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INDLEDNING

Elever i børnehaveklasse til og med 3. klasse lærer sammen med Timon og Pumba 
om brandsikkerhed. Elever lærer om brandtrekanten, røgalarmer, evakueringsplaner, 
at kravle under røgen og komme ud, og det nummer de skal ringe til i en nødsituation 
relateret til brand. De syv aktiviteter til klasseværelset og arbejdsarkene i denne 
lærervejledning forstærker og udvider programlektionerne. Tre arbejdsark til at tage 
med hjem er til rådighed for elever til at arbejde på med deres familie. Fire sjove 
aktivitetssider er inkluderet.

Mange af aktiviteterne i denne vejledning er blevet oversat til flere sprog, som er 
inkluderet på dvd’en. Du kan få adgang til disse 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.

Aktiviteter er oversat til:

dansk
fransk
tysk
hindi
italiensk
japansk

kannada
koreansk
marathi
portugisisk
forenklet kinesisk
spansk, Latinamerika

spansk, Spanien
tamilsk
traditionelt kinesisk
vietnamesisk
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FORMÅL
Indholdet på dvd’en dækker følgende formål:
Eleverne vil blive introduceret til følgende oplysninger om vandsikkerhed:
• Solcreme hjælper med at beskytte huden mod farlige stråler.
• Skilte opslået omkring en swimmingpool har vigtige sikkerhedsoplysninger.
• Måder at undgå skader på omfatter at tjekke vanddybden og gå i vandet med fødderne først.
• At svømme med en kammerat og under opsyn af en voksen er afgørende for vandsikkerhed.
• Måder til at holde sig oven vande inkluderer at træde vande og bære en redningsvest.
• I modsætning til en redningsvest er et oppusteligt legetøj ikke pålideligt flydeudstyr.
• Lyn og torden er signaler om straks at forlade vandet og søge ly.
• Når svømmere skal på toilettet, skal de forlade vandet og finde et toilet.

Aktiviteterne i denne lærervejledning dækker følgende formål:
Eleverne vil:
• fuldføre sætninger med ord relateret til vandsikkerhed fra programmet
• arbejde sammen i grupper om at lave et rollespil over en vandsikkerhedsregel fra programmet
• spille et brætspil, som inkorporerer vandsikkerhedsregler
• tage og forklare beslutninger om sikkerhed i vandsituationer
• skrive og synge en sang om vandsikkerhed
• tegne og beskrive billeder, som illustrerer vandsikkerhedsregler
• arbejde i grupper om at designe en reklame for en ny solcreme
• beskrive måder til at hjælpe andre med at være sikre i og omkring vand
• udfylde en tjekliste med måder, hvorpå de kan være sikre i og omkring vand
• bruge vandsikkerhedsord skriftligt i sætninger
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Spørgsmål inden visning af dvd
1. Hvad ved du om sikkerhed i vandet?
2. Hvad er solcreme?
3. Hvad er en redningsvest?
4. Hvad er en svømmekammerat?

Spørgsmål efter visning af dvd
1. Hvorfor er det vigtigt at bruge solcreme?
2. Hvad skal du gøre, inden du går i vandet?
3. Hvorfor er det farligt at dykke i vandet med hovedet først?
4. Hvis du hører torden eller ser lyn, når du er i vandet, hvad skal du gøre?

Anbefalede aktiviteter til klasseværelset
Timon og Pumbas tips om vandsikkerhed
Bed eleverne om at gøre sætningerne på det udleverede arbejdsark færdige ved at bruge de ord, de har lært i programmet.

Akt 1, scene 1
Bed eleverne om at arbejde i grupper om at lave et rollespil over noget, de har lært af programmet.

Timon og Pumbas brætspil om vandsikkerhed
Lav kopier af spillebrættet og laminér dem, hvis du vil. Bed eleverne om at spille spillet i par. Hvert par skal have en kopiaf 
spillebrættet, to spillebrikker (såsom geobrikker) og en terning. Spilleanvisninger findes på spillebrættet.

Er det Safety Smart®?
Uddel kopier af det medfølgende arbejdsark. Spørg eleverne, hvad det betyder at være Safety Smart® i vandet. Diskutér 
alle billederne på siden, og bed eleverne om at beslutte, om det 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: “Ingen dykning.”

Se dig omkring inden spring.
Spørg eleverne, hvad vendingen “Se dig omkring inden spring” betyder. Sørg for, at de forstår, at det betyder at tjekke at 
vandet er dybt nok og fri for genstande eller personer, inden de springer i. Arbejd med klassen om at skrive en sang over 
temaet “Se dig omkring inden spring”. Du kunne f.eks. skrive en sang til melodien “Mester Jakob”.

Du skal kigge, Du skal kigge
dig omkring, dig omkring
inden at du springer
Såfremt at det er sikkert
Svømmer du, Svømmer du 
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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


