Smart®! 

Interpol er den største internationale politi-organi-
sation i verden. Interpols rolle er at fremme et o-
perativt samarbejde mellem de retshåndhævende
 myndigheder i de 190 del-tagende lande med 
henblik på bekæmpelse af organiseret kriminali-
tet. Formålet med samarbejdet er at hjælpe 
politiet i hele verden med at styrke indsatsen 
overfor den grænseoverskridende, internationale, 
organiserede kriminalitet i det 21. århundrede 
med højteknologisk infrastruktur og operationel 
support. Vores tjenester omfatter målrettet 
uddannelse, ekspertstøtte til efterforskning, 
specialiserede databaser og sikre politikommuni-
kationskanaler.

Ud over politisamarbejde arbejder INTERPOL 
på at skabe opmærksomhed på kriminalitets-
forebyggelse. Gennem uddannelse opfordrer 
INTERPOL eleverne til at tænke over, hvordan 
nutidens globale udfordringer er uløseligt knyttet 
til kriminalitet, og giver eleverne den nødvendige 
viden til at genkende farlige eller
ulovlige situationer og træffe passende beslut-
ninger, hvis og når de bliver konfronteret med 
sådanne situationer.
Gør verden til et sikrere sted
www.interpol.int

INDLEDNING

Elever i børnehaveklassen til og med 3. klasse lærer 
sammen med Timon og Pumba, hvordan man udviser 
god opførsel, som fx ærlighed, venlighed og at tage ansvar 
for sine egne handlinger. Eftersom personlig integritet og 
positive adfærdsmønstre gør vores verden til et bedre 
og sikrere sted at leve, er forståelsen for god opførsel en 
vigtig del af Safety Smart®-initiativet.

Klasseaktiviteterne og opgavearkene i denne lærervej-
ledning er baseret på lektioner fra programmet. Der er 
tre opgaveark med aktiviteter til at tage med hjem, som 
eleverne kan arbejde på sammen med deres familie.
Der er også flere sjove aktivitetssider. Mange af disse 
aktiviteter er blevet oversat til andre sprog, der også 
findes på dvd’en. Find de oversatte aktiviteter ved at:
1. Sætte dvd’en i din computers dvd-drev.
2. Macintosh-brugere skal dobbeltklikke på dvd-ikonet på 
    skrivebordet.
3. Pc-brugere skal højreklikke på dvd-ikonet og vælge Åbn.
4. Åbn mappen ROM.
5. Klikke på filen Index.html. 
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FORMÅL
Dvd’en introducerer eleverne til følgende oplysninger om god opførsel:

• De tre væsentligste personligheds-/karaktertræk der bidrager til sikkerhed og trivsel i fællesskaber: 
ærlighed, venlighed og ansvarlighed. Disse træk indebærer at være sød mod andre, ikke at tage æren 
for andres arbejde, at gøre en fair del af arbejdet, når man arbejder i grupper, rydde op efter sig selv, 
indrømme når man har begået en fejl, deltage i frivilligt arbejde i skolen og samfundet, ikke tage ting der 
tilhører andre, og ikke købe ting der kan være falske eller stjålne. Ved at øve disse adfærdsmønstre får 
eleverne mulighed for at forbedre deres liv og livet for andre mennesker - og forhåbentlig gøre verden til 
et bedre sted!

Aktiviteterne i denne lærervejledning vil lære eleverne følgende: 

• lære, hvordan man identificerer de tre nøgleegenskaber, der udgør god opførsel: ærlighed, venlighed og 
   ansvarlighed
• kunne give konkrete eksempler på mange positive adfærdsmønstre, der passer til de tre forskellige 
  egenskaber, og give konkrete eksempler på disse adfærdsmønstre i deres eget liv
• genskabe og forestille sig positive adfærdsmønstre i hjemmet og i skolen
• finde eksempler på mennesker, der udviser god opførsel på billeder, illustrationer og andre medier
• bruge ord der er forbundet med god opførsel
• personligt at udføre og dokumentere en venlig handling
• opleve at det at give til andre, får giveren til at føle sig godt tilpas
• bruge kreative værktøjer til at udvise god opførsel, herunder illustrationer, rollespil og sang
• identificere specifikke positive personlighedstræk hos mennesker de kender
• kunne forklare, hvordan den enkeltes gode opførsel kan gøre en forskel i hele verden
• positiv styrke venlighed og god opførsel med belønningsaktiviteterne og en UL-sponsoreret klasse-
  konkurrence “Vores klasse er ærlig og oprigtig”.

