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PRAKTISK/ESTETISKA ÄMNE  

 

BILD 

• Måla söt och saltvattensmiljö. Titta på bilder i böcker och på internet för att se 
hur det kan se ut. Kan du se någon skillnad och isåfall vad? 

• Måla eller teckna något vattendjur du har sett på riktigt 

• Måla eller teckna ett fantasidjur som du tror skulle trivas i vattnet. Alla som 
vill får gärna skicka sina bilder till jessika.cansund@svedala.se så lägger vi upp 
bilderna på vår vattenklubbs sida på internet.  

MUSIK 

- Det går att göra musik med hjälp av vatten. Prova med glasflaskor som ni 
blåser i. Man måste blåsa försiktigt och lite från sidan liksom över 
öppningen. Blir det samma toner oavsett hur mycket vatten där är i 
flaskorna? 

- Lär barnen att sjunga låten ”Havet är djupt” från Disneyfilmen ”Den lilla 
sjöngjunfrun” 

 

Ni hittar låten instrumentalt på youtube: 
https://www.youtube.com/watch?v=m_Gxjpu14Us 

Havet är djupt (från "Den Lilla Sjöjungfrun") 
Per Myrberg 

Du tror att i grannens vatten, är sjögräset alltid grönt 
Du drömmer att simma opp dit, det är inte mödan lönt 

Nej se dig omkring i viken, här finns ingen ytlighet 
Du kan inte bli besviken, det framgår med tydlighet 

 
Havet är djupt, Havet är djupt 

Nere på botten, här är det toppen, titta och njut. 
Uppe på land finns bara spring, möda och slit för ingenting 

Men under ytan, där kan man flyta, Havet är djupt 

mailto:jessika.cansund@svedala.se
https://www.youtube.com/watch?v=m_Gxjpu14Us
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enSE749SE753&q=Per+Myrberg&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MC0wNjFLWcTKHZBapOBbWZSUWpQOAPVnXjEcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwitkKWg7djgAhWDl4sKHaVKCvwQMTAAegQIBxAF
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Haha! 

Här nere är fiskar glada, här simmar man kring frivol 
Men fisken på land är ledsen, där simmar man i en skål 
Men fisk i en skål är lycklig, det blir mycket värre sen: 
En dag när familj är hungrig, man hamnar på tallriken 

Oh nej! 

Havet är djupt, Havet är djupt 
Ingen kan ta oss, flå oss och ha oss, i en ragu 

Folk har recept i någon bok, men vi kan fly från drag och krok 
Inga bekymmer, vi bara rymmer 
Havet är djupt (Havet är djupt) 

Havet är djupt (Havet är djupt) 
Och här i trakten, håller vi takten, räknar till sju (Räknar till sju-uu) 

Utan att krocka i en slör, svänger en rocka och en stör 
Ni måste höra, stick ner ett öra, Havet är djupt 

En ödla på flöjt, man spelar förnöjt 
På harpa och bas, på karpars kalas 

Tre braxar på sax, Där trummar en lax 
En gös gillar ös och soul (Ja),   

En stör har gehör, och stråkarna för 
Två långor på bal, Och svartfisken gal 

En nors och en sill, kan inte stå still 
En blåsfisk blåser på 

Hah! 

Havet är djupt (Havet är djupt) 
Havet är djupt (Havet är djupt) 

När en sardin, tar av sin sordin, så lyssna och njut 

Och varför trängas på en strand? 
Här är ett gäng som bildar ett band 

Musslor som rappar, snäckor som klappar 
Havet är djupt Svänger som attan, 

sulan på mattan 
Havet är djupt 

Sniglar som tutar, ingen vill sluta 
Livet på botten, verkar väl toppen 

Vi har det gott här, vattnet är vått här 
Havet är djupt 
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HEMKUNSKAP 

När vi städar våra hem så använder vi ofta rengöringsmedel som innehåller 
mycket kemikalier. Kemikalierna följer sen med vattnet ut när vi tvättar våra 
kläder eller häller ut vattnet från skurspannen osv. Då åker vattnet med 
kemikalierna till reningsverket. Men det är svårt att ta bort kemikalierna från 
vattnet. Så mycket av det finns kvar i vattnet eller försvinner ut i haven där 
fiskarna blir sjuka. Och sen äter vi fiskarna!  

