
Navn: ______________________________________________________
with Timon and Pumbaa:

In The Water!In The Water!

Timon og Pumbas råd om badesikkerhed

Timon og Pumba har lært en masse om badesikkerhed. Gør sætningerne færdige ved at indsætte de
ord, der står i skemaet. Du skal kun bruge hvert ord én gang.

solcreme livredder træde

redningsvest benene makker

1. Hop i med ___________________________ først, når du bader i en 
swimmingpool.

2. Undersøg om der er en ___________________________, når du 
bader i en swimmingpool eller ved stranden.

3. Tag altid ___________________________ på, inden du går ud i solen.

4. Lær at ___________________________ vande, så du kan holde dig oppe.

5. Når du dyrker vandsport, skal du have ___________________________ på.

6. Svøm altid sammen med en ___________________________.
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Timon og Pumbas 
badesikkerhedsspil  

Spilleregler

1. Læg spillebrikkerne på START.

2. Slå med terningen efter tur. Flyt din spillebrik det antal øjne, som terningen viser.

3. Hvis du lander på et felt med et råd om badesikkerhed, skal du gøre det, der står på feltet.

4. Spillet er slut, når begge spillere når frem til vandlandet.

START

Du har husket
solcremen!
Ryk 3 felter

frem.

Du er god til
at træde

vande! Ryk 2
felter frem.

Du tjekkede
vanddybden,
før du sprang
i! Ryk 3 felter

frem.

Du havde en
voksen med,

da du
svømmede!
Ryk 3 felter

frem.

Du sprang på
hovedet i

swimming-
poolen. Ryk 6
felter tilbage.

Du løb ved
swimming-

poolen. Ryk 4
felter tilbage.

Du hoppede i
vandet med

benene først!
Ryk 3 felter

frem.

Du svømmede
uden at have

en makker
med. Ryk 6

felter tilbage.

Du svømmede
i tordenvejr.
Ryk 6 felter

tilbage.

Du glemte at
tage solcreme

på. Ryk 6
felter tilbage.

Du tjekkede
ikke, hvor

dybt vandet
var. Ryk 7

felter tilbage.

Du huskede
redningsvesten

til vandsport.
Ryk 2 felter

frem.

MÅL!
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Er det sikkerhedssmart?

Hvad sker der på billedet? Synes du, det er sikkerhedssmart? 

Sikkerhedssmart? JA NEJ

Sikkerhedssmart? JA NEJ

Sikkerhedssmart? JA NEJ

Sikkerhedssmart? JA NEJ

Sikkerhedssmart? JA NEJ Sikkerhedssmart? JA NEJ



Hvem vil du hjælpe?

Hvordan kan du hjælpe dem? 

Tegn et billede, der viser, hvordan du kan hjælpe andre med at være sikkerhedssmart i vandet.
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Hjælp andre med at være sikkerhedssmart

Her kan du lave en plan for, hvordan du vil hjælpe andre med at være sikkerhedssmart i vandet. Udfyld alle felterne.



Deltagere: ______________________________________________________
with Timon and Pumbaa:
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Den nye beskytter - aldrig mere solskoldet

Herunder skal du tegne en annonce for en ny solcreme. Find på et navn til den nye solcreme, og tegn den i annoncen.
Forklar hvorfor den nye solcreme er så fantastisk.
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Timon og Pumbas 
sikkerhedssmart tjekliste

Hvad har du lært om at være sikkerhedssmart i vandet? Kryds de regler af, som du vil
bruge derhjemme. Du skal udfylde tjeklisten, så du kan få dit certifikat!

Jeg skal altid sørge for at… JA

Tage solcreme på, før jeg går ud i solen?

Læse alle skiltene, når jeg er i svømmehallen, ved en 
swimmingpool eller på stranden?

Løb ikke! Jeg skal huske at gå ved swimmingpoolen og i 
svømmehallen?

Der er nogen, der holder øje med mig, når jeg svømmer?

Hoppe i vandet med benene først?

Tjekke hvor dybt vandet er, før jeg går i?

Svømme sammen med en makker?

Huske at gå op af vandet og bruge toilettet, når jeg skal? 

Lære at træde vande?

Gå op af vandet og gå indenfor, hvis jeg ser et lyn eller hører 
tordenvejr?

Bruge redningsvest, når jeg dyrker vandsport?

®
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Hjemmeaktivitet - sikkerhedssmart i vandet

Kære forældre
Jeres barn er ved at lære, hvordan man kan skrive de ting ned, som vi taler om. Læs opgaven højt for dit barn, og lav
aktiviteten sammen med barnet.

Opgave

1. Tegn et af de gode råd, du har lært om badesikkerhed.

2. Bed dit barn om at beskrive, hvad det har lært, og hjælp hinanden med at skrive det ned.

3. Læs ordene sammen.

Det har jeg lært: ___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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Hjemmeaktivitet - badesikre ord

Kære forældre 
Jeres barn er ved at lære, hvordan man kan skrive de ting ned, som vi taler om. Læs opgaven højt for dit barn, og lav
aktiviteten sammen med barnet.

Opgave

1. Læs ordene i skemaet.

2. Bed dit barn om at lave en sætning om badesikkerhed med hvert af ordene. Hjælp hinanden med at skrive
sætningerne i de tomme felter.

3. Læs sætningerne sammen.

SOLCREME

LIVREDDER

BENENE FØRST

TORDENVEJR

MAKKER

REDNINGSVEST
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Hjemmeaktivitet -
forklar hvad billedet forestiller

Opgave

1. Bed dit barn om at fortælle, hvad der sker på billedet.

2. På de tomme linjer kan I skrive barnets beskrivelse ned.

3. Læs ordene sammen.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
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© Disney

Syng med Timon og Pumba

DEducational Productions (800) 295-5010
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Hey!
Sikkerheds-smart i vandet
Det er vigtigt syn’s vi
Sikkerheds-smart i vandet

Tænk før du hopper i
Ja husk nu på det!
Sikkerheds-smart i floden
Og i svømmebassin
For et bombespring - er sjovt, men først

Skal du lig’ huske på et par ting
Sig frem:
Solcreme
Beskyt din hud
Livredder!
Skal der vær’ før du hopper ud
Altid læse hvert et skilt
Så vil du se at smarte regler styrer for vildt
Ja!
Sikkerheds-smart i vandet
Der hvor sjove ting sker
Og et hovedspring - er sjovt, men først

Glem så ikke at huske - der’ mer’
Mer´?
Fødderne først!
Se ned før dit spring!
Hey! Tag en ven med!
Sidste mand er’t gammelt æg
Svømmevest?
Tjek!

Så vi klar til at leg’
Men vandet, det er ikk’ et toilet, nej nej! 
Nej nej nej nej nej-nej-nej-nej
Nej nej nej-nej nej
Ja!
Sikkerheds-smart i vandet 

Det er vigtigt syn’s vi
Sikkerheds-smart i vandet

Tænk før du hopper i
Lær at træde vande!

Tænk før du hopper i
Og pas på lynet!

Tænk - tænk - tænk før du hopper i
tænk før du hopper i
Jaah!
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Badesikre ord

Find alle de badesikre ord, og ram dem ind. Lav en sætning med hvert af ordene.

Badesikre ord

makker      redningsvest      tordenvejr      benene først      swimmingpoolen      træde      livredder      solcreme

Sæt ordene ind i en af sætningerne…

1. Hop i vandet med ___________________________.

2. Spring ikke på hovedet i ______________________.

3. Undersøg om der er en _______________________.

4. Hav altid _________________________ på, når du
dyrker vandsport.

5. Brug altid _________________________________.

6. Gå op af vandet, hvis du hører __________________.

7. Lær at _____________________________ vande.

8. Svøm med en ______________________________.

T G T R A N E N A K K E R S

R E D N I N G S V E S T L O

Æ I S M A K K E R Ø R R S L

D F B A K K E R S O L Æ P C

E E U N H T O R T A A D O R

C G T O R D E N V E J R D E

R A S C O W A G R E D B E M

E L I V R E D D E R S R P E

B E N E V A N D R Å O A Æ A

S I B E N E N E F Ø R S T O

L I F N G I A R D A L S Y L

S W I M M I N G P O O L E N
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Maleark om badesikkerhed
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Labyrint sprint

Hjælp Timon og Pumba med at sprinte hen til swimmingpoolen!

START

MÅL
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