Pindsvin
Der lever mange pindsvin i Danmark. Et pindsvin kan have
op til 7.000 pigge på sin krop. Det har hår på sit hoved,
mave og på benene. Et pindsvin er et natdyr. Det sover
hele dagen. Når det bliver aften tager pindsvinet ud og
leder efter føde. Pindsvinet snuser sig frem til maden. Det
ser nemlig ikke særlig godt, men har en god lugtesans.
Pindsvin æder snegle, orme, frøer, biller, æg og bær.
Hvis et pindsvin bliver bange eller angrebet af andre dyr,
kan det rulle sig helt sammen, så det ligner en kugle.
En han og en hun lever ikke sammen. De parrer sig og går
hver til sit. Et hun-pindsvin føder mellem 4-6 unger. Når
ungerne er født, er deres pigge helt bløde. De bliver først
hårde efter en måned.
Pindsvin går i hi om vinteren, hvor de sover i en lun rede af
græs og blade.
Spørgsmål til teksten
1. Lever der pindsvin i Danmark?
2. Hvad laver pindsvinet om dagen?
3. Hvad spiser et pindsvin?
4. Lever hanner og hunner sammen?
5. Hvor mange unger får et pindsvin?
6. Hvad laver pindsvin om vinteren?

Ræve
I Danmark lever der røde ræve og du kan se dem i blandt andet
skove og på marker. Der lever også ræve i byen, men dem ser
man ikke så tit. Ræve finder rundt ved hjælp fra lyd og lugt.
Ræve har en rigtig god lugtesans. Deres syn er til gengæld ikke
særlig godt. Ræven har en spids snude, tyk pels og en flot lang
busket hale.
Ræve er natdyr, der går på jagt efter mad, når det bliver mørkt.
Ræven er et rovdyr, der gerne spiser mus, fugle, biller og orme.
Hvis ræven bor i byen, kan den også finde mad i folks
skraldespande.
En hunræv får mellem 4-8 unger. De første dage kan
ræveungerne ikke se noget og lever af mælk fra deres mor.
Ræveungerne bor i en rævegrav, og det er først efter en
måneds tid, at de forlader den.
Der findes mere end 20 forskellige slags ræve i verden. Nogle
bor, hvor der er meget varmt, og nogle bor, hvor der er meget
koldt.

Spørgsmål til teksten:
1. Hvad bruger ræve til at finde rundt med?
2. Hvad gør ræve om natten?
3. Hvor mange unger får en ræv?
4. Hvor mange forskellige ræve findes der i verden?
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Elefanter

