
Om det börjar brinna...
Hur skyddar ni er mot brand hemma hos dig?  
Prata med någon vuxen och svara på frågorna:

1. Hur många brandvarnare har ni hemma?

2. Var sitter brandvarnaren? 

3. När testade ni att brandvarnaren fungerade senast?

4. Har ni brandsläckare?

5. Vilka utrymningsvägar har ni hemma hos dig?

6. Var samlas ni om det har börjat brinna och ni alla har gått ut ur huset?

Tänk dig att det börjar brinna i din skola. Hur gör du då?

1. Hur får du reda på att det brinner i skolan?

2. Hur kommer du ut från klassrummet? 

3. Hur kommer du ut från matsalen?

4. Hur kommer du ut från gympasalen?

5. Var ska ni samlas när ni kommit ut?

Sant eller falskt?
Kryssa i Sant eller Falskt om du tror att påståendena  
nedan stämmer eller ej.

Rätt eller fel?
Kryssa i om du tror att valen nedan är Rätt eller Fel  
om det skulle börja brinna.

Rätt Fel

1. Jag gömmer mig på toaletten!

2. Vi skyndar oss ut!

3. Jag måste sätta på mig skorna innan jag springer ut!

4. Jag går upprätt igenom röken!

5. Jag kryper ut under röken!

6. Jag ska bara rädda min nalle först!

7. Jag stannar ute

Sant Falskt

1. Rök från en brand är iskall 

2. Man kan dö av brandrök 

3. Det kan börja brinna i elektriska saker om de blir för varma

4. Husdjur kan aldrig starta en brand 

5. Släck alltid levande ljus när du lämnar rummet 

6. Brandvarnaren ska sitta på golvet 

7. Det är bra att ha flera brandvarnare i ett hus med flera våningar 

8. Brandvarnaren släcker branden 

Ring 112
Vad skulle du svara på operatörens frågor när du ringer 112?

Var har olyckan hänt?

Vad är det som har hänt?

Vilket telefonnummer ringer du ifrån?



Fyll i orden som saknas 

 rök ropade 112

brandbil krypa lågor släcka

En gång hemma hos mig så luktade det ____________. Mamma låg och  

sov för hon hade jobbat på natten och min storasyster var på träning.  

Jag ____________ till mamma: ”Det brinner i köket!”. Mamma vaknade  

och stängde dörren till köket. Hon ringde _____________ och berättade  

var det brann och vad som hade hänt. De sade att det skulle komma  

en _______________ snart. Det var rök i hallen också, så vi fick 

_______________ ut. När den första brandbilen kom visade vi var det  

brann och berättade att det inte fanns någon annan i huset.  

Nu syntes det ______________ i köksfönstret. Brandmännen kunde 

______________ branden, men hela köket var förstört. Det luktade rök  

i huset länge efteråt.
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Lodrätt
1 Vem jobbar med att släcka  
 bränder?
8 Var ska brandvarnaren sitta?

Vågrätt
2 Vad ska du göra under röken?
3 Vad gör den som ropar ”Det brinner!”?
4 Spola med svalt …...... om du bränt dig
5 Vad kan bli en brand om den sprider sig?
6 Det är farligt att ......... in rök
7 Vilken färg har en utrymningsskylt?
9 Vad ska man inte göra med elden?

Korsord

Har du lärt dig...
Ja Nej

... skillnaden på eld och brand?  

... hur brand startar och sprider sig?   

... hur du upptäcker att det brinner

... vad du ska göra om det brinner?

... hur du tar dig ut om det brinner?

... att ringa till SOS-centralen – 112?

... om hur brandmännen arbetar?

... hur du ska göra om du bränner dig?

... att det alltid ska vara en vuxen med när något ska eldas?


