
 

 

Brandflot pynt 
 

Målgruppe 

5-7 år 

8-10 år 

Årstid 

Hele året 

Tid 

40-60 min 

Sted 

Indendørs 

Formål med aktiviteten 

Denne aktivitet kan afholdes på flere måder og opfylder derfor forskel-

lige formål herefter: 

Pynt med brandreglerne: Hvis pigerne skal lave pynt med brandreg-

lerne, lærer pigerne ved denne aktivitet om brandregler og sikkerhed.  

Pynt med brændesangen: Hvis pigerne skal lave pynt med ’brænde-san-

gen’ lærer pigerne noget om brænde og bål, og derfor opfylder aktivite-

ten formålet om at pigerne skal lære, hvordan man laver et bål korrekt.  

 

Materialer 

- Tuscher og farveblyanter 

- Printede brandregler og/eller ’brænde-sangen’ 

Se vedlagte bilag 

- Lamineringsmaskine og/eller krympeplast 

Sådan gør du 

1. Pigerne skal nu hygge sig med at lave pynt, mens de lærer no-

get.  

2. Du som leder bestemmer om pigerne skal lave pynt med brand-

reglerne eller ’brænde-sangen’. Når dette er besluttet skal du be-

slutte om pyntet skal laves på krympeplast, på papir som lamine-

res eller noget helt tredje.  

3. Inden pigerne skal i gang med at lave pynt, er det vigtigt at 

snakke med pigerne omkring brandreglerne/brændesangen (Se 

bilag)  

4. Pynten kan laves på mange måder alt efter pigernes alder (hvor-

vidt de kan skrive eller ej).  

- Man kan f.eks. dele brandreglerne ud på papir som pigerne skal 

pynte  



 

 

- De kan synge brændesangen og derefter tegne hvad de har-

hørt/lært. 

- Pigerne kan selv skrive 2-3 branderegler ned eller tegne dem. 

5. Papiret skal lamineres og krympeplasten bages.  

 

Bilag 

 

Brændesangen 

Melodi: ”Sur, sur, sur, lille bi omkring” 

 

Lyt og lær, brænderegler her 

Skal i lejren bål du tænde, 

Brug det træ som bedst kan brænde, 

Birk er bedst, Lærk og Hassel næst 

 

Bøg er godt, når det kun er småt, 

Skal det flamme, må du bene, 

Efter Gran og Fyrregrene, 

Gløder må, du af andet få. 

 

Eg og Bøg, gir så varm en glød, 

Ask – selv fugtigt træ kan brænde, 

Lind kun meget tørt vil tænde, 

Brug ej Pil, den ej varme vil. 

 

Poppel, Hyld ej på bålet fyld, 

Kokken vil af røg generes, 

Madens smag kan let spoleres 

Når du glad laver lejrens mad. 

 

 

 


