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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® er et initiativ, som har til 
formål at øge bevidstheden omkring og 
forståelsen for sikkerhed for 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 multimedier, arran-
gerer besøg af Safety Smart-ambassadører, 
så børnene kan lære af professionelle 
sikkerhedseksperter, er værter ved ud-
flugter til deres laboratorier, hvor eleverne 
ser sikkerhedsteknikere på arbejde, og 
deltager i egne sikkerhedseksperimenter. 
De tager regelmæssigt offentligt stilling til 
nyopståede sikkerhedsproblemer, især i 
forbindelse med produkter, som udgør en 
sikkerhedsrisiko for forbrugere, og støtter 
udviklingen af deres undervisningsprogram-
mer 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®! 

INDLEDNING

Elever i børnehaveklassen til og med 3 klasse lærer sam-
men med Timon og Pumba fire sikkerhedspunkter i trafik-
ken: at tage den med ro, være opmærksom, bruge det 
rette udstyr og ikke distrahere. Mens eleverne udforsker 
forskellige transportformer, inkl. bus, bil, scooter, cykel, 
jetski, fly, båd, tog og til fods lærer de at anvende de fire 
Safety Smart-sikkerhedspunkter i hverdagen, uanset hvor 
i verden de bor.

Klasseaktiviteterne og opgavearkene i denne lærervej-
ledning er baseret på lektioner fra dvd’en. Der er forskel-
lige spil, aktiviteter og opgaveark til at tage med hjem, 
som eleverne kan arbejde på sammen med deres familie.

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. Åbne mappen ROM.
5. Klikke på filen Index.html. 
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FORMÅL
Dvd’en introducerer eleverne til følgende oplysninger om sikkerhed i trafikken:

• Eleverne lærer at være Safety Smart®, når de bruger forskellige transportformer, takket være de fire 
Safety Smart- sikkerhedspunkter: at tage den med ro, være opmærksomme på deres omgivelser, bruge 
det rette sikkerhedsudstyr og ikke distrahere chauffører, ledsagere eller andre, som de møder på deres 
vej. Sikkerhedspunktet “Ikke distrahere” gør også eleverne opmærksomme på, at de ikke må distrahere 
sig selv ved at sms’e, når de går eller ved at tale i telefon, mens de cykler osv.

Aktiviteterne i denne lærervejledning vil hjælpe eleverne med at: 

• være opmærksomme på de fire sikkerhedspunkter og kunne forklare, hvordan man anvender de enkelte 
  punkter på en række forskellige  transportmetoder
• identificere sikker adfærd, når de rejser til fods eller i bil; give eksempler på det rette sikkerhedsudstyr, 
  som fx sikkerhedsseler, redningsveste, hjelme, beskyttelses- og reflekstøj
• implementere deres viden om sikkerhed til deres egne omgivelser
• genopfriske og udbygge deres ordforråd om transportsikkerhed
• udvise evne til at forstå køreplaner
• løse problemer i forbindelse med rejsetid og penge med henblik på at sammenligne de forskellige trans-
  portformer
• genopfriske sangen Safety Smart® On the Go og danse til musikken
• vise, at de forstår sikkerhedsprincipperne gennem rollespil
• bruge kreative medier til at skabe illustrationer, der forklarer sikre transportprincipper.

* HAR KLASSEN KUN ÉN TIME TIL RÅDIGHED? ELLER ØNSKER I AT INTEGRERE DE FIRE SIK-
KERHEDSPUNKTER I ANDRE FAGOMRÅDER? GÅ TIL SIDE 10 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 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 
transportsikkerhedskoncepter.

Hjemmeaktiviteter
Inspirér dine elever til at være ambassadører for trafiksikkerheden, og opfordr dem til at fortælle om det, de 
har lært, derhjemme! Tag kopier af Safety Smart®-tjeklisten, transportsikkkerhedsundersøgelsen og 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
Det er en stor dag med kroning af den nye konge, der skal præsenteres for de stolte indbyggere ved 
Kongeklippen. Timon og Pumba er meget spændte, men de skal først finde ud af, hvordan de kommer med 
til kroningen! De gør deres allerbedste, men de ender med at tage en temmelig lang og besværlig omvej 
for at komme med til den længe ventede begivenhed. Heldigvis for Timon, har Pumba medbragt sit Safety 
Smart-kompas. Kompasset hjælper de to med at huske de fire Safety Smart-punkter (eller “tips”) til at rejse 
sikkert: at tage den med ro, være opmærksomme, bruge det rette udstyr og ikke distrahere. For at nå med 
til kroningen er Timon og Pumba nødt til at undersøge de mange former for transport, herunder bus, bil, 
scooter, cykel, jetski, fly, båd, tog og til fods. Ved hjælp af de forskellige transportformer deler Pumba sin 
Safety Smart-viden med sin gode kammerat Timon, og sammen ankommer de sikkert til den store begiven-
hed (der finder sted blot få meter fra deres hoveddør ...).

