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Pinkuhjálmur

Við pinkuhjálmi kanst tú ómakaleyst vísa, hvussu týdningarmikið tað
er at brúka súkkluhjálm. Tú skalt brúka pinkuhjálm, eitt rátt egg og
ein lítlan plastikkposa. Venjingin vísir, hvussu stóran mun tað ger at
brúka súkkluhjálm, um tú dettur við súkkluni.
Pinkuhjálmur er ein viðkomandi og ítøkilig myndalýsing, sum hóskar øllum aldursbólkum
umframt foreldrum á foreldrafundi. Foreldrini fáa eina uppliving, sum hevur við sær, at tey ikki
kunnu siga, at tey ikki kenna avleiðingina av at súkkla við ongum súkkluhjálmi.

Soleiðis brúkar tú pinkuhjálmin
• Til yngru flokkarnar kanst tú biðja ein næming tekna eygu, nøs og munn á eggið við eini tussj.
• Spyr næmingarnar, hvat vit øll hava í høvdinum. Tá ið tey hava sagt `heila´, spyr, hvat vit brúka
heilan til og prátið eitt sindur um tað. Greið frá, at vit brúka heilan til næstan alt – ikki bara at
hugsa, men eisini at flenna ella pilka nøs.
• Greið frá, at bróta vit armin ella beinið, duga læknarnir ofta væl at lappa okkum saman aftur,
men tá ið høvdið fær stoyt ella brotnar, er tað als ikki so einfalt. Tað er mangan trupult at væla
um heilan. Tí er umráðandi, at vit ansa eftir heilanum og síggja til, at hann ikki fær løst ella skaða.
• Spyr eisini, um tey vita, hvat tað merkir at hava tað, sum `blomman í egginum.´ Minn tey á, at
reyðin bert `hevur tað gott´ um skalið er heilt. Soleiðis er eisini við skallanum.
• Set eggið í pinkuhjálmin við spíska endanum úr hjálminum, og spenn hjálmin. Slepp
hjálminum á eitt hart undirlag umleið 1 metur úr erva. Tað er týdningarmikið, at pinkuhjálmurin
er spentur rætt, júst sum súkkluhjálmur skal spennast. Eggið er væl vart og brotnar ikki.
• Sannlíkt er, at onkur sigur, at eggið er kókað ella úr plastikki. Ger eingin tað, kanst tú spyrja, um
øll halda, at eggið er rátt.

• Vilt tú sleppa at síggja, hvussu pinkuhjálmurin riggar, finnur tú sýningar við leitiorðinum 
”minihjelm” á netinum.

Tilfar brúkt
við loyvi frá:

• Prógva, at eggið er rátt. Legg eggið í ein posa, og slepp úr somu hædd, sum tú slepti
pinkuhjálmin. Tá sæst týðiliga, hvussu stóran týdning hjálmurin hevur at verja høvdið.