* HAR KLASSEN KUN ÉN TIME TIL RÅDIGHED? ELLER ØNSKER I AT INTEGRERE DE TRE AD-
FÆRDSMØNSTRE I ANDRE FAGOMRÅDER? GÅ TIL SIDE 11 I DENNE VEJLEDNING, OG LÆS 
VEJLEDNINGEN HURTIG START.
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Sjove aktivitetssider
Der findes 13 aktivitetssider, herunder teksten til sangen fra videoen, så eleverne kan synge med.

Undersøgelser har vist, at musik øger indlæringsevnen, da musik virker som husketeknik, der hjælper 
eleverne med at huske ting. En rytme og melodi giver den strukturelle støtte til at lære og huske nye oplys-
ninger. En undersøgelse har vist, at børn i indskolingen forbedrer deres testresultater og engagement, når 
de bliver præsenteret for faktuelle oplysninger til velkendte melodier. I en anden undersøgelse opdagede 
forskerne, at huskeevnen øges yderligere, hvis musikken ledsages af billedmateriale.

Da velkendte sange, som fx alfabetsangen, kan bruges som hukommelsesværktøjer til mindre børn, er 
det en god idé at lade eleverne synge den sjove sang flere gange og måske opfriske sangen hver uge, så 
eleverne bliver fortrolige med melodi og tekst. Da billedmateriale styrker indlæringen, er det en god idé at 
afspille den sidste sang og dansescenen flere gange for at øge elevernes indlæring af dvd’ens eksempler 
på god opførsel.

Hjemmeaktiviteter
Inspirér dine elever til at være ambassadører for god opførsel, og opfordr dem til at fortælle om det, de har 
lært, derhjemme! Tag kopier af Safety Smart®-tjeklisten Søgning efter ord for god
opførsel og de øvrige opgaveark til at tage med hjem, og få eleverne til at lave aktiviteterne sammen med 
deres familie.
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OVERSIGT OVER HISTORIEN
Timon og Pumba forbereder sig på uddelingen af prisen for ærlighed og oprigtighed. 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 opførsel: En person med en 
god personlighed er ærlig, ansvarlig og tænker på andre. Pumba påpeger, at en måde at vise gode karak-
ter-egenskaber på er at udføre sin del af arbejdet, som for eksempel at hjælpe med at forberede prisuddel-
ingen. 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 hjælp-
som, 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 kommer til at sige sandheden. Pumba roser Timon, da Timon indrømmer, at han tabte 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 forbered-
elser til prisuddelingen, går det op for dem, at den største belønning for god opførsel 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 for-
syninger, og der støder de på nogle udfordringer for deres gode opførsel, 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 opførsel.

SPØRGSMÅL INDEN VISNING AF DVD’EN:
1. Somme tider siger de voksne, at en person “har gode opførsel”. Hvad tror du det betyder? Hvordan tror 
    du en person med gode opførsel 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 “være ansvarlig?” Hvordan tror du, du kan være det?
5. Ved du, hvad “forfalsket” eller “kopivare” betyder?

