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JENS PORSBORG

Jela

HENRIK DAHL

Kære elev!
Vi lærer at læse ved at læse. Og for at blive en god og sikker læser, skal vi læse meget – rigtig
meget – både ord, der står alene og ord i mange forskellige slags tekster.
I DU KA´ læse og forstå skal du arbejde frem mod at blive bedre til at forstå det, du læser og
til at huske det, du læser.
I DU KA´ læse og forstå skal du både øve dig i at læse det, der står direkte i teksten og det, der
kræver, at du tænker dig rigtig godt om - det der står ”mellem linjerne”.
I DU KA´ læse og forstå skal du lære at blive en god læsedetektiv, der kan finde oplysninger i
forskellige tekster, tabeller, tegninger og fakta-bokse.
Med venlig hilsen og god fornøjelse.
Jens Porsborg Larsen

Navn ____________________________________________________________

Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved bjergbestiger. Læs ordet ved siden af og se, hvor du skal skrive 2.

10

brødrister

3

stoppested

12

bjergbestiger

5

springvand

1

tegnestift

6

strygebræt

8

bIæksprutte

11

wienerbrød

7

spindeIvæv

9

bjæIkehytte

4

spækhugger

2

togskinner
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Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”
ja nej
Rødvin er gammelt vingummi.
En roe er større end en radise.
Man kan grave med en spade.
Man høster korn med en plov.

X

En musvit kan flyve baglæns.
Mælkebøttens blomster er blå.
I Kina spiser man med pinde.
I Danmark har vi fire årstider.
Grønland er verdens største sø.
I mange byer er der cykelstier.
Man kan stege kød på en grill.
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X
X
X
X

X
X
X
X
X

ja nej

Når man synger alene, synger man solo.
Vingummi, karameller og lakrids er slik.
Når man cykler, træder man på pedaler.
Hovedstaden i England hedder London.
Man må smide affald i en skraldespand.
Bøgen og egen springer ud om efteråret.
Kartofler og gulerødder vokser på træer.
På en legeplads er der tit en rutschebane.

X

X
X
X
X
X

En flæskesteg er kød fra en gammel kat.
Dit hjerte pumper blod rundt i din krop.
”Ronja Røverdatter” er titlen på en bog.

X
X
X

X
X
X

Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

Man kan genbruge glas og

ruder

Vi kan lave en lygte af et

væggen

Bøllerne havde knust tyve

haven

Der hænger to billeder på

græskar

De blev hæse af at råbe og

papir

Et egern samler nødder til

vinteren

Min far hakker ukrudt ude i

verden

Der er mange grave på en

appetit

Der er mange fattige børn i

skrige

Jeg er sulten og har en god

kirkegård

En plante har sin rod nede i

knage

På Sydpolen er der mange

blommer

Der bor ingen mennesker på

jorden

Vi laver svesker af tørrede

elefant

Han hængte sin frakke på en

kagen

Kommoder er møbler med

pingviner

Vi hyggede os med at spille

månen

Vi får hvidt elfenben fra en

Grønland

Der sad tre spyfluer midt på

billard

Der lever mange isbjørne i

skuffer
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En biografi - Mozart del 1
*Mozart blev født i 1756
i byen Salzburg i Østrig.
Hans far og mor fik syv børn,
men der var kun to af dem,
der overlevede.
Foruden Mozart var det hans
storesøster Maria Anna,
som var 5 år ældre end sin bror.
Da Maria Anna var 6 år,
begyndte hendes far
at undervise hende i
at spille klaver.
Det blev hun hurtigt
meget dygtig til.
Men det viste sig snart,
at hendes lillebror
var et endnu større *talent.
Da Mozart var tre år,
var han ikke til at holde væk
fra klaveret.
Som fire-årig kunne han
spille små stykker musik
helt flydende.
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Han blev også hurtig dygtig
til at spille violin.
Hjemme hos familien Mozart
var der musik fra morgen til aften.
Hans mor kunne lide at synge,
og hans far spillede violin.
Det viste sig hurtigt,
at Mozart var det,
vi kalder et *vidunder-barn.

Det fortælles,
at da Mozart var syv år,
havde hans far besøg
af to kollegaer.
De ville sammen spille
et stykke musik for tre violiner.
Drengen havde i nogen tid
haft en lille violin,
og han havde øvet sig meget.
Derfor bad han om
at måtte spille med.
Det sagde hans far nej til;
men da drengen
gav sig til at græde,
fik han alligevel lov.
Han skulle så spille det samme
som en af sin fars kollegaer.
Det gjorde drengen så godt,
at den voksne stoppede
med at spille og lod Mozart
alene spille sin del af musikken.

Mozarts far
var naturligvis stolt
af sine meget musikalske børn,
og han rejste rundt i Europa
for at vise dem frem.

Ved koncerten var Mozart
klædt i en flot jakke af silke
og fine bukser og strømper.
Tøjet havde han fået
af kejserinden.

Da de begyndte på disse rejser,
var Mozart kun 6 år gammel.

Det var et hårdt liv
at rejse rundt
fra hotel til hotel.

Overalt, hvor de gav koncert,
var børnene populære
og blev meget beundret.

Bege *forældre
var som regel med,
og de passede
godt på deres børn.
Alligevel blev
de to børn tit syge
af at køre i den kolde *vogn.

Mozart spillede klaver,
orgel og violin
og Maria Anna sang
og spillede klaver.
Ofte gav de koncert
hos konger og kejsere.

Kejserinden var begejstret
for at høre den musik,
som børnene spillede.

Den 13. oktober 1762,
da Mozart var 6 år gammel,
spillede de for Østrigs kejser
oppe på hans fine slot.

Hun roste Mozart så meget,
at han hoppede op
på hendes skød og
gav hende et stort kys.

Da Mozart var 15 år gammel,
havde han allerede
været på rejse
i sammenlagt 7 år.
Mozart voksede sig aldrig
stor og stærk.
Læs og forstå 10 ·
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De mange sygdomme,
han fik under de hårde rejser,
gjorde ham lille, bleg og sart.

Og han ville så gerne
nå at skrive den ned
inden han glemte den igen.

Børnene gik aldrig i skole
sammen med andre børn.
De blev undervist
i alle fag af deres far.
Han var især
en dygtig lærer i musik.

I det hele taget skrev
Mozart musik alle steder,
hvor han var og på
alle tidspunkter af døgnet.

Moren tog sig af
de praktiske ting
med tøj og mad.
På de mange
og lange køreture
rundt i Europa skrev
Mozart en del
af sin musik.
Det var som om,
der hele tiden
flød ny musik
ind i hovedet på ham.
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FAKTA
talent
Hvis man har nogle helt
specielle evner inden
for et område,
har man talent.
Mozart havde talent
inden for musik.
vidunderbarn
Et barn med en særlig begavelse
inden for et område.
forældre
Mozarts far hed Leopold og
hans mor hed Anna Maria.
vogn
Familien Mozart rejste
i en lukket hestevogn,
som ikke kunne opvarmes.
Vejene var ofte så elendige,
at man sjældent kunne køre mere
end 75 kilometer på en hel dag.

ja
Mozart hed Wolfgang Amadeus til fornavn.

X

Hos familien Mozart hørte man aldrig musik.
Wolfgang var fem år ældre end sin søster.
Et vidunderbarn er et barn, som er meget køn.
På turene rundt i Europa var Mozart ofte syg.
På Mozarts tid var vejene i Europa elendige.

