11080 Tell Me!– „Noodgevallen“
Inhoud:
-

30 kaarten met afbeeldingen (6 thema´s, 5 kaarten per thema)
1 handleiding

Brandalarm - In de kleuterschool is brand!

Zwembad – SOS, ik kan niet zwemmen!

Ongeluk met de fiets – Eerste hulp verlenen!

Vreemde – Ga nooit mee!

Lift – SOS, we zitten vast!

Warenhuis – Waar zijn mama en papa?

Leeftijd: 4+
Spelers: 1+

Vrij spreken, taalontwikkeling, zinsbouw, communicatievermogen

sociaal denken, verantwoordelijkheidsgevoel, teamwork, algemene ontwikkeling,
handelen en gedrag in noodsituaties

vrij spel, rollenspel, fantasie

Ieder kind kan op elk moment verrassend in een noodsituatie komen. Bij het zwemmen of fietsen kan
er snel een ongeluk gebeuren! En hoe snel heeft men de ouders in het gewoel in een grote
mensenmenigte uit het oog verloren? Er zijn verschillende redenen waarom kinderen in een
noodsituatie kunnen komen. Soms zijn ze door zelfoverschatting, onoplettendheid, drang om iets te
onderzoeken en nieuwsgierigheid door het kind zelf veroorzaakt. Maar vaak liggen de oorzaken
elders, bijvoorbeeld wanneer een lift stilstaat, het kind door een vreemde persoon wordt
aangesproken of wanneer er brand uitbreekt. Maar wat moet men in dergelijke gevallen doen? Hoe
moet men handelen? En wie helpt?
Kinderen zijn niet alleen in noodsituaties op hulp aangewezen, maar reeds voordat ze met een
noodsituatie worden geconfronteerd. Ouders en opvoeders kunnen en moeten kinderen op het
gevaar van een noodsituatie goed voorbereiden. Kinderen leren in het veilige rollenspel of in een
vertrouwde omgeving de situatie begrijpen en ermee omgaan, en kunnen dan, wanneer een
noodsituatie zich voordoet, juist handelen. Een goede voorbereiding is de sleutel voor een gezond
zelfbewustzijn en sterke op zekerheid georiënteerde kinderen.

Doel van het spel
De kinderen leren hoe ze zich zelfstandig en zeker in zes verschillende noodsituaties moeten
gedragen. Bij iedere noodsituatie horen vijf kaarten met dezelfde kleur, die op de voorkant steeds
een verschillend verloop in de betreffende situatie tonen. Het is de opgave van de kinderen om de
vijf kaarten van een noodsituatie in de juiste volgorde te leggen. De zelfcontrole op de achterkant van
de kaart laat de kinderen zien of ze de juiste beslissing hebben genomen.
Opmerking: Van elk thema krijgt u op de volgende pagina´s een uitvoerige beschrijving. Daar zijn
alle noodgevallen beschreven, alle legkaarten uitgelegd en het aanbevolen gedrag
gedocumenteerd.

Aanpak
Voor de kleuterschool raden we aan het thema in de ochtendkring te bespreken. Kies een
noodsituatie uit en stel de kinderen het thema voor. Bekijk samen met de kinderen de vijf kaarten en
leg uit wat erop te zien is. Laat de kinderen over hun eigen ervaringen vertellen. Beschrijf hoe men
zich op de juiste manier gedraagt. Probeer door ook hun vragen te beantwoorden de kinderen
duidelijk te maken hoe ze zich op passende wijze gedragen. Zo leren ze op speelse wijze hun
bewustzijn voor waarden te ontwikkelen.

Legprincipe
Vraag de kinderen de kaarten samen in de juiste volgorde neer te leggen.
De kinderen werken als team en mogen met elkaar overleggen. Wanneer
de kinderen er zeker van zijn de kaarten in de juiste volgorde te hebben neergelegd, wordt er
gecontroleerd. Daartoe draait men de kaarten om. Aan de rechterkant van de kaart bevinden zich

een tot vijf sterren, die de juiste volgorde aangeven. Op de eerste kaart moet één ster
staan, op de tweede kaart twee sterren enz.
Help de kinderen als ze een fout maken en laat het ze in dit geval nog een keer proberen.
Brandalarm – In de kleuterschool is brand!
De schrik is groot, het gevaar ook! Eerst is alles nog prima in orde, maar plotseling klinkt het
brandalarm. In de keuken van de kleuterschool is vuur uitgebroken. Brand! De brandweer zal
dadelijk komen en de brand blussen. Tatu tata - daar komt de brandweerauto met de sirene.
Nu is het belangrijk om geen tijd te verliezen en rustig te blijven. Net als thuis moeten alle
mensen snel de kleuterschool verlaten. Het zou veel te gevaarlijk zijn om in een brandend huis
met veel rook te blijven.
Hoe men daarbij op de kleuterschool moet handelen, ervaren jullie op de kaarten met de rode
rand.

Mevrouw Fröhlich en de bijengroep zijn in hun
groepslokaal. Deze morgen zingen ze samen een lied.
Mevrouw Fröhlich speelt gitaar en de kinderen
klappen op de maat van de muziek. Nog lijkt alles in
orde, maar plotseling gaat de brandmelder aan en het
waarschuwingslampje begint te knipperen. Brand! En
inderdaad ruiken allen ook meteen de rook.
Afgelopen is het met het zingen, want nu moet alles
heel snel gaan.
Lisa heeft de knipperende brandmelder nu ook
ontdekt en wijst ernaar. Alle kinderen zijn een beetje
angstig, maar mevrouw Fröhlich stelt ze gerust. Rustig
blijven is op dit moment het belangrijkste. Mevrouw
Fröhlich legt haar hand kalmerend op het hoofd van
de bezorgde Lisa. Tim troost zich met zijn knuffelbeer.
Eva en Leander troosten elkaar en de kleine Max trekt
opgewonden aan zijn haren. Goed dat alle kinderen al
geoefend hebben wat ze bij een brandalarm moeten
doen.
Nu moeten ze allemaal snel het lokaal verlaten. Daartoe
gaan ze in rijen van 2 of 3 staan en nemen elkaars handen.
Mevrouw Fröhlich neemt het klassenboek en telt na of
alle kinderen in het lokaal zijn en er niemand ontbreekt of
zich in de toiletten of garderobe heeft verstopt.
Knuffeldieren, kleding en andere voorwerpen moeten
helaas blijven waar ze zijn. In een noodgeval zou het te
lang duren om al deze dingen te zoeken en mee te nemen.
Belangrijk is ook het volgende: men mag alleen uit het
venster vluchten, wanneer de brandweer daarbij helpt.
Men mag nooit zelf blussen en nooit het lokaal verlaten,

wanneer er op de gang al brand is!
Mevrouw Fröhlich kijkt eerst of de vluchtweg, d.w.z. de
weg naar buiten naar het verzamelpunt, vrij is.
Mocht hij afgesloten zijn, moet iedereen terug in het
groepslokaal en een andere weg nemen of uit het raam
om hulp roepen.
Is de weg vrij, verlaten allen samen en rustig het lokaal.
Mevrouw Fröhlich loopt met de kinderen over de
vluchtweg. Iedereen weet precies waar die is. Ze weten
ook dat de groene waarschuwingsborden aangeven
waarheen men moet lopen. Mevrouw Fröhlich neemt
het klassenboek mee en sluit de deur, zodat het vuur en
de rook zich niet verder kunnen uitbreiden.

Heel snel is de hele groep bij de verzamelplaats
aangekomen. Mevrouw Fröhlich controleert nog een
keer of alle kinderen aanwezig zijn.
Mevrouw Baum en de muizengroep zijn ook al op de
verzamelplaats. Prima, iedereen is ongedeerd. Geen
wonder want ze hebben dit noodgeval al vaak geoefend
en iedereen wist wat hij doen moest. Mijnheer Petersen
van de brandweer prijst de kinderen en de opvoedsters
dat alles zo prima heeft gefunctioneerd. Hij zegt dat de
brandweer de brand onder controle heeft. Oef – dat is
weer voor elkaar!

Zwembad – SOS, ik kan niet zwemmen!
Een dag in het openluchtbad is heerlijk. Men kan de hele tijd in het water spelen en van de zon
genieten. Maar wanneer men nog niet zo goed kan zwemmen, kan het water best wel gevaarlijk
worden! Zelfs ervaren zwemmers moeten enkele regels in acht nemen om bij het zwemmen niet
in gevaarlijke situaties te komen.
Men kan snel uitglijden en in het water vallen. Of men heeft zichzelf bij het zwemmen overschat
en de krachten worden steeds minder. Door schrik en uitputting worden mensen snel hulpeloos.
Nu is het belangrijk om geen tijd te verliezen en snel te helpen! Is er een badmeester ter plekke,
moet hij onmiddellijk worden geroepen. Indien niet moeten goede zwemmers ook zelf helpen.
Wat men precies bij een zwemongeluk moet doen, ervaren jullie op de kaarten met de blauwe
rand.

De kleine Mirabelle is in het openluchtbad. Omdat ze
nog niet zo goed kan zwemmen, draagt ze haar
zwemband. Ze verheugt zich zo op het verfrissende
water en stormt naar de rand van het bassin. Jeetje, ze
holt rechtstreeks naar het diepe bad voor zwemmers!
Christian zit op een startblok en verwarmt zich in de
zon. Hij heeft een goed uitzicht op het bassin en op
alles wat daar gebeurt. Net als mijnheer Lehmann, de
badmeester. Vanaf zijn hoge zitje kan hij alles zien wat
er in het openluchtbad gebeurt.
Help, Mirabelle was te stormachtig! Ze is op de rand
van het bassin uitgegleden en in het diepe bad
gevallen! Tot overmaat van ramp heeft ze daarbij ook
nog haar zwemband verloren. Nu spartelt ze in het
water en heeft zo snel mogelijk hulp nodig.
Christian heeft alles gezien en roept onmiddellijk de
badmeester. Mijnheer Lehmann heeft het ongeluk ook
al gezien en is op weg om Mirabelle te helpen.

Christian staat helemaal versteend en kijkt toe wat er
gebeurt. Hij maakt plaats voor de badmeester, zodat
deze Mirabelle helpen kan. Zonder zijn kleren uit te
trekken springt mijnheer Lehmann in het bassin.
Mirabelle kan gelukkig haar gezicht boven water houden.
Maar ze heeft al water binnengekregen, huilt en hoest.
Ze slaat wild met haar armen en gaat steeds weer kopje
onder! Badmeesters hebben in een speciale opleiding
geleerd hoe men mensen redt die in het water in een
noodsituatie geraakt zijn. Daarom is het belangrijk om de
badmeester bij zijn werk niet te hinderen en hem niet in
de weg te lopen.
Mijnheer Lehmann heeft Mirabelle al bereikt en zwemt
met haar terug naar de rand van het bassin. Badmeesters
en ook reddingszwemmers benutten daarbij
verschillende technieken. Deze hier noemt men
sleeptechniek, waarbij de verongelukte persoon op de
rug liggend getrokken wordt. Mirabelle is helemaal
uitgeput, maar mijnheer Lehmann troost en kalmeert
haar. Hij kan haar dadelijk uit het water helpen. Christian
heeft toegekeken en besloten om badmeester te
worden, als hij groot is. Hij wordt nu binnenkort 10 jaar.
Dan kan hij al juniorenredder bij de 'Deutsche LebensRettungs-Gesellschaft' worden.
Na de schrik praat mijnheer Lehmann nog even met
Mirabelle. Hij legt haar uit hoe ze zich aan de rand van
het bassin en in het water beter had kunnen gedragen:
 Het bassin voor zwemmers is verboden voor nietzwemmers. Zelfs met een zwemband of ander

hulpmiddel en/of in begeleiding van de ouders is het
voor niet-zwemmers verboden om hier in het water te
gaan.
 Op de rand van het bassin niet rennen. Hier is de
bodem altijd nat en men kan gemakkelijk uitglijden.
 Als niet-zwemmer altijd zwemvleugels of een
zwemplankje benutten.
Mirabelle is snel van de schrik bekomen. Of dat aan het
ijs gelegen heeft dat badmeester Lehmann haar
geschonken heeft? Nu wil ze heel snel leren zwemmen
en het zeepaardje-examen doen.

Fietsongeluk – Eerste hulp verlenen!
Vaak denk je niet aan een ongeluk - het volgende ogenblik is het dan helaas al gebeurd. Meestal
gaat het zeer snel en men valt van de fiets. Kinderen hebben nog moeite om de snelheid aan te
passen aan de omstandigheden ter plekke en de persoonlijke rijvaardigheid.
In de meeste gevallen blijft het bij lichte schaafwonden, maar het kan ook veel erger zijn. Het is
belangrijk dat men weet hoe men in dergelijke gevallen dient te handelen.
Wat men precies moet doen, ervaren jullie op de kaarten met de gele rand.
Een heerlijke zomerdag nodigt de drie vrienden Tom,
Mike en Simon uit voor een fietstocht. Men ziet het
goede humeur in de gezichten van de drie jongens. Ze
weten en nemen ook ter harte dat kinderen nooit
alleen mogen fietsen en altijd een helm moeten
dragen.
Ze voelen de wind om hun neus en hebben veel
plezier op hun fietsen.
Nog is alles prima in orde, alleen Tom is een beetje
ongeconcentreerd en wil Simon de haas aan de kant
van de weg laten zien. Pas op Tom, dat kan gevaarlijk
worden!
Plotseling schreeuwt Tom. Geschrokken stoppen de
jongens. Tom is iets overkomen en ligt op de grond!
Blijkbaar heeft een uit de grond uitstekende
boomwortel hem uit zijn evenwicht gebracht.
Uitgerekend op het moment dat Tom maar één hand
aan het stuur had, wipte zijn fiets over de
boomwortel. Toen begon hij te slingeren en viel! Ach
Tom, had toch beter op de weg gelet.

Heel bezorgd zorgt Mike voor Tom. Hij vraagt hem te
gaan zitten en de helm af te zetten. Tom huilt tranen met
tuiten, want zijn knieën zijn open geschaafd en bloeden
zelfs een beetje. Mike verleent eerste hulp en reinigt de
gewonde knie met een beetje water en een schoon
doekje. Hij vraagt hem of verder alles in orde is en of hij
op andere plekken op zijn lichaam nog letsel heeft.
Simon rijdt meteen weg om hulp te halen. Hij raast naar
de huizen in de buurt. Misschien woont daar iemand die
verder kan helpen.
Tom houdt zijn knie, die pijn doet, vast. Mike troost Tom
en geeft de ongeluksvogel een slok water uit zijn
drinkflesje. Toch maar goed dat Tom niet alleen
onderweg was. Wie had hem dan kunnen helpen?
Simon heeft geluk, hij heeft mijnheer Rossi thuis
aangetroffen. Omdat Simon hem heel nauwkeurig kon
beschrijven wat er gebeurd was en dat Tom gewond
geraakt is, heeft mijnheer Rossi zijn „EHBO-koffer“
meegenomen. Dat is ook goed zo, want de kinderen
hebben niet eens pleisters bij zich.

Mijnheer Rossi zorgt voor Tom en zijn kapotte knie. In
zijn koffer bevinden zich alle dingen die men nodig heeft
om een gewonde persoon eerste hulp te verlenen.
Simon had zijn knie al van vuil bevrijd. Mijnheer Rossi
desinfecteert de knie nu nog met een desinfecterende
spray, opdat de wond niet door ziektekiemen wordt
besmet en er daardoor een ontsteking ontstaat. Dat
brandt een beetje, is echter nodig. Met een pleister
wordt de wond bedekt. Maak je geen zorgen Tom, over
een paar dagen is je knie helemaal genezen.

Vreemde – Ga nooit mee!
Luca brengt met zijn ouders een paar leuke uurtjes op de speelplaats door. Uitgelaten ravot hij met
de andere kinderen. Maar plotseling wordt hij door een vreemde man aangesproken. Die biedt hem
een lolly aan. Luca voelt zich niet op zijn gemak. Er schijnt iets niet te kloppen en hij roept snel zijn
ouders om hulp.
De meeste mensen – ook vreemden – zijn aardig, maar helaas niet alle. Aan de buitenkant kan men
niet zien of iemand werkelijk vriendelijk is. Ook boze mensen kunnen doen alsof ze aardig zijn.
Daarom moeten kinderen bij vreemden altijd voorzichtig zijn.
Hoe men zich precies gedragen moet, wanneer men door iemand wordt aangesproken, ervaren jullie
op de kaarten met de oranje rand.

Eindelijk is het zover! Luca brengt vandaag de middag
op zijn lievelingsspeelplaats door. Zijn ouders zijn
meegekomen en genieten van het mooie weer.
Hier is het een drukte van belang: de locomotief wordt
door twee kinderen gereden, ook van de schommel en
de glijbaan wordt vlijtig gebruik gemaakt. Luca speelt
met zijn voetbal en denkt aan niets anders. Mooier
kan het allemaal niet!

Een kleine, snoezige hond interesseert zich voor de bal
van Lucas, die een beetje is weggerold. Hij is van een
vriendelijke jongeman die met de welpen op de
speelplaats aan het wandelen is.
Luca rent achter zijn bal aan. Hij denkt: „Raar eigenlijk,
waarom gaat hij uitgerekend hier op de speelplaats
met zijn hond wandelen?“

Net als Luca de bal opraapt, spreekt de jongeman hem
aan. Hij vraagt Luca of hij de hond wil aaien. Maar Luca
wil niet. De jongeman biedt Luca een lolly aan, maar Luca
krijgt opeens een heel vreemd gevoel. Dat gaat hem te
ver! Hij kent de man toch helemaal niet! Als de man dan
ook nog vraagt of Luca hem en zijn hond een keertje
thuis wil komen bezoeken, is de maat voor Luca vol! Hij
zegt moedig: „Nee, dat wil ik niet!“. En hij haalt hulp bij
zijn ouders.

Luid schreeuwend rent hij naar zijn vader en moeder.
Snel weg van deze opdringerige man!
Zijn ouders hebben hem precies verteld hoe hij zich
moet gedragen, wanneer hij door een vreemde wordt
aangesproken. Hij moet steeds dan zeer voorzichtig zijn,
wanneer:
- een volwassene hem naar de weg vraagt,
- hij vanuit een auto wordt aangesproken,
- volwassenen hem iets willen schenken,
- volwassenen beweren dat zijn ouders hem gestuurd
hebben of dat de ouders iets is overkomen.
Luca vertelt mama en papa over de man en wat er
gebeurd is. Papa richt heftige woorden tot de man, die
nu snel verdwijnt.
Onthoud dit goed:

- je mag nooit met een vreemde meegaan,
- je mag nooit alleen op de speelplaats gaan, maar moet
altijd in een kleine groep of met minstens een ander
kind samen zijn,
- je moet 'reddingsvlotten' kennen, dus plaatsen of
personen waar je altijd veilig bent en naar wie je altijd
heen kunt gaan,
- je mag nooit geschenken aannemen,
- je mag en moet ook NEE kunnen zeggen.

Lift – SOS, we zitten vast!
Een dag in een warenhuis biedt vele indrukken en belevenissen. Sophie is zo gelukkig, want ze
heeft haar nieuwe lievelingsbeestje van pluche in haar arm. Mama heeft het zojuist voor haar
gekocht. Maar haar goede humeur is snel voorbij, als ze gedwongen worden een pauze bij het
winkelen te maken. Heel plotseling is de lift blijven staan!
Wanneer mensen in een kleine ruimte opgesloten zijn, krijgen ze vaak angst en raken in paniek.
Ze vrezen niet ontdekt te worden en geen lucht meer te krijgen. Maar eigenlijk kan zoiets niet
gebeuren. Nu is het belangrijk om hulp te roepen en rustig te blijven! Maar dat is in zo´n kleine
ruimte niet gemakkelijk.
Hoe men zich precies gedragen moet in deze situatie en hoe men hulp haalt, ervaren jullie op de
kaarten met de groene rand.

Mooier kon de dag niet zijn. Sophie is samen met haar
moeder aan het winkelen. De hele middag hebben ze
al in een warenhuis doorgebracht. Mama heeft een
paar mooie dingen gekocht. Maar het beste heeft
Sophie in haar arm: haar nieuwe teddybeer. Nu gaat
de reis verder naar de volgende etage. De lift moet
hen snel naar boven brengen.

Sophie rijdt niet voor het eerst met de lift en mag hem
bedienen en de knop voor de derde verdieping
indrukken. Daar willen ze nu heen. Sophie drukt op de
knop met het cijfer „3“.
En daar gaat ie! Sophie en haar moeder voelen hoe de
lift zich in beweging zet. Dat geeft altijd zo´n raar
gevoel in je buik.

Plotseling gaat er een schok door de hele lift. Het lijkt wel
of hij voor een kort ogenblik een koortsaanval krijgt. Dan
is het plotseling heel stil.
Mama en Sophie merken meteen dat de lift zich niet
meer beweegt. Jeetje, de lift is stil blijven staan! Mama
troost Sophie en legt haar uit dat men hulp kan halen.
Men moet alleen maar op de noodknop drukken. Dat is
de knop met de afbeelding van een klok. Daardoor gaat
er ergens een telefoon, meestal bij de conciërge of de
receptie, en men kan met iemand spreken, zeggen wat er
gebeurd is en om hulp vragen.

Sophie drukt meteen enkele seconden op de noodknop.
Ze heeft de knop nog maar net ingedrukt of er meldt zich
iemand. Sophie zegt wat er gebeurd is. Ze horen dat er
onmiddellijk om hulp wordt geroepen en dat ze geen
angst hoeven te hebben. Er kan hun niets overkomen.
Belangrijk:
- de noodknop mag je alleen in een noodgeval
gebruiken,
- druk de knop nogmaals, als er niets gebeurt,
- met je eigen mobiele telefoon kun je de brandweer
(112) of de politie (110) bellen,
- bewaar geduld en blijf rustig, het kan wel een half uur
duren, voordat er hulp komt (dat is net zo lang als een
aflevering van „Sendung mit der Maus“,)
- probeer nooit jezelf te bevrijden.
Na een poosje horen ze dat iemand buiten aan de lift
werkt. Hopelijk zijn het monteurs of de brandweer die de
lift repareren en hen kunnen bevrijden.
Het duurt niet lang of Sophie en haar moeder merken
dat de lift omlaag naar de volgende etage wordt
gereden. Dan opent een man de deuren en de beiden
zijn uit de lift bevrijd. Gelukkig heeft het niet lang
geduurd.
Ze bedanken de helpers en zijn erg blij dat ze zo snel
gered konden worden.

Warenhuis – Waar zijn mama en papa?
Samen boodschappen doen is echt erg leuk! Men loopt rustig langs de winkels en kijkt hier en
daar wat ze aan te bieden hebben. Overal zijn vele prachtige dingen te ontdekken. Maar waar
zijn plotseling de ouders? Net waren ze er nog en nu zijn ze spoorloos verdwenen! Dat is
schrikken!

Nu is het belangrijk om geen tijd te verliezen en desondanks rustig te blijven. Hoe men zich
precies in een dergelijke situatie moet gedragen, ervaren jullie op de kaarten met de violette
rand.

Jasmin en haar ouders gaan samen boodschappen
doen. Nou, hier is veel te zien en te ontdekken. „Kijk
maar, een speelgoedwinkel!“ roept Jasmin naar haar
ouders, maar mama en papa praten net met elkaar en
luisteren niet naar Jasmin. Die loopt linea recta de
winkel in naar de vele interessante artikelen.

Wat ze hier niet allemaal hebben! Teddyberen,
poppen, pluche dieren, spelletjes en nog veel, veel
meer. Jasmin weet niet waar ze het eerst naar moet
kijken. Ze doorsnuffelt de hele winkel. Vooral de giraf
op de toonbank vindt ze erg mooi. Die wil ze graag
hebben. Doordat ze zo opgewonden is, heeft ze niet
gemerkt dat haar ouders niet mee naar binnen zijn
gekomen.

Plotseling merkt Jasmin dat ze helemaal alleen in de
winkel is. Waar zijn haar ouders dan toch?
Jeetje, Jasmin heeft haar ouders verloren! En mama
heeft toch ´s morgens nog tegen haar gezegd dat ze niet
mag weglopen en steeds in het zicht van haar ouders
moet blijven.
Jasmin is erg geschrokken, maar ze weet wat ze in zo´n
geval moet doen:
- ze moet blijven staan waar ze is. De ouders zullen daar
naar haar zoeken en haar sneller vinden, wanneer ze
keurig op haar plaats blijft staan,
- ze moet kijken of ze haar ouders ergens ziet of ze
roepen,
- ze moet goed luisteren of de ouders haar roepen of
haar via een luidspreker een mededeling sturen.
Dikke tranen rollen over Jasmins wangen. Daar hoort ze
een aardige stem naast haar: „Ja, wie huilt daar zo?“. Het
is de verkoopster.
Ze troost Jasmin en zegt dat ze haar wil helpen haar
ouders te vinden. Ze zegt ook dat haar ouders vast en
zeker naar haar zoeken, omdat ze zich zorgen maken en
dat ze haar niet alleen willen laten. Daardoor wordt
Jasmin een beetje gerustgesteld.

De verkoopster vraagt hoe Jasmin heet en gaat naar haar
toonbank. Ze pakt de telefoon en is plotseling in het hele
winkelcentrum te horen. Ze zegt: „Dit is een belangrijke
mededeling! De ouders van de kleine Jasmin worden
verzocht onmiddellijk naar de speelgoedwinkel te
komen. Hier wacht hun dochter Jasmin op hen!“
En het duurt niet lang of daar staan mama en papa voor
Jasmin! Opgelucht omhelzen ze elkaar.

Tips voor opvoeders
Rollenspel (leeftijd: 4+):
Oefen in rollenspelletjes het gedrag in noodsituaties, bijv. alarm slaan, eerste hulp verlenen
of een vreemde uit de weg gaan. Met behulp van de korte verhalen in de handleiding kunt u
met de kinderen ook een klein toneelstuk voor ouderavonden instuderen of wanneer opa en
oma op bezoek komen.
Legspel voor 2 kinderen (leeftijd: 4+):
Voor het spel worden de kaarten naar kleur gesorteerd. Er wordt om de beurt gespeeld. Het
jongste kind begint en zoekt vijf kaarten van één kleur uit. Het is de opgave om de kaarten in
de juiste volgorde te leggen. Na de controle van de achterkant van de kaart krijgt het kind bij
de juiste oplossing alle kaarten van dit verhaal. Klopt de volgorde niet, mag de volgende
speler het met deze kaarten proberen. Pas wanneer de kaarten correct gerangschikt zijn, mag
de volgende speler vijf nieuwe kaarten uitzoeken. Het spel is afgelopen zodra alle kaarten van
een bepaald thema in de juiste volgorde liggen en aan de spelers verdeeld zijn. Degene die
aan het eind de meeste kaarten kon verzamelen, heeft gewonnen.

Situaties in het dagelijks leven (leeftijd: 4+):
Laat de kinderen over hun eigen ervaringen vertellen. Heeft iemand al eens een dergelijke
situatie beleefd? Bespreek samen met de kinderen in welke situaties
verantwoordelijkheidsgevoel gevraagd is en probeer geschikte aanwijzingen te geven.
Taalontwikkeling (leeftijd: 5+/6+):
Met de kaarten kunt u doelgericht de zinsbouw stimuleren. Bovendien zijn de kaarten
geschikt voor de eerste lessen in een vreemde taal op de kleuterschool.

Projectdagen (leeftijd: 3+/ 4+):
Organiseer projectdagen over de afzonderlijke thema´s. Benut de dag van de open deur bij
openbare instanties zoals de brandweer, het Duitse Rode Kruis, hulporganisaties, zwembaden
of musea.
Vormgeving van het klaslokaal (leeftijd: 3+/ 4+):
Maak met de kinderen muurkranten m.b.t. de verschillende thema´s, bijv. een plakkaat met
alarmnummers, voor het groepslokaal. Dit kan bijv. de belangrijkste alarmnummers en de
„vijf Ws“, de vijf vragen die men bij een alarmnummer moet beantwoorden, bevatten.

Tips voor ouders
Kinderen moeten eerst leren onderscheiden tussen onschuldig en gevaarlijk. U kunt uw kind hierbij
omzichtig helpen met het wegnemen van zijn onervarenheid. Daarbij is het belangrijk om zijn drang
om nieuwe dingen te ontdekken niet gehinderd wordt en het kind niet in de watten wordt gelegd,
want alleen door eigen ervaringen kan het ook leren.
Kies altijd een noodsituatie uit die u uw kind voorstelt. Beantwoord de vragen die uw kind u stelt.
Laat uw kind genoeg tijd om zich met de afzonderlijke thema´s bezig te houden. Geef hem het gevoel
dat het veilig is en dat hem niets kan overkomen. Toon dat men door het juiste gedrag gevaren kan
afweren en juist handelen of helpen kan leren.

Boxentekst:
Ieder kind kan op ieder moment verrassend in een noodsituatie terechtkomen. Maar wat moet men
in een dergelijk geval doen? Hoe moet men handelen en wie helpt? Ontdekken, leren en vertellen deze box bevat kaarten met verhalen over zes verschillende thema´s, die de kinderen op speelse
wijze voorbereiden op het juiste en zelfbewuste handelen in moeilijke situaties.
Stimuleert: taalontwikkeling, communicatievermogen, bewustzijn voor verantwoordelijkheid en
handelingen

