
visste du att? 
Vi har utforskat mindre än 5% av havets djup

Knep&knåp
under ytan



Är du en fena på att hitta? Finn fem fel!

Fisk-gåtor

Vilken fisk är bäst på att sjunga?...........................................

Vilken är världens bästa fisk?................................................

Vad tycker fiskarna är godast på caféet?................................

Var hamnar fiskarna när de blir gamla?................................ 

Vilken är världens näst bästa fisk?.........................................

Varför gillar fiskar att åka skidor?..........................................

Var lär sig hajarna läsa och skriva?........................................

Vilket djur har ben men kan inte gå?.....................................



Hjälp dykaren hitta till sjörövarskatten

visste du att? 
Blåvalen är det största djur som NÅGONSIN levt på jorden. Inte ens de största 
dinosaurierna kan mäta sig med den. Tungan är lika stor som en elefant och 

hjärtat som en bil. Den största blåvalen som man träffat på var över 33 meter – 
som sisådär tre långa bussar alltså – och vägde bortåt 200 ton. Tur att de bara 

äter småfisk.

(De rätta svaren finns på sommarboken.se)



visste du att? 
Hajar har fler sinnen än 

människan. De har ett sjätte 
sinne som kallas ”det elektriska 
sinnet”. Det sitter i huden och 

gör att hajen kan känna av 
närvaron av andra levande 

varelser trots att de är utom 
synhåll. Smart när de ska jaga!Vågrätt

1. Sex ... i en ..ask, vilken fisk handlar ramsan om?
4. Vilket djur är Sebastian, från Den lilla sjöjungfrun?
5. I vilket blötdjur kan man hitta pärlor?
6. Vilken rovfisk är störst?
8. Vad består det Stora barriärrevet av? 

Lodrätt
2. Vad heter havet mellan Amerika och Europa?
3. Vad heter världens saltaste sjö, där det är superenkelt att flyta?
7. Världens största djur blåvalen äter nästan bara ett av världens minsta djur, vilket?

>

Är du haj på korsord?
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(De rätta svaren finns på sommarboken.se)


