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Alle illustrationer er købt og betalt på freepik.com 
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TEKST 1: Rundt om Solen 

Solen er en kæmpestor stjerne. Måske ved du det godt. Måske vidste du 

det slet ikke. Solen ligger lige midt i solsystemet. Solsystemet er så 

stort, at man slet ikke kan forestille sig, hvor langt eller bredt det er.  

Rundt om Solen kredser otte planeter. ”At kredse” betyder ”at bevæge 

sig rundt i cirkler”. Det er præcis, hvad planeterne gør. De bevæger sig 

i cirkler rundt om Solen. De kredser. 

Hvis en planet er langt fra Solen, tager det længere tid for den planet 

at kredse hele vejen rundt. Hvis en planet er tættere på Solen, tager 

det kortere tid at kredse rundt.  

Ud over at planeterne kredser rundt om Solen, drejer de også rundt 

om sig selv. Alle ting i rummet drejer rundt. Både planeter, måner, 

stjerner, sorte huller og galakser. 

Solen er enorm. Den største planet hedder Jupiter. Solen er 10 gange 

så bred og 1000 gange så tung som Jupiter. 

freepik@macrovector 
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Find ord fra teksten. Der gemmer sig 9 ord fra teksten. 

Hvor mange kan du finde? Skriv dem her: 
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Hvad er Solen? 

 

_______________________________________________ 

Hvad betyder ”at kredse”? 

 

_______________________________________________ 

Hvad kredser rundt om Solen? 

 

_______________________________________________ 

Hvad hedder den største planet af alle? 

 

_____________________________________________ 

Hvor meget er Solen tungere end Jupiter? 

 

_______________________________________________ 

Hvor mange planeter kredser rundt om Solen? 

 

_______________________________________________ 

SVAR PÅ SPØRGSMÅL 
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REGEL OM AT DELE I STAVELSER (også til forældre) 

 

DEL I STAVELSER 

p l a n e t Kun en konsonant imellem to vokaler. Deles efter første 

vokal. 

k r e d s e r  To konsonanter imellem vokalerne. Én konsonant til 

hver vokal. 

s t ø r s t e Tre konsonanter imellem to vokaler. Flest konsonanter 

til vokalen mod højre (den sidste vokal) 

a s t e r o i d e To vokaler ved siden af hinanden. Den sidste vokal står 

alene.  

Del i stavelser. Brug reglerne. 

 

 s t j e r n e p l a n e t e r g a l a k s e r 

c i r k l e r t æ t t e r e J u p i t e r 

l i g g e r p r æ c i s b e v æ g e r 
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Du skal KUN øve én af de tre sværhedsgrader 

Du skal vælge en sværhedsgrad, som passer til dig. Det må ikke være for 

let. Det må ikke være for svært. 

Du skal helst kunne stave alle ord uden fejl, når du har øvet dig. 

DU SKAL ØVE STAVEORD 

måske    Solen    planet 

også     ikke     stor 

bred     sorte     måner 

stjerne    ligger    præcis 

rundt    huller    hedder 

Jupiter    planet    kredse 

kredser    planeterne   solsystemet 

galakser   tættere     kortere 

forestille   kæmpestor   bevæger 
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TEKST 2: Jorden - den blå planet. 

 

Jorden har en tyk atmosfære.  

Atmosfæren beskytter Jorden mod Solens varme om dagen, og  

holder på varmen om natten.  Så der bliver aldrig ALT for varmt  

eller ALT for koldt på Jorden.  

Nogle steder på Jorden kan det dog blive ret koldt. Jordens poler er 

altid dækket af is. Her kan der blive virkelig koldt. Den laveste  

temperatur, der nogensinde er målt på Jorden, er 93° C. Man målte 

det ved Antarktis, som ligger på Jordens sydpol.  

Den højeste temperatur har man målt i USA et sted, der hedder Death 

Valley. Her målte man 56,7° C.  

Man kalder Jorden for ”Den blå planet.” Det gør man, fordi en stor 

del af Jordens overflade er dækket af hav. Vand er vigtigt for alt liv 

på Jorden.  

Der findes også ørkener på Jorden. Her er der ikke vand nok til at  

noget kan vokse. Kun særlige dyr og planter kan overleve i en ørken.  

FAKTA: 

Jordens rotation om sig selv varer 24 timer. 

Jordens omløbstid om Solen er 365,26 dage. 

Jorden har 1 måne. 
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Find ord, der betyder det modsatte  

ANTONYMER 

tyk  varmt  

koldt  laveste  

højeste  stor  

Kan du huske reglerne? Kig i opgaverne til  

tekst 1. 

 

 
atmosfære varme laveste 

temperatur ligger nogensinde 

dækket ørkener planter 

DEL I STAVELSER 
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Hvad gør atmosfæren? 

 

_______________________________________________ 

Hvad er Jordens poler altid dækket af? 

 

_______________________________________________ 

Hvor har man målt den laveste temperatur? 

 

_______________________________________________ 

Hvor har man målt den højeste temperatur? 

 

_____________________________________________ 

Hvorfor kalder man Jorden ”Den blå planet”? 

 

_______________________________________________ 

Hvad kan overleve i en ørken? 

 

_______________________________________________ 

SVAR PÅ SPØRGSMÅL 
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SANDT ELLER FALSK 

SANDT 

FALSK 

Jorden har ikke 

en atmosfære 

Atmosfæren beskytter 

mod Solens varme 

Solen skinner altid på 

Jordens poler. 

Den laveste temperatur 

man har målt er -93° C.  

Det er meget koldt på 

Jordens poler 

Det er meget varmt på 

Jordens poler. 

Jorden har fire måner 

Alle dyr og planter kan 

overleve i en ørken. 

Man kalder Jorden 

”Den røde planet.” 

Der er liv på Jorden. 

Den højeste temperatur 

man har målt er 100° C 

Vand er ikke vigtigt på 

Jorden. 

Jorden har en tyk  

atmosfære 

Jorden drejer rundt om sig 

selv på 365,26  dage. 

Jorden drejer rundt om 

Solen på 365,26 dage 

Den højeste temperatur 

er målt i USA 

Death Valley ligger i USA. 

Navnet betyder Dødens Dal 
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Du skal KUN øve én af de tre sværhedsgrader 

Du skal vælge en sværhedsgrad, som passer til dig. Det må ikke være for 

let. Det må ikke være for svært. 

Du skal helst kunne stave alle ord uden fejl, når du har øvet dig. 

DU SKAL ØVE STAVEORD 

tyk     varme    poler 

målt     planet    stor 

hav     dækket    ørken 

varmt    blive     laveste 

hedder    kalder    vigtigt 

findes    planter    ørken 

atmosfære  beskytter   Jorden 

temperatur  nogensinde  Antarktis 

overflade   ørkener    overleve 
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TEKST 3: Merkur - en planet af jern. 

 

Merkur ligger tættest på Solen.  

Dens bane rundt om Solen er kortest. 

På Merkur er der MEGET varmt om dagen og MEGET koldt om natten.  

Om dagen er temperaturen 425° C.  

Om natten er temperaturen –180° C.   

Merkur har en kerne af jern. Udenpå kernen er der et tyndt lag sten, som 

er Merkurs overflade. Merkur har nærmest ingen atmosfære. Derfor er 

Merkur ikke beskyttet imod Solens varme, så Merkur ligner en ørken af 

sten. Det hele er svedet af.  

Når Merkur ikke har en atmosfære, er der ikke noget til at holde på  

varmen om natten. Så forsvinder varmen ud i rummet. Derfor bliver det 

meget koldt på Merkur, når det er nat.  

Uden atmosfære har Merkur heller ikke noget vejr. Det betyder, at det 

hverken er overskyet, blæsevejr eller regnvejr på Merkur. 

FAKTA: 

Merkurs rotation om sig selv varer 176 dage. 

Merkurs omløbstid om Solen er 88 dage. 

Merkur har 0 måner. 
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Mange ord med lang vokal har en 

lydret vokal i første stavelse. Mange 

ord med kort vokal har en ikke-lydret vokal i første stavelse. 

KORT ELLER LANG VOKAL 

 kort lang lang  kort 

ligger    dagen  

Solens    koldt  

heller   ikke   

Kan du huske reglerne? Kig i opgaverne til  

tekst 1. 

 

 

 

tættest koldt atmosfære 

kerne Merkur blæsevejr 

nat betyder regnvejr 

DEL I STAVELSER 
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Hvorfor har Merkur den korteste bane om Solen? 

 

_______________________________________________ 

Hvor varmt er det på Merkur om dagen? 

 

_______________________________________________ 

Hvad består Merkurs kerne af? 

 

_______________________________________________ 

Hvorfor er det så koldt på Merkur om natten? 

 

_____________________________________________ 

Hvad ligner Merkur? 

 

_______________________________________________ 

Hvorfor er der ikke noget vejr på Merkur? 

 

_______________________________________________ 

SVAR PÅ SPØRGSMÅL 
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ORDKLASSER 

NAVNEORD 

UDSAGNSORD 

bane 

natten 

kerne 

ligner 

ørken 

Merkur 

forsvinder 

overflade 

jern 

betyder 

sten 

holde 

har 

atmosfære 

ligger 

Solen 

EGENNAVN 

TIPS: 

Du kan sætte ”en” eller ”et” foran 

et navneord.  

Du kan sætte ”at” eller ”jeg” foran 

et udsagnsord.  
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Du skal KUN øve én af de tre sværhedsgrader 

Du skal vælge en sværhedsgrad, som passer til dig. Det må ikke være for 

let. Det må ikke være for svært. 

Du skal helst kunne stave alle ord uden fejl, når du har øvet dig. 

DU SKAL ØVE STAVEORD 

bane     dagen    jern 

Merkur    natten    sten 

vejr     varme    udenpå 

ligger    kortest    meget 

kernen    ligner    rummet 

betyder    varmen    beskyttet 

tættest    temperaturen  kernen 

svedet    beskyttet    forsvinder 

overskyet   regnvejr    betyder 



 18 

TEKST 4: Venus - en giftig planet 

 

Venus er en af de planeter i rummet, der  

ligger tæt på Jorden. Den har næsten  

samme størrelse som Jorden, men der er dog meget varmt på Venus.   

På Venus kan det blive op til 460° C om dagen. Lyder det ikke vildt? Venus 

har de højeste temperaturer af alle planeter. Skyerne over Venus består 

af svovlsyre. Svovlsyre er en meget stærk syre.  

Venus har en kerne af jern. Man mener, at Venus’ kerne er så varm, at 

den er helt rødglødende. Måske er noget af kernen endda flydende. 

Der er mange kratere på Venus’ overflade. Man kalder dem koronaer. 

Kraterne er opstået ved, at vulkaner på planeten er styrtet sammen.  

Venus har nemlig flere vulkaner end nogen anden planet. Den største  

vulkan hedder Maat Mons. For ½ milliard år siden gik en masse af Venus’ 

vulkaner i udbrud på samme tid, så hele overfladen blev dækket af  

flydende lava. 

FAKTA: 

Venus’ rotation om sig selv varer 243 dage. 

Venus’ omløbstid om Solen er 225 dage. 

Venus har 0 måner. 
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Mange ord med kort vokal har to 

konsonanter efter sig. Mange ord 

med lang vokal har én vokal efter sig.  

KORT ELLER LANG VOKAL 

 kort lang lang  kort 

Venus    svovl  

kratere    hedder  

heller   siden   

Kan du huske reglerne? Kig i opgaverne til  

tekst 1. 

 

 

 

størrelse giftig rødglødende 

kratere Venus milliard 

lava koronaer gas 

DEL I STAVELSER 
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Hvordan ligner Venus og Jorden hinanden? 

 

_______________________________________________ 

Hvordan ligner Venus og Jorden ikke hinanden? 

 

_______________________________________________ 

Hvad består Venus’ kerne af? 

 

_______________________________________________ 

Hvad er Maat Mons? 

 

_____________________________________________ 

Hvad skete på Venus for ½ milliard år siden? 

 

_______________________________________________ 

Hvad består skyerne på Venus af? 

