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Førstehjælpsråd nr. 1 

Ibi og hendes mor laver mad i køkkenet…   

Ibi dækker bord til far og mor, sig selv og lillebror.  

Så ringer det på døren og Ibis mor går ud for at åbne. 

Ibi ved godt at hun ikke må røre ved noget når mor ikke er der….. 

Ibi synes det dufter så godt, så hun vil lige se til gryden der står på komfuret… 

Men gryden er meget varm og Ibi brænder sin hånd, mor kommer i det samme 

ind og heldigvis er hun vaks og åbner straks  for hanen og blander det kolde 

med det varme vand - ”det skal være lunkent” siger mor. 

Nu må Ibi holden hånden under hanen, lige til det ikke gør ondt mere... 



©www.printland.dk 

Førstehjælpsråd nr. 2 

Loa kan godt lide at løbe og hun kan løbe rigtigt stærkt!  

Lige så stærkt som en løve. 

Men hov! Nu gik det vist lidt for stærkt! 

Der lå Loa, hun havde slået sit knæ. 

Mor trøstede Loa og tog hende med ind på badeværelset. 

Såret blev renset godt med vand og sæbe - det gjorde lidt ondt, men Loa var sej! 

Så blev såret skyllet med lidt vand. 

Men Loa må ikke få plaster på, for det er ikke godt på en hudafskrabning. 

I stedet får Loa en is og så bliver hun hurtigt glad og glemmer alt om såret. 

Efter isen var Loa klar igen, til at løbe lige så stærkt som en løve. 



©www.printland.dk 

Førstehjælpsråd nr. 3 

I haven spiller Villads bold med Oliver. 

Villads passer på målet - Oliver sparker til bolden og håber på at han laver mål! 

Men bolden rammer Villads næse! 

Avs! Næsen bløder og gør ondt. Villads bliver helt forskrækket. 

Oliver skynder sig at hente far - Far trøster Villads og sætter ham på en stol. 

”Nu klemmer jeg lige næsen sammen” siger far. Villads synes det føles mærkeligt. 

”Så skal du ha hovedet ned mod brystet” siger far. ”Oliver, henter du en isterning?” 

Oliver henter en isterning i fryseren, den skal Villads sutte på. 

Villads næse holder hurtigt op med at bløde og selvom den er lidt øm,, vil Villads og Oliver 

gerne spille bold igen. 
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Førstehjælpsråd nr. 4 

Misser lå på sofaen og sov.  Nohr kunne ikke lade være! 

Missers hale viftede og Nohr hev fat i halen. Et lille ryk - men det var ikke særligt populært! 

Nohr kunne mærke Missers 5 skarpe klør i hånden - Nohr han hylede, det gjorde meget 

ondt! 

Storesøster Kia løb hen til Nohr, trøstede ham og kiggede på de huller Missers klør havde 

lavet. 

”Det må vi hellere få renset” Nohr græd og græd. 

Kia tog Nohrs hånd og kom den ind under vandhanen og hånden blev vasket. 

Derefter gav  Kia ham et fint plaster på, det med biler som Nohr så godt kunne lide. 

Nu græd Nohr ikke mere og misser fik lov til at sove i fred. 

Nohr vil aldrig mere hive i Missers hale, når hun sover! 

Da misser vågnede op kunne Nohr kæle med misser igen og de var de bedste venner. 
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Førstehjælpsråd nr. 5 

Solen skinner og fuglene synger - i sandkassen sidder Pil og bygger sandslotte. 

Hun elsker at bygge sandslotte!  

Pil vil vise sandslottet til sin mor, så hun rejser sig op ved at tage fat i kanten på sandkas-

sen. Av! Av! Hvad var det?  

Pil kunne se en splint fra sandkassen i fingeren - det gjorde ondt. 

”Mor mor! Det gør ondt i min finger! 

Mor kommer hun kan godt se at Pil har fået en splint i fingeren. 

Så mor henter en pincet og hiver splinten ud. Pil tør ikke kigge. 

”Nu er den væk” siger mor og Pil kigger. 

Så laver mor en lille skål med sæbevand og Pil sidder med fingeren i det lune sæbevand i 5 

minutter. 

Så er såret efter splinten ren igen, Pil får et hæfteplaster på og så er hun igen klar til at  

bygge flere sandslotte igen. 

Pil er stolt og mor synes hendes sandslot er flot. 