Næsehorn
Der lever næsehorn i Asien og i Afrika. I Afrika findes der to
arter - det sorte næsehorn og det hvide næsehorn. På trods af
deres navn er begge næsehorn grå.
Alle næsehorn har en stor krop, korte ben og en tyk hud.
Næsehorn kan veje over 2 tons.
Næsehorn lever ofte ved en sø, hvor de kan drikke vand og
rulle sig i mudder. Næsehornet spiser mange kilo græs hver
dag.
Et næsehorn er gravid i ca. 500 dage og får kun én unge.
Ungen kaldes en kalv. Kalven vejer 60-70 kilo, når den bliver
født og kan selv gå efter få timer. Når ungen er mellem 2 og 3
år, kan moren få en ny unge. Hun jager den store kalv væk,
inden hun får en ny.
Det sorte næsehorn er et truet dyr. Der er kun 3.000 tilbage i
hele verden.
Spørgsmål til teksten:
1. Hvor i verden lever der næsehorn?
2. Hvor meget kan et næsehorn veje?
3. Hvor mange dage er et næsehorn gravid?
4. Hvor meget vejer en kalv?
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Elefanter lever i Afrika og i Asien. De afrikanske elefanter lever
i store flokke. De går ofte meget langt hver dag, og de sørger
for at være tæt på vand og græs. I flokken er der kun hunner og
unger. De voksne hanner går for sig selv.
Elefanterne fra Asien er noget mindre end de afrikanske
elefanter. De asiatiske elefanter bliver holdt som husdyr og
hjælper mennesker.
Elefanter æder græs, grene og blade. En elefant har også en
lang snabel, som den blandt andet bruger, når den skal drikke
vand. Elefanten suger vandet op i snablen og puster vandet ind
i munden. Elefanter drikker meget vand hver dag. Snablen
bruger elefanten også, når den skal nå de øverste grene i et
træ.
En elefant er gravid i næsten to år. Når ungen bliver født, vejer
den 100 kilo. I løbet af den første time lærer ungen selv at gå.
Ungen får mælk ved sin mor, indtil den er ca. 6 år.
Spørgsmål til teksten:
1. Hvor lever der elefanter?
2. Hvilke elefanter er de mindste?
3. Hvad spiser elefanter?
4. Hvad vejer en elefantunge, når den bliver født?
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Wimpy Kid
Kender du Wimpy kid? I Wimpy Kid-serien, der er skrevet af Jeff
Kinney, kan du læse med i Gregs dagbog. I dagbogen fortæller
Greg om sine sjove eventyr med sin gode ven Rowley og om
problemer med sine forældre, skolen og brødre.
Bøgerne er skrevet med en skrifttype, der ligner håndskrift på
linjeret papir og med en masse enkelte krusedulletegninger.
Bøgerne kan sagtens læses hver for sig, da den enkelte bog har
sin egen handling. Men læser man dem i rækkefølge, har man
nemmere ved at se Gregs udvikling i bøgerne.
WImpy Kid bøgerne var egentlig lavet som en online-serie,
men den første bog udkom i 2007. I dag er der 15 bøger i serien
og flere på vej.

Among Us!
Spillet Among Us! udkom i 2018, og blev i 2020 et af de mest
populære spil i verden.
I spillet befinder man sig på et rumskib. Man kan spille mellem
4-10 spillere sammen. Man kan både spille med sine venner,
men man kan også spille mod nogen, man ikke kender. Spillet
er inddelt i runder, og hver spiller får tildelt en rolle. Man kan
enten være et besætningsmedlem eller en bedrager. Når spillet
er i gang, er det besætningsmedlemmernes opgave at løse en
masse opgaver på rumskibet, men de skal også finde ud af,
hvem der er bedrageren og undgå selv at blive dræbt. Hver
gang bedrageren dræber et besætningsmedlem, afholdes et
fælles møde mellem spillerne. Her skal alle prøve at gætte
hvem bedrageren er. Spillet handler om at tænke logisk, men
også om at snyde og komme afsted med det.
Spillet blev især populært under den store Corona-nedlukning
og blev alene i september 2020 hentet 83,3 millioner gange.

Spørgsmål til teksten
1. Hvem har skrevet Wimpy Kid bøgerne?
2. Hvad hedder Gregs gode ven?
3. Skal bøgerne læses i den rigtige rækkefølge?
4. Hvornår udkom den første bog?
5. Hvor mange bøger er der udgivet i serien?
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Spørgsmål til teksten:
1. Hvornår udkom spillet Among us?
2. Hvor mange spiller sammen?
3. Hvad handler spillet om?
4. Hvor mange gange blev spillet hentet i september 2020?
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Jennifer Bell

