
Navn: ______________________________________________________

           
    

with Timon and Pumbaa:

On the Go!On the Go!

© Disney

Timon og Pumbas 
Transporttips

Timon og Pumba har lært, hvordan man bliver sikker i forbindelse med forskellige typer transport.  Tegn en cirkel
rundt om de bedste svar.

1. En hjelm er det rette udstyr, når du er på:

a. en cykel. c. et skateboard.

b. en scooter. d. alle de ovennævnte.

2. Du kan øve dig i at sætte farten ned, når du tager toget ved at:

a. vente på at andre kommer ud af toget, før du står på. c. holde fast i sikkerhedsstroppen.

b. stå et stykke væk fra perronens kant. d. alle de ovennævnte.

3. Du kan øve dig i at være opmærksom på et fly ved at:

a. tage dine hovedtelefoner på. c. lytte til kaptajnen eller stewardessen.

b. læse et blad. d. alle de ovennævnte.

4. Føreren af en bil kan blive distraheret af:

a. passagerer, der råber eller skændes i bilen. c. passagerer, der kaster ting rundt i bilen.

b. passagerer, der bevæger sig rundt i bilen. d. alle de ovennævnte.

5. En redningsvest er det rette udstyr:

a. på et tog. c. til et skateboard.

b. på en båd. d. alle de ovennævnte.

6. Du skal gå over gaden sammen med en voksen eller en skolepatrulje, fordi:

a. en voksen kan holde din hånd og hjælpe dig med at krydse sikkert.

b. voksne er større og nemmere at se end børn.

c. skolepatruljen kan få bilerne til at stoppe ved at signalere til chaufførerne.

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

Er det Safety Smart®?

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®? YES             NO

Safety Smart®? JA             NEJSafety Smart®? JA             NEJ
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Tjek af sikkerhedsudstyr

Hvordan er disse figurer Safety Smart®? Beskriv, hvordan sikkerhedsudstyret bliver brugt på hvert billede.

Timon er på en cykel uden sit sikkerhedsudstyr. Tegn det rette sikkerhedsudstyr på ham.
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På en motorcykel

Kig nøje på disse billeder. Skriv hvordan disse motorcyklister kunne gøre sig selv og deres passagerer Safety Smart®.

Billeder venligst udlånt af Nancy Casolaro
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Sikkerhedsmatch

Tegn en linje fra hver transportform til den tilsvarende sikkerhedsadfærd. Nogle sikkerhedsmæssige adfærd kan
anvendes med mere end én transportform.

Til fods (fodgænger) Bær beskyttende polstring

Cykel Bær en redningsvest

Motorcykel eller scooter Stå et stykke væk
fra perronens kant

Bil Vær opmærksom på reglerne
på skiltene

Bus Hold fast i et sikkerhedsgelænder, hvis
du ikke kan finde en plads

Tog Brug en hjelm

Flyvemaskine Kig til begge sider, før
du går over gaden

Tur i en forlystelsespark Vær opmærksom på
sikkerhedsmeddelelserne

Vandfartøj Brug sikkerhedssele
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Sikkerhedskompas

Udskriv denne side, helst på karton. Klip kompas og nål ud. Stik en stift gennem de gule cirkler for at forbinde nålen til
kompasset. 
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Elevens
Initialer

Den voksnes
Initialer

Bil :

Jeg spændte min sikkerhedssele.

Jeg distraherede ikke chaufføren.

Til fods:

Jeg gik over gaden i fodgængerovergangen.

Jeg kiggede til begge sider, før jeg 
gik over gaden

Cykel :

Jeg brugte en hjelm

Tog eller bus:

Jeg lod andre komme ud, før jeg stod på.

Nævn de fire vigtige sikkerhedspunkter.

Timon og Pumbas 
Safety Smart® tjekliste

Hvad har du lært om at være Safety Smart®, når du rejser? 
I den første kolonne, skal du skrive dine initialer ud for hver af de Safety Smart

rejsemåder, som du har fuldført. Få derefter en voksen til at skrive sine initialer i anden
kolonne. Udfyld denne tjekliste for at få dit certifikat!

Hjemmearbejde 
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Sikkerhed rundt om i verden
Sikkerhedssymboler rundt om i verden

Grafik med tilladelse fra International Organization for Standardization
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Sikkerhed rundt om i verden
Sikkerhedsbetegnelser rundt om i verden

Bær en redningsvest Nødtelefon Gå ikke

Advarsel Bilparkering Glat vejbane

Udgang Udspring forbudt
Spring ikke 
i vandet

Nødudgang Svømning forbudt Information
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Hvilken vej går de?

Togtider

Tid Pris

Pride Rock 11:00

Fauna Lake 14:00 6 kroner

Hope Tree 17:00 3 kroner

Triple Top Forest 21:00 6 kroner

Generosity Pond 22:30 2 kroner

Flytider

Tid Pris

Pride Rock 11:00

Fauna Lake 12:00 18 kroner

Hope Tree 12:30 9 kroner

Triple Top Forest 13:30 18 kroner

Generosity Pond 15:00 6 kroner

Kig på tidsplanerne for at besvare spørgsmålene. Det første er gjort for dig.

Timon og Pumba er hjemme i Pride Rock. De ønsker at rejse i dag for at se en ven, der bor i Hope Tree. 
Hvis de forlader Pride Rock kl. 11:00, hvornår kommer de så til Hope Tree? 

Med tog:   17:00      Med fly:   12:30  

Hvor mange timer vil det tage?

Med tog:  17:00 – 11:00 = 6 timer     Med fly:  12:30 – 11:00 = 1 time og 30 minutter

Hvor meget vil det koste? 

Med tog:  6 kroner + 3 kroner = 9 kroner    Med fly:  18 kroner + 9 kroner = 27 kroner

Hvilken måde synes du, de skal vælge? Hvorfor? _____________________________________________________

Timon og Pumba er hjemme i Pride Rock. De ønsker at rejse i dag for at se Nala, der bor i Fauna Lake. 
Hvis de forlader Pride Rock kl. 11:00, hvornår kommer de til Fauna Lake? 

Med tog: __________________    Med fly: __________________

Hvor mange timer vil det tage?       Med tog: __________________    Med fly: __________________

Hvor meget vil det koste?     Med tog: __________________    Med fly: __________________

Hvilken måde synes du, de skal vælge? Hvorfor? _____________________________________________________

Timon og Pumba er hjemme i Pride Rock. De ønsker at rejse i dag for at se Simba, der bor i Generosity Pond. 
Hvis de forlader Pride Rock kl. 11:00, hvornår kommer de til Generosity Pond? 

Med tog: __________________    Med fly: __________________

Hvor mange timer vil det tage?      Med tog: __________________    Med fly: __________________

Hvor meget vil det koste?     Med tog: __________________    Med fly: __________________

Hvilken måde synes du, de skal vælge? Hvorfor? _____________________________________________________
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Hjemmearbejde: 

Transportsikkkerhedsundersøgelse

Færdiggør undersøgelsen ved at spørge mindst seks familiemedlemmer eller venner om de fire sikkerhedsmæssige
spørgsmål nedenfor:

ja nej

Er du sikker på, at
du ikke distraherer
chaufføren, når du
kører i en bil eller

en bus?

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ja nej

Bruger du sikker-
hedssele i bilen?

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ja nej

Tager du det med ro,
før du krydser gaden
til fods eller på cykel,
og/eller før du står
på et tog eller en

bus?

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ja nej

Kigger du til begge
sider, og stopper du
med at tale i din
telefon, når du går

over gaden?

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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Syng sammen med Timon og Pumba

SÆT FARTEN NED,

VÆR OPMÆRKSOM,

BRUG DET RETTE UDSTYR,

DISTRAHÉR IKKE

FØLG DISSE PUNKTER, SOM VI NÆVNER - DU ER SAFETY
SMART…OG DET ER ET FAKTUM!

TAG DEN MED RO,

VÆR OPMÆRKSOM,

BRUG DET RETTE UDSTYR,

DISTRAHÉR IKKE

I EN BIL

ELLER EN BUS:

ELLER NYESTE OPFINDELSE…

SAFETY SMART ER, HVORDAN DU BØR HANDLE!

AT TAGE DEN MED RO ER GODT!

SE FØR DU KRYDSER GADEN!

TAG EN HJELM PÅ!

OG BÆR EN REDNINGSVEST

DROP DEN IRRITERENDE ADFÆRD!

TAG DEN MED RO,

VÆR OPMÆRKSOM,

BRUG DET RETTE UDSTYR,

DISTRAHÉR IKKE

FØLG DISSE PUNKTER, SOM VI NÆVNER

DU NÅR FREM, HVOR DU VIL, MED SKINDET I BEHOLD!

ALLE EFTER MIG

(OG MIG!)

LÆG MÆRKE TIL ALLE SKILTE, DU SER

(DET ER RIGTIGT!)

GULT OG ORANGE KLÆDER DIG

SPÆND DIN SELE OG NYD UDSIGTEN!

TAG DEN MED RO,

VÆR OPMÆRKSOM,

BRUG DET RETTE UDSTYR,

DISTRAHÉR IKKE

FØLG DISSE PUNKTER, SOM VI NÆVNER - DU ER SAFETY
SMART…VIRKELIG SAFETY SMART ….OG DET ER ET…

SE TO GANGE!

LYT!

SPÆND DIG FAST!

INGEN NARRESTREGER!

… DET ER BEDRE AT VÆRE SAFETY SMART FAKTUM!

YEAH!
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Dukkesikkerhedsteater

For at lave Timon og Pumba dukker: 

1. Klip langs de stiplede linjer.

2. Tape hver figur på en ispind, en ikke-spidset blyant eller en pensel. 

3. Brug din fantasi og udbred Safety Smart® budskabet!
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Dukkesikkerhedsteater
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Farvelægning

Farvelæg billedet. 
Hvilken regel på Safety Smart® kompasset følger Timon og Pumba?

