
Der lever ræve i Dan-mark. 
Du kan se dem i en skov eller på en mark.
Du kan af og til også se en ræv i en by. 
Ræven er et nat-dyr. De finder mad, når det
er mørkt. 
Ræven er et rov-dyr. Den spiser mus, fugle,
biller og orme. 
Ræve får 4-8 unger. De får mælk ved deres
mor. 
Der findes mere end 20 slags ræve i verden.

Giraffen lever i Afrika. 
En giraf er cirka 5 meter høj. 
En girafs hals kan blive 2 meter. 
Giraffens tunge er 45 cm. lang. 
En giraf-unge er 2 meter, når den bliver
født. 
En giraf spiser blade og kviste fra toppen af
et træ. 
Når den sover, står den op. 
Den sover kun få minutter ad gangen. 
Alle giraf-mønstre er forskellige. 

Hvor kan man se en ræv?
Hvad spiser en ræv?
Hvor mange unger får en ræv?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

 
 

Hvor lever giraffen?
Hvor høj kan en giraf blive?
Hvordan sover en giraf?

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.

 
 

Ræv Giraf
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En mus er et lille patte-dyr.
Musen er et nat-dyr. 
Der findes 17 slags mus i Dan-mark. 
De fleste mus i Dan-mark er husmus,
skovmus eller rødmus. 
En mus spiser nødder, frugt og korn. 
En husmus spiser også mad-affald. 
En mus er god til at klatre og hoppe. 
En mus føder 3-6 gange om året. 
Den får op til 8 unger hver gang. 

Onkel Reje er en serie på Ra-ma-sjang. 
Onkel Reje laver mange skøre ting. 
Han har en mormor og en god ven, der
hedder Brille. 
Onkel Reje kan ikke lide at gå i bad. Det har
han lavet en sang om. 
Onkel Reje har sørøver-hat og briller på. 
Han ryger pibe. 
Mange børn kan godt lide Onkel Reje.
Nogle voksne kan ikke lide Onkel Reje, fordi
han ryger og bander.
Onkel Reje hedder rigtigt Mads. 

Hvad spiser en mus?
Hvor mange slags mus findes i
Danmark?
Hvor mange unger får musen?

Spørgsmål til teksten
1.
2.

3.
 

Hvad hedder Onkel Rejes ven?
Hvad kan Onkel Reje ikke lide?
Hvad hedder han rigtigt?

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.

 
 

Mus Onkel Reje
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Vilde Kræ er en tegne-film. 
Vilde Kræ handler om Martin og Chris. De er
brødre. 
Martin og Chris elsker dyr, og de vil hjælpe
alle dyr i verden. 
De har dyre-kræft-dragter. Når de har dem
på, får de dyre-kræfter. 
Martin går altid i blåt.
Chris går altid i grønt. 
Dem der har lavet Vilde Kræ, hedder også
Martin og Chris i vir-ke-lig-he-den. De er
også brødre. 

Vi bor i Dan-mark. 

I Dan-mark taler man dansk. 

Det danske flag er rødt og hvidt. 

Dan-mark er et lille land. 

Den største by hedder Kø-ben-havn. Det er

også vores ho-ved-stad. 

I Kø-ben-havn kan du besøge tivoli og Den

lille havfrue.

Dan-mark har en dron-ning. 

Hun hedder Mar-gre-the. 

Hvad hedder de to brødre?
Hvordan kan de hjælpe dyr?
Hvilken farve er Martins tøj?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

 

Hvad hedder Dan-marks ho-ved-stad?
Hvad kan man se i København?
Hvad hedder Dan-marks dron-ning?

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.

 

Vilde Kræ Dan-mark
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En kanin er et lille patte-dyr.
Der findes over 60 kanin-arter.
En kanin har en blød pels.
Den har lange ører og en lille hale.
En kanin kan løbe hurtigt. 
En kanin kan lide at grave.
Den kan også lide at bide i ting.
En kanin spiser grønt-sager og frugt.
Man kan have en kanin som kæle-dyr i et
bur.

Rosa er rigtig god til at bage. 
Rosa smiler altid.
Rosa bor i et kage-hus. 
Hun har selv bagt huset.
I huset har Rosa alt det, hun skal bruge til
at bage med.
Rosa hjælper børn med at lave flotte kager.
De har lavet både en golf-kage og en bil-
kage.
Man kan se Rosa på Ra-ma-sjang. 

Hvad spiser en kanin?
Har en kanin en hale?
Hvad kan en kanin godt lide?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

 

Hvad er Rosa god til?
Hvem har bygget Rosas hus?
Hvilke kager har Rosa bagt?

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.

 
 

Kanin Rosa fra 
Rou-la-de-ga-de
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Is er lækkert, når det er varmt.
Fløde-is laves af mælk eller fløde, æg og
sukker.
Man kan lave mange slags fløde-is.
Det kan være jordbær, vanilje eller
chokolade. 
Når man har rørt det sammen, skal det
fryses ned. 
En isvaffel er fløde-is i et kræmmer-hus.
Det hedder også en “gammel-dags is-
vaffel”.
Man kan putte guf ovenpå isvaflen.

I zoo kan man se mange dyr.
Man skal købe billet for at komme ind.
Der er både store og små dyr.
Der er også farlige dyr.  
Man se både elefanter, aber, løver og
giraffer.
Man må ikke fodre dyrene.
En dyre-passer passer på dyrene og giver
dem mad.
I zoo-skole kan man prøve at være dyre-
passer.

Hvad laver man fløde-is af?
Hvad skal man huske, når man laver is?
Hvad kan putte ovenpå isvaflen?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

 

Nævn et dyr, du kan se i zoo.
Hvad må man ikke i zoo?
Hvem passer dyrene?

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.

 

Isvaffel Zoo
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Man kan være mange til død-bold.

Du skal kaste med en blød bold. 

Du skal prøve at ramme de andre. 

Du dør, hvis bliver du ramt. 

Hvis du griber bolden, dør den der kaster.

Du er med igen, hvis den der dræbte dig, dør.

Man vinder, hvis man er alene tilbage.

Måske er du heldig at vinde i død-bold næste

gang, I skal spille. 

Der lever næsehorn i Af-ri-ka. 

Der lever næsehorn i Asien. 

Næsehorn har en stor krop.

Den har korte ben og en tyk hud.

Næsehorn kan veje 2 tons. 

Den spiser græs. 

Den kan lide at rulle sig i mudder. 

Næsehornet får kun en unge af gangen. 

Ungen kaldes en kalv. 

Hvor lever der næsehorn?
Hvor meget kan et næsehorn veje?
Hvad spiser et næsehorn?

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.

 

Hvor mange kan være med til dødbold?
Hvad skal man bruge til dødbold?
Hvordan vinder man?

Spørgsmål til teksten
1.
2.
3.

 

Død-bold Næsehorn
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Lego bliver lavet i Dan-mark. Det er en
mand, der hedder Ole, der har op-fun-det
Lego-klodser. 
Det er er over 70 år siden, den første Lego-
klods blev lavet. 
Man kan købe Lego figurer. De findes
mange slags. Der er både drenge og piger.  
Man kan også tage i Lego-land. Det ligger i
Bil-lund. 
Det er en for-lys-tel-ses-park. 

Der lever pindsvin i Dan-mark. 
Et pindsvin har op til 7000 pig-ge på sin
krop. 
Et pindsvin er et natdyr. Det sover hele
dagen. 
Når det bliver nat, finder pindsvinet mad. 
Pindsvin ser ikke godt. Men de er gode til at
lugte sig frem. 
Hvis pindsvinet bliver bange, rul-ler det sig
sammen til en kug-le.
Pindsvin går i hi om vin-ter-en. 

Hvor bliver Lego lavet henne?
Hvornår blev den første Lego-klods
lavet? 
Hvor ligger Lego-land?

Spørgsmål til teksten
1.
2.

3.
 

Hvor mange pig-ge kan et pindsvin have?
Hvad laver pindsvin om dagen?
Hvad gør pindsvin, når de bliver bange? 

Spørgsmål til teksten: 
1.
2.
3.

LEGO Pindsvin
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