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1. Se på bogens forside. Og læs på bagsiden.

 Hvad hedder bogens forfatter? _______________________________________________ 
 
 Hvordan kan du her se, at bogen er en fagbog? ______________________________________________ 

2.  Hvad er over-skriften på side 10? ______________________________________ 

3.  Led i afsnittet efter svar. Skriv, det der mangler: 

 Is-bjørnens klør er ____________________________________________________________________ 

 Is-bjørnens kind-tænder har _____________________________________________________________ 

 Hjørne-tænderne er ____________________________________________________________________ 

4.  Find bogens Stikord. Det er på side ___________________ 
 
 På hvilke sider i bogen kan du læse om ’trussel’? _________________________ 

5.  Hvad er den største trussel mod is-bjørnen? Sæt ✘, så det passer.
       Ja   Nej

 Isen, der smelter   n	   n
 Inuitternes jagt   n	   n
 Klimaet    n	   n
 Mangel på sæler   n	   n

6. Skriv din egen billed-tekst til fotoet side 22 eller side 23. _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

tommy dybbro

Isbjørnen og 
dens unger
(58.95)

1716

En god svømmer

En is-bjørn har tit brug for 

at kunne svømme langt. 

Den glider let gennem vandet. 

Det er fordi  

- dens krop er strøm-linjet.

- den har svømme-hud 

   mellem tæerne. 

- dens forben er brede. 
 

Is-bjørne kan klare sig 

meget længe i det kolde vand. 

Man har set dem svømme 

300 km fra land eller is. 

Det er det tykke lag fedt, 

der holder is-bjørnen varm 

i vandet. 

Når is-bjørnen kravler op, 

ryster den vandet af sig. 

Pelsen tørrer meget hurtigt.

Is-bjørnen er også god til at dykke. Den kan være under vandet i et 
par minutter. Men den kan ikke fange sæler i vandet. De er alt for 
hurtige for is-bjørnen.



© AlineA 2011, OpgAver: grete SOnne.

Facit til:

1. Se på bogens forside. Og læs på bagsiden.

 Hvad hedder bogens forfatter? _______________________________________________ 
 
 Hvordan kan du her se, at bogen er en fagbog? ______________________________________________ 

2.  Hvad er over-skriften på side 10? ______________________________________ 

3.  Led i afsnittet efter svar. Skriv, det der mangler: 

 Is-bjørnens klør er ____________________________________________________________________ 

 Is-bjørnens kind-tænder har _____________________________________________________________ 

 Hjørne-tænderne er ____________________________________________________________________ 

4.  Find bogens Stikord. Det er på side ___________________ 
 
 På hvilke sider i bogen kan du læse om ’trussel’? _________________________ 

5.  Hvad er den største trussel mod is-bjørnen? Sæt ✘, så det passer.
       Ja   Nej

 Isen, der smelter   n	   n
 Inuitternes jagt   n	   n
 Klimaet    n	   n
 Mangel på sæler   n	   n

6. Skriv din egen billed-tekst til fotoet side 22 eller side 23. _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

tommy dybbro

Isbjørnen og 
dens unger
(58.95)

1716

En god svømmer

En is-bjørn har tit brug for 

at kunne svømme langt. 

Den glider let gennem vandet. 

Det er fordi  

- dens krop er strøm-linjet.

- den har svømme-hud 

   mellem tæerne. 

- dens forben er brede. 
 

Is-bjørne kan klare sig 

meget længe i det kolde vand. 

Man har set dem svømme 

300 km fra land eller is. 

Det er det tykke lag fedt, 

der holder is-bjørnen varm 

i vandet. 

Når is-bjørnen kravler op, 

ryster den vandet af sig. 

Pelsen tørrer meget hurtigt.

Is-bjørnen er også god til at dykke. Den kan være under vandet i et 
par minutter. Men den kan ikke fange sæler i vandet. De er alt for 
hurtige for is-bjørnen.

Tommy Dybbro 

Fx serien hedder Læs dansk fakta
En ægte kød-æder

32

28, 30, 31

(individuelt)

korte og skarpe

skarpe takker

store og kraftige

✘

✘

✘

✘


