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Den store plan
Opgaveark
Dansk og N/T 1.-3. klasse
Omfang: 1-3 lektioner

Faglig læsning:
Dyrene på Kenyas savanne
I dette opgaveark finder du 12 ganske korte faglige tekster om Kenyas savanne og
dyreliv. Med en lix på 18 egner de sig godt til faglig læsning i 2. og 3. klasse. Gode
læsere i 1. klasse kan også være med.
Teksterne er også en god anledning til at tale om de forskellige teksttypers
formål.
Teksterne er udarbejdet af pædagogisk konsulent Ole Haubo Christensen, VIA Center for
undervisningsmidler.

Inspiration til læringsmål
•

Eleverne kan læse og forstå alderssvarende faglige tekster om dyrelivet i Kenya.

Inspiration til tegn på læring
•

Eleverne kan mundtligt og skriftligt svare på spørgsmål på baggrund af faglige læsning af enkle tekster.

Kompetencer og målpar
Kompetenceområder

Kompetencemål

Færdigheds- og vidensmål

Læsning

Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge
dem i hverdagssammenhænge

Tekstforståelse 1: Eleven kan gengive hovedindholdet af tekster til klassetrinnet / Eleven har viden
om fortællende og informerende teksters struktur

Læsning

Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge
dem i hverdagssammenhænge

Tekstforståelse 2: Eleven kan kombinere tekst og
baggrundsviden til at skabe sammenhængende
forståelse / Eleven har viden om samspillet mellem
tekstens informationer og læserens viden

Eleven kan læse multimodale tekster med henblik
på oplevelse og faglig viden

Forberedelse 2:
Eleven kan formulere enkle læseformål / Eleven har
viden om oplevelseslæsning og faglig læsning

Eleven kan anvende grundlæggende, sammensatte bevægelser i idrætspraksis

Dans og udtryk 1: Eleven kan udføre grundlæggende bevægelser inden for dans og udtryk / Eleven
har viden om variationer i bevægelser inden for
dans og udtryk

Dansk efter 2. klasse

Dansk efter 4. klasse
Læsning

Idræt efter 5. klasse
Alsidig idrætsudøvelse
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Natur/teknologi efter 2. klasse
Kommunikation

Eleven kan beskrive egne undersøgelser og
modeller

Faglig læsning og skrivning 1: Eleven kan orientere
sig i en enkel fagtekst / Eleven har viden om enkle
naturfaglige teksters formål

Natur/teknologi efter 4. klasse.
Kommunikation

Eleven kan beskrive enkle naturfaglige og teknologiske problemstillinger

Faglig læsning og skrivning 1: Eleven kan læse
og skrive enkle naturfaglige tekster / Eleven har
viden om enkle naturfaglige teksttypers formål og
struktur

Sådan gør I
Teksterne kan bruges som frilæsning, men I kan også danne små grupper i klassen, hvor eleverne
læser op for hinanden, og hvor de sammen svarer på spørgsmålet, som hver tekst afsluttes med.
Efterfølgende kan I lave en opsamling i klassen, hvor hver gruppe fortæller, hvad de har svaret. Tal
også om, at der findes forskellige typer af tekster og formålet med dem.
•

Hvad er formålet med en fagtekst? Hvilke fagtekster har I læst?

•

Hvad er formålet med en skønlitterær tekst? Hvilke skønlitterære tekster har I læst?

•

Hvad er formålet med en instruerende tekst (madopskrifter og samle-vejledninger). Hvilke instruerende tekster har I læst?

Tekster i dette opgaveark:
•

Dyr og planter på savannen

•

Regntid

•

Tørtid

•

Plante-ædere

•

Rovdyr

•

De fem Store

•

Zebra

•

Giraf

•

Næsehorn

•

Elefant

•

Løve

•

Gepard
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Dyr og planter på savannen

Savannen i Kenya er dækket af græs.
Der er kun få buske og træer.
Der lever mange vilde dyr.
Nogle dyr æder andre dyr.
Dem kalder vi for rovdyr.
Andre dyr lever af planter.
Dem kalder vi for plante-ædere.

Spørgsmål: Hvilke dyr fra Kenya kender du?
Skriv her:
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Regntid

På savannen er der både regntid og tørtid.
I regntiden regner det meget.
Der er masser af mad til plante-ædere.
Plante-ædere lever spredt over det hele.
De kan let gemme sig.
Mange rovdyr har svært ved at finde føde.
De har svært ved at finde byttedyr.
Byttedyr er de dyr, som rovdyrene æder.

Spørgsmål: Hvilke byttedyr kender du?
Skriv her:
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Tørtid

I tørtiden regner det næsten ikke.
Græsset er tørt, og blade falder af træerne.
Plante-æderne har svært ved at finde mad og vand.
Dyrene samles ved vandhullet.
Alle dyr skal have vand.
Dyrene har svært ved at gemme sig.
Rovdyrene ligger på lur.
De har let ved at finde deres bytte.
Vand-hullerne tørrer ofte ud.
Så må dyrene vandre langt.
Nogle dør af tørst.

