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Rollespill
Rekvisitter: En fyrstikkeske.

Barns lek med fyrstikker
Greit å vite for voksne:
Barns lek med fyrstikker og lightere fører hvert år til mange branner både
innendørs og utendørs. Dessverre får mange barn også alvorlige brannskader.
Generelt bør følgende regel gjelde: Alt som
har med bruk av åpen ild å gjøre, er det de
voksne som skal ta seg av. Barn har ikke lov
til å røre fyrstikker og lightere.
Det barn ikke har lov til, kan ofte virke spennende og fristende for dem. Heller enn hele
tiden å fokusere på at barn ikke har lov til å
røre fyrstikker og lightere, kan man vektlegge de voksnes ansvar for å oppbevare
farlige ting på steder som er utilgjengelige
for barn.
Forsøk å snu dette til noe ”positivt”: Barna
kan passe på at de voksne ikke lar fyrstikker
og lightere ligge på steder der alle kan få
tak i dem, og gi streng beskjed til de voksne
dersom de finner noe der det ikke skal være.

Samtaleemner
-

Hva er ild?
Hvordan kan ild være nyttig?
Hvordan kan ild være farlig?
Hva er en fyrstikk? Hva er en lighter?
Hvorfor skal ikke barn bruke fyrstikker og
lightere? Hva kan skje?
Hva skal vi gjøre hvis vi finner fyrstikker 		
eller lightere?

Aktiviteter
Besøk fra brannvesenet eller politiet: Inviter
en brann- eller politikonstabel til barnehagen
for å fortelle om hvordan det kan gå når
barn leker med fyrstikker/lightere. Innled
gjerne samlingen med historien ”Brannen i
Løvetannveien”, som dere finner i permen.
Avtal på forhånd hva brann- eller politikonstabelen skal si, slik at dette stemmer
overens med det dere ellers har formidlet
til barna. Husk å la barna slippe til med
spørsmål til gjesten.

Eldar og Vanja finner en fyrstikkeske liggende på et bord, der alle kan få tak i den.
Vanja:
Eldar:
Vanja:
Eldar:
Vanja:
Eldar:
Vanja:
Eldar:
Vanja:
Eldar:
		
Vanja:
Eldar:
Vanja:
Eldar:

Se hva som ligger der!
En fyrstikkeske… Ikke rør!
Vi kan jo kanskje bare passe på den.
Nei, fyrstikkesker er bare for voksne, så det kan vi ikke.
Men hva skal vi gjøre med den, da? Skal vi åpne den og se hva som er inni?
Nei, det kan vi i alle fall ikke gjøre. Kun voksne har lov til det.
Hvorfor er det så farlig da?
Fordi det kan bli brann, vel.
Det blir vel ikke brann hvis vi er veldig forsiktige?
Det kan bli brann, så derfor er det strengt forbudt for barn å bruke fyrstikker.
Hele huset vårt og alle lekene våre kan brenne opp.
Vi kan jo ta fyrstikkene med ut.
Nei, det er like farlig og like forbudt.
Men ute kan det jo ikke bli brann?
Jo, det kan bli gressbrann eller skogbrann.

Eldar og Vanja krangler litt om hvor farlige fyrstikkene er, men til slutt blir de enige om
hva de skal gjøre.
Vanja:
Eldar:
		
Vanja:
Eldar:
Vanja:

Hvis fyrstikkene er så farlige som du sier, så får vi vel bare la dem ligge der.
Vi må si i fra til mamma og pappa, slik at de kan legge fyrstikkesken på en plass
der ingen barn får tak i den.
De må ta seg sammen, og slutte å legge slike farlige ting her på bordet.
Mamma!
Pappa!

Eldar og Vanja roper med streng stemme. Mor og far kommer inn i stua og ser
så spørrende på dem at Eldar og Vanja så vidt klarer å holde seg fra å le.
Vanja:
Eldar:
Vanja:

Fy, dere!
Dere kan ikke la farlige ting ligge her og slenge!
Da kan det bli brann, nemlig.

Far blir flau og rødmer litt. Det var han som hadde lagt fyrstikkesken på bordet.
Far:
Eldar:
Vanja:
Mor:
		
Far:

Det var nok min feil. Jeg skulle bare…
Skulle bare, skulle bare... Det sier du alltid.
Dere må legge fyrstikker på en plass der bare voksne kan få tak i dem.
Da har vi lært noe i dag også. Vi skal nok finne et passende sted å legge både
fyrstikker og andre farlige ting.
Tusen takk for at dere var så flinke, Eldar og Vanja.

