
	

		
	

	

	

    	

		

	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

   
               

            
 

                 
             

         
 

    
               

 
            

              
 

 
                

       
 

            
           

 
 

    
           

 
      

    
      
  
        
      

 

 

 

 

 

 

 

Mellemtrin:	 

Dansk 

Som Krudtugle kan du tage fat på 

a) 

Arbejde med	fyrværkerirådene: Del fx klassen op i fem,	der 	koncentrere 	sig 	om 	hver 	sit 	råd. 	Opfør 	et 	lille 

rollespil om lige præcis det	råd. 

b) Spil teater 
Opbyg et "Forumteater" til brug for jeres målgruppe. Det gøres ved at udarbejde en lille episode med fx en 
kammerat, der kommer til skade ved affyring af en stor raket Nytårsaften. 

Tilskuerne skal sidde i ring rundt om scenepladsen. Spil forestillingen to gange i alt. 1. gang spiller I det som I 
har planlagt. Men 2. gang må tilskuerne blande sig og spille med. De må rejse sig og gå ind på scenen og 
overtage netop den eller de roller, hvor de mener, en handling i spillet skal ændres. 

c) Fremstil en informationsfolder 
I kan også vælge at udforme en folder, der skal kunne uddeles i de forskellige klasser, som I besøger. 

Folderen kan fortælle om jer, jeres arbejde og De fem Fyrværkeriråd. Den kan produceres som en papirudgave, 
eller I kan fremstille den som et videobrev, et PowerPoint show eller som en hjemmeside på Internet. Brug 
fantasien. 

Brug billeder eller tegninger, og sørg for at målrette indholdet til den klasse, I skal besøge - måske skal der 
udarbejdes forskellige udgaver alt efter klassetrin. 

Brug i forløbet også henvisninger til Internettets muligheder, f.eks. et link til www.fyrvaerkeri.dk 
- og evt. jeres egen hjemmeside for kampagnen, som I kan lægge på skolens officielle hjemmeside. 

d) Producer en film 
Arbejd selv med at fremstille en film, der fokuserer på de fem fyrværkeriråd. 

Start med at arbejde grundigt med følgende: 
1. Hvad vil I vise? 
2. Hvordan viser I det så visuelt? 
3. Tegn en drejebog 
4. Hænger det sammen? – ellers lav det om. 
5. Og begynd så på at fremstille filmen 
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