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Har du hørt om Mælkevejen? Mælkevejen er en 

galakse. I en galakse er der mange stjerner.  

Der er 200 milliarder stjerner i Mælkevejen.  

Solen er en stjerne. Solen er en stjerne i  

Mælkevejen. Jorden og alle planeter, vi kender, 

ligger i Mælkevejen.  
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Mælke-vejen er en ______________________  

Der er _________ mil-li-ar-der ____________  

i Mælke-vejen. Solen er en _____________________  

Jorden og alle ___________________________, 

vi kender, ligger i _________________________ 
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Solen er en stjerne som mange andre i Universet. En stjerne 

er en kugle af gas. Solen er en kugle af gas. Solen er en 

stor kugle af gas. Nogle stjerner er røde, andre er blå, 

men de fleste er hvidgule, som Solen. Man kan se på  

farven, om stjernen er varm eller kold. En rød stjerne er 

koldest. En blå stjerne er varmest. En hvidgul stjerne er 

midt imellem. En hvidgul stjerne er cirka 6000 grader 

varm.  
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Solen er en kugle af _______________  

En stjerne kan være __________ eller __________  

eller ____________________.  

En rød stjerne er ___________________________  

En hvid-gul stjerne er ________________________  

En blå stjerne er ____________________________  



 
Her kan du se Merkur. Merkur er en planet. På Merkur er det meget 

varmt om dagen. Det kan blive op til 450 grader varmt om dagen. 

På Merkur er det koldt om natten. Det kan blive ned til minus 170 

grader om natten. Det er meget meget koldt. Merkur er den mindste 

planet i sol-systemet. Den er en lille smule større end vores måne. 

Merkur har en kerne af jern. Der er jern inde midt i Merkur. Det er 

en tung planet.  
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Den planet hedder _______________________ 

Den er meget ____________________ om dagen.  

Den er meget ____________________ om natten.  

Merkur er den __________________ planet.  

Merkur har en kerne af ____________________.  

Derfor er det en _________________ planet.  
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Her kan du se Venus. Venus er en varm planet. Det kan 

blive 450 grader varmt på Venus. Din ovn kan måske bli-

ve 260 grader varm. Det er meget varmt på Venus. Der 

er giftige dampe på Venus. Venus er lige så stor som Jor-

den. Planter og træer kan ikke gro på Venus. Intet kan leve 

på Venus. Det er alt for varmt. Man har sendt en  

rum-sonde op på Venus, som kunne sende et foto tilbage til 

Jorden. En rums-sonde er et lille rumskib, som er styret 

af en robot. Der er ikke mennesker på en rum-sonde. Den 

rum-sonde brød sammen efter få timer. Der er meget få 

fotos fra Venus.  
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Den pla-net hedder _________________ 

Det kan blive ______________ grader 

varmt. Man mener ikke, noget kan _________ 

på Venus. Man har sendt en ____________ 

til Venus, men den brød sammen efter kort tid. 

Man har ganske få _______________ fra 

Venus.  
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Her kan du se Jorden. Man mener, Jorden er den eneste 

planet i sol-systemet, hvor der er liv. Her er have. Her er 

skove. Her er ikke for varmt. Her er ikke for koldt. Jorden 

ligger ikke for langt fra Solen. Derfor er den ikke for kold 

til at bo på. Jorden ligger ikke for tæt på Solen. Derfor er 

den ikke for varm til at bo på. Det tager 365,25 dage for 

Jorden at dreje en gang rundt om solen.  
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Den pla-net hedder _______________________ 

Man mener _________________ er den eneste  

planet i Sol-systemet, hvor der er _____________. 

Jorden tager ______________ dage om at 

_________________ rundt om sig selv.  



Her er en rød planet. Den planet hedder Mars. 

Der er bjerge på Mars. Der er sletter på Mars. 

Den er rød, fordi der er rødt støv på Mars. 

Mars er dækket af rødt støv. Mars er en stor  

ørken. Hele Mars er en ørken. Man mener, at der 

engang har været flydende vand på Mars. Måske 

har der engang været liv på Mars? 
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Den pla-net hedder _______________________ 

Der er _____________________ på Mars.  

Der er _____________________ på Mars.  

Den er rød, fordi der er rødt ________________. 

Mars er en stor ________________________. 

Man mener, der engang har været flydende ________.  



Her kan du se Jupiter. Jupiter er den største planet i  

sol-systemet. Det er en kæmpe-planet. Man kan ikke lande 

et rum-skib på Jupiter. Jupiter er en kugle af gas. Inde 

midt i Jupiter er en lille kerne af klippe. Når man ser på 

Jupiter med en stor kikkert, kan man se en stor rød plet. 

Det er en storm. Det er en kæmpe-storm. Den storm har  

varet i 350 år. De flotte striber på Jupiter er skyer. Det 

er skyer af gas.  
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Du kan se ____________________________ 

Jupiter er en kugle af __________. I midten har den 

en kerne af ____________________.  

De flot-te striber er ______________.  

Man kan ikke _________________ på Jupiter.  



Her er planeten Saturn. Saturn har en flot ring. Det er  

faktisk mange små ringe. De ringe består af små stykker is 

og små stykker af sten. Saturn er en planet af gas. Ligesom 

Jupiter. Saturn har mere end 60 måner. Jorden har kun en 

måne. Saturns måner er både store og små. Den største af 

Saturns måner hedder Titan. Titan er en stor måne. Titan 

er større end planeten Merkur.  
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Du kan se ____________________________ 

Saturn har en flot _______________________ 

Det er stykker af ______ og stykker af _________ 

Saturns største måne hedder _________________ 

Den måne er lige så stor som planeten ____________  



Her er planeten Uranus. Uranus er en kugle af gas 

og is. Uranus består af en stor del is. Uranus har 

ringe. Uranus har ringe som Saturn. Men Uranus 

ringe er små og mørke. Der er ti små ringe. De ti 

ringe kan man næsten ikke se. Uranus har mange 

små måner. De er alle dækket af is.  
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Du kan se planeten _______________________. 

Uranus består af ___________ og __________. 

Uranus har _________________ som Saturn.  

Uranus har små og ______________ ringe. 

De ringe kan man næsten ikke ___________ . 



Her kan du se Neptun. Neptun består af is og gas. Det  

blæser meget på Neptun. Der er mange storme. Der er 

mange orkaner. Der er kraftige orkaner på Neptun. De 

orkaner kan vare i ti år. Neptun har en stor måne. Den 

måne hedder Triton. Neptun har mange små måner.  

Neptun har også nogle meget små ringe.  
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Du kan se planeten _______________________. 

Der er mange _________________ på Neptun.  

De ________________ kan vare op til ____ år. 

Nep-tun har en stor _______________, som hedder 

________________.  