FAKTA
Wolfgang Amadeus Mozart
Født: Salzburg i Østrig 1756.
Død i Wien i Østrig 1791.
Værker
27 klaverkoncerter, 41 symfonier mange operaer (bl.a. Tryllefløjten
og Figaros Bryllup), 17 messer - 5
violinkoncerter - et requiem m.m.

X
X

Mozarts far hed Johan Christian til fornavn.
Kejserinden gav Mozart noget meget fint tøj.
Mozart hoppede op og gav kejserinden et kys.
Familien Mozart fik otte børn, der blev voksne.
Mozart spillede mest på guitar, fløjte og tuba.

X
X

nej

X
X
X
X
X
X
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Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

1

garage og trailer
struds og hotdog
softice og garage

2

shorts og stråtag
trailer og struds
3

4
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9

9
2
5
4
8

trailer og softice
stråtag og struds
shorts og garage
hotdog og softice
shorts og hotdog

10

3
6
1
10
7

5

6

7

8

Detektivopgave
I hver linje er der et ord, der skrevet forkert. Sæt en ring om ordet og skriv det rigtige ord på stregen.

champignon
Ieverpostej
gymnastik
irriterende
hankat
ødelagt
håndkIæde
franskbrød
spindeIvæv
hindbær

Både svampignon og blomkål er grønsager._ ____________________________________________ .
Jeg spiste et stykke rugbrød med lørpostej. _____________________________________________ .
Vi går til gummestik hver onsdag og fredag._____________________________________________ .
Tre af drengene i min klasse er tit ret iterende._ _________________________________________ .
Familien har en stor hangkat, der er helt sort._ __________________________________________ .
Husets tag blev ølagt af den kraftige storm._____________________________________________ .
Efter badet tørrede Ib sig med et hongklæde. _ __________________________________________ .
Vi skar det nybagte framsbrød i tykke skiver. ____________________________________________ .
En edderkop har lavet det flotte spimmelvæv._ __________________________________________ .
Der var mange hembær i den tærte, vi bagte.____________________________________________ .
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Mozart - del 2
I Rom i Italien besøgte Mozart
sammen med sin far
*Det sixtinske Kapel.
De ville høre et stykke musik,
som var meget berømt.
Paven holdt så meget af det,
at det var forbudt
at opføre det andre steder.
Derfor var det forbudt
at tage noderne med ud af kirken.
Mozart havde en fantastisk evne
til at kunne huske musik,
han havde hørt.
Det benyttede han sig af.
Da han kom tilbage til hotellet,
kunne han skrive alle noderne
til det 10 minutter lange
stykke musik.
Næste dag gik han
- med noderne gemt i sin hat ind for at høre værket igen.
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Han ville se, om han
havde husket rigtigt.
Det var tæt på.
Kun et par småting,
var ikke helt rigtige.
Dem rettede han naturligvis.
Mozart regnede med,
at paven nu ville blive
meget vred på ham.
Men det gjorde han slet ikke.
Han gav ham derimod en *orden
for den fantastiske bedrift.
Allerede da Mozart
var fem år gammel,
skrev han sine første
stykker musik.
Når man skriver musik,
siger man,
at man komponerer.
En, der komponerer musik,
kaldes en komponist.

De sidste år af sit liv
opholdt Mozart sig mest i *Wien
sammen med sin kone
og deres børn.
Mozart nød livet i Wien
og han fik mange gode venner.
Han fik dyre vaner
og flyttede flere gange
til en større lejlighed.
Selv om Mozart tjente godt
på at skrive musik,
forstod han ikke
at passe på sine penge.
Derfor var han
næsten altid fattig
og måtte låne penge
af sine gode venner.
Da både Mozart og *hans kone
var plaget af sygdom,
skulle der også skaffes
penge til medicin.

ja

FAKTA
Det sixtinske Kapel
Det sixtinske Kapel ligger i Rom og er
pavens private kirke. Loftet og væggene er
fyldt med berømte malerier.

Det sixtinske Kapel er et meget berømt hospital.
Det sixtinske Kapel er pavens helt private kirke.
Loftet inde i Det Sixtinske Kapel er fyldt med malerier.

orden
Paven havde lovet en hård straf til den, der
tog noderne til det berømte korværk Miserere
med ud. Men paven blev meget imponeret
over, at en dreng på kun 14 år kunne skrive
alle noderne ned efter sin hukommelse.
Derfor gav han Mozart den meget fine orden,
som hedder ”Den gyldne Spores Orden”.

I Rom hørte Mozart et meget berømt stykke musik.
Musikken måtte kun opføres i pavens egen kirke.
Mozart havde en fantastisk evne til at huske musik.
På hotellet skrev han alle noderne til musikken.

Wien
Wien er hovedstaden i Østrig. På Mozarts tid
boede der flere berømte komponister i byen.

Paven blev meget sur og Mozart blev sat i fængsel.
Paven blev meget imponeret over Mozarts bedrift.

hans kone
Mozarts kone hed Constanze. Hun og
Mozart fik i alt syv børn, men kun to af dem
overlevede.

X
X
X
X
X
X

Af paven fik Mozart ”Den gyldne spores orden”.
På Mozarts tid boede der flere komponister i Wien.

X
X
X
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X

X
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Hvad ser du?
Sæt en ring om de ord, der er vist med en tegning. Der er et ord i hver vandrette linje.

✓
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forsigtig

uafbrudt

badedragt

skrivning

ansvarlig

chokolade

september

træstamme

undskylde

kilometer

vanskelig

søstjerne

tommestok

havregrød

overflade

nødvendig

gymnastik

ligeledes

ørentvist

juleaften

englænder

pludselig

bondegård

champagne

kærlighed

boomerang

interesse

spændende

spørgsmål

fremtiden

mikroskop

undersøge

halvtreds

kartoffel

uhyggelig

fluesvamp

brændeovn

indbygger

skikkelse

havregrød

Barske rim og gåder
Læs sætningerne og skriv det rigtige ord på stregen.

ud
tønde
Alle børnene havde det sjovt til fastelavn, undtagen Nynne – hun var nemlig _____________!
goriIIa
Alle børnene gik ud af junglen, undtagen Camilla - hun blev spist af en ______________!
pIads
Alle børnene løb ud af den brændende skole, undtagen Mads - han blev siddende på sin _________!
seIv
Alle børnene manglede penge, undtagen Keld – han trykte dem _________!
Alle børnene kom hjem fra jagt, undtagen Gert – han vendte geværet for- kert
__________!
basse
Alle børnene spiste rugbrød, undtagen Lasse – han åd en fed ___________!
aIene
Alle børnene gik to og to, undtagen Malene - hun gik ________________!
bank
Alle børnene havde det sjovt, undtagen Frank – han fik _________________!
ud
Alle børnene faldt ned fra tårnet, undtagen Knud – det var ham der skubbede dem _______!
Alle børnene kiggede ind i vaskemaskinen, undtagen Knud – han kiggede ________!
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Mozart - del 3
En mørk aften
få måneder før sin død,
kom der en mand i gråt tøj
og med en maske for ansigtet
hen til Mozart.
Han blev kaldt
”det grå sendebud.”
Han kom for at bestille
en *dødsmesse.
Han sagde, at Mozart
ville få den godt betalt,
og at han kunne få 1/3
af pengene med det samme
og resten, når værket
var skrevet færdigt.
Mozart ville vide,
hvem det var,
der ville have ham
til at skrive denne musik.
Men det kunne
han ikke få at vide.
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Da Mozart var syg
på dette tidspunkt,
sad han med
en fornemmelse af,
at det her var
en besked til ham om,
at han snart skulle dø.

Han troede, det var en messe,
der skulle skrives
til hans egen død
og begravelse.
Da han, som så ofte før,
manglede penge,
sagde han ja
til opgaven.
I den kommende tid opsøgte
”manden i det grå tøj”
jævnligt Mozart
for at få at vide,
om han ikke snart
var færdig med messen.
Mozart havde meget svært
ved at komme i gang
med at skrive dette værk.
Først da han kunne se,
at han kun havde
kort tid tilbage at leve i,
gik han rigtigt i gang.

Men så brugte han
også alle sine kræfter
på at få noderne
til messen skrevet.

Det viste sig senere,
at det var en rig mand,
der havde sendt
sin tjener hen for
at bestille messen.

Mozart nåede
at skrive hele *partituret
til den første del af værket,
inden han blev så syg,
at han var nød til
at blive i sengen.

Han havde for nylig
mistet sin kone,
og nu ville opføre den
til minde om hende.
Han havde også planer om
at sige til sine venner,
at det var ham selv,
der havde lavet musikken.

Her lavede han skitserne
til den anden del.
Den sidste del
havde han inde i hovedet.
Da han ikke havde kræfter
til selv at skrive det sidste,
sendte han bud efter
en af sine dygtige elever.

Eleven kunne nu
lave messen færdig.

Mozart nynnede nu
melodierne for ham
og forklarede ham,
hvordan han ville have det.

Det var nødvendigt,
hvis Mozarts kone og børn
skulle have de sidste
2/3 af pengene for værket.

Mozart døde
den 5. december 1791.
Hans familie og mange
af hans venner
var med til at tage afsked
med den store komponist.
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Familie og venner
fulgte kun efter kisten
ud til byporten.
Herefter var det
kirkens personale,
der sørgede for resten.

Da Mozarts kone kun
havde råd til en billig
form for begravelse,
blev Mozart lagt
i en *fællesgrav
ved en kirke,
der lå uden for byen.

FAKTA
dødsmesse
I den katolske kirke har man en speciel messe, som er
skrevet til ære for de døde. Den kaldes også et requiem.
fællesgrav
Fattige folk blev ofte begravet mange sammen i en stor grav.
koncerter
En koncert er ofte et stykke musik, hvor et instrument spiller
sammen med et helt orkester – f. eks. en klaverkoncert.
operaer
skuespil, hvor man synger i stedet for at tale, kaldes operaer.
Mozart har skrevet mange operaer – bl.a. Tryllefløjten, Don
Juan og Figaros Bryllup..
partituret
Et partitur er et hæfte, hvor man kan se, hvad de forskellige
instrumenter skal spille og de forskellige sangere skal
synge.
symfonier
En symfoni er ofte i fire dele og skrevet for et helt orkester.
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Selv om Mozart døde ung,
nåede han alligevel at skrive
mere end 600 stykker musik.
Mozart blev bare 35 år,
men hans minde lever
og hans musik spilles stadig
over hele verden.
Han er bl. a. kendt for
at have skrevet nogle af
de allerbedste *operaer,
*symfonier og *koncerter.
Da man senere blev klar over,
hvor stort et geni Mozart var,
var man ked af,
at man ikke nøjagtigt vidste,
hvor han lå begravet.
Selv om man flere gange
har forsøgt at finde
nogle rester af Mozart,
er det aldrig lykkedes.

ja
”Det grå sendebud” havde en maske for ansigtet.
Manden ville have Mozart til at skrive en messe.

X
X

Mozart ville få hele betalingen med det samme.
En dødsmesse opføres til ære for en, der er død.
Man kalder også en dødsmesse for et requiem.

X
X

Mozart glædede sig meget til at skrive messen.
En af Mozarts elever hjalp med at skrive messen.

X

Mozart ligger begravet ved en kirke i en stor by.
Man har forsøgt at finde nogle rester af Mozart.
Mozarts musik bliver stadig spillet i hele verden.
Han har skrevet en opera, der hedder Figaros Bryllup.

X
X
X
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Detektivopgave
Find en fejl i hver af disse annoncer. Sæt en ring om fejlordet
og skriv det rigtige ord på stregen under annoncen.
MAIZENA
Farvefjersyn

25”
3.995;

fjensyn

Moskus-and

bag selv

4200 kg
265 kr.

klageblanding

gram

Geddeost

5 dåser

135g ...

Cocktailpølser
Uden kind

15;

gedeost
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skind

29.50

kagebIanding
Elgtandbørste

HX 1511
Genopladelig

eItandbørste

Dobbeltværelse

Inkl. morgenmand

Fra 695;

morgenmad
BLÆKPRUTTER
med pommes frites

35;

bIæksprutte

Synonymer
Træk en streg mellem ord og sætninger, der betyder omtrent det samme.

prøve

slutte

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp.

Alle kan ikke lide det samme.

beskidt

forsøge

Penge vokser ikke på træerne.

Du må selv klare problemet.

ophøre

sagfører

Smag og behag er forskellig.

Det er vigtigt at hjælpe hurtigt.

advokat

nøjagtig

Her hjælper ingen kære mor.

Man må arbejde for at få penge.

præcis

snavset

Der er ikke noget at rafle om.

Der er ikke noget at diskutere.

afslutte

slyngel

Gør ikke en myg til en elefant.

Lige nu er han ret så nervøs.

bandit

vellidt

At plukke en høne med nogen.

Få ikke problemet til at vokse.

vrøvl

standse

Han har sommerfugle i maven.

Han ligner rigtig meget sin far.

populær

sømand

Det gør jo hverken fra eller til.

Tage en alvorlig snak med en.

matros

sludder

Det er hans far lige op ad dage.

Det ændrer slet ikke på noget.
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Elefanter 1
Elefanter er meget store og tunge *pattedyr. Der findes tre *arter af elefanter.
To af arterne lever i Afrika - den tredje i Asien. Elefanter har en grå
og tyk hud med en masse rynker.
Elefanter er *vegetarer, og de har en ca. to meter lang snabel, som de
bruger til at plukke græs og få fat i grene oppe i træerne.

FAKTA
art:

kun dyr fra samme art
kan få unger sammen.

brunst:

klar til at parre sig

die:

drikke mælk fra sin mor.

drægtig:
gravid

pattedyr:

dyr, der giver mælk
til deres unger.

vegetar:

dyr eller mennesker,
der næsten kun
spiser planteføde.
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Der skal være vand i nærheden
af de steder, hvor der lever
elefanter. Ofte opholder de sig
tæt ved en sø eller en flod.
Elefanter har både brug for
meget vand at drikke og behov
for at få et dagligt bad.
De bruger snabelen til at suge
vandet op, så de kan puste det
ind i munden eller ud over kroppen.
Ud over stødtænderne af hvidt elfenben
har elefanter 4 kindtænder – hver på størrelse med en mursten.
Disse fire tænder bruges til at knuse al den mad, de æder. Tænderne bliver slidt ned af det
hårde arbejde. Heldigvis vokser der nye tænder frem, når de gamle ikke kan mere.
Når en hun-elefant er i *brunst, parrer den sig med en stærk han-elefant. En elefant-hun er
*drægtig i 22 måneder, inden den føder sin unge. Ungen vejer ved fødselen cirka 100 kg, og
den *dier hos sin mor i 3-4 år. Mælken er så god, at ungen tager et kilo på om dagen.

Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

ja

Både i Danmark og i Tyskland og på Grønland lever der mange elefanter ude i den frie natur.
Elefanter æder meget græs og mange blade fra træerne, men de kan bedst lide at få okse-kød.
En elefant bruger sin snabel til at plukke græs og gribe fat om blade og grene oppe i træerne.
Alle elefanter får fire kindtænder foruden de to lange og flotte stødtænder af grønt elfenben.
Hvis en afrikansk og en asiatisk elefant mødes, kan de parre sig med hinanden og få en unge.
En elefant har en tyk, grå og rynket hud, og den har næsten kun hår yderst for enden af halen.
Når et dyr eller et menneske er vegetar, spiser det næsten kun mad fra forskellige slags planter.

X
X
X
X

nej

X
X
X

Læs sætningerne og skriv de rigtige ord eller tal på stregerne.
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En elefant er gravid i _____________ måneder, inden den får sin unge.

100

En elefant-unge vejer allerede ved sin fødsel ca. __________________ kg.

3-4

Ungen får mælk hos sin mor i _________________ år.

1

Mælken er så god, at ungen ofte bliver ___________ kg. tungere hver dag.
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Orddomino
Skriv tallene 1 - 12 i de små cirkler. Begynd med 1 ved proptrækker.

3

cowboybukser

6

peberfrugt

4

Iakridskonfekt

9

champignon

2

gummistøvIe

12

proptrækker

10

invitation

8

guirIande
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1

skateboard

11

toiIetpapir

7

stikkontakt

5

mejetærsker

Kan du bakke snagvendt med Kaj og Andrea?
Flyt rundt på bogstaver og find noget mad.

spaghetti
kødsovs
kartofIer
hakkebøf
risengrød
kaneI
sukker

guIerødder
bIøde
saftevand

_______________________________ og ______________________________ med ______________________________
Ghaspetti
sødkovs
rulegødder
Kogte _____________________________ og _____________________________ med _________________________ løg.
tarkofler
bakkehøf
døble
________________________ med __________________ og __________________ og ______________________________.
Grisenrød
nakel
kukser
vaftesand
Find også nogle desserter.

koIdskåI
kammerjunkere
pandekager
syItetøj

jordbær
fIormeIis

____________________________ med ________________________________ og friske _________________________.
Skoldkål
kummerjankere
bordjær
Tynde _____________________________ med _____________________________ og _____________________________.
kandepager
tyltesøj
morflelis

Iagkage

__________________________ med mørk
kaglage

chokoIade

_____________________________ og
kocholade

fIødeskum

___________________________.
skødeflum
Læs og forstå 10 ·
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Elefanter 2
Den afrikanske elefant er verdens største dyr på land. Den kan blive
fire meter høj og veje helt op til otte *tons. Den har store ører, og både
han og hun har stød-tæder.
De fleste afrikanske elefanter lever på *savannen. Her kan de ofte finde
den føde, de helst vil have: græs, blade og små grene samt blomster,
bark, frugter og rødder. Der er dog også en afrikansk elefant, som
foretrækker at leve i tæt skov. Den kaldes skovelefanten.
Hos den afrikanske elefant får både hannen og hunnen stød-tænder.
De vokser ofte 10-15 cm om året. Hos en stor han kan de ende med
at blive over 3 meter lange og veje mere end 100 kilo.
De fleste elefanter lever sammen i små flokke. Alle i flokken er i familie
med hinanden. Det er hunner sammen med deres unger.
Ofte er der 6-20 dyr i en flok.

FAKTA
Et ton:

1000 kg

Savanne:
Område med
højt græs og
spredte træer
og buske

Visdom:
klogskab
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Den asiatiske elefant er lidt mindre end den afrikanske.
Den har kun små ører, og den har mindre stødtænder.
Hunnens stødtænder er så små, at de er svære at få øje på.
Den asiatiske elefant er ikke så vild som den afrikanske.
Derfor har mennesker i fem tusinde år tæmmet den og
brugt den som husdyr.
Da den er meget stærk, er den ofte blevet brugt til hårdt
arbejde. Med sin snabel kan den løfte træ-stammer på helt
op til 350 kg. Den er også blevet brugt som ridedyr i krig.
Da elefanter regnes for kloge dyr med en god hukommelse,
er de i Asien blevet et symbol på *visdom.

Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

ja

Den afrikanske elefant får både større ører og større stød-tænder end den asiatiske elefant.

X

De fleste elefanter lever sammen i små flokke. Ingen i flokken er i familie med hinanden.
Man kan let tæmme både den asiatiske og den afrikanske elefant og bruge dem til arbejde.
Der er afrikanske elefanter, der lever i tæt skov, men de fleste af dem er ude på Savannen.

X

Savannen er et område, hvor der vokser meget græs, men der er hverken buske eller træer.
Da elefanter har en temmelig god hukommelse, er de i Asien blevet et symbol på klogskab.

X

nej

X
X
X

Læs sætningerne og skriv de rigtige ord eller tal på stregerne.

10

15

Stød-tænderne hos en afrikansk elefant kan vokse _______-_______ cm om året.

græs

På Savannen gror der mest __________, men der er også en del buske og træer.

350

Med sin snabel kan den asiatiske elefant løfte op til ___________ kilo.

6 20

unger
4 meter høj og veje ______________
8000 kilo.
Den afrikanske elefant kan blive ________

Der er ofte ____-____ elefanter i en flok, som består af hunner og _____________.
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Læs og træk streg
Træk streg til det rigtige ord.

Morten blev smittet med

fredag

Når jeg er på campingtur, sover jeg i min

frites

Jeg skal skrive stil til på

marcipan

Familien rejste med toget fra Aalborg til

kompas

Hans vasker sit hår med

influenza

Niels spiste en stor burger med pommes

sovepose

Man kan lave konfekt af

skjorte

Man kan finde verdenshjørnerne med et

Odense

Niels var ved at stryge sin

shampoo

I et cirkus kan man se akrobater og andre

artister

Der er mange artister i et

parken

Jeg kan lide at få sennep og ketchup til en

stjerner

På et apotek kan man købe

cirkus

Søstjerner kravler rundt nede på bunden af

pølse

Der er et flot springvand i

snørebånd

En nat, hvor der er skyfrit, kan du se mange

flagstang

Vi kan købe briller hos en

medicin

Pouls livret er karbonader med kartofler og

havet

Jeg bandt en sløjfe på mit

optiker

I den kraftige storm knækkede vores gamle

blomkål
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Find 20 rigtige ord
Sæt ring om de rigtige ord. Der er to ord i hver vandrette linje.

svyrt

smurt

bjirn

gnæst

sjalt

trist

klæft

skunt

tråmp

klumt

flest

slægt

sjalm

blirm

smalt

flisk

kluft

bjarn

spyrv

gryst

sport

svirg

knægt

plysk

gjort

blast

bjurn

pjals

vrons

greft

skønt

blurn

snæft

glans

pjynk

slugt

skilm

pjuls

plisk

gruft

flyrt

skævt

florm

frisk

grist

gnost

frost

sjilm

skark

smysk

flurm

styrt

flåsk

smast

glemt

gnyst

krøst

klart

blosk

stirv

sjovt

svurt

trimp

slivt

bryrt

skurk

grøsk

smovl

klyft

snøft
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Digte
Digte er små, korte tekster, hvor forfatteren har tænkt nøje over hvert eneste ord. I mange digte er der rim og en fast rytme.
Så er de ofte nemme at huske.
De fleste ældre digte er skrevet som vers med det samme antal linjer. Disse digte kan ofte synges eller rappes. Et rap er et
digt, der ”tales” i en rytme.
En forfatter kan rime på forskellige måder. I mange digte er der enderim. Det vil sige, at det sidste ord i to linjer rimer.
Det kan være to linjer lige efter hinanden, som i Hist, hvor vejen slår en bugt (bugt – smukt / stå – små). Det kan også være
i hver anden linje som i I østen stiger solen op (op – top / sky – by).
Find flere enderim i de to digte. Sæt en ring om rimordene og træk en bue mellem dem.