 

_______________________________________________ 

SVAR PÅ SPØRGSMÅL 
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FIND ORDENE 

giftig      kratere       

vulkan     jern 

lava      kerne 

svovlsyre    koronaer 

Venus       
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Du skal KUN øve én af de tre sværhedsgrader 

Du skal vælge en sværhedsgrad, som passer til dig. Det må ikke være for 

let. Det må ikke være for svært. 

Du skal helst kunne stave alle ord uden fejl, når du har øvet dig. 

DU SKAL ØVE STAVEORD 

Venus    samme    blive 

varm     gas     vulkan 

planet    dog     jern 

rummet   Jorden    skyerne 

giftig    kratere    koronaer 

mange    udbrud    hedder 

størrelse   højeste    rødglødende 

vulkaner   kraterne   flydende 

milliard   overfladen  tættest 



 23 

TEKST 5: Mars - den røde planet. 

 

Mars er halvt så stor som Jorden og  

meget koldere. Den støvede jord på Mars 

har en brunrød farve. Det får Mars til at se rødlig ud, når man kigger 

på den fra Jorden.  

Mars har en lille, varm kerne. Den består af jern og er nærmest fast. 

Mars har en tynd atmosfære. 

På Mars finder man solsystemets allerstørste vulkan. Den hedder  

Olympys Mons. Den er 22 kilometer høj. Det højeste punkt på Jorden 

hedder Mount Everest. Det er 8,8 kilometer højt.  

Den laveste temperatur på Mars er målt til –128°C (minus). Den højeste 

temperatur er målt til 21°C. Men for det meste er det ret koldt på Mars. 

Mars ligger længere væk fra Solen end Jorden, hvor temperaturerne er 

mere behagelige.  

FAKTA: 

Mars’ rotation om sig selv varer 24 timer og 

37 minutter. 

Mars’ omløbstid om Solen er 687 dage. 

Mars har 2 måner. 
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FIND OG SKRIV DET RIGTIGE ORD PÅ DEN TOMME PLADS. 

DET LÆNGSTE ORD 

Mars er ______________________ så stor som Jorden. 

 

Mars har en ___________________, ____________________ kerne. 

 

Mars har en _____________________ atmosfære. 

 

På Mars finder man solsystemets allerstørste ________________. 

 

Den laveste temperatur på Mars er målt til __________________. 

 

Den højeste temperatur på Mars er målt til __________________. 

 

For det meste er det ret ___________________ på Mars.  

Find tekstens længste ord. Skriv det her:  ______________________________ 

Hvor mange bogstaver er der i ordet?  ______________________________ 

Hvor mange vokaler er der i ordet?  ______________________________ 

Hvor mange stavelser er der i ordet?  ______________________________ 
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Hvor stor er Mars i forhold til Jorden? 

 

_______________________________________________ 

Hvorfor ser Mars rødlig ud? 

 

_______________________________________________ 

Hvad består Mars’ kerne af? 

 

_______________________________________________ 

Hvad er Olympus Mons? 

 

_____________________________________________ 

Hvor højt er Olympus Mons? 

 

_______________________________________________ 

Hvad er den laveste temperatur målt på Mars? 

 

_______________________________________________ 

SVAR PÅ SPØRGSMÅL 
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INDSÆT DE RIGTIGE ORD 

temperatur 

støvede 

flydende 

atmosfære 

behagelige 

solsystemet  

  ø    e 

 o    s     e 

      æ   

  m        

 e   g      

   d   d  
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Du skal KUN øve én af de tre sværhedsgrader 

Du skal vælge en sværhedsgrad, som passer til dig. Det må ikke være for 

let. Det må ikke være for svært. 

Du skal helst kunne stave alle ord uden fejl, når du har øvet dig. 

DU SKAL ØVE STAVEORD 

stor     farve     lille 

tynd     højt     minus 

målt     væk     mere 

meget    brunrød   nærmest 

atmosfære  finder    laveste 

meste    ligger    hvor 

koldere    støvede    solsystemets 

allerstørste  højeste    Mount Everest 

Jorden    temperaturerne behagelige 