SPØRGSMÅL INDEN VISNING AF DVD’EN:
1. Hvordan kom du til skole i dag? Gik du? Tog du bussen? Blev du kørt i bil? Kom du på en anden måde?
2. Hvad betyder ordet transport? Find forskellige former for transport i denne film.
3. Har du nogensinde hørt ordet fodgænger? Hvad tror du det betyder?
4. Du ankom sikkert til skolen i dag. Kan du komme i tanke om ting, du gjorde på vej til skole, der gjorde 
    dig sikker i trafikken? Hvad gjorde dig sikker i trafikken?

SPØRGSMÅL EFTER VISNING AF DVD’EN:
1. Uanset hvordan eller hvorhen du rejser, er der fire vigtige sikkerhedspunkter, du kan bruge til at være 
    sikker, når du rejser. Det var punkterne på Pumbas sikkerhedskompas - kan du huske dem?
2. Hvilke transportformer så du?
3. Hvorfor kan det være farligt at lytte til musik med høretelefoner på, når du er på farten?
4. Hvorfor er det vigtigt at tage det roligt?
5. Hvad er det rette udstyr, når man cykler? Når man flyver? Når man sejler?
6. Hvilke af Safety Smart-punkterne vil du bruge på vej hjem fra skole i dag? Hvorfor?
7. Hvad skal du være opmærksom på som fodgænger?

Anbefalede aktiviteter til klasseværelset

Tips om transportsikkerhed
En hurtig gennemgang om trafiksikkerhed, der styrker elevernes viden om det, de har lært fra dvd’en. Lav 
kopier af opgavearket Tips om transportsikkerhed, og del derefter opgaverne ud i klassen. Eleverne kan 
lave opgaverne sammen i klassen, arbejde i mindre grupper eller individuelt.

Er det Safety Smart®?
Dette er en anden hurtig aktivitet, der viser hvor meget eleverne kan huske fra dvd’en. Lav kopier af op-
gavearket Er det Safety Smart®? Uddel kopier af opgavearket, og mind eleverne om, at det er en individuel 
aktivitet - de skal være stille, mens de laver opgaverne, og bagefter får de mulighed for at diskutere svarene 
i klassen. Eleverne skal kigge på hvert enkelt billede på siden og beslutte, om det er Safety Smart® eller 
ej ved at sætte en ring om enten ”Ja” eller ”Nej”. Bed dem begrunde deres beslutninger under hvert enkelt 
billede, hvis de kan. Eleverne kan kigge på hinandens svar og diskutere svarene. Aktiviteten kan udbygges 
ved at bede eleverne om at komme med konkrete eksempler på adfærd (eller lignende adfærd), som vist på 
billederne.
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Tjek af sikkerhedsudstyr 
Opgavearket Sikkerhedsudstyr giver eleverne mulighed for at identificere det rette sikkerhedsudstyr og 
vælge det passende sikkerhedsudstyr til kunstværket. For at udbygge aktiviteten kan eleverne bruge 
den anden side af opgavearket til at tegne et selvportræt med det rette rejsesikkerhedsudstyr. Alternativt 
kan eleverne tegne billeder af personer, der ikke bruger det rette rejsesikkerhedsudstyr (fx en person 
der cykler og taler i telefon eller ikke har cykelhjelm på). Del evt. eleverne op i grupper med 3-5 elever, 
bed dem vælge en transportform og lave en farverig collage med det rette sikkerhedsudstyr ved hjælp af 
billeder fra blade, aviser og på computeren. Når eleverne har fundet deres billeder, kan de sætte billederne 
sammen, klistre dem på karton og lave en sikkerhedsudstyrsplakat. Eleverne kan også bruge små sedler 
til at lave deres egen tjekliste over sikkerhedsudstyr til hver enkelt transportform.

På motorcykel 
I mange lande er en motorcykel eller scooter den nemmeste og mest populære måde at komme omkring 
på. Som klasse (eller individuelt) skal eleverne kigge nøje på billederne af de rejsende på motorcykler. Giv 
eleverne tid til at overveje, hvordan de ville gøre turen på motorcyklen mere Safety Smart!

Sikkerhedsmatch 
Spillet Sikkerhedsmatch er en anden god måde at underbygge oplysningerne fra dvd’en. Som klasse (eller 
individuelt) skal eleverne matche hver transportform med den tilsvarende sikkerhedsadfærd.

Hvad peger pilen på? 
Lav en kopi af sikkerhedskompasset, og følg instruktionerne. Brug kraftigt papir eller karton til kompasset. 
Lad eleverne spille rollespillet, hvor de skiftes til at spille henholdsvis Timon og Pumba. Vælg en elev, der 
skal dreje pilen. Vælg derefter to elever - én der skal være Timon, og én der skal være Pumba.

