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Alle illustrationer er købt og betalt på freepik.com 
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TEKST 1: Jupiter - alle planeters storebror 

Jupiter er den største af alle planeter i  

vores solsystem. Faktisk er den større end 

alle andre planeter tilsammen.  

Hvor andre planeter har en kerne af jern og en overflade af sten, så 

har Jupiter en overflade af gas og væske. Jupiters overflade er  

simpelthen flydende. Man kan ikke stå på Jupiter. 

Jupiters kerne er af sten. Kernen er varmere end Solens overflade. Og 

vi ved jo, at Solens overflade er vildt varmt.   

Når man kigger på Jupiter, ser det ud som om, den har nogle flotte, 

farvede striber. Det er faktisk skyer, som ligger i forskellige højder. De 

lyse bånd er skyer, som ligger højt. De mørkere bånd er skyer, som 

ligger tættere på planeten. 

Det stormer på Jupiter. Jupiter har en stor, rød plet, som er en  

kæmpestorm, der har varet i flere hundrede år. Man kalder den for 

”Den røde Storm”. Den røde Storm er større end Jorden. 

FAKTA: 

Jupiters rotation om sig selv varer 9,9 timer. 

Jupiters omløbstid om Solen er 12 år. 

Jupiter har 79 kendte måner. 
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Find ord fra teksten. Der gemmer sig 9 ord fra teksten. 

Hvor mange kan du finde? Skriv dem her: 
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Hvad består Jupiters kerne af? 

 

_______________________________________________ 

Hvordan er Jupiters overflade? 

 

_______________________________________________ 

Hvor stor er Jupiter? 

 

_______________________________________________ 

Hvad er Jupiters striber? 

 

_____________________________________________ 

Hvad er den store, røde plet på Jupiter? 

 

_______________________________________________ 

Hvor lang tid har Den røde Storm varet? 

 

_______________________________________________ 

SVAR PÅ SPØRGSMÅL 
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REGEL OM AT DELE I STAVELSER (kan du huske det?) 

 

DEL I STAVELSER 

p l a n e t Kun en konsonant imellem to vokaler. Deles efter første 

vokal. 

v æ s k e To konsonanter imellem vokalerne. Én konsonant til 

hver vokal. 

a n d r e Tre konsonanter imellem to vokaler. Flest konsonanter 

til vokalen mod højre (den sidste vokal) 

a s t e r o i d e To vokaler ved siden af hinanden. Del imellem  

vokalerne. Vokaler kan godt stå alene. 

Del i stavelser. Brug reglerne. 

 

 J u p i t e r s t ø r r e k e r n e 

s t e n o v e r f l a d e s t o r m e r 

f l y d e n d e h u n d r e d e s t r i b e r 
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Du skal KUN øve én af de tre sværhedsgrader 

Du skal vælge en sværhedsgrad, som passer til dig. Det må ikke være for 

let. Det må ikke være for svært. 

Du skal helst kunne stave alle ord uden fejl, når du har øvet dig. 

DU SKAL ØVE STAVEORD 

alle     vores    kerne 

jern     væske    sten 

skyer    lyse     flotte 

større    andre    kernen 

varmt    kigger    nogle 

stormer   varet     hundrede 

Jupiter    tilsammen  simpelthen 

flydende   varmere   overflade 

forskellige  mørkere   hundrede 
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TEKST 2: Saturn - ringenes herre 

Når man kigger på Saturn, får man måske 

først øje på de flotte ringe, der ligger 

rundt om den kæmpestore planet. Det ser  

ud som én stor, flad ring, men i virkeligheden er det mange små,  

meget tynde ringe i forskellige størrelser. Ringene består af små  

stykker is, der kredser rundt om planeten.  

Saturn er den næststørste planet. Kun Jupiter er større. Man mener, 

at Saturns kerne består af sten, jern og nikkel. Nikkel er et metal.  

Ellers er Saturn en gasplanet, ligesom Jupiter. Saturn består mest af 

brint, som netop er en slags gas. 

I Saturns ydre atmosfære er der oftest slemt uvejr. Det stormer og  

lyner. Faktisk er lyn på Saturn 10.000 gange så kraftigt som et lyn på 

Jorden. 

Saturns kerne er ekstremt varm. Den er cirka 11.000°C. Der findes  

ikke årstider, som på Jorden. På Saturn er temperaturen cirka den 

samme hele tiden. Saturn får nemlig mere varme fra sin egen kerne, 

end den gør fra Solen. På Jorden er det Solen, der styrer årstiderne. 

FAKTA: 

Saturns rotation om sig selv varer 10,7 timer. 

Saturns omløbstid om Solen er 29 år. 

Saturn har mindst 82 måner. 
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Find ord, der betyder det modsatte  

ANTONYMER 

flotte  stor  

flad  små  

slemt  varm  

Kan du huske reglerne?  

 

 Saturn virkeligheden størrelser 

kredser stormer kraftigt 

årstider styrer ringe 

DEL I STAVELSER 



 10 

Hvad får man øje på, når man kigger på Saturn? 

 

_______________________________________________ 

Hvad består Saturns ringe af? 

 

_______________________________________________ 

Hvilken planet er større end Saturn? 

 

_______________________________________________ 

Hvad består Saturns kerne af? 

 

_____________________________________________ 

Hvor kraftigt er lyn på Saturn? 

 

_______________________________________________ 

Hvor varm er Saturns kerne? 

 

_______________________________________________ 

SVAR PÅ SPØRGSMÅL 
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SANDT ELLER FALSK 

SANDT 

FALSK 

Saturns ringe består 

af små stykker is 

Saturn er større end 

Jupiter 

Saturn er en gasplanet. 

Lyn på Saturn har samme 

kraft som på Jorden. 

Det er både vinter og 

sommer på Saturn. 

Saturn har mange små, 

tynde ringe. 

Saturn får al sin varme 

fra Solen 

Saturn får varme fra 

sin egen kerne. 

Lyn på Saturn er stær-

kere end på Jorden. 

Saturn består mest af 

brint. 

Det er ofte slemt uvejr 

på Saturn 

Nikkel er en gas 

Saturn består af jern og 

nikkel. 

Saturn er større end  

Jorden 

Saturns ringe er en stor, 

flad ring 

Saturn er den næst-

største planet 

Det er dejligt vejr på Saturn. 
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Du skal KUN øve én af de tre sværhedsgrader 

Du skal vælge en sværhedