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Her kan du se en abe. Det er en chimpanse.  

En chimpanse bor i Afrika. Den lever i en flok.  

Der kan være op til 150 aber i en flok.  

Den kan lide at spise frugt, nødder, blade og 

frø. De vil også spise insekter.  



 



Her er en mandril. En mandril er en bavian.  

Den bor i en skov. En han har flotte farver. En 

hun har ikke så flotte farver. En han er stor. En 

han er større end en hun. En mandril kan du se i 

Vest-afrika.  



 



En orangutang bor oppe i et træ. Her kan den 

bedst lide at være. Den bor i en regn-skov. Den 

spiser frugt, blade, bær, bark, insekter og æg. En 

orangutang kan blive op til 45 år. I zoo kan den 

blive op til 60 år. 

Hej. Giv mig lige en  

banan, så er du sød! 



 

Jeg kan se ____________________________ 

 

__________________________________ 



Her kan du se en silke-abe. En silke-abe er 

en lille abe. Den er lige så høj som en Ipad.  

Den bor i Syd-amerika. Den kan blive 10-15 

år gammel. 



 

Jeg kan se ____________________________ 

 

__________________________________ 



Denne gibbonabe bor i en regn-skov. Den bor i  

Asien. Det er ikke en stor abe. Den har lange  

arme. Den kan svinge i lianer. Den kan svæve gennem 

luften fra lian til lian. Den kan svæve op til 15 meter. 

. 

Jeg vil have mad. Jeg er så 

sulten. Må jeg få et æble? 



Jeg kan se ____________________________ 

 

__________________________________ 

 
 



Det er en næse-abe. Den har en stor næse. Den ser 

sjov ud. Den bor i Asien i en regnskov. Næse-aber 

lever i en flok med en han og måske 8 hunner. 

Den spiser planter, blade, frø, insekter, frugt og 

blomster. 



 

Jeg kan se ____________________________ 

 

__________________________________ 



En gorilla er en kæmpe stor abe. Den bor i en  

regn-skov eller i en skov på et højt bjerg. Det er 

kun i Afrika, der bor gorillaer. En gorilla spiser 

biller, frø, bark, frugt og blade. En gorilla kan 

veje 100 kilo. En gorilla kan gå på to ben og på 

fire ben. 

Jeg er sur i dag. Pas på, 

du ikke er for tæt på 

mig. 



 

Jeg kan se ____________________________ 

 

__________________________________ 