Hist, hvor vejen slår en bugt,

I Østen stiger solen op,

ligger der et hus så smukt.

den spreder guld på sky,

Væggene lidt skæve stå,

går over hav og bjergetop,

ruderne er ganske små.

går over land og by.

Døren synker halvt i knæ,
hunden gør det lille kræ.
Under taget svaler kvidre,
solen synker – og så vid´re.
H. C. Andersen

Den kommer fra den favre kyst,
hvor Paradiset lå.
Den bringer lys og liv og lyst
til store og til små.
B. S. Ingemann
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En forfatter kan også benytte sig af bogstavrim. Det er når, der er flere ord i en linje, der begynder med det samme bogstav.
Eks. så smukt og skæve stå. Bogsavrimene vises med små streger.
Find flere bogstavrim i de tre vers i H. C. Andersens digt og sæt små streger under bogstavrimene.
Hist, hvor vejen slår en bugt,
ligger der et hus så smukt.
Væggene lidt skæve stå,
ruderne er ganske små.
Døren synker halvt i knæ,
hunden gør det lille kræ.
Under taget svaler kvidre,
solen synker – og så vid´re.

I den røde aftensol
sidder moder i sin stol.
Kinden luer dobbelt rød,
barnet har hun i sit skød,
drengen er så frisk og sund
æblekinden rød og rund.
Se, hvor hun i spøg ham banker
på de søde pusselanker.

Katten står og krummer ryg,
men forstyrres af en myg.
Barsk hun den med poten slår
og igen som hofmand står.
Moder klapper barnets kind,
se, hvor sødt det sover ind,
drømmer om de engle smukke
i sin pæne lille vugge.
H. C. Andersen

Skriv også de 8 par enderim i versene 2 og 3.

aftensoI
stoI
__________________________
__________________________
rød
skød
__________________________
__________________________
sund
rund
__________________________
__________________________
banker
pusseIanker
__________________________
__________________________

ryg
myg
sIår
står
__________________________
_________________________
__________________________ _________________________

kind
ind
smukke
vugge
__________________________
_________________________
__________________________ _________________________
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Digte
Ofte er der i et digt - foruden rim - også brugt rytme. Ofte er der en fast rytme – en grundrytme, hvor der hele tiden skiftes
mellem staveler, der er tryk på og stavelser uden tryk. Vi siger, at stavelser, der har tryk, er trykstærke, og stavelser, der ikke
har tryk, er tryksvage.

Eks. Der er tryk på første stavelse i faster og i astma, og der er tryk på sidste stavelse i fabrik og i natur. Man sætter ofte en
streg under de trykstærke stavelser og en bue under de tryksvage.

Sæt en streg og en bue under hver stavelse i disse ord på to stavelser.

at-las me-tal ko-pi ud-flugt mo-bil fe-ber fald-skærm tu-rist ro-bot
Sæt en streg og to buer under stavelserne i hver af disse ord på tre stavelser.

e-la-stik ad-var-sel a-kro-bat tu-li-pan pub-li-kum te-le-fon vi-ta-min
Sæt streger og buer under stavelserne i de første fire linjer af H. C. Andersens digt.

Katten står og krummer ryg,

Barsk hun den med poten slår

men forstyrres af en myg.

og igen som hofand står.
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En biografi
- en mini-biografi om forfatteren Halfdan Rasmussen.
Halfdan Rasmussen blev født i 1915 og døde i 2002.
I sit lange liv skrev Halfdan Rasmussen rigtig mange digte, rim og remser – både for børn og for voksne. Han er især
blevet kendt for sine mange sjove børnerim og remser, som er fyldt med fantasi og leg med sproget. Nogle gange har
han sat ord sammen på en sjov måde – andre gange har han selv fundet på nye ord.
I Halfdan Rasmussens digte er der både rim og rytme. Derfor er de nemme at lære og huske udenad.
De fleste kender ”Halfdans ABC”, som foruden rim også indeholder en masse sjove sproglige påfund.
Halfdan Rasmussen har sagt følgende om sine digte:

Jeg skriver sjove digte.
Jeg skriver også triste.

De første læser andre folk.
Selv læser jeg de sidste.

Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

ja

Halfdan Rasmussen har skrevet digte.

X
X

Der er både rim og rytme i hans digte.
Han er berømt for ”Alexanders ABC.”

nej

ja
Halfdans digte er ofte fulde af fantasi.

X

Han har kun skrevet digte for voksne.

X

Halfdan læste helst selv de triste digte.

X

Læs og forstå 10 ·
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Et digt
Læs digtet af Halfdan Rasmussen.

Inde i hr. Madsens skæg
Inde i hr. Madsens skæg
er en rede fuld af æg,
og i reden bor en svale,
der har næb og svalehale

Derfor gik hr. Madsen hjem,
fandt en stærekasse frem
og slog kassen fast i panden
så det gungred i forstanden.

Tænk, i morges kom en stær
for at bygge rede dér.
Men da svalen optog pladsen
var der ikke plads hos Madsen.

Før hed Madsen Svalefar,
skønt han ingen hale har.
Nu sier alle folk på pladsen:
Sære Stærekassemadsen.

Løs opgaverne. Sæt også en ring om de 8 par enderim og træk en bue mellem dem.

skæg

En svale har bygget rede inde i Hr. Madsens ___________________________________.

stær

I morges kom der en _______________________________, som også ville bygge sin rede inde i hr. Madsens skæg.

stærekasse

pande

For at hjælpe stæren fandt hr. Madsen en _______________________________, som han satte op i sin ____________________.

stærekassemadsen

I digtet har Halfdan Rasmussen selv fundet på ordet _________________________________________________________.
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Ny pige
Anna-Marie Helfer
”Hej, hej, piger og drenge.”
Den nye pige
smækker døren op.
Hun råber højt.
”Her kommer Liva.
Den nye pige i jeres klasse.”
Selma forstår det ikke.
Tænk, at Liva ikke er genert.
Hun kender jo ingen.
Og wau! Hun ser sej ud.
Hendes hår er farvet grønt.
Hendes tøj er vildt sejt.
Det nyeste nye.

Hun kan nok købe alt,
hvad hun vil.
Det gad Selma godt.
Liva stopper op.
Hun hiver sin mobil frem.
Hun skal se, om der er en SMS.
Selma glor.
Alle glor.
Og der er helt stille.
Liva har den sejeste iPhone.
Hvor vildt!

Hun har støvler med høje hæle.
Masser af make-up.
Tænk, at hun må.
Selma ville aldrig få lov.

Liva lægger
sin mobil i lommen.
Hun ser på de andre.
”Nå, venner!
Hvor skal Liva sidde?
Har I tænkt på det?
Man gider sgu ikke
stå op hele dagen.”

Og det må være dyrt.
Liva må være mega forkælet.
Måske er hendes far
og mor rige.

En ledig plads
Selma flytter sin taske.
Den lå på Julies stol.
Men Julie er lige flyttet.
Læs og forstå 10 ·
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Der er plads ved siden af Selma.
Liva sætter sig.
Hun hiver et blad op af tasken.
Det sidste nye nummer
af ”Vi Unge”.
Hun kikker i sit blad.
Selma ved ikke,
hvad hun skal gøre.
Hun bliver helt genert.
Tænk, at være så sej.
Men nu kommer Jytte.
Hun siger goddag til Liva.
Så skal de læse selv.
Jytte vil lige snakke med Liva.
Hun vil også høre hende læse.
Selma lytter med et ’halvt’ øre.
Det går ikke så godt.
Liva hakker og stammer.
Hun er nok nervøs,
tænker Selma.
”Vil du vise Liva til rette.”
Jytte snakker til Selma.
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Selma nikker.
”Og husk lige, at I er dukse.
I to rydder op sammen.
Okay?”
Selma nikker igen.
Liva siger ikke noget.
Måske er hun ked af det.
Det gik ikke så godt
med at læse.
Liva sidder der
ved siden
af Selma.

