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Hur mycket vatten innehåller en 
vattenmelon? 

 

D 86 % vatten 
 

M 91 % vatten 
 
N 97 % vatten 
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Sommarlov infördes på 1800-talet. Men vad 
var sommarlovets ursprungliga syfte? 

 

V Barnen behövde hjälpa till med 
jordbruksarbetet 
 

P Lärarna skulle arbeta med 
jordbruksarbete 
 

K Barnen behövde vila 
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Vad kallas det när solen är uppe dygnet 
runt och aldrig går ner? 

 

Ä Midnattssol 
 

O Norrsken 
 

I Polarsol 
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Vad heter myrornas bo? 

 

G Ide 

 

O Gryt 
 

L Stack 
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Vad kallas vatten som samlas på växter 
under natten? 

 

O Slagg 
 

E Dagg 
 

Ö Drägg 
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Vad kallas den busiga, svårfångade & luriga 
figur som dyker upp i SVT:s 
sommarlovsmorgon? 
 

O Sommarbusen 
 

U Sommarspöket 
 

A Sommarskuggan 
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Vatten består av två grundämnen, vilka? 

 

E Väte och Helium 
 

I Helium och Syre 
 

Ö Syre och Väte 
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Hur smakar vattnet i havet? 
 

K Surt 
 

B Salt 
 

T Sött 
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Hur många magar har en ko? 
 

D 3 
 

J 4 
 

G 6 

 
 


