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Læs og lær  

Om en hvidhaj 
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Fakta:   

Her er en hvid-haj. Den er meget farlig. 

Den kan blive op til 8 meter lang. Men ofte er den mellem  

3-4 meter lang. Dens mund kan blive op til 1 meter bred. 

Når den har sådan en stor mund, kan den spise en sæl eller 

en lille hval. Den spiser også fisk, hav-fugle, blæk-sprutter 

og døde dyr. 
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 Ja Nej 

Her er en hvid-haj   

Her er en hvid-hval   

Den kan blive op til 20 meter   

Den kan spise en sæl   

Den kan spise en elefant   

Den kan spise døde dyr   

Den har en stor mund   



En hvid-haj har mange tænder i sin mund. Den har mange 

rækker af tænder. Du kan se på det foto, at den har flere 

rækker af tænder i sin mund. Hvis en hvid-haj er i kamp, 

kan den tabe en tand. Men det gør ikke noget. Der kommer 

bare en ny tand. Du har ikke så mange tænder, som en haj. 

Du må kun tabe din tand en gang. Så kommer der en ny. 

Men hvis du taber din nye tand, kommer der ikke flere. 
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 Ja Nej 
En hvid-haj har mange rækker tænder   
En hvid-haj har ikke tænder   
En hvid-haj må tabe mange tænder   
En hvid-haj må tabe tænder hele sit liv   
Du må tabe alle dine tænder   
Du må passe på dine tænder   



En hvid-haj spiser kød. Den er kød-æder. Den vil gerne  

spise en sæl og en søløve. Den elsker at spise sæl og søløve. 

En hvid-haj kan som den eneste haj kigge op over vandet. 

Den kan kigge efter bytte. Den kan få øje på en sæl. Den 

kan også få øje på en søløve. Så kan den gå til angreb og 

få sig noget godt at spise. 



 Ja Nej 
En hvidhaj vil ikke spise en sæl   
En hvidhaj vil jage en sæl   
En hvidhaj kan ikke svømme   
En hvidhaj kan ikke kigge over vandet   
En hvidhaj kan kigge op over vand   
En hvidhaj kan få øje på sit bytte   



En hvid-haj kan godt lide at bo, hvor der er varmt vand. 

Der skal være varmt i havet, der hvor en hvid-haj skal bo. 

Du kan se en hvid-haj, hvis du er i Australien. Du kan se en 

hvid-haj, hvis du er i Syd-Afrika. Du kan se en hvid-haj, 

hvis du er i Californien. En hvid-haj kan også leve andre 

steder.  



 Ja Nej 
En hvid-haj kan lide at bo i koldt vand   
En hvid-haj kan lide at bo i varmt vand   
En hvid-haj kan bo i Danmark   
En hvid-haj kan bo i Australien   
En hvid-haj kan bo i Sverige   



En hvid-haj har fået sit navn, fordi den er hvid på sin mave. 

Den er grå på sin ryg. Når en hvid-haj går til angreb på sit 

bytte, kommer den nedefra. Så kan byttet kun se en mørk 

skygge. Når en fisk kigger op på en hvid-hajs mave, kan den se, 

at det er hvidt. Det ligner lys. Så kan den ikke få øje på, at 

det er en hvid-haj.  
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 Ja Nej 
En hvidhaj er grå på sin mave   
En hvidhaj er hvid på sin mave   
En hvidhaj er grå på sin ryg   
En hvidhaj er hvid på sin ryg   
En hvidhaj vil angribe nede fra   
En hvidhaj vil angribe oppe fra   



En hvid-haj er et stærkt dyr. En hvid-haj vil æde 

andre dyr. Andre dyr kan ikke jage en hvidhaj. 

Mennesker kan jage en hvidhaj. Mennesker kan  

fiske en hvidhaj. Mennesker kan ødelægge havet, 

så en hvidhaj ikke kan leve der.  
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 Ja Nej 
En hvidhaj er et stærkt dyr   
Andre dyr vil jage en hvidhaj   
Mennesker vil fiske en hvidhaj   
Mennesker vil have en hvidhaj som kæledyr   
Mennesker vil passe på en hvidhaj   
Mennesker kan ødelægge havet   



En hvid-haj kan godt angribe mennesker. En hvid-haj 

kan angribe, når mennesker vil bade i et hav, hvor en 

hvid-haj bor. På et år bliver 50-100 mennesker  

angrebet af en hvid-haj. 30 mennesker dør af angreb 

fra hvid-haj. Det er farligt at svøm-me, når der er 

hvid-hajer. 
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 Ja Nej 
En hvid-haj er et kæledyr   
En hvid-haj er farlig   
På et år bliver 2 bidt af en hvid-haj   
På et år bliver 50-100 bidt af en hvid-haj   
På et år dør 100 af haj-bid.   
På et år dør 30 af haj-bid   
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Sådan kan du  

tegne en haj. 

 

Vil du prøve? 

 


