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• Modig – (ikke bange for at prøve ting) Snak om at være 

bange og modig. 

• Nærig – (ikke så glad for at give noget) Snak om i hvilke 

situationer, I har være nærige. 

• Damp – (fugtig varm luft) Snak om, hvordan det føles at 

være i et rum med masser af damp. 

• Imponerende – Kender I andre ord, som betyder det 

samme?  

• Bakterier – (bittesmå encellede organismer uden cellekerne) 

Snak om, hvad der kan ske, hvis man drikker vand med 

bakterier i. 

• Gurgler – prøv at gurgle i vand. 

• Fluor – (fluorid) tilsættes tandpasta for at modvirke huller i tænderne 

• Livredder - en person, der er uddannet og trænet i at redde 

personer fra at drukne. 

• Var der noget I kunne lide ved bogen? 

• Var der noget I ikke kunne lide ved bogen? 

• Var der noget der undrede jer? 

• Var der noget, der minder om andre historier? 

• Kig på bogens forside. Hvad tror I bogen handler om? 

• Kig på opslag 3. Snak om, hvilke ting, der fortæller, hvor 

far, Noa og Ella er. 

• Kig på opslaget med caféen. Snak om, hvad I kan se i 

caféen.  

• Tegn en tegning med en aktivitet, som kræver mod. 
• Tegn verdens bedste badedyr  
• Tag en tur i svømmehallen. 

 
• Syng Povl Kjøllers vandsang 

http://sangetilboern.dk/vandsang/ 
 

 
 

• ”Jeg er den modigste i verden. Jeg er ikke bange for 
noget som helst” 

• ”Det man godt kan lide, skal man ikke give til hvem 
som helst” 

• ”Husk grundig afvaskning” 
• ”Alt det, man ikke ved, kan man jo så blive klogere på 

hen ad vejen.”  
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• Hvad er fars plan, da han henter Ella i børnehave? 

• Hvad siger Siri, da Ella ikke vil give hende et 

farvelknus? 

• Hvorfor vasker Far, Noa og Ella sig grundigt, inden 

de skal i svømmehallen? 

• Hvorfor siger far ”sikke en flyvetur” til Noa? 

• Hvorfor spytter Noa forskrækket vandet ud af 

munden? 

• Hvad er det for en leg Noa og Ella leger i vandet? 

• Hvad får Ella og Noa at spise i caféen? 

• Hvad er det, Noa ikke tør? 

• Hvorfor er det nogle gange ”vildt godt at være 

bange”? 

• Er der noget, som I godt kunne tænke jer at gøre, 

men som I er bange for at gøre? 


