
 

  

 

• Droppe – Aflyse 

• Svømmeren – Noget man kalder svømmehallen 

• Ankermand – Kælenavn for Anker 

• Karbad – Bad i et kar eller en balje 

• Kilometer – 1000 meter (snak om hvor lang en meter er 

og om hvor meget 1000 er) 

• Bassin – Vandbeholder I kan svømme i 

• Vippen – Brættet I hopper i vandet fra 

• Plask – Lyden når noget rammer vandet (snak om andre ting 

der kan plaske) 

• Var der noget I kunne lide ved bogen? 

• Var der noget I ikke kunne lide ved bogen? 

• Var der noget der undrede jer? 

• Kig på første opslag. Hvad laver far mens han snakker i 

telefon? Hvad er gået galt? 

• Kig på opslaget ”Se, far, her skal du lægge dit tøj”. Hvad 

laver man i det andet rum? Hvad er gået galt? 

• Kig på opslaget ”Far svømmer ret langt”. Hvem er Storm 

og hvad laver han? 

• Kig på opslaget med den gule bus. Snak om hvad der 

står på bussen. 

 

• Leg at I er en tur i svømmehallen 

• Lav en tegning af en farlig krokodille 

• Syng ”Hjulene på bussen” 

 

 

• ”Niksen biksen” 

• ”Her kan vi sidde og hygge” 

• ”Jeg er ikke stor nok til at passe dig endnu” 
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• Hvad glæder Anker sig til? 

• Hvad ringer mor og siger? 

• Hvordan har far det med svømmeren? 

• Hvorfor bliver Anker ked af det? Hvordan mærker 

Anker, at han bliver ked af det? 

• Hvad må Anker lære far? 

• Hvad viser Anker far, da de er kommet i 

svømmehallen? Hvad viser far Anker? 

• Hvad sker der da far prøver at hoppe fra vippen? 

• Hvad aftaler de er en god idé næste gang, de skal i 

svømmehallen? 

• Hvad er det bedste ved at være i svømmehallen? 


