Læs og lær

Om hunde

Hvor intet andet er angivet er illustrationer i denne bog hentet på Pixabay.

Har du en hund? En hund er et godt kæledyr.
Du skal bruge meget tid på en hund. Du skal passe
godt på den. Den skal have mad hver dag. Du
skal lege med den og gå tur med den.
I Danmark er der cirka 550.000 hunde. De
mest popu-lære racer er Labrador, Retriever,
Schæfer og Golden Retriever.
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Find fem fejl i teksten. Sæt streg.

Har du en hund? En kat er et godt kæledyr.
Du skal bruge meget tid på en hund. Du skal passe
godt på den. Den skal have is hver dag. Du skal
danse med den og gå tur med den.
I Danmark er der cirka 55 hunde. De
mest popu-lære racer er Labrador, Retriever,
Schæfer og Chihuahua.
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Der er store hunde og små hunde. Der er hunde i
mange farver og former. Der er hunde med kort
pels, og hunde med lang pels. Der er hunde med
krøller. Der er hunde, som vil løbe meget. Der er
hunde, som bare vil gå en lille tur. Der er hunde,
som er gode til at gå på jagt. Der er hunde, som
bare er søde at lege med. Hunde er meget
forskellige. Ligesom mennesker.
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Der er hunde med kort pels
Alle hunde har kort pels
Alle hunde er gode til at gå på jagt
Der er hunde i mange farver
Alle hunde er ens
Hunde er meget forskellige
Mennesker er meget forskellige
Nogle hunde er store, nogle hunde er små
Hunde kan ikke have krøller

En hund har en meget god hørelse. Man siger, at
en hund kan høre fire gange så langt væk, som et
menneske. Hvis du kan høre en lyd, som er 100
meter væk, så kan en hund høre en lyd, som er
400 meter væk. Hunde kan også høre meget høje
lyde. Lyde, som mennesker slet ikke kan høre.
Hunde har 16 muskler i øret. De kan vende øret
efter lyden. Også når de sover.
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Find fem fejl i teksten. Sæt streg.

En hund har en meget god hale. Man siger, at en
hund kan høre fire gange så langt væk, som et
menneske. Hvis du kan spise en lyd, som er 100
meter væk, så kan en hund høre en lyd, som er
400 meter væk. Hunde kan også se meget høje
lyde. Lyde, som mennesker slet ikke kan høre.
Hunde har 16 hår i øret. De kan vende øret efter
lyden. Også når de danser.

En hund har en rigtig god lugte-sans. En hund vil
gerne snuse til alting. Hvis du og dine fem venner
kaster en sten hver, og en hund lugter til din
hånd, så kan hunden finde netop den sten, du har
kastet, bare ved at lugte til det. En hund har en
bedre lugte-sans, når den er sulten, end når den
er mæt. Når den er sulten, er den 2 millioner
gange bedre til at lugte end et menneske.
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Mennesker har en bedre lugtesans end hunde
Hunde kan ikke lugte
Hunde har en bedre lugtesans end mennesker
En hund kan lugte bedre, når den er mæt
En hund kan kende din lugt på en sten
Hunde kan smage med næsen
Mennesker kan smage med næsen
Hun gider ikke snuse

Fakta om hunde
En voksen hund har 42 tænder. Et menneske har 32.
En hund har 321 knogler. Et menneske har 206.
En hund er kød-æder. En hund er alt-æder.

En hund sover mellem 13-18 timer om dagen.
Der er cirka 350 forskellige hunde-racer
Alle hunde har en lyserød tunge. Bare ikke en Chow-Chow og en
Shar Pei. De har en blå-sort tunge.
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Et menneske har flere tænder end en hund
En voksen hund har 42 tænder
En hund har flere knogler end et menneske
En hund spiser kun salat
En hund spiser alt
En hund sover mere end et menneske
Der er mere end 300 hunderacer
Alle hunde har en lyserød tunge