Pilen drejes, og sikkerhedspunktet, hvor pilen lander, læses højt. De to spillere får sammen et minut eller 
to til at beslutte, hvilket sikkerhedspunkt de ville vælge, hvis de var Timon og Pumba. Ring med en klokke 
e.l. for at signalere, at deres “planlægningsminut” er gået. Herefter skal de to elever demonstrere den rette 
rejsesikkerhedsadfærd, som om de var Timon og Pumba (fx tage den med ro, tage redningsvest på i en 
båd, ikke distrahere chaufføren, ikke gå over gaden, mens man taler i telefon osv. ).

Safety Smart®-tjekliste 
Eleverne kan tage en Safety Smart®-tjekliste med hjem og lave aktiviteterne sammen med deres familie. 
Når eleven følger et sikkerhedspunkt, skal eleven skrive sine initialer i den tilhørende kolonne. En forælder 
eller værge skal derefter bekræfte oplysningerne med sine initialer i den anden kolonne. Når alle punk-
terner er udfyldt, returnerer eleven Safety Smart®-tjeklisten til læreren og modtager et Safety Smart®-
certifikat. 
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Sikkerhed rundt om i verden 
Gå til side 31, og gennemgå symbolerne og deres betydning med eleverne. Udskriv, og klip 
derefter Sikkerhedssymboler rundt om i verden ud. Lav et sæt af Sikkerhedssymboler rundt om 
i verden til hver spiller. Lav et sæt af Sikkerhedssymboler rundt om i verden til eleven der styrer 
spillet. Læg det ene sæt symboler i en hat eller æske.

Herefter skal hver spiller placere sine symboler på et bord med symbolerne opad og grupperet 
4 x 4. Eleverne kan placere symbolerne i en vilkårlig rækkefølge, og rækkefølgen skal være 
forskellig fra elev til elev.
 
Eleven, der styrer spillet, skal vælge et sikkerhedsord fra æsken og sige det højt til spillerne. 
Hver spiller vender symbolet der blev råbt op.

Spillet fortsætter, indtil en spiller har vendt en hel række - vandret, lodret eller diagonalt. Den 
første spiller, der vender en række, råber: “Jeg er sikker!”, og vinder.

Ordleg på tavlen
Valgmulighed 1: Sikkerhedsord på tavlen
Brug små sedler og tusser til at lave Sikkerhedsord på tavlen! Lad eleverne brainstorme og lave 
lister med ord og udtryk der er forbundet med transportsikkerhed. Skriv ordene ned, og sæt se-
dlerne på tavlen. Her er et par ord til inspiration: sikkerhedssele, hjelm, passager, chauffør, skilte, 
lyskryds, tage det roligt, være opmærksom, bruge det rette udstyr, ikke distrahere. Eleverne kan 
evt. finde billeder i blade og aviser der matcher nogle af ordene.

Valgmulighed 2: Sæt to ord sammen
Eleverne vælger nogle ord fra tavlen. De skal derefter sammensætte en sætning med det antal 
ord, de har valgt. For eksempel:
        Spiller 1: Jeg kan sætte to ord sammen. 
        Spiller 2: Hvilke to ord?
        Spiller 1: Fodgængerovergang, fodgænger. Fodgængeren gik over vejen ved fodgænger-
                       overgangen.
Spillerne får 5 point for hvert ord de bruger. Den første spiller, der får 100 point, vinder.

Valgmulighed 3: Gæt mit ord
Spillerne skiftes til at vælge et ord og give den anden spiller ledetråde, der hjælper med at gætte 
ordet. Ledetrådene kan fx være billeder, musik eller ord.
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Hvilken vej vælger de? 
Uddel kopier af opgavearket Hvilken vej vælger de? Arket viser togplaner for Timon og Pumbas tur til 
deres venner. Opgaverne kan laves som klasse eller individuelt. Diskuter elevernes svar: Hvilken vej er 
hurtigst? Hvilken vej er dyrest? Hvilken vej tror du, de vælger at gå? Hvorfor?

Transportsikkkerhedsundersøgelse
Denne aktivitet er en fantastisk metode til at introducere eleverne for dataindsamling. Vis eleverne arket 
med transportsikkkerhedsundersøgelsen i denne vejledning. Hvis eleverne ikke tidligere har indsamlet 
data, så vis dem 3-4 eksempler på, hvordan man registrerer data i opgavearket. Forklar herefter, at elev-
erne skal stille mindst seks familiemedlemmer eller venner de følgende sikkerhedsmæssige spørgsmål:
1. Bruger du sikkerhedssele i bilen?
2. Tager du den med ro, før du krydser gaden til fods eller på cykel, og/eller før du står på et tog eller en bus?
3. Kigger du til begge sider, og stopper du med at tale i telefon, når du går over gaden?
4. Er du sikker på, at du ikke distraherer chaufføren, når du kører i en bil eller en bus?