Men de snakker ikke sammen.
I pausen kikker Liva
på sin iPhone.
Jasper og Jannik
vil gerne se den.
Liva hygger sig.
Hun viser dem alt,
hvad den kan.
Den er vildt sej.
Sidste nye model.
Nina vil gerne se Livas blad.
”Jeg har masser hjemme,”
siger Liva.
”Jeg kan tage dem med.”
”Sejt,” siger Nina.
Fri
Endelig sidste time.
Alle går.
Kun Selma og Liva
bliver tilbage.
Selma samler papir
op fra gulvet.
Liva glor på sin iPhone.

Så ser hun på Selma.
”Er man duks eller hvad?”
siger hun.
”Du må sgu da sige,
hvad jeg skal.
Jeg er den nye pige i klassen.”
Selma bliver genert.
Selma siger,
hvad der skal gøres.
Liva tager kosten og fejer.
Liva har prøvet det før.
Det er let at se.
Det hele er hurtigt klaret.
”Skal vi følges?”
spørger Liva.
”Øh bøh!”
siger Selma.
Det havde hun
ikke ventet.
”Jo-o, det kan vi godt.”
Selma ved ikke,
hvad Liva mener.
Men de følges
ned ad trappen.

”Jeg skal lige i Bilka,”
siger Liva.
”De har fået noget nyt,
sejt farve til håret.
Går du med?”
”Øh...”
Selma plejer kun
at gå Bilka
med sin mor.
Men hun vil gerne
se den farve.
Det lyder lidt sejt.
”Jeg sender lige
en sms til min mor.
Hun vil gerne vide,
hvor jeg er.”
Selma finder
sin mobil frem.
Og den er ikke spor sej.

ja
Liva er en ny elev i Selmas klasse.

X

Hendes hår er farvet mørkerødt.
Hun går i støvler med høje hæle.
Livas mobil er sidste nye model.

X
X

Hun er en lille og genert pige.
Der er kun piger i Selmas klasse.
Liva skal sidde ved siden af Nina.
Jytte hører den nye pige læse.
Selma og Liva er dukse i dag.
Liva er god til at bruge en kost.
Selma og Liva går sammen i Bilka.

X
X
X
X
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Bilka
De hygger sig i Bilka.
Liva kommer der vist tit.
Hun ved, hvor alt er:
Make-up, hårpynt,
tøj, blade, slik.
Hun har styr på det hele.
Men hun har ingen kurv.
Mon ikke, hun skal købe noget?
Der er også ting, man må prøve.
”Kom og få læbestift på,”
siger Liva.
Selma bliver genert.
”Må man godt det?”
siger Selma.
”Ja, da!
Kan du ikke læse engelsk?
Se her:”
Liva snupper en læbestift.
”Hvad står der måske her?”
Liva peger.
’Tester’.
Det betyder sgu da ’prøve’.”
Liva giver Selma læbestift på.
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Selma ville aldrig turde alene.
Hun ser sig i spejlet.
Liva kikker med.
Hun laver øjne.
De griner sammen.
De har det sjovt.

Den er Selma med på.
Hun orker ikke mere Bilka.

Liva tager sig ikke af de voksne.
Der er nogle,
der kikker på dem.
Selma bliver usikker.
Men ikke Liva.
Hun griner bare.
”Dem skider vi sgu da på.”
Selma slapper mere og mere af.
Hun føler sig også lidt sej.

”Okay!” siger Selma.
Det har hun ikke prøvet.
Hun kommer kun i Bilka
for at købe.
Eller: hendes mor køber.
De går hen til lågen.

De prøver alt muligt.
Folk glor og glor.
”Lad os gå!” siger Liva så.
”Ellers bliver vi bare smidt ud.”
Hun griner.
”Jeg har snolder i tasken.
Lad os dele.
Vi går over i parken.”

”Lad os gå ud her,” siger Liva.
Hun går hen, hvor de kom ind.
”Vi har jo ikke købt noget.”

En dame skal ind og lågen åbner.
Liva og Selma smutter ud.
Hvor svært kan det være?
På kontoret
”Hej, I to!”
En mand råber.
Han er i Bilka-tøj.
Han råber til Liva og Selma.
Selma stopper.
Også Liva stopper.

Manden kommer hen til dem.
Liva ser lidt bleg ud.
”Undskyld, de damer.”
Selma fniser.
Hun er da ikke en dame.
Liva ser bare sej ud.
”Kom lige med mig,”
siger manden.
Hvad skal de mon?
Selma forstår det ikke.
Var det forkert
at prøve make-uppen?
Liva sagde da, man måtte.
Selma går med.
Liva er på vej.
De går ind på et kontor.
”Tøm lige jeres tasker.”
Manden laver plads på bordet.
Selma bliver urolig.
Hvad sker der lige?
Men hun tømmer sin taske.
Liva er i gang.

Manden vil gerne have
to bunker.
Livas og Selmas.
Selma finder
sine bøger frem.
Så er der skrivere.
En lineal.
Og adr!
Der lå en gammel mad.
Godt, den er pakket ind.
Selma kikker
på Livas bunke.
Der er en enkelt bog.
Så er der
en helt ny læbestift.
Der er farve til øjnene.
Nyt og ikke pakket ud.
Der er et nyt blad.
I plastik endnu.
Der er slik.
En hårfarve
Et par trusser.
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Tyveri
Selma tror ikke sine egne øjne.
Hun kikker på bunken.
Så ser hun på Liva.
Hun må jo have stjålet det hele.
Og Selma har ikke lagt mærke til det.
Hvor vildt!
Liva er nok slet ikke rig.
Hun stjæler de seje ting.
Hvad skal Selma tænke.
Hun ved det ikke.
Hun har jo aldrig
før prøvet sådan noget.

Hun ser ikke på Selma.
Hun siger heller ikke noget.
Går bare.
Hun er vist på vej hjem.
”He-ej,” råber Selma.
”Vent lige!”
Kakao
Liva stopper op.
Hun vender sig og ser på Selma.
Hendes øjne er hårde.

Hun kikker vredt på Selma.
Selma bliver usikker.
Men hun siger det:
”Går du ikke med mig hjem?
Min mor giver helt sikkert kakao.”
Liva ser ned.
Hun ser på de høje støvler.
Selma kikker også på Livas støvler.
De ser slet ikke seje ud mere.
Liva ser ud som en lille pige.
En lille pige i forkerte støvler.

Selma kikker igen på Liva.
Hun ser stadig lidt sej ud.
Men også lille.
Helt, helt lille.
Liva må lade hele bunken ligge.
Næste gang
ringer manden til politiet.
Det siger han.

Så ser Liva på Selma.
Hendes øjne er ikke mere hårde.
”Det vil jeg gerne.
Men du må ikke sige,
at jeg stjæler. Ikke til nogen.”
Liva ser igen på Selma.
”Please.”
”Det lover jeg,” siger Selma.
”På ære! Du kan stole på mig.”

Selma og Liva går ud.
Liva går foran.

”Tak!” siger Liva.
Hendes stemme er helt ’lille’.
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En tåre løber ned ad
hendes kind.
Men hun tørrer
den hurtigt væk.
Lidt sej er man vel altid.
Og Selma føler sig
så heldig.
Hendes mor vil vide,
hvor hun er.
Hun vil vide,
hvornår hun kommer
hjem.
Hendes mor og far
kommer også hjem
til hende.
De passer på hende.
Selma skal ikke
´klare alt selv.
Og Liva er jo faktisk sej.
Hun må klare alting selv.
Uden penge.
Hendes mor køber sprut
for dem, de har.

Det fortæller Liva hende.
Selma vil gerne
være Livas ven.
De to piger har en vogn med ind i Bilka.
Hun er fin bag det hårde.
Selma har aldrig
Liva ved, hvor tingene er inde i butikken.
kendt en som Liva.
Og hun kan godt lide hende.
Nogle af de voksne i Bilka kigger på dem.
Men Selma vil ikke stjæle.
Pigerne går ud henne ved kasse nr. fire.
Måske kan hun
få Liva til at holde op.
Det håber hun.
En mand i Bilka-tøj stopper de to piger.
Måske kan hun også
lære Liva at læse.
De skal med manden ind på et kontor.
Selma føler sig så rig.
På grund af Liva.
Hendes mor og far
passer på hende.
Og hun kan læse.
Hun har ikke
tænkt på det før.
Sådan var det bare.
Selma har lært meget
af Liva.

Liva og Selma skal tømme deres tasker.
I Livas taske er der ting, hun har stjålet.

ja

X
X
X
X
X
X

Liva går med Selma hjem og får hakkebøf.
Livas mor passer hele tiden godt på Liva.
Selma føler sig rig, når hun tænker på Liva.

X
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Læs og skriv tal
Læs hver besked og find den rigtige figur.

1

struds og skjorte
skjold og splint
lighter og struds

2

stjerne og skjold
splint og hvalros
3

4
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9

3
6
8
4
2

skjorte og stjerne
lighter og skjold
skjorte og hvalros
splint og lighter
hvalros og struds

10

7
1
10
9
5

5

6

7

8

Kan det passe?
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”
ja nej

I en kirke synger vi salmer.
Hunde og katte har 4 poter.
Et modent æble er lyse-blå.

X
X

På solen lever der giraffer.
Man kan ride på en søløve.
En kanin har ni lange ører.
Alle køer har femten patter.
En mus kan løfte en elefant.
Der findes løver på månen.
En myre bliver ti meter høj.
På en cykel er der en sadel.

X

ja nej

En ræv har ofte sin rede i en hule.
Sæler og hvaler lever ude i havet.

X
X
X
X
X
X
X
X

Vi kan tit købe roser hos en bager.
Et rådyr kan let løbe fra et firben.
Solen står op, når det bliver aften.

X
X
X

En ørn graver gange nede i jorden.
Vi kan købe mel og ost i en butik.
Et ”han-får” kaldes for en vædder.
Søløver har ofte reder i høje træer.
På cykler er der saddel og pedaler.
En kok er ofte god til at lave mad.

X
X
X
X
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Universet 1
Universet er gigantisk stort, og det bliver hele tiden større.
Vi siger, det er uendeligt. Der findes *himmel-legemer
overalt i universet. Kun en lille del kan ses fra jorden.
Stjerner er store, varme gaskugler, der lyser af sig selv.
Gassen brænder ved en meget høj temperatur. Derfor
stråler der en mængde lys og varme ud fra dem.
Der findes milliarder af *stjerner ude i universet. Vi kan
med det blotte øje kun se nogle få tusinde af dem
– og de tilhører næsten alle vores *galakse.

Galakse

Stjerne

Mælkevejen er et system af stjerner. Vi kan se den som et bånd af lys,
der går hen over himlen. Mælkevejen er navnet på den galakse, vi bor i.
*Astronomer har nogle kraftige *teleskoper, som sætter dem i stand til
at se ekstra mange stjerner – også stjerner fra andre galakser. Man
regner med, at der findes millioner af galakser, og hver galakse har
millioner eller milliarder af stjerner. Ja, man mener, der findes flere
stjerner i verdensrummet, end der er sandkorn i hele Saharas Ørken.
Solen er den stjerne, der er tættest på os. Derfor kan vi nyde godt af
dens lys og varme. De andre stjerner er så langt væk, at deres varme
ikke kan nå frem til os.
Med sit lys giver solen os dag, og med sin varme gør den, at der ikke altid er hård frost på Jorden. Hvis vi ikke havde den,
ville der hele tiden være nat på Jorden og så koldt, at ingen planter eller dyr kunne leve her.
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Uden for Jorden findes der en del støv på størrelse med et sandkorn.
Når et sådant sandkorn kommer ind i *atmosfæren, brænder det op.
Det ses som et lysspor, der løber hurtigt hen over himlen. Vi kalder
det et *stjerneskud eller en meteor.
Det sker også, at der kommer en lille sten ind i Jordens atmosfære.
Hvis den har en vis størrelse, når den måske ikke at brænde helt op,
inden den når jorden. Så kan vi være heldige at finde resten af den
- det vi kalder en *meteorit.
Lysets hastighed er meget stor – 300.000 kilometer på et sekund.
Da afstanden op til månen er 385.000 kilometer, må det lys, vi ser,
være godt et sekund gammelt – afstanden til månen er 1 lys-sekund.
Da der er 150 millioner kilometer ud til Solen, må det lys vi ser,
have forladt Solen 8 minutter tidligere – afstanden mellem Solen
og Jorden er derfor 8 lys-minutter.
Den nærmeste stjerne er lidt mere end fire lysår væk – det vil sige,
at det lys, vi ser, er det lys, der forlod stjernen for fire år siden.
Nogle af de stjerner vi kan se uden en kikkert er 1.000 lysår væk,
og ved hjælp af en god stjerne-kikkert, kan vi se stjerner, som er
flere millioner lysår væk – måske lyser de slet ikke længere.

FAKTA
En astronom er en person, der har
et stort kendskab til Universet.
Atmosfæren er det tynde lag luft,
der ligger omkring Jorden.
En galakse er en stor samling af
stjerner.
Et himmellegeme kan f.eks. være
en stjerne, en planet eller en måne.
En meteorit kan i sjældne tilfælde
være så stor, at den laver et krater.
En stjerne er det samme som en
sol. Den er bare meget langt væk.
Et stjerneskud er ofte let at få at se
i begyndelsen af august. Hvis du ser
et stjerneskud, må du ønske!
Et teleskop er en meget ”stærk”
kikkert med kun et rør at kigge
igennem.
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Universet 1
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.

ja

Hvis der ikke er nogen skyer på himlen, kan vi om natten se alle de stjerner, der findes.
Universet er meget stort. Det ender, når vi er kommet 5 millioner kilometer ud i rummet.
En astronom er en person, der ved en masse om alt det, der befinder sig ude i rummet.

X

Et teleskop er en slags kikkert, vi kan bruge, hvis vi vil kigge på små dyr ude fra havet.
En stjerne er en sol. Den består af masser af gas, som brænder ved høje temperaturer.

X

Hvis vores stjerne (Solen) ikke var der, ville der altid være meget varmt her på Jorden.
Solen giver lys og varme. Uden den kunne der ikke leve planter og dyr her på Jorden.
De fleste stjerner er så langt væk, at vi ikke kan få nogen glæde af deres lys og varme.

X
X

Mælkevejen er navnet på en vej, hvor der kører mange tankbiler med mælk fra køerne.
En galakse er en samling af gamle og sjældne frimærker med billeder af sang-stjerner.
Jorden, som du og jeg bor på, er en del af den galakse, som har fået navnet Mælkevejen.
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X

nej

X
X
X
X
X
X

Detektivopgave
Find det ord, der ikke hører sammen med de andre. Sæt en ring om det.

angst

bange

glad

utryg

torsk

gedde

krage

ørred

carport

fabrik

pakhus

søkort

tennis

iskold

skiløb

fodbold

planet

pistol

harpun  	

riffel

skovl

greb

spade

blyant

klovn

præst

frisør

spætte

ansigt

hjerte

dreng

knogle

guitar

fløjte

håbløs

klaver

violet

orange

blåbær

turkis

fransk

komisk

spansk

svensk

lastbil 	

kiosk  

apotek  

bageri

krabbe

østers

musling

elsdyr

tjener

artist

tømrer

slange

zebra

svane

spurv

stork

bryst

præst

finger

vrist

daddel

blåbær

vindrue

krokus

hotdog

burger

tunbøf

lagkage
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Universet 2 - Solsystemet
Et sol-system består af en *stjerne - som er i midten – og nogle planeter, som bevæger sig rundt om stjernen.
Vores solsystem består af Solen, som er vores stjerne, og 8 *planeter. Jorden er en af dem.
Planeter lyser ikke selv. Når vi alligevel kan se dem,
er det fordi solen skinner på dem.

Merkur Jorden Jupiter

Uranus

De fire planeter, der er tættest på Solen, består
af fast materiale – mest sten. Derfor kan man
gå på dem. De kaldes også for sten-planeter.
De fire planeter, der er længst væk fra Solen,
består af forskellige luftarter – især gas.
Derfor kan man ikke gå på dem. De kaldes
også for gas-planeter.

Venus Mars

Saturn

Neptun

Det tager Jorden et år at nå en tur rundt om Solen.
De to planeter, der er tættere på Solen end Jorden, bruger kortere tid – Merkur bruger kun 88 dage.
De fem planeter, der er længere væk fra Solen end Jorden, bruger lægere tid – Neptun bruger 165 år.
Jorden ligger i en god afstand fra Solen. Der er hverken for koldt eller for varmt til, at der kan leve planter og dyr.
Desuden er der ilt, vi kan indånde og masser af vand. 2/3 af Jorden er dækket af hav – derfor har Jorden en blå
farve, når vi ser den ude fra rummet. Jorden kaldes også den blå planet.
De planeter, der er tættere på Solen er alt for varme, og de planeter der længere væk fra Solen, er alt for kolde.
Og ingen af disse planeter har en luft, som vi kan indånde. Der har aldrig været et menneske på andre planeter
end Jorden.
Som skrællen på et æble er Jorden omgivet af et tyndt lag luft – atmosfæren. Den indeholder bl. a. ilt, som vi har
brug for, når vi skal trække vejret. Desuden beskytter atmosfæren os mod Solens farlige stråler.
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Rundt om Solen kredser der – foruden planeter - også mange andre himmellegemer.
De største af dem kaldes *dværg-planeter og de mindste *asteroider.

FAKTA
en asteroide er et mindre
eller større klippestykke,
som kredser omkring
Solen.
en dværg-planet ligner
en planet, men er mindre.
en måne er en slags klode,
der kredser om en planet.
Antal kendte måner i 2015:
Merkur: 0
Jorden:
1
Jupiter: 63
Uranus: 27

Venus:
Mars:
Saturn:
Neptun:

0
2
63
13

en planet er en klode, der
kredser om en sol.
en stjerne er en sol, som
er så langt væk,at vi ikke
har glæde af dens lys og
varme.

En planet kan have en eller flere kloder til at kredse om sig. Disse kloder kaldes
*måner. Jorden har kun én måne. Den følger med Jorden rundt om Solen.
Lige som en planet kan en måne ikke
selv lyse. Vi kan kun se den, fordi Solen
skinner på den.
I løbet af 27 dage bevæger vores måne
sig en tur rundt om jorden. Da turen
tager næsten en måned, har Månen
givet navnet til ordet måned.
Månen ser ikke ens ud hele tiden i løbet
af de 27 dage. Når der er fuldmåne,
kan vi se hele månen, og når der er
nymåne, kan vi slet ikke se den.
Månen vender altid den samme side
mod Jorden.

Pilene viser, hvordan Månen kredser om
Jorden og hvordan Jorden kredser om solen.

Fra Jorden ser Månen og Solen ud til at være næsten lige store. Det er slet ikke
tilfældet. Månen er langt mindre en Solen. Den er bare meget tættere på Jorden.
Samtidig med, at Jorden kredser omkring Solen, drejer den også rundt om sig selv –
lige som en snurretop. Det tager et døgn for Jorden at dreje rundt om sig selv. Der
er dag på den side af Jorden, hvor solens lys falder – og nat på den anden side.
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Universet 2 - opgaver
Sæt x ved ”ja” eller ”nej”.
ja
Der har tit været et menneske på Mars.
Månen er tættere på Jorden end Solen.

X

Der er nitten planeter i vort solsystem.
En asteroide består kun af luft og vand.
Der er en atmosfære rundt om Jorden.

X

En måne og en planet er altid firkantet.
Jorden bruger et år på sin tur om Solen.
Der er ringe omkring Merkur og Mars.
På Saturn vokser der mange høje træer.
De fire yderste planeter består af guld.
Der er meget varmt på planeten Jupiter.
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X

nej

X

ja
Venus er den planet, der har flest måner.
Vi kan se tydelige ringe omkring Saturn.

X
X

Neptun er den yderste af planeterne.
Månen har givet navnet til ordet måned.

X
X
X

En klar aften kan vi altid se hele månen.

X

Mars er den planet, der er nærmest solen.
En dværg-planet er mindre end en planet.

X
X
X
X

Vi kan ofte se mange stjerneskud i august.
Jupiter er den største planet i solsystemet.
Dværg-planeter er større end asteroider.
Der er mere end 100 måner i solsystemet.

X
X
X
X
X

nej

X
X
X

Barske rim og gåder
Læs sætningerne og skriv det rigtige ord på stregen.

bjørn

Alle børnene kom hjem fra skoven, undtagen Jørn – han blev spist af en ________________________!

goIf

Alle børnene var i skole, undtagen Rolf – han spillede ________________________!

op

Alle børnene kiggede ned i blenderen, undtagen Bob – han kiggede ________________________!

sank

Alle børnene kunne svømme, undtagen Frank – han ________________________!

dåse
bIind
Alle børnene stoppede ved skrænten, undtagen Finn – han var ________________________!
krokodiIIe
Alle børnene kom over floden, undtagen Mille – hun blev spist af en _____________________________!
under
Alle børnene kom op i redningsbåden, undtagen Gunner – han gik ________________________!
propeIIen
Alle børnene gik ind i flyet, undtagen Ellen – hun gik ind i ________________________!
båre
Alle børnene kom godt hjem fra ferien, undtagen Kaare – han kom hjem på en _______________!
Alle børnene kom hjem fra fabrikken, undtagen Åse – hun kom ud på ________________________!
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DU KA’ læse og forstå er en række små bøger,
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I DU KA’ læse og forstå øver eleven sig både i
at læse ord enkeltvis og i at læse ord i kortere
og længere tekster.
I DU KA` læse og forstå øver eleven sig i at læse
forskellige slags tekster på forskellige måder.
I DU KA’ læse og forstå arbejder eleven sig hen
imod at benytte strategier, der sikrer, at han
forstår det, han læser, mens han læser.
I DU KA’ læse og forstå øver eleven sig i at
tænke sig godt om for også at kunne læse det,
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