FPO



           
    

with Timon and Pumbaa:

On the Go!On the Go!

© Disney

Timon og Pumbas 
Facitliste til transportsikkerhedstips

1. En hjelm er det rette udstyr, når du er på:

d. alle de ovennævnte.

2. Du kan øve dig i at sætte farten ned, når du tager toget ved at:

a. vente på at andre kommer ud af toget, før du står på.

3. Du kan øve dig i at være opmærksom på et fly ved at:

c. lytte til kaptajnen eller stewardessen.

4. Føreren af en bil kan blive distraheret af:

d. alle de ovennævnte.

5. En redningsvest er det rette udstyr:

b. på en båd.

6. Du skal gå over gaden sammen med en voksen eller en skolepatrulje, fordi:

d. alle de ovennævnte.

Facitliste til sikkerhedsmatch

Til fods (fodgænger)...............Kig til begge sider, før du går over vejen

Cykel..............................................Bær beskyttende polstring og/eller bær en hjelm

Motorcykel eller scooter.......Bær beskyttende polstring og/eller bær en hjelm

Bil ....................................................Brug sikkerhedssele

Bus..................................................Hold fast i et sikkerhedsgelænder, hvis du ikke kan finde en plads

Tog .................................................Stå et stykke væk fra perronens kant og/eller hold fast i et sikkerhedsgelænder, hvis du
ikke kan finde en plads

Flyvemaskine.............................Vær opmærksom på sikkerhedsmeddelelser og/eller brug sikkerhedssele

Tur i en forlystelsespark ........Vær opmærksom på sikkerhedsmeddelelser og/eller vær opmærksom på de skiltede regler

Vandfartøj ...................................Bær en redningsvest
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Safety Smart®? JA             NEJ

Bær korrekt sikkerhedsudstyr.

Safety Smart®? JA             NEJ

Skriv ikke SMS, mens du kører.

Er det Safety Smart®?
Facitliste

Safety Smart®? JA             NEJ

Distrahér ikke chaufføren

Safety Smart®? JA             NEJ

Kig til begge sider, før du går over vejen.

Safety Smart®? JA             NEJ

Gå over vejen i en fodgængerovergang.

Safety Smart®? JA             NEJ

Gå over vejen med en skolepatrulje.
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Facitliste til Tjek af sikkerhedsudstyr 

RedningsvesteSikkerhedsseler, autostol

Hvilken vej går de? Facitliste
Timon og Pumba er hjemme i Pride Rock. De ønsker at rejse i dag for at se Nala, der bor i Fauna Lake. 

Hvis de forlader Pride Rock kl. 11:00, hvornår kommer de til Fauna Lake? 

Med tog:  14:00   Med fly:   12:00

Hvor mange timer vil det tage?       Med tog:  3 timer   Med fly:   1 time

Hvor meget vil det koste?     Med tog:  6 kroner   Med fly:   18 kroner

Hvilken måde synes du, de skal vælge? Hvorfor? _______________________________________

Timon og Pumba er hjemme i Pride Rock. De ønsker at rejse i dag for at se Simba, der bor i Generosity Pond. 
Hvis de forlader Pride Rock kl. 11:00, hvornår kommer de til Generosity Pond? 

Med tog:  22:30   Med fly:   15:00

Hvor mange timer vil det tage?      Med tog:  11 timer og 30 minutter    Med fly:   4 timer

Hvor meget vil det koste?     Med tog:  17 kroner   Med fly:   51 kroner

Hvilken måde synes du, de skal vælge? Hvorfor? _______________________________________

Facitliste til Farvelægning 

Hvilken regel på Safety Smart® kompasset følger Timon og Pumba?

Brug det rette udstyr
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På en motorcykel
Facitliste

Passageren skal bruge en hjelm og både føreren og
passageren skal bruge sko med lukket tå. Føreren kan
blive distraheret, hvis passageren peger eller vinker.
Det er også godt for føreren at sætte farten ned, når
han har passagerer med.

Føreren skal have sko på og må ikke være barfodet.
Han bør også tage færre passagerer med. Alt for
mange passagerer kan distrahere føreren. Det er
også godt for føreren at huske at sætte farten ned,
når han medtager ekstra belastning.

Alle passagererne skal bruge sko med lukket tå og
sikkert fastgjorte hjelme. Medbringende for mange
passagerer kan distrahere føreren. Føreren og
passagererne bør være opmærksomme på deres
omgivelser, især fordi andre kørere måske
transporterer for stor last. Det er også godt for
føreren at huske at sætte farten ned, når han har
passagerer med.

Billeder venligst udlånt af Nancy Casolaro
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Sikkerhed rundt om i verden
Facitliste

Bær en redningsvest Nødtelefon Gå ikke

Advarsel Bilparkering Glat vejbane

Udgang Udspring forbudt Spring ikke i vandet

Nødudgang Svømning forbudt Information

Grafik med tilladelse fra International Organization for Standardization