Bed eleverne om at udfylde undersøgelsen derhjemme og tage svarene med til den næste time. 
Gennemgå svarene i klassen med følgende spørgsmål:
 
1. Hvad bemærkede du i dine resultater?
2. Hvilken transportform fik flest sikre svar i undersøgelsen?
3. Hvilken transportform fik færrest sikre svar i undersøgelsen?
4. Hvordan kan du hjælpe alle til at være Safety Smart®?

Karaoke Conga! 
Lav kopier af sangteksten, og uddel herefter arkene til eleverne. Afspil Timon og Pumbas sang Safety 
Smart® On the Go på dvd’en. Få eleverne til at synge med Timon og Pumba. Lad eleverne synge til ka-
raoke, 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 dansescene flere gange for at øge elevernes indlæring af dvd’ens 
transportsikkerhedskoncepter.
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Dukkesikkerhedsteater  
Sæt eleverne sammen to og to, og giv hvert par et sæt Timon- og Pumba-dukker, en saks, tape og to bly-
anter eller ispinde. Hjælp eleverne med at lave dukkerne. Se dvd’en igen, og forklar eleverne, at de skal 
være særligt opmærksomme på de ting, Pumba siger og Timons reaktion. Bed dem overveje, hvordan de 
kunne efterligne Timon og Pumba! Bed eleverne om at lave og udføre en kort dialog, der afspejler en idé, 
de har lært fra dvd’en.

Her er et par eksempler, der kan give inspiration:

Eksempel 1: 
Timon og Pumba er ved Kongeklippen i Afrika, og de er på vej til Paris i Frankrig, hvor de skal holde en 
uges ferie. Hvordan kommer de til Paris? (Valgfrit: Giv eleverne et verdenskort som reference).

Eksempel 2:
Timon: Pumba, jeg skal skynde mig hjem! Hurtigt, fortæl mig alt, du ved om fodgængersikkerhed. (Eller 
udskift med cykel-, tog- og flysikkerhed).

Eksempel 3:
Pumba: Der er mange distraktioner på denne bus/tog/båd/fly/motorcykel/gade.

Farvelægning 
Der er få indlæringsværktøjer til mindre børn der er lige så effektive som farvelægning. Børnene kan 
bruge farveblyanter til at farvelægge billedet, og du kan hjælpe dem med at beskrive adfærd der er Safety 
Smart®.

Se os!
Et billede siger langt mere end 1.000 ord! Del eleverne op, og giv hvert hold et kamera. Lad hver gruppe 
vælge en Safety Smart®-adfærd, de skal illustrere med et billede. Udskriv, og sæt billederne på tavlen. 
Bed eleverne om at skrive sikkerhedsreglerne under billedet. Hvis det ikke er muligt at skaffe kameraer, 
kan eleverne tegne deres egne illustrationer.

For at udbygge aktiviteten kan klassen besøge de øvrige klasseværelser, hvor de kan dele deres billeder 
og deres Safety Smart®-adfærd med de andre elever.
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Svarsider 
 
VEJLEDNINGEN HURTIG START
Aktiviteterne til klasseværelset i denne lærervejledning er udarbejdet med 
henblik på at styrke og forbedre den viden om transportsikkerhed, elev-
erne har lært fra dvd’en. Ud over at underbygge de sikkerhedsmæssige 
punkter i dvd’en inkluderer mange af aktiviteterne andre undervisnings-
områder. Listen over aktiviteter giver en oversigt over alle aktiviteter i 
lærervejledningen 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. 2: Er det Safety Smart®? og nr. 3: Tjek af sikkerhedsudstyr 
• Giv eleverne nr. 7: Safety Smart®-tjeklisten med hjem, hvor de kan lave aktiviteterne med deres familie. 

Hvis du har to timer...
• Vælg aktivitet nr. 6: Hvad peger pilen på? og/eller nr. 1: Tips om transportsikkerhed 
• Vælg nr. 13: Dukkesikkerhedsteater

Hvis du ønsker at integrere sikkerhedspunkterne i andre fagområder...
• Lav Sikkerhedsord på tavlen, der er beskrevet i aktivitet nr. 9, og/eller nr. 10, Hvilken vej vælger de? i 
  dansktimerne.
• Vælg aktivitet nr. 10: Hvilken vej vælger de? og nr. 11: Transportsikkkerhedsundersøgelsen, som en del 
  af matematikundervisningen.
• Vælg nr. 12: Karaoke Conga!, nr. 13: Dukkesikkerhedsteater og nr. 15: Se os! for at bringe sikkerhed og 
  billedkunst sammen! 


