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Rollespill
Rekvisitter: En bærbar PC og en pute.

PC under puta
Greit å vite for voksne:
Nær halvparten av alle branner skyldes feil bruk av elektriske apparater
eller teknisk svikt i el-anlegg og el-materiell. Mange av disse brannene kan
unngås med enkle tiltak. Noe av det viktigste vi kan gjøre, er å passe på at
elektriske ting ikke blir for varme. Det gjør vi enklest ved å sørge for god
lufting rundt apparatene når de er i bruk. Elektriske apparater og “duppeditter” som går på batteri, skal derfor ikke tildekkes. Tildekking kan føre til overoppheting og i verste fall brann.
Det går litt fort i svingene i blant, og elektriske duppeditter kan raskt havne under
dyner, puter, pledd, klær og lignende. Det
kan være bærbare PC-er, mobiltelefoner,
nettbrett, spillkonsoller, ladere, transformatorer og andre ting som står i kontakten eller
bruker batteri. Her må både barn og voksne
passe på!

Samtaleemner
- Hvilke ting bruker strøm fra kontakten?
- Hvilke ting bruker batteri?
- Er ting som bruker strøm varme
eller kalde?
- Trenger elektriske ting pledd, puter eller
dyner for å holde seg varme?
- Hva kan skje hvis noe som bruker strøm
eller batteri blir altfor varmt?

Aktiviteter
- Finn et elektrisk apparat, en transformator
eller en lader som ikke har for høy temperatur.
La barna kjenne forsiktig på. Er det varmt
eller kaldt? Lukter det noe? Hører dere noe?
- Finn fram tre pledd. Legg f.eks. en lekebamse under det ene pleddet, en bok under
det andre pleddet, og en mobiltelefon under
det tredje. La barna finne den tingen som
kan starte brann.

Eldar:
Mor:
Vanja:

Skal vi spille data, Vanja? Mamma, får vi lov?
Ja, dere kan sitte i sofaen og spille en liten stund.
Jippi, da kan vi prøve spillet med Brannmann Sam først.

Eldar og Vanja setter seg i sofaen. Vanja har datamaskinen i fanget. Etter en
liten stund kjenner hun at det blir varmt.
Vanja:
Eldar:
Vanja:
Eldar:
Vanja:
		
Eldar:

Å, det er så varmt. Det er nesten så jeg brenner meg!
Hmm, vi har jo ikke noe varmeovn på her nå.
Men det er dataen som er innmari varm.
Å ja, husker du at vi snakket i barnehagen om at elektriske ting blir varme?
Au, nå er dataen så varm at det nesten svir litt på lårene. Jeg tror vi må legge
en pute under den.
Det var lurt! Nå kan vi spille mer.

Eldar og Vanja sitter og spiller litt, før mor roper at middagen er klar. Begge er
veldig sultne, så Eldar og Vanja spretter opp. PC-en havner raskt i sofaen med
puta liggende over.
Eldar:
Vanja:
Mor:
Eldar:
Vanja:
Eldar:
Vanja:
Eldar:

Kjempegode kjøttkaker, altså!
Kan vi spille data litt til etter middagen, mamma?
Ja, men bare en liten stund. Vi må leke litt med andre ting, også.
Hva er det som lukter?
Har du glemt å slå av komfyren igjen, mamma?
Nei, det lukter ikke svidd mat. Det lukter liksom elektrisk.
Å nei, dataen! Vi glemte å skru av.
Og se, den ligger under puta og blir varm!

Eldar, Vanja og mor løper bort til sofaen. Mor løfter vekk puta. Det er ingen røyk,
men det lukter litt svidd.
Vanja:
Eldar:
Mor:
		
Vanja:
Eldar:

Au, dataen er jo kjempevarm!
Det var bra vi fant ut det før det ble brann.
Ja, heldigvis! Jeg setter den her på bordet igjen, og så tror jeg vi slår av
slik at den får kjøle seg ned litt.
Vi får finne noe annet å leke med når vi er ferdig med maten.
Lego!

