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Rollespill
Rekvisitter: Et telt av laken, en løs lampe og en lommelykt. Kjeks og bok.

Vær forsiktig med løse lamper
Greit å vite for voksne:
Det er ikke bare levende lys som kan starte brann – også elektrisk belysning kan
utgjøre en brannfare dersom man er uforsiktig. Lyspærer avgir mye varme.
Bruk derfor aldri sterkere pære i en lampe enn det den er beregnet for.
Svimerker på en lampeskjerm, gardiner eller møbler i nærheten av en lampe
er et alvorlig faresignal.
På barnerom og andre steder hvor barn
leker, skal man unngå å bruke løse lamper.
Barns lek kan føre til at lamper velter, noe
som igjen kan medføre overoppheting og
brann. Det samme gjelder dersom man har
kjæledyr som beveger seg fritt, og kanskje av
og til er ”hjemme alene”. Skru derfor lamper
fast i vegger, tak og møbler, så langt det lar
seg gjøre.

Samtaleemner
- Hva trenger vi lamper til?
- Hvorfor blir mange lamper veldig varme?
- Er det gøy å lage telt og hytter av dyner
og pledd?
- Kan vi ta med en lampe inn i teltet/hytta?
- Hva kan vi bruke en lommelykt til?

Aktiviteter
Barn synes ofte det er spennende å lage
telt av dyner, pledd og lignende. Man bør
unngå at barna tar med seg løse lamper inn
i teltene sine, eller under dyna etter leggetid.
Lamper som tildekkes av brennbart materiale kan utvikle så høy varme at det fører
til brann. Det er tryggere å la barna bruke
en lommelykt, men pass på at den slås av
etter bruk – alternativt kan barna lage egne
vinduer til teltene sine.
De siste årene har det kommet mange LEDlamper og LED-lyspærer på markedet. Disse
har mye lavere Watt-styrke enn gløde- og
halogenpærer, og utvikler mye mindre varme.
LED er derfor mer brannsikkert.

Lage telt: Del barna inn i passende grupper
og gi dem i oppgave å lage sine egne telt
av pledd, laken og lignende. Alle telt skal
lages med ”vinduer”, slik at det ikke er behov
for verken lamper eller lommelykter inne i
teltene.
Lampejakt: Med samme gruppeinndeling,
kan barna gå på jakt etter løse lamper i
barnehagen. Dersom barnehagen ikke har
løse lamper, vurder om dere skal plassere ut
noen få som barna kan finne. Det kan også
være en oppgave å telle hvor mange faste og
løse lamper man klarer å finne.
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Kom så drar vi på campingtur, Vanja.
Campingtur er gøy. Men mener du at vi skal ha camping inne?
Ja, vi lager et stort og fint telt her på rommet vårt, og så leker vi at vi er på camping.
Aha… Jeg trodde du mente at vi skulle gå ut i hagen i regnværet.
Nei, vi camper her, så blir vi ikke våte.
Kjempelurt.

Eldar og Vanja finner et stort pledd, og lager et telt der det er god plass til begge to.
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Her inne var det jammen koselig.
Hva gjør vi når vi er på camping, da?
Vi må selvfølgelig spise noe godt inne i teltet. Litt campingmat.
Jeg henter en pakke med kjeks.
Og når vi ligger i telt, da må vi ha noe å lese. Så jeg finner en bok til oss.

Vanja henter kjeksene, mens Eldar henter favorittboka si – den som har bilder av
dyr fra hele verden. Sammen kryper de inn i teltet sitt igjen.
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De kjeksene var gode!
Mmmm… Jeg tok med en bok til oss.
Det er jo så mørkt her inne i teltet. Det er helt umulig å se bildene.
Vi må ha lys!
Ja, vi må ha campinglys.

Eldar løper ut av teltet og inn på mor og fars hjemmekontor, der han henter en
lampe. Akkurat i det han har stukket støpselet i kontakten og skal til å ta lampen
med inn i teltet, stikker Vanja hodet ut av teltet med en lommelykt.
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Vi kan ikke ha løse lamper inne i teltet vårt, Eldar!
Hvorfor ikke? Da blir det jo lyst og fint.
Det er ikke brannsikkert!
Kan en lampe lage brann?
Ja, og vi skal ikke ha noen campingbrann her, skal vi vel?
Nei, det vil vi jo ikke ha.
Derfor tok jeg fram en lommelykt i stedet. Den er lettere å passe på.
Vi må bare huske å slå den av når vi ikke skal lese mer.
Straks tilbake! Jeg skal bare sette på plass igjen lampen. Ikke spis opp kjeksene.
Neida… Bare skynd deg, slik at vi rekker å lese litt før campingturen er slutt.

