Welke elektrische apparaten ken je?
Elk jaar zijn er meer dan honderdduizend branden in woningen. Wist je
dat veel van die branden veroorzaakt worden door elektrische apparaten?
Dat zijn apparaten die met een stekker in het stopcontact zitten en
apparaten met oplaadbare batterijen of een accu. Welke elektrische apparaten heb jij thuis?
Bedenk er twee voor elke plek in huis.
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Veilig opladen
Hieronder staan dingen die je kunt doen als je
elektrische apparaten oplaadt. Wat is veilig en wat is
brandgevaarlijk? Weet je ook waarom?

VEILIG

BRANDGEVAARLIJK

1. Laad apparaten ’s nachts op als je slaapt.
2. Gebruik alleen de originele oplader van je telefoon.
3. Leg apparaten op een zachte ondergrond zoals een
bank of bed als je ze oplaadt.
4. Haal de stekker meteen uit het stopcontact als je
telefoon is opgeladen.
De brandweer komt blussen als er brand is.
Superfijn! Maar het is natuurlijk beter om
een brand te voorkomen. Help je mee?
Ga naar www.brandweerzoektspeurneuzen.nl, speel de game en
kijk daarna eens hoe veilig het bij jullie thuis is. Bedankt namens
de brandweer en de Nederlandse Brandwonden Stichting!
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Als leren je lief is

Uitdrukkingen over vuur en brand
Er zijn veel uitdrukkingen over vuur en brand. Ken jij ze allemaal?
Trek een lijn tussen de uitdrukking en de betekenis die erbij hoort.
gauw aangebrand zijn

hij geeft zijn geld graag en
gemakkelijk uit

ergens je hand voor in
het vuur steken

gevaarlijke dingen doen

het geld brandt hem in de zak

heel zeker weten dat iets zo is

iemand uit de brand helpen

snel boos worden

het gaat als een lopend vuurtje

het nieuws of bericht verspreidt
zich heel snel

hij kijkt alsof hij water ziet
branden

iemand helpen die in nood zit

met vuur spelen

hij kijkt heel erg verbaasd

Rara, wat is het?
Als je slaapt, slaapt je neus ook. Je ruikt het dus niet als er brand is. Met dit ding, kun je toch
rustig slapen. Volg de druppels naar de vlammen en zet de letter in het juiste vakje.
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Antwoorden Veilig opladen: 1-brandgevaarlijk, 2-veilig, 3-brandgevaarlijk, 4-veilig. Antwoord Rara: “rookmelder”
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