
Swirls - lined

Golven

Swirls - outlined

Bovenbouw - sjlelementen

Dit moet je weten:
Ongelukken gebeuren. Soms kun je er niets aan doen. Maar 
veel ongelukken zijn te voorkomen! Als je om je heen kijkt en 
goed oplet, kun je gevaarlijke situaties zien. In deze situaties 
kunnen mensen gewond raken. Je kunt zorgen dat er geen 
gevaar meer is. Of je kunt mensen waarschuwen.

1.1: Gevaren herkennen

HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

WAT HEB JE NODIG? -

DIT MOET JE KUNNEN: Deze skills heb je nodig.  
 Kijk op je skilltree. 
 Heb je ze al? Kruis het hokje aan:   
 ■  1.2: Is het veilig?
 Heb je deze nog niet? Doe hem dan hierna. 

HOE LANG DUURT DE OEFENING?  10 minuten

(Je werkt 
in duo’s)

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.

TIP 1
Zorg dat je EHBO-

spullen in de klas 

hebt of weet waar ze 

op school liggen.
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Oefenen
Kijk goed naar de tekening. Wat is er allemaal gevaarlijk?  
Schrijf minstens vijf dingen op die gevaarlijk kunnen zijn.
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Meer oefenen
Kijk goed naar de tekening. Wat is er allemaal gevaarlijk?  
Schrijf minstens vijf dingen op die gevaarlijk kunnen zijn.

HELP! EHBO-skills voor jou Groep 5-6

CHECK JE SKILLS!
Zet een vinkje voor alles wat je nu weet 
en kunt. Je leerkracht kan het testen.

■ Wij weten hoe we gevaren kunnen
 herkennen.

■ Wij weten hoe we de klas veiliger  
 kunnen maken.

4.

3.

1.
2.

Kijk eens om je heen in de klas. Wat is daar gevaarlijk?  
Schrijf twee dingen op.

TIP 2
Kan het niet veiliger? 

Hang er een briefje 

bij, zodat iedereen 

ziet dat het

 gevaarlijk is!

Wat kunnen jullie met de klas doen 
om het veiliger te maken?
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