Det kommer också mycket kemikalier till vattnet genom salvor, schampo, och 
mediciner vi äter. De kommer till vattnet genom att vi duschar eller kissar. Även 
detta har reningsverken svårt att ta bort och det bästa sättet är något som kallas 
aktivt slam. Då får vattnet vara i en bassäng där det finns bakterier. Bakterierna 
äter upp en del kemikalier och annat som inte är bra för vattnet. Sen bildar dom 
bakterierna slam. Det är som en gegga. Slammet  

Men här kommer det knasiga. Slammet lägger man sen på åkrar där man odlar 
mat! Varför gör man så? Jo, för i slammet finns något som heter fosfor. Fosfor 
finns det inte hur mycket som helst av och det är bra för växterna. Men då får vi 
ju det i oss kemikalier när vi äter den maten. Bönder som odlar ekologisk mat får 
inte lov att ha slam på sina åkrar. Det finns mycket vi människor kan göra för att 
det inte ska komma så mycket kemikalier till vattnet och miljön.  

Det finns många varor som har olika miljömärkningar. Det kan 
vara ”Svanen”, ”EU-blomman” eller ”Bra Miljöval” eller något annat. För att ett 
rengöringsmedel ska få ett sånt märke så måste de uppfylla vissa krav. Det är 
alltså bättre för miljön och för oss att använda produkter som har såna 
märkningar. Men absolut bäst är att inte använda kemikalier alls.  

 

Övning 1. Titta på olika vad det finns för olika miljömärkningar, vad som krävs 
för att en produkt ska kunna få märkningen.  

Välj sen ut några varor som har Svanenmärkning. För att få och behålla en 
märkning måste produkten bli godkänd i tester och få ett certifikat. Då får dom ett 
nummer som står på märkningen. På www.svanen.se kan ni skriva in det numret 
och kolla så att ingen fuskar. Ni kan också välja att skriva in namnet på en 
produkt och se om de har certifikat.  

 

Ibland förlorar produkter rätten till märkte då forskare kommit på att något 
innehåll i produkten är skadligt. Då måste tillverkarna ändra innehållet för att få 
tillbaka märkningen. Därför kan man ibland hitta märkningen på en flaska av tex 
ett diskmedel men inte på de andra av samma märke. Då är flaskorna olika gamla.  

 

Övning 2. Det går att rengöra och tvätta utan kemikalier. När man tvättar kläder 
kan man anvädna bara vatten eller tvättnötter. Vill man bli av med obehaglig doft 
kan man använda ättika, bikarbonat och vinäger.  

http://www.svanen.se/
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Ättikan går att köpa i både 24% och 12% vilket talar om hur stark den är. Det 
räcker gott och väl med den som är 12%.  

Gör ett test genom att ta något som luktar lite illa, spraya eller torka det med 
ättika och låt det torka. Se om det luktar bättre när det har torkat. OBS! lukta inte 
på ättikan för nära. Det gör ont i näsan och är inte hälsosamt.  

Om det luktar mycket illa kan det behöva ligga i blöt med lite ättika och mycket 
vatten. Men det tar kanske för lång tid för att ni ska hinna med på en lektion.  

Om man tvättar kläder med ättika behöver man inte ha sköljmedel. Sköljmedel är 
skadligt för miljön och det täpper igen fibrer på kläderna så att de blir mindre 
elastiska och så att träningskläder inte släpper igen luft så bra längre. När 
kläderna är blöta kan dom lukta lite starkt om de tvättats med ättika, men det 
försvinner när kläderna torkar.  

 

IDROTT 

Boka in en exkursion med Segeåns Vattendragsförbund och vattenråd och gör 
detta som en friluftsaktivitet. 

 

SLÖJD 

Det finns mycket plast i naturen. Det ligger på gräsmattor, i sjöar, i havet och lite 
överallt. Plast är väldigt skadligt för naturen och det är bra om vi försöker att inte 
använda plast mer än nödvändigt.  

Textilslöjd: Genom att sy tygkassar kan ni minska er familjs behov av att 
använda plastkassar. Ni kan även sy småpåsar i mjuk tyll så kan ni ha dem när era 
familjer handlar frukt och grönsaker.  

 

Träslöjd: Tillverka smörknivar och skärbrädor som ni kan använda hemma 
istället för att använda motsvarande i plast. Om er familj redan slutat använda 
smörknivar och skärbrädor i plast, så kan ni ge bort dem som en fin julklapp eller 
present med en liten lapp där ni förklarar varför man inte ska använda plast.  
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