
Vad ska du alltid ta  
med dig när du badar?

1. En banan  
2. En badkompis 
3. Bra musik 
4. En kudde



Varför ska man inte hoppa i 
okänt vatten?

1. Det kan vara slajm 
2. Det kan finnas brännmaneter  
3. Vattnet kan vara grunt och du  

kan slå dig  
4. Det kan vara extra kallt just där



För att vara säker på att du ska  
ha koll på hur djupt det är och  
att du orkar simma hela vägen  
in till land bör du…

1. Simma rakt ut i havet 
2. Äta godis 
3. Ha färgglada badkläder 
4. Hålla dig nära land



Man ska inte simma under bryggor 
och hoppställningar, varför?

1. De ovanför ser dig inte och ni 
kan skada er 

2. Du kan trassla in dig i sjögräs
3. Vattnet är kallare under bryggor
4. Du kan krocka med en fisk 



Varför får man inte knuffa någon i 
vattnet som inte är beredd?

1. Badkläderna kan åka av i farten
2. Kompisen kan tycka att det är 

otrevligt och kan skada sig 
3. Man kan tappa sin mobiltelefon  

i vattnet
4. Man hinner inte förbereda sig 

och göra sitt snyggaste hopp 



Varför får man inte ens på skoj 
hålla någon under vattenytan?

1. Håret kan bli blött 
2. Man kan svälja en fisk
3. Det kan vara läskigt och farligt för 

kompisen under vattnet
4. Fiskarna kan bli rädda



Varför kan det vara farligt att  
springa på bryggor och vid poolkanter?

1. Man kan tappa sin glass
2. Man kan få solen i ögonen
3. Man kan spilla läsk på sin kompis 
4. Man kan halka, slå sig och ramla i vattnet



När ska du ropa på hjälp  
vid vattnet?

1. När min glass smälter
2. När jag befinner mig i  

allvarlig nöd
3. När mitt sandslott rasar
4. När min handduk är blöt



Vad ska du alltid göra innan du 
går och badar?

1. Äta mycket mat så jag flyter bra 
2. Kamma håret bakåt så jag simmar snabbare
3. Ta en snygg bild på mig själv 
4. Bada aldrig ensam och meddela alltid en vuxen


