Karakteregenskaper:
Historie:
Ole og Hans går litt opp i skogen på skolen. Plutselig så ser Ole to beyblader som ligger på bakken.
Det er ingen i nærheten så det er ikke godt å vite hvem som eier dem. Hans har ingen, for mor og far
har ikke råd til å bruke penger på slikt, men har hele tiden ønsket seg slik fordi han har sett at mange
andre barn har hatt det morsomt med dem. Særlig i ufohusken ved 1. klasse området. Ole sier: Hans
skal vi ta en beyblade hver. De bare ligger her, og er sikkert mistet. Finneren er vinneren?
Hva er dilemmaet her for Hans?
Skal Hans bli med på å ta en beyblade?
Ja

nei

vet ikke

Nei elever
Hans tenker at han har ikke fått lekt så mye med vennene sine i klassen sin fordi alle de han pleier å
leke med i klassen har holdt på med beyblade. Siden mor og far ikke har råd til å kjøpe slik leke så
ville det være en fin mulighet for Hans å kunne leke med de andre hvis han tok den.
Skal Hans si OK
Ja

nei

vet ikke

Ja elever
Hans hadde hørt at Jan hadde mistet to beyblade i forrige uke. Det kunne jo være hans?
Skal Hans si OK
Ja

nei

vet ikke

Etter en stund så kommer faktisk Jan gående opp i skogen. Han får se beybladene som Hans og Ole
nå holder i hånden. Jan får se beybladene, og roper: Hei! De er mine! Få dem!
Skal Ole gi de fra seg?
Ja

nei

vet ikke

Til slutt
Er det riktig at den som finner noe er den som skal eie den?
Ja

nei

vet ikke

Hvis du hadde mistet en ting du hadde vært glad i, og noen fant dem. Ville du at de skulle levert det
tilbake til deg?

Hva bør Hans gjøre? Finn en god løsning, og spill rollespill.