EM 2021
Fra den 11. juni og en måned frem afholdes
Europamesterskaberne i fodbold. EM-turneringen skulle
egentlig være afholdt i 2020, men blev udsat på grund af
Covid-19.
I år er 12 lande blevet udvalgt til at være værtsnation, og
Danmark er en af dem. Der skal derfor spilles tre gruppekampe
i Parken i København, når EM starter.
Til EM deltager 24 fodboldhold, og åbningskampen spilles
fredag den 11. juni på Stadio Olympico i Rom. EM afholdes
hvert 4. år.
Det første EM blev afholdt i 1960 i Frankrig. Her var
Sovjetunionen vinderen af turneringen.
Næste gang der skal holdes EM i 2024 er det Tyskland, der er
værtsnation.
Spørgsmål til teksten:
1. Hvornår starter EM?
2. Hvorfor var der ikke EM i 2020?
3. På hvilket stadion spilles der EM-kampe i Danmark?
4. Hvem er værtsnation for EM i 2024?
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Jennifer Bell blev født i 1985 i London. Som barn elskede
Jennifer at lytte til gode historier, men kunne ikke selv lide
at læse. Efter universitetet fik Jennifer en bog, i gave om en
dreng, der finder et drageæg, og det var den første bog, hun
læste fra start til slut. Hun elskede den! Derefter blev hun
vild med at læse børne- og ungdomsbøger og fik arbejde
ved en stor boghandler ved navn 'Foyles'. Efter flere år hvor
Jennifer anbefalede bøger til børn, begyndte hun at skrive
sine egne bøger i sine frokostpauser. Hendes første bog
blev udgivet i 2017 og havde titlen 'Den bøjede mønt'.
I 2018 sagde Jennifer sit job i boghandleren op, og blev
forfatter på fuld tid. Hun har derefter blandt andet udgivet
serierne 'De vilde agenter', 'De ualmindelige' og
'Wonderscape'.
Spørgsmål til teksten:
1. Hvornår blev Jennifer Bell født?
2. Hvad hed boghandleren, som Jennifer arbejde i?
3. Hvad skete der i 2018?
4. Hvilke serier har Jennifer udgivet?
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New York
Byen New York USA's største by, og har over 8 millioner
indbyggere. Besøger man byen, er det en masse
spændende seværdigheder, som man kan se.
Frihedsgudinden
Frihedsgudinden er en gave fra Frankrig, som stod færdig i
år 1886. Det er muligt at komme op i Frihedsgudinden og
nyde den flotte udsigt over New Yorks skyline.
Central Park
Central Park er en kæmpestor park midt i byen. Parken er
cirka 4 km. lang og 800 meter bred. I parken er der alt fra
søer, legepladser, skov og endda også en zoologisk have.
Times Square
Inde midt i byen finder du Times Square, som er en kæmpe
plads, som er omgivet af kæmpe skyskrabere. På Times
Square finder du også en M&M's butik i tre etager.
Spørgsmål til teksten
1. Hvornår stod Frihedsgudinden færdig?
2. Hvad kan man finde i Central Park?
3. Hvor mange etager er M&M's butikken på Times Square?
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Mickey Mouse
Mickey Mouse blev 'født' den 18. november 1928 i tegnefilmen
'Steamboat Willie', hvor Mickey havde hovedrollen. Mickey havde
forinden lavet nogle små tegnefilm kun med billeder og uden
lyd, men man har valgt, at Mickeys officielle fødselsdag er den
18. november.
Fra år 1928 til år 1953 blev der lavet hele 118 tegnefilm med
Mickey Mouse. Der er også lavet flere film, hvor Mickey har
hovedrollen. Blandt andet 'Fantasia', 'Mickeys Juleeventur' og
'Mickey og Tiggerdrengen'.
Mickey har hunden Pluto og er kærester med Minnie Mouse.
Hans bedste ven er Fedtmule, og så har Mickey to nevøer, der
hedder Mik og Mak.
Mickeys ærkefjende er Sorteper.
Mickey er en utrolig venlig og rar mus, der arbejder hårdt, er ærlig
og god ved sine venner og bekendte.
Spørgsmål til teksten:
1. Hvornår har Mickey Mouse fødselsdag?
2. Hvor mange tegnefilm blev der lavet med Mickey Mouse
fra 1928-1953?
3. Nævn Mickeys ærkefjende.
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Tulipaner

LEGO
Lego er opfundet i Danmark af Ole Kirk Kristiansen. Ole
startede firmaet i 1932. Firmaet fik navnet LEGO, som et
sat sammen af ordene LEg GOdt. LEGO lavede først
trælegetøj, men i 1949 opfandt Ole klodser, der var lavet af
plastik.
I 1970'erne begyndte LEGO af lave deres første figurer. De
havde et gult hoved og et smilende ansigt. LEGO figurene
havde to prikker som øjne indtil 1989, derefter begyndte
man at lave forskellige ansigtsudtryk.
I dag er LEGO det største firma i verden, der laver legetøj. I
1968 åbnede Legoland i Billund. Her kunne man komme
ind og se kendte bygninger fra hele verden, bygget i LEGO. I
dag er Legoland en stor forlystelsespark. Der findes faktisk
9 Legoland-parker i verden. I 2018 åbnede LEGO House
også i Billund. I LEGO House er der 25 millioner LEGOklodser.

Sådan planter du tulipanløg i din have:
Hvis du vil skal plante tulipanløg, kan de plantes i fuld sol,
halvskygge og skygge, men de klarer sig bedst i halvskygge.
Du kan sætte tulipanløg i både bede og krukker. Det er
bedst at sætte tulipanløg i jorden i efteråret.
Her er jorden dejlig lun efter den varme sommer, men også
tilpas fugtig på grund af årstidens nedbør. Du kan sætte
tulipanløg fra september og frem til frosten kommer, men
det er bedst at sætte løgene så tidligt på efteråret som
muligt.
Sådan gør du:
Grav et plantehul.
Placér tulipanløget i plantehullet, så det vender med
spidsen opad.
Dæk plantehullet til med jord og vand efterfølgende.
Tryk jorden fast med hænderne.
Glæd dig til at se blomsterne spire frem til foråret.

Spørgsmål til teksten:
1. Hvem opfandt LEGO-klodsen?
2. Hvilke to ord er LEGO sat sammen af?
3. Hvornår begyndte man at lave LEGO-figurer?
4. Hvor mange klodser kan man finde i LEGO House?

Spørgsmål til teksten:
1. Hvor meget sol har tulipaner brug for?
2. Hvad betyder nedbør?
3. Hvornår er det bedst at sætte tulipanløg i jorden?
4. Hvor starter du med, når du planter tulipaner?
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Eiffeltårnet

Ferrari

I byen Paris i Frankrig finder du blandt Paris' meget kendte
seværdighed Eiffeltårnet. Tårnet er opkaldt efter sin
konstruktør Gustave Eiffel. Eiffeltårnet er bygget i 1887 og
står i parken Champ-de-Mars. Det tog over to år at bygge
det høje tårn, der er 324 meter højt. Skal du gå helt til
toppen er der 1665 trappetrin, derfor tager mange en af de
fem elevatorer, der er i stedet. Eiffeltårnet vejer cirka 7000
tons!
Man kan komme op i Eiffeltårnet hver dag ,og det koster
mellem 5 og 17 euro.
I 2003 satte man mange tusinde pærer på Eiffeltårnet, så
man om aftenen på afstand kan se et 10 minutters
imponerende lysshow.

Det italienske bilmærke, Ferrari, er mest kendt for deres flotte
biler og deres deltagelse i racerløbet Formel 1. Ferrari blev
grundlagt i 1929 af manden Enzo Ferrari.
Enzo Ferrari startede som racerkører for Alfa Romeo i 1920, og
grundlagde derefter selv Ferrari i 1929. Det var dog først i 1947,
at den første bil af mærket Ferrari blev lavet. I starten blev der
lavet Ferrari-biler til løb, men i 1953 kom Ferrari med modellen
'250 Europa', som var en topersoners sportsvogn, som kom på
biludstilling i Paris.
Ferrari har vundet verdensmesterskabet i Formel 1 hele 16
gange og har blandt andet haft Michael Schumacher som
kører. Schumacher har vundet hele 7 verdensmesterskaber i
Formel 1 i en Ferrari.
Logoet på Ferrari er et gult skjold med en flot stejlende hest,
og farven på bilen er oftest rød.

Spørgsmål til teksten
1. I hvilken by kan man se Eiffeltårnet?
2. Hvem er Eiffeltårnet opkaldt efter?
3. Hvor højt er Eiffeltårnet?
4. Hvor mange trappetrin er der til toppen?
5. Hvor lang tid varer lysshowet om aftenen?

Spørgsmål til teksten:
1. Hvem har grundlagt Ferrari?
2. Hvornår blev den første bil af mærket Ferrari lavet?
3. Hvor mange gange har Ferrari vundet
verdensmesterskabet i Formel 1?
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