SPØRGSMÅL EFTER VISNING AF DVD’EN:
1. Hvad lærte Timon om at være ærlig?
2. Hvad tror du, 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 kan du bruge den?
5. Kan det at snyde i en prøve være det samme som at stjæle? Hvordan? Er det at downloade musik det 
    samme som at stjæle?
6. Hvordan kan det at have en god karakter gøre dit liv bedre?
7. Hvordan ville verden forandre sig, hvis alle var ærlige, venlige og ansvarlige?
8. Hvad kunne der ske, hvis du købte noget der var forfalsket som f.eks. legetøj, en brødrister eller en dvd?
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Anbefalede aktiviteter til klasseværelset

Timon og Pumbas tips til gode opførsel  
Denne test er velegnet til børn i 3. klasse og ældre og giver en enkel gennemgang af de vigtigste punkter 
på dvd’en. Kopiér Timon og Pumbas tips til god opførsel, og bed eleverne om at lave opgaverne i klassen 
eller hjemme. Læs evt. teksten højt for elever, der har svært ved at læse, og gennemgå svarene i klassen.

Er det Safety Smart®? 
Dette er en hurtig aktivitet der viser, hvor meget eleverne kan huske fra dvd’en. Mind eleverne om, at når 
mennesker udviser god opførsel, er det Safety Smart®, fordi det bidrager til at gøre vores verden til et 
sikrere og bedre sted at leve! På dette opgaveark foretager nogle af personerne nogle gode valg, andre 
gør ikke. Uddel kopier af opgavearket, og bed eleverne om at identificere, hvem der udviser god opførsel, 
og hvem der ikke gør, ved at tegne en cirkel om “Ja” eller “Nej”. Hvis eleverne kan, er der plads på linjerne 
til at beskrive, hvad der sker på hvert billede. Brug farverige illustrationer som udgangspunkt til en mere 
dybdegående diskussion. Bed eleverne om at give konkrete eksempler på hændelser, hvor de har været 
vidne til eller personligt oplevet adfærd (eller lignende adfærd), som vist på billederne.

Safety Smart®-tjekliste over god opførsel til hjemmearbejde 
Safety Smart®-tjeklisten over god opførsel til hjemmearbejde giver eleverne mulighed for at vise, hvad 
de har lært sammen med deres familie og fortsætte med at praktisere god opførsel uden for skolemiljøet. 
Listen indeholder syv råd til god opførsel, som eleverne skal udføre derhjemme, herunder pligter og 
indrømme, når noget var hans/hendes skyld. Gennemgå opførslerne på listen med eleverne, inden du 
giver dem opgaven med hjem. Disse adfærdsmønstre er lettere sagt end gjort, og det er en god idé at lade 
eleverne vide, at adfærdsmønstrene kræver en indsats! Del evt. Safety Smart-diplomet ud, når eleverne 
returnerer tjeklisten.

Hvad gør du? (Safety Smart®-spil)
Spillet har et klassisk brætspilsformat og er beregnet til 2-4 spillere. Spillet skal få eleverne til at overveje 
og diskutere, hvordan man udviser god opførsel i hverdagssituationer. Sådan spiller man Hvad gør du?
Brætspillet Hvad gør du? Spørgekort. Udskriv spillet og kortene på karton, så spillet kan genbruges, og så 
det er nemmere for små hænder at håndtere. Brug brikker eller
farvede dele fra andre spil til spillebrikker. Du skal også bruge en terning til at slå med. Hvis du beslutter 
at tage tid på svarene, skal du bruge et stopur. Spilleren, der når først til SLUT med mindst ét spørgekort i 
hver farve, har vundet. Spilleregler:

1. Sæt spillebrikkerne ved Start.
2. Sortér spørgekortene Hvad gør du? i tre bunker i farveorden. Bland de tre bunker, og læg dem med 
    teksten nedad.
3. Spillere skiftes til at kaste terningen og flytte det viste antal felter. Når man lander på et farvet felt skal  
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    spilleren trække et kort i samme farve som feltet. Spilleren læser spørgsmålet højt 
    og besvarer spørgsmålet med den rette gode opførsel (Ved tidtagning kan spilleren 
    have helt ned til 30 sekunder eller helt op til tre minutter til at besvare spørgsmålet.)
4. Hvis en spiller ikke kan komme på et passende svar, mister han eller hun kortet, der lægges tilbage 
    nederst i bunken.
5. Spilleren, der når først til SLUT med mindst ét kort i hver farve, har vundet!
 

En daglig dosis god opførsel 
En hurtig og sjov måde at opfriske de relevante eksempler på god opførsel. På tavlen tegnes tre kolonner, 
som derefter mærkes med: ærlighed, venlighed og ansvarlighed. Det er op til dig at beslutte, om eleverne 
skal deles op i grupper eller gennemføre opgaven enkeltvis. For at illustrere “En daglig dosis” skal eleverne
bruge internettet eller tilgængelige bøger og magasiner til at dele et citat, en artikel, et billede eller en illu-
stration med mennesker, som udviser god opførsel, der matcher én af de tre opførsler. Hvis citatet eller 
illustrationen kan kopieres, placeres det under den rette kolonne. For at opmuntre eleverne til at deltage i 
“En daglig dosis” kan du belønne dem med Safety First®-klistermærkerne med god opførsel i denne vej-
ledning. Eleverne kan sætte klistermærkerne på blusen og/eller placere dem med deres navn og eksempler 
på tavlen.

Ord på tavlen
Styrk elevernes gode opførsel med ord på tavlen. Lad eleverne brainstorme og lave lister med ord og 
udtryk, der er forbundet til god opførsel. Skriv ordene ned og sæt sedlerne på tavlen. Her er et par ord til 
inspiration:

ærlighed
venlighed
ansvarlighed
respekt
vurdere
retfærdighed

konsekvens
trivsel
skiftes
rydde op
høre efter
lytte

dele
være betænksom
være ærlig
være pålidelig
holde, hvad man lover
udføre sit eget arbejde

følelser
trøste
udvise bekymring
tålmodighed
hjælpsom

 Valgmulighed 1: Mit foretrukne ord for god opførsel

Hver elev finder et ord for god opførsel. Eleven finder et billede fra et blad eller på internettet, eller han/hun 
tegner et billede, der passer til ordet. Placér illustrationerne ved siden ordene for god opførsel, og/eller lav 
en plakat, der kan hænge i klasseværelset.
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Valgmulighed 2: Find mit ord?

Denne aktivitet minder om det klassiske spil “20 spørgsmål til professoren”. Tape et ord med god opførsel 
fast på elevens ryg. Sæt et stopur. Eleven skal gætte ordet, inden tiden løber ud. Eleverne gætter ved 
at stille hinanden ja- eller nej-spørgsmål om ordet. Her er eksempler på ja-/nej-spørgsmål, eleverne kan 
stille:
• Er det flere ord?
• Er det ét ord?
• Starter det med et bogstav mellem a-k?
• Er det en positiv ting?
• Handler det om at være ærlig?
• Handler det om at være venlig?
• Handler det om at være ansvarlig?

Valgmulighed 3: Lav en plakat med en venlig handling 

Skriv ordet “venlighed” på tavlen. Bed eleverne om at komme med eksempler på venlige handlinger, som 
de har oplevet. Skriv et par nøgleord under ordet for at uddybe elevernes eksempler. Bed eleverne om at 
diskutere, hvordan de har det, når nogen er venlig over for dem. Har de nogensinde gjort noget venligt for 
andre? Hvordan fik det dem til at føle sig? Bed eleverne om at tænke på en venlig handling, som de kan 
gøre for et andet menneske inden for de næste 24 timer. Skriv handlingerne på tavlen.
Yngre elever har evt. brug for hjælp til at brainstorme nogle alderssvarende ting, de kan gøre. Bed 
eleverne om at stille sig ved tavlen næste dag. Bed eleverne om at fortælle, hvilken handling de udførte, 
og hvordan det fik dem til at føle. Større elever kan skrive handlingen ned. De yngste elever kan, hvis 
der er voksenhjælp, tegne deres handling på et stykke papir og skrive en sætning eller to, der beskriver 
adfærden.
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Det store bananmysterium
Fortæl eleverne, at du vil læse et mysterium højt, og de skal lytte godt efter for at løse det. De skal regne 
ud, hvem der stjal bananerne.  Læs denne historie højt:

En dag i junglen mødte Timon og Pumba en sur og trist lille abe. Aben græd og stampede i jorden. De 
stoppede for at spørge ham: “Er du okay?”
“Nej,” svarede aben. “Mine brune bananer er væk! Jeg lagde dem lige her, da jeg skulle øve mig i at 
svinge mig fra gren til gren. Da jeg kom tilbage, var de væk!”
Timon og Pumba ville gerne hjælpe. De kiggede rundt omkring. Der stod tre dyr nær det sted, hvor aben 
havde lagt sine bananer. Timon og Pumba besluttede sig for at tale med dem.
Næsehornet Rita blev spurgt først. De spurgte: “Har du set, hvem der har taget abens bananer? Har du 
taget dem?” Hun svarede, “Nej, jeg lå bare her og flød. Jeg lå vist og døsede. Jeg kan ikke engang lide 
gule bananer!”                        Herefter spurgte de giraffen Gita. De spurgte: “Har du set, hvem der har 
taget abens bananer? Har du taget dem?” Hun svarede: “Nej, jeg læste en bog. Desuden smager brune 
bananer ikke lige så godt som gule bananer!”        Herefter spurgte de jordsvinet Jonas. De spurgte: “Har 
du set, hvem der har taget abens bananer? Har du taget dem?” “Nej,” sagde Jonas. “Jeg tog mig en lur. 
Og jeg foretrækker termitter og myrer frem for gule bananer!”
Timon og Pumba havde nu talt med de tre vidner. Nu vidste de, hvem der havde taget bananerne. Ved du 
det?

[Svar: Giraffen Gita tog bananerne - hun var den eneste, der vidste, at bananerne var brune.]

Når eleverne har løst mysteriet, kan I diskutere vigtigheden af at være ansvarlig og ærlig. Du kan evt. be-
gynde med at spørge eleverne, hvordan giraffens handlinger sårede aben. Derefter kan du følge op med 
et spørgsmål om god opførsel: Hvis de andre dyr ved, at giraffen ikke er ærlig, kan de da stole på hende i 
fremtiden? Udbyg aktiviteten yderligere ved at bede eleverne om at dele eller skabe deres egne historier 
om de positive effekter ved at være ansvarlig og ærlig.

Pris for god opførsel 
Det er energigivende og berigende at belønne andre elever fra skolen, der er venlige, ansvarlige og/
eller ærlige. Klassen gennemgår de venlige, ansvarlige og/eller ærlige opførsel. Hvem kender elever, 
der udviser disse egenskaber? Brainstorm en liste over personer, der udviser gode opførsel. Inkludér 
kontorpersonale, pedel, skolesygeplejersken, lærere, buschauffører og administratorer. I den næste time 
uddeles arket Pris for gode opførsel. Bed eleverne om at nominere en person til prisen i hver af de tre 
kategorier. Indsaml arkene. Du kan sortere dem efter opførslerne: ærlighed, venlighed og ansvarlighed. 
Skriv en liste over de nominerede, og lav derefter en afstemning. Lad eleverne tælle stemmerne og finde 
prismodtagerne. Hvis der er tid, kan du planlægge en ceremoni, hvor vinderne får overrakt deres priser. 
Invitér så mange som muligt til at deltage i ceremonien. Lad eleverne overrække takkekort eller billeder til 
de inviterede. Mind eleverne om, hvad Pumba sagde i filmen om at give positiv feedback!
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Søgning efter ord for god opførsel
Eleverne skal finde og tegne en cirkel om alle ord, der vedrører god opførsel, og derefter skal de lave 
sætninger med ordene. Start med at finde alle ordene, og få eleverne til at skrive en sætning med hvert 
ord på linjerne. Hvis du ønsker at tilpasse aktiviteten til de yngre elever, kan eleverne diktere sætninger til 
dig, og så kan du skrive dem direkte ind i opgavearket eller på tavlen.