Spørgsmål: Hvor meget vand drikker du på en dag?
Skriv her:
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Plante-ædere

Plante-ædere lever af planter.
På savannen lever der mange store og små plante-ædere.
Både elefanter og vortesvin er plante-ædere.
Zebraen, gnuen og giraffen er også plante-ædere.
Dyrene deles om føden.
Zebraen har skarpe tænder.
Den æder alt, hvad der er grønt.
Den kan både æde græs, blade og tynde grene.
Zebraer, gnuer og antiloper æder gerne på det samme sted.
Zebraen æder helst langt græs.
Gnuen æder det korte græs.
Antilopen æder det korteste græs.

Spørgsmål: Hvilke planter spiser du?
Skriv her:
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Rovdyr

Rovdyr æder andre dyr.
De jager og dræber dem.
Det virker grusomt.
Rovdyr gør også nytte.
De fanger svage dyr.
De sikrer, at svage og syge dyr ikke får unger.
Svage dyr har svært ved at klare sig.
Der er mange store rovdyr på savannen.
Løver, geparder, hyæner og ørne er alle rovdyr.
Rovdyrene jager ikke de samme dyr.
Plante-ædere æder mange timer hver dag.
Rovdyr behøver ikke mad hver dag.

Spørgsmål: Hvilke rovdyr kender du?
Skriv her:
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De fem store

Løve, leopard, elefant, bøffel og næse-horn kalder man for ’De fem store’.
De fem store er de sværeste dyr at jage, hvis man er til fods.
De kan løbe hurtigt.
De angriber, hvis de føler sig truet.
De er alle stærke og farlige.
I dag er det forbudt at jage ’De fem store’.
De er alle fredet.
Mennesket er dyrenes største fare.
Mange dyr bliver jaget ulovligt.
Mange dyr bliver kørt ned af biler.
Dyrene har i dag mindre plads.
I dag bor der flere mennesker på savannen.

Spørgsmål: Hvilke andre store dyr kender du?
Skriv her:
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Zebra

Zebraen er i familie med hesten.
Den er lidt mindre end en hest.
Hannen kaldes en hingst.
Hunnen kaldes en hoppe.
Ungerne kaldes føl.
Zebraen lever i flokke.
I en flok er der en hingst og flere hopper og føl.
Hingsten passer på flokken.
Den holder øje med rovdyr.
Et spark fra en hingst kan slå en hyæne ihjel.
Zebraen æder alt, hvad der er grønt.

Spørgsmål: Hvilke grøntsager kan du lide?
Skriv her:
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Giraf

Giraffen er verdens højeste dyr.
En giraf kan blive næsten 6 meter høj.
En nyfødt giraf er 2 meter høj.
Giraffen lever af blade fra træer.
Den æder også frugt og grene.
Den kan sno sin tunge rundt om en gren og trække den ind i munden.
En voksen giraf æder 30 kilo om dagen.

Spørgsmål: Hvor høj er du?
Skriv her:
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Næsehorn

Næsehornet har to horn på snuden.
Et stort horn og et lille horn.
Det lille horn kan blive 40 cm.
Det store horn kan blive 150 cm.
Begge horn vokser hele livet.
Dyret kan veje 1.600 kilo.
Det er lige så meget som to biler.
Næsehornet lever af græs.
De æder det meste af dagen.
Det er forbudt at jage næsehorn.
De er fredet.
Alligevel bliver de skudt.
Hornene er mange penge værd.

Spørgsmål: Hvad er mest værd for dig?
Skriv her:
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Elefant

Elefanten er verdens største dyr på land.
Hannen er størst.
Den kan blive 4 meter høj.
Hunnen er gravid i 22 måneder.
Det er næsten 2 år.
Hun føder kun én unge.
Ungen vejer 100 kilo.
Snablen er en del af snuden.
Den kan blive 2 meter lang.
Elefanten æder græs.
Den plukker græs med sin snabel.
Den kan også æde blade, grene og frugt.
Elefanten æder 150 kilo hver dag.
Den æder det meste af dagen.

Spørgsmål: Hvor lang tid bruger du på at spise på en dag?
Skriv her:
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Løve

Løver lever sammen i flokke.
I en flok kan der være 2-4 voksne hanner, 10-15
hunner og unger.
Løven er et rovdyr.
Den æder kun kød.
Det er hunnerne, der jager og dræber byttet.
De sniger sig ind på byttet.
Til sidst løber de og springer på byttet.
Hannerne æder først.
Så er det hunnernes tur.

Spørgsmål: Hvad er dine livretter?
Skriv her:

Til sidst får ungerne mad.
Er der ikke kød nok, sulter ungerne.
Løven jager mange store dyr.
De jager helst gnuer, zebraer og store
antiloper.
De jager også giraffer og bøfler.
De kan også jage harer og krybdyr.
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Gepard

Geparden er verdens hurtigste pattedyr.
Den kan løbe 110 km i timen.
Den kan kun løbe stærkt i 10-20 sekunder.
Geparden har gode sanser.
Den ser, hører og lugter godt.
Det bruger den, når den jager.
Geparden er et rovdyr.
Den æder kun kød.
Geparden jager små antiloper og gnuens kalve.
Den kan også jage harer og fugle.
Geparder æder ikke hver dag.
Den drikker kun hver fjerde dag.
Den kan undvære vand i 10 dage.

Spørgsmål: Hvor længe kan du undvære vand?
Skriv her:

