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TEST DIN VIDEN OM FYRVÆRKERI, LØS SJOVE OPGAVER 
OG LÆR, HVORDAN DU FYRER DEN RIGTIGT AF! 



ÆRE LÆRERE, KÆRE FORÆL
get at glæde sig til ...  

Sommeren – de lange lyse sommeraftner, hvor vi griller meo d fg s amp ili ill ee n r bold med vennerne. 
 
Vinteren – den mørke tid, hvor vi fejrer jul og nytår sammed n me em d , vi holder af. Et øjebliks kådhed med fyrværkeri kan doa g bt d etr yø dm em , ene slukkes  ... at vennerne ikke kan være med til af t sod pbo illl e d længere, eller at drømmejobbet som pilot bliver enuopn  helt åelig drøm. 

RESPEKTER fyrværkeri 
Fyrværkeri er farligt, men i Danmark har vi et historisk lavt as nk ta ad l er, fordi vi er gode til at passe på og følge de 6 fyrværksom erirå de d, tte læringshæfte omhandler. 

Det er altafgørende, at vi bliver ved med at minde hinandevi n ogt m igheden at rådene, hvis antallet af skader skal endnu læn ne gd e. V re i skal arbejde med betydningen af rådene både derhjeog i s mmk e  olen. Vi skal skabe læring, og det gør vi ved at arbejdråd e meen d e på forskellige måder. 

Opgaver i hæftet 
Læringshæftet er fyldt med illustrationer og opgaver, sou m tad gg ea r ngspunkt i de 6 fyrværkeriråd. Materialet er målrettesk t mol od ens 3. årgang. 

Til hvert råd er der korte og lange opgaver, som vi opfordrea r tt d il,  er arbejdes med både hjemme og i skolen. Hver opgave  giver point. Den elevgruppe, som opnår fest point, bliver kåti rl e kl t  assens krudtmester. 

Flere af opgaverne er udarbejdet, så børnene dels skal søgi e  nformation på nettet og hente viden gennem dialog med df eo rr eæ s ldre og venner, og dels skal udstille deres opgaver på skel ol le er i n   nærmiljøet, så kampagnens budskab udbredes. 

Målet med fyrværkerikampagnen er ikke bare at lære børnet næn e ak t e over følgerne ved at skade sig selv eller sine venner.  Det er et stærkt ønske, at vi får skabt nogle gode  rollemodeb llø ern r i ene, så de kan lære andre at behandle fyrværkeri med respekt. 

Vi håber, at I både derhjemme og på skolen vil arbejde sammm ee n  d børnene om kampagnens budskab: ”Respektér dineres  vpekt enner,ér   fyrværkeri”. 

Venlig hilsen 
Fyrværkerikampagnen i Danmark 

Bliv klog på fyrværkeri 
Her i hæftet kan du møde Aske, Lunte,
Futte og Sprængfar, som har en

r, der kan gøre  
dig klog på fyrværkeri. 

Læs mere på fyrvaerkeri.dk 

Fyrværkerikampagnen i Danmark arrangeres i samarbejde med: 

K DRE ... 
Der er me

  
  

række øvelse

Yin Yang Bangh 

Opfordring 

Lad eleverne udstille deres opgaver på skolen og/eller biblioteket, så vi spreder viden om de 6 fyrværkeriråd. 



Køb og lav aldrig ulovligt fyrværkeri Hold ikke fyrværkeri i hånden 

Brug beskyttelsesbriller Kast aldrig med fyrværkeri 

Gå aldrig tilbage til en fuser Brug en pose til fyrværkeriet 

DE 6 FYRVÆRKERIRÅD 



Hvorfor køber eller laver nogen ulovligt fyrværkeri, når de godt ved, at det kan være farligt? 