Karaoke!
Afspil Timon og Pumbas sang Safety Smart® Honest & Real på dvd’en, og del sangteksten ud. Få elev-
erne til at synge med Timon og Pumba. Lad eleverne synge til karaoke, når de har lært teksten. Opdel 
evt. eleverne i grupper, og lad dem danse eller mime til musikken. Eleverne kan også danse “conga”, 
hvor alle danser på en lang række!

Da velkendte sange, som fx alfabetsangen, kan bruges som hukommelsesværktøjer til mindre børn, er 
det en god idé at lade eleverne synge den sjove sang flere gange og måske opfriske sangen hver uge, 
så eleverne bliver fortrolige med melodi og tekst. Da billedmateriale også styrker indlæringen, er det en 
god idé at afspille den sidste sang og dansescenen flere gange for at øge elevernes indlæring af dvd’ens 
eksempler på god opførsel.

Teater med god opførsel 
Sæt eleverne sammen to og to, og giv hvert par en kopi af opgavearket Teatermasker til at lave hånd-
holdte masker. Eleverne skal også bruge paptallerken, saks, tape, sugerør eller ispind. Forklar eleverne, 
hvordan de laver de to masker. Det kan være en hjælp for eleverne at se dvd’en igen og være opmærk-
somme på, hvordan Timon og Pumba taler og handler. Det gør det nemmere for eleverne at efterligne 
den gode opførsel. Bed eleverne om at lave og udføre korte sketcher, der afspejler en idé, de har lært fra 
dvd’en. Her er et par eksempler, der kan give inspiration:

• Timon og Pumba ser en ny løveunge i junglen. Pumba vil gerne blive venner med løveungen, men det 
   vil Timon ikke. Hvad skal de gøre?
• Timon får komplimenter for de blomsterdekorationer, som Mitchell og Melinda rent faktisk har lavet. 
  Hvad siger Pumba til ham? Hvordan reagerer Timon?
• Konkurrencen om næste års pris for ærlighed og oprigtighed er allerede begyndt. Timon er fast besluttet 
  på at vinde denne gang! Hvad vil Timon gøre for at vinde prisen? Hvad mener Pumba om det?

Farvelægningsside 
Kun få indlæringsværktøjer til mindre børn er så effektive som farvelægning. Eleverne kan farvelægge 
deres yndlingsfigurer, og hvis muligt kan de klistre deres egen illustration af en person, der udviser god 
opførsel, på arket. I kan også afholde en farvelægningskonkurrence og derefter hænge tegningerne op i 
klassen.
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VEJLEDNINGEN HURTIG START
Aktiviteterne til klasseværelset i denne lærervejledning er udarbejdet med 
henblik på at styrke og forbedre den viden om de gode opførsel, eleverne har 
lært fra dvd’en. Ud over at styrke opførselne: ærlighed, venlighed og ansvar-
lighed, omfatter mange af aktiviteterne andre undervisningsområder. Listen 
over aktiviteter på side 4 giver en oversigt over alle aktiviteter i lærervej-
ledningen med oplysninger om de respektive fagområder og de tilknyttede 
faglige standarder. Alt efter hvor meget tid, du kan afsætte, kan du vælge at lave alle eller 
blot nogle af aktiviteterne.

Hvis du kun har en time...
• Lav aktivitet nr. 1: Er det Safety Smart®? og nr. 3: Safety-brætspillet
• Giv eleverne nr. 2: Safety Smart®-tjeklisten med hjem, hvor de kan lave aktiviteterne med deres familie. 

Hvis du har to timer...
• Vælg aktivitet nr. 7: En venlig handling og/eller nr. 8. Det store bananmysterium
• Vælg nr. 12: Teatermasker

Hvis du ønsker at integrere den gode opførsel i andre fagområder...
• Lav Ord på tavlen, der er beskrevet i aktivitet nr. 5, og sæt ordene sammen i dansktimerne.
• Og nr. 9: Pris for god opførsel som en del af matematikundervisningen.
• Vælg nr. 11: Karaoke, nr. 12: Teatermasker og nr. 14: Farvelægning for at bringe sikkerhed og billed-
  kunst sammen! 


