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Henry quiz 
1. Hva lærer Henry oss? 

a. Førstehjelp 

b. Brannvern 

c. Naturvern  

 

2. Hva gjør Henry?  

a. Tuller og tøyser 

b. Er uheldig og slår seg ofte 

c. Er veldig forsiktig og slår seg aldri  

 

3. Hva har Henry på ryggen? 

a. Barnehage sekk 

b. Tursekk 

c. Førstehjelpssekk  

 

4. Hva lærer Henry oss å gjøre om noen skader seg?  

a. Se på, late som ingenting, fortsette å leke 

b. Spørre/trøste, hente voksen og hjelpe 

c. Springe vekk, hoppe, leke 

 

5. Hva er det lurt å gjøre når du henter voksen hvis Henry eller noen andre har skadet seg? 

a. Rope høyt om hjelp, men fortsette å leke hvis ingen kommer  

b. La den som er skadet være alene mens alle de andre springer for å hente voksen 

c. Rope om hjelp, la noen blir hos den som er skadet, mens noen andre henter voksen 

 

6. Hvilket nummer ringer vi om noen har skadet seg og trenger hjelp? 

a. 110 

b. 112 

c. 113 

 

https://www.rodekors.no/henry
mailto:henry@redcross.no
https://www.youtube.com/watch?v=R2y82708Nbk


Nettside: https://www.rodekors.no/henry       Facebook: https://www.facebook.com/HenryRodeKors        E-post: henry@redcross.no       

                              YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=R2y82708Nbk 

 

 

 

7. Hva har skjedd med Henry her og hvordan kan vi hjelpe Henry?   

 

8. Hva har skjedd med Henry her og hvordan kan vi hjelpe Henry?   

 

 

9. Har du hjulpet noen som har skadet seg? Hva gjorde du? 

 

 

 

 

10. Hvordan kan vi hjelpe hverandre i barnehagen eller hjemme? 
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Henry quiz fasit: 

1. a - Førstehjelp 

2. b - Er uheldig og slår seg ofte 

3. c - Førstehjelpssekk  

4. b - Spørre/trøste, hente voksen og hjelpe 

5. c - Rope om hjelp, la noen blir hos den som er skadet, mens noen andre henter voksen 

6. c - 113 

7. Henry har skjært seg. Referer til bildet under for å diskutere dette med barnet.   
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8. Henry har brent seg. Referer til bildet under for å diskutere dette med barnet.   

 

9. Barnet gir eksempler på når han/hun har hjulpet andre med førstehjelp 

10. Barnet gir eksempler på hvordan en kan hjelpe i barnehagen eller hjemme. Dette kan være å 

hjelpe andre barn i leken, være en god venn, hjelpe voksne med matlaging, rydding etc.  
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