3

Den korte Den lange 
(Arbejd sammen 2 og 2)  POINT (Arb POINT ejd sammen 2 og 2) 

å billedet og fnd 5 fejl.  Skriv en tale. Brug intSe godt p ernettet eller interview jeres 
l I skrive en kort historie  foræld, ska re, lærerne elleNår fejlene er fundet r de andre elever på skolen  om følgendinjer. e ft 10 l yrpå minds værkeriråd: 

”Køb og lav aldrig ulovligt fyrværkeri” 
ed: Historien skal begynde m

gå i historien) Hvad er forsTænk nu hvis … (Alle 5 fejl skal ind kellen på lovligt og ulovligt fyrværkerN i?  ævn mindst tre forskelle. Bed jeres lærer om eksp ta rpi a  r til at skrive talen på. 

L
FI D 5 FEJN1      KØB OG LAV ALDRIG   

ULOVLIGT F YRVÆRKERI 

  

  

 

5025

Dialog på klassen 

Hvorfor køber eller laver nogen ulovligt fyrværkeri, når de godt ved, at det kan være farligt? 



      

Den kort De en lange  
Arbr ejbej  POINT ( POINT (A d sd s ama mm eme n 2 og 2n 2 og 2 ) ) 

Lav en plakA. at me Fi d tend A gnins gk ee, d r oren g teg ke sn s t, so om ik m fk oe h rta ær e llen r r ela ek ve et i h rnå e  nden. i 2. klasse om, hvorfor det er farligt at holde fyrværkeri i hånden,  
og hvad deB. r kan s T keæl , h, h vivo s mr m aa n gn øg r de d ee t ar e llr p igeå t vee l. gningen: 

Voksne= Dyr= 

Børn= Raketter= 

Hvordan tror I, at man skal behandle en raket, så man ikke kommer til skade? 

HOLD IKKE 
FYRVÆRKERI I HÅNDEN 

FIND 5 FEJL 

2 

5025

Dialog på klassen 

Hvordan tror I, at man skal behandle en raket, så man ikke kommer til skade? 



     

 

3 
B R U G 
BE S K Y T T EL S E S B R I L L E R 

FIND 5 FEJL 

Den korte Den lange 
Arbejd sammen 2 og 2) (Arbejd sammen 2 og 2) 

ar g med fotos, som I enten h
Design jeres eg Lav en plakat eller udstillinne beskyttelsesbriller – så de bliver super seje. , I har lånt på skolen. 
Kig i j taget med mobiltelefon eller et kamera

eres skufer derhjemme, og lav nogle seje briller af det, du n skal alle de smarte briller vises frem. 
kan fnde. Må På plakateske er det ståltråd, tomme toiletruller, gamle postkort,piberenser etc. Kun fantasien sætter grænserne – bare fnd på,og lav de sejeste briller. 

Hent skabelonen til brillerne på respekter.dk 

Hvor og hvornår bruger man ellers beskyttelsesbriller? 
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50
POINT 

Dialog på klassen 



Den lange 
 POINT (Arbejd sammen 2 og 2) 

Skriv et brev hver til jeres forældre eller bedsteforo æm l, h drv e  ad I har lært om fyrværkeri. 
Inden brevet sendes, skal I læse det højt for hinanden. 

Bed jeres forældre eller bedsteforældre om at skro ivm e e, hvo t brr eda v tn d ilbe l agær e  te om de 6 fyrværkeriråd, da dsk e vol ae r b. H øu rs n ok bre g gv ie k i t skal med i skole, så det kan blivan e ldr æe e sl t he øv je t fr i k ol r das e sen. 

K A S T A L D R I G 
M E D F Y RV Æ R K E R I4 

     FIND 5 FEJL 

  

 

Den korte 
(Arbejd sammen 2 og 2) 

gstaverne fra ordet: 
n aHvor ma ge ord kan I d nne af bo

FYRVÆRKERIKAST 

elv på fere. Eks. Yrsa, Rita, Kaste ... fnd s
ke papir. Bed jeres lærer om et styk

I får 15 minutter. 

Hvert ord giver: 1 point. 

Hvad betyder det at have respekt for fyrværkeri og respekt for hinanden? 

1
POINT 

Dialog på klassen 

50



     

Den lange  
 POINT 

Hvad mangler jeres ven?  

E
FIND 5 F JL 

GÅ ALDRIG 
TILBAGE TIL EN FUSER 5 

Den korte
(Arb (Aej rd s bejam d sm ae mn 2 og 2 me) n 2 og 2) 

Gå aldrig tilbage til en fuser. Fortæl med jeres egne ord, Jeres beh dv sa td d e ve en s n hæt avdnin e gg b lee mt tyd , aer. t han/hun ikke måtte holde
fyrværkeriet i sin hånd. Tegn, hvad der skete med ham eller
hende,B  daed j  fe yrr ve æs l rkæ er rie er o t sm e prat s ngt . ykke papir til at skrive på. 

Bed jeres lærer om et stykke papir til at tegne på. 

Hvad ville du gøre, hvis din bedste ven gik tilbage til en fuser? Ville du stoppe ham? 

P
25
OINT 

Dialog på klassen 

50



      

Den lange  
 

(Arbejd sammen 2 og 2) 
 POINT 

ende), som kan bruges  
erningespil eller lignLav et spil (brætspil, t

m de 6 fyrværkeriråd. Selvom de  er otil at fortælle jeres kammerat
t blive 

det med hæftet ligesom jer, er det godt a
gså har læst og arbejo  nytårsaften. 

de hinanden om rådene, så vi husker dem 
ved med at min 

BRUG EN POSE FIND 5 F
TIL F YRVÆRKERIET 

EJL6 

Den korte
(Arbejd sammen 2 og 2) 

Hvis I skulle fortælle jeres søskende og forældre om, hvad I huskerbedst fra arbejdet med de 6 fyrværkeriråd, hvad ville I så sige?Skriv noter her og forbered en lille tale, som I skal holde for jeresklassekammerater. 

Bed jeres lærer om ekstra papir til at skrive talen på. 

Hvorfor tror I, at det er vigtigt at bruge en pose til fyrværkeriet? 

50
POINT 

Dialog på klassen 
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Heino Hansen

E K STRA OPGAV ER 
– I KAN LAV E DERHJEM M E ELLER PÅ S KOLE N 

#1 Du har mistet fngrene, fordi du glemte at ... 
Tegn en tegning af en stol med munden. 

#2 Du glemte af bruge ... 
Tegn en gulerod og et æble med bind for øjnene. 

#3 Din højre arm er lammet, fordi din bedste ven ... 
Hjælp din ven med at spise en agurk med kniv og 
gafel. Din ven må bruge sin venstre arm, og du må 
brug dine højre. 

#4 Du glemte, at du ikke måtte holde en raket i 
hånden, den var jo så lille, så ... !#?PUFF!?# 
Hold din højre (eller venstre, hvis du er venstrehåndet) 
arm på ryggen og brug kun venstre/højre arm til at 
skrive et brev med. Du skal skrive en sød hilsen til din 
bedste ven, folde papiret sammen og lægge det i en 
kuvert. 

#5 Gruppeleg – Du har skudt en raket  
af og fået gnister i øjnene ... 
Med bind for øjnene skal du nu gætte, hvad det er, 
dine kammerater beskriver for dig. De siger ikke, hvad 
det er, men skal beskrive tingene, så du kan gætte 
det. Hvis du gætter rigtigt, får du lov til at vælge en 
ny ting og en ny kammerat, så legen kan fortsætte. 
Gætter du ikke, så må du vente og prøve igen. 
Aftal med dine kammerater eller din lærer, hvor lang 
tid hver gætteleg må tage ad gangen. 

Oplys familie og venner 
om de 6 fyrværkeriråd 
... sammen med din far eller mor  
på facebook.com/respekter.dk 

husk også at
lære din mor
og din far
om de 6 gode
fyrværkeriråd 

Udgiver: Fyrværkerikampagnen i Danmark, 2013 
Design, tekst og produktion: OPENING a/s 
Opgaver: Charlotte Agerby Schultz, University College Lillebælt 
Tegner: Frank Madsen 

https://facebook.com/respekter.dk


HVEM GEMMER SIG BAG PUNKTERNE? 
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