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Elektriciteit is gevaarlijk!!

Wat is gevaarlijk? Lees de teksten en kleur de gevaarlijke situaties GEEL in:

Sabine stapt uit het volle 
bad, gaat op de rand van 
het bad zitten, en föhnt 
haar haren.

Laura laat haar vlieger op 
een veilige afstand van de 
hoogspanningslijn vliegen.

Kleine Jan vindt stop-
contacten interessant. Hij 
kruipt er naartoe en on-
derzoekt het stopcontact 
met zijn vingers.

Alle stopcontacten in huis, 
zijn voorzien van stop-
contactbeveiliging, zodat 
kinderen geen voorwerpen 
in het stopcontact kunnen 
steken!

In de natuurkunde les 
voeren de kinderen een 
experiment met stroom 
uit. Hierbij maken zij ge-
bruik van een stopcontact.

Julian zorgt ervoor dat 
alle kabels van elektrische 
apparaten veilig worden 
opgeborgen.

De huismeester vervangt 
kapotte lampen, zonder 
het licht van tevoren uit 
te schakelen.

Harold hamster knabbelt 
op de kabel van de radio.

Voordat Peter een gloei-
lamp vervangt, schakelt 
hij het licht uit.

Vul in:  levensgevaarlijk - niet gevaarlijk - batterijen

Alle proeven en experimenten met elektriciteit moeten met stroom uit ____________ 
worden uitgevoerd. Deze stroom is ______________. Stroom/elektriciteit uit het stop-
contact is _______________.

Ken je dit teken? Wat betekent het?
_____________________________________
_____________________________________
Waar heb je het al weleens gezien?
_____________________________________
_____________________________________

Sabine stapt uit het volle 
bad, gaat op de rand van 
het bad zitten, en föhnt 
haar haren.

Laura laat haar vlieger op 
een veilige afstand van de 
hoogspanningslijn vliegen.

Kleine Jan vindt stop-
contacten interessant. Hij 
kruipt er naartoe en on-
derzoekt het stopcontact 
met zijn vingers.

Alle stopcontacten in huis, 
zijn voorzien van stop-
contactbeveiliging, zodat 
kinderen geen voorwerpen 
in het stopcontact kunnen 
steken!

In de natuurkunde les 
voeren de kinderen een 
experiment met stroom 
uit. Hierbij maken zij ge-
bruik van een stopcontact.

Julian zorgt ervoor dat 
alle kabels van elektrische 
apparaten veilig worden 
opgeborgen.

De huismeester vervangt 
kapotte lampen, zonder 
het licht van tevoren uit 
te schakelen.

Harold hamster knabbelt 
op de kabel van de radio.

Voordat Peter een gloei-
lamp vervangt, schakelt 
hij het licht uit.

batterijen
niet gevaarlijk

levensgevaarlijk

Dit symbool wijst op het gevaar van 
elektrische stroom.

Op hekken, roosters, elektriciteitsmasten, ...




