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Her kan du se en japansk kuglefisk. Den ser da meget sød 

ud, gør den ikke? En kuglefisk er meget giftig. En kuglefisk 

har giftig hud. En kuglefisk er også giftig indeni. I Japan 

kan man godt lide at spise kuglefisk. Det kan være meget 

farligt. Hvis en kok ikke er god til at lave mad, kan man få 

gift i sig. Hvis en kok ikke får alt gift ud af fisken, inden 

han laver den til mad, så kan man dø af at spise denne 

kuglefisk.  



 Ja Nej 

Her er en ugle-fisk   

Her er en kugle-fisk   

Her er en dansk kuglefisk   

Her er en japansk kuglefisk   

En kuglefisk er giftig   

Man kan spise en kuglefisk   



Her kan du se en blå pilegift-frø. Den frø spiser 

giftige insekter. Det kan den tåle. Den frø er selv 

giftig. Den er meget lille. Men den er meget  

farlig. Hvis en fugl vil tage frøen med sit næb, vil 

den dø. I gamle dage tog indianere gift fra den 

blå pilegift-frø. Den gift tog de på deres pile. 

Når en pil ramte en fjende, ville den fjende dø 

med det samme.  



 Ja Nej 

Du kan se en blå pilegift-frø   

Du kan se en dansk grøn frø   

En fugl kan spise en pilegift-frø   

En fugl kan dø, hvis den vil spise frøen   

En blå pilegift-frø er et stort dyr   

En blå pilegift-frø er et lille dyr   



Jeg kan se... 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 



Her er en taipan-slange. Den lever i Australien. Den lever i 

en ørken. Den har en meget stærk gift. Den er verdens  

mest giftige slange. En dråbe gift fra den slange kan  

dræbe 100 mennesker. Man kan godt overleve et slange-bid 

fra en taipan-slange. Det er en langsom gift. Og derfor er 

den ikke verdens farligste slange. Man skal have mod-gift i 

en fart. Og man vil være syg i mange uger. Men man kan 

godt blive rask igen.  
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 Ja Nej 

Det er verdens farligste slange   

Den slange har en meget stærk gift   

Er den slange farlig?   

Dens gift kan dræbe 10 mennesker   

Den lever i Danmark   

Dens gift kan dræbe 100 mennesker   



 



En banan-edderkop er den mest giftige edderkop i  

verden. Den har en meget stærk gift. Banan-

edderkoppen lever i Brasilien. Nogle gange gemmer den 

sig i en kasse med bananer, som skal med skib. Det kan 

blive farligt at åbne den kasse bananer. Den edderkop 

er meget sur. Den vil angribe dig, hvis den føler sig 

truet. Man dør ikke, hvis man bliver bidt af den  

edderkop, hvis man bare får modgift.  
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 Ja Nej 

Det er en meget farlig edderkop   

Er den edderkop farlig?   

Det er en jordbær-edderkop   

Dens gift kan kun dræbe dyr   

Den kan gemme sig i en kasse bananer   

Den kan svømme til et andet land   



En sten-fisk ser ud som en sten. Du skal passe på, at du 

ikke kommer til at gå på en stenfisk. En sten-fisk har 

pigge på sin ryg. De pigge er meget giftige. Sten-fisken 

er en rov-fisk. Den spiser andre fisk. Når en fisk  

svømmer forbi, kan den stikke sig på stenfiskens pigge. 

Den vil blive lam, og så kan stenfisken spise den. Hvis et 

menneske stikker sig på en sten-fisks pigge, skal man  

have modgift inden to timer for at overleve. En stenfisk 

lever på koral-rev.  



 Ja Nej 

Her kan du se en sten   

Her kan du se en stenfisk   

Er en stenfisk giftig?   

Den ligger på havets bund   

Den kan stikke en fisk   

Du skal passe på gift fra en stenfisk   



Jeg kan se... 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 



Denne skorpion er meget giftig. Den hedder en Death-

stalker-skorpion. Den lever i Afrika og Arabien. Den  

lever i en ørken. Hvis man er sund og rask, dør man ikke 

af et stik fra en Death-stalker-skorpion. Man skal have 

en modgift. Men det gør meget meget ondt. Man skal 

hurtigt gå til læge. Det kan tage mange måneder at blive 

rask igen. Denne skorpion er meget lille. Den er gul og 

grøn. Så kan den nemt gemme sig i en ørken.  
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 Ja Nej 

Det er en giftig slange   

Det er en giftig skorpion   

Et stik fra den skorpion får dig til at grine   

Et stik fra den skorpion gør meget ondt   

Skal man have modgift, hvis man får et stik?   

Den lever i en skov   
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En konge-kobra kan blive 6 meter lang. Det er verdens 

største gift-slange. Den lever i Asien. Den spiser andre 

slanger. Men den kan også spise firben og øgler. En 

konge-kobra bygger rede, og den kan lægge op til 50 

æg. En konge-kobras gift er ikke så giftig. Men den 

har meget gift i sig. Så når den bider, sprøjter den 

rigtig meget gift ind i sit bytte. Hvis man bliver bidt 

af en konge-kobra, kan man dø på få minutter. Man 

kan få en mod-gift mod kobragiften.  
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 Ja Nej 

En konge-kobra kan blive op til 2 meter   

En konge-kobra kan bide dig   

En konge-kobra lever i Danmark   

En konge-kobra kan sprøjte rigtig meget gift   

Kan man få modgift mod kobra-gift?   

Man kan dø på få minutter, hvis den bider   
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Her er en gople. Den hedder en box jellyfish. Man 

kalder den også en hav-hveps. Den har en meget stærk 

gift. Hvis man får et stik fra en box jelly-fish, gør 

det meget meget ondt, og man kan dø af det. En box 

jelly-fish er gennem-sigtig. Den har en let blå farve. 

Den har 24 øjne. Den jager sit bytte og trækker fat i 

det med sine lange arme. De arme kan blive op til 3 

meter lange.  
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 Ja Nej 

Du kan se en blæksprutte   

Du kan se en box jellyfish   

Den er venlig   

Den er giftig   

Du kan dø, hvis du får et stik   

Den har 200 øjne   
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Skriv svar.  

 

Hvor har en stenfisk sin gift? 
___________________________ 

Hvor lang kan en konge-kobra blive? 
___________________________ 

Kan man spise en japansk kugle-fisk? 
___________________________ 

Hvor lever en tai-pan-slange? 
___________________________ 

Hvor lever en banan-edder-kop? 
___________________________ 

Hvad spiser en blå pile-gift-frø? 
___________________________  



Hvad hedder dyrene? 



Hvad hedder dyrene? 


