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Læs og skriv 

Om kæledyr 





Et kæledyr er et dyr, man har hjemme i sit hus. Man kan 

have en hund eller en kat, men man kan også have en  

gnaver, som et marsvin, en hamster eller en kanin. Et  

kæledyr er et dyr, som man skal passe godt på og kæle 

med. Man kan også have fisk eller kryb-dyr. Dem kan man 

ikke så nemt kæle med. Derfor hedder de hobby-dyr og ikke 

kæle-dyr. Har du mon et kæledyr?  



Har du et kæledyr? Skriv om det. Skriv hvad det hedder. Skriv 

hvordan det ser ud. Skriv, hvad det er god til. Skriv hvad du kan 

lide ved dit dyr. Har du ikke et kæledyr. Skriv om et dyr, du godt 

kunne ønske dig  

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________



Her kan du se to kaniner. En kanin kan være dit  

kæle-dyr. En kanin kan have mange farver. Den kan  

være stor, og den kan være lille. En lille kanin kan veje 

under 1 kilo. En stor kanin kan veje mere end 8 kilo. En 

kanin har fire tænder i sin overmund. De tænder vil  

vokse hele livet. Derfor skal en kanin gnave, så den kan 

slide på sine tænder. Ellers vil de blive alt for lange. 

En kanin har store øjne. Den ser godt, når det er nat. 

En kanin kan være sød og lege-syg. Den er nem at have 

som kæle-dyr.  



Skriv 

 

En kanin kan have mange _________________. 

Den kan være ___________, og den kan være 

____________.  En ________ kanin kan veje 

under 1 kilo. En ___________ kanin kan veje mere 

end 8 kilo. En kanin har _____ tænder i sin overmund 



  



Her kan du se to undulater. En undulat kan du have i et 

bur. Den er en lille papegøje. Den kommer fra Australien.  

Der lever undulaten i en ørken. En undulat kan lide at spise 

frø fra græs, hirse og havre. En undulat skal have et stort 

bur. Den har brug for god plads i sit bur. En undulat kan 

kun leve i Danmark, hvis den er i bur. Når det er vinter, er 

det alt for koldt for undulater. Så bliver det alt for koldt 

og alt for vådt.  



Skriv 

 

En ______________ kan du have i et bur. 

Den er en lille ___________________ 

Den kommer fra __________________ 

Der lever undulaten i en ______________.  



Hvilke dyr kan de se? 

____________ ____________ 

____________ ____________ 

____________  



I Danmark er en hund et af de mest populære kæledyr. Der er 

store hunde og små hunde. En lille chihuahua vejer under 1 kilo. 

En stor hund kan veje 100 kilo eller mere. En hund er et godt  

kæle-dyr. Nogle hunde er gode til at bo hos en familie. Nogle 

hunde er gode til at være på vagt eller til at gå på jagt. Man 

skal passe godt på en hund. Den skal have mad og vand hver 

dag. Man skal gå en tur med den hver dag. Den kan ikke være 

alene hjemme i flere dage. En hund kan spise både kød, frugt og 

grøntsager.  



Skriv 

Nogle hunde er ______________ til at bo 

hos en _________________. Nogle hunde 

er gode til at være på ___________ eller til 

at gå på ______________. Man skal passe 

_____________ på en hund. Den skal have 

___________og __________ hver dag. 



Jeg kan se 

____________________

____________________

____________________

____________________ 



Et marsvin er en gnaver. Den er altså en slags mus. Den 

har en rund krop. Den har en kort og blød pels. Den har  

ikke en hale. Et marsvin kan være brunt, sort eller hvidt. 

Den kan også have pletter. Den kan have en kort eller en 

lang pels. Et marsvin kan lide græs og hø. Den kan også lide 

foder. Et marsvin skal bo i et bur. Den skal have god 

plads. Når det er sommer, kan den gå i et bur ude i din 

have  



Skriv 

 

Et marsvin er en ___________________. 

Den er altså en slags __________. Den har en 

_____________krop. Den har en ________ 

og _________pels. Den har ikke en _______.  



Byt om på bogstaverne. Find kæledyr.  

 

n u d h er en  ________________  

tak er en    ________________  

mranisv er et  ________________  

uundtal er en  ________________  

ninak er en   ________________  

hatsmer er en  ________________  

skif er     ________________  

sum er en    ________________  



Her kan du se en chinchilla. En chinchilla er en gnaver. Den 

ser ud som en lille mus med store ører. Den har en lang  

hale og et lille hoved. Man kan få en brun chinchilla, en 

grå eller en sort chinchilla. Den kan også være hvid. En 

chinchilla vil gerne spise græs og hø. Den kan også lide frø. 

Den kan få ondt i maven, hvis den spiser for meget frugt 

eller for mange frø. Den må gerne få et lille stykke  

gulerod eller et stykke æble. Men ikke for meget.  



Skriv 

 

En chinchilla er en ____________. Den ser ud 

som en lille __________ med store _______. 

Den har en lang ________og et lille _______. 

Man kan få en ________chinchilla, en ______ 

eller en ____________ chinchilla.  



Skriv svar.  
 
En stor kanin kan veje mere end….. 
____________________________
Hvor kommer en undulat fra? 
____________________________
Hvad spiser en hund? 
____________________________
Hvilke farver kan et marsvin have? 
____________________________ 
Hvis en chinchilla spiser for meget frugt..  

____________________________ 



En mus er en lille gnaver. En han-mus og en hun-mus har 

samme farver. Den har en spids snude. Den har store ører. 

Den har små øjne. En kæle-mus kan have mange farver. Du 

kan få en hvid mus. Den har røde øjne. En kæle-mus er god 

til at lugte og god til at høre. Den er ikke så god til at se. 

En mus vil gerne lege med andre mus. Mus kan lide at lege 

tag-fat. De løber efter hinanden i buret. En kæle-mus er 

aktiv både nat og dag.  



Skriv 

 

En kæle-mus kan have mange _____________. 

Du kan få en _______mus. Den har ________ 

øjne. En kæle-mus er _______ til at ________ 

og god til at _____________. Den er ikke så 

___________ til at ___________.  



En kat er det mest populære kæledyr i Danmark. Det 

kan være let at have en kat som kæledyr. En kat kan 

passe sig selv. Den kan gå ind og ud. Du skal ikke 

lufte en kat. Du skal give en kat mad og kæle med 

den. En kat kan være meget kælen. En kat er  

kødæder. Den kan fange mus og fugle. Den vil også 

gerne spise foder.  



Skriv 

 

En kat kan _____________sig selv. Den kan gå 

__________ og __________. Du skal ikke 

_______________ en kat. Du skal ______ 

en kat _________og ___________med den.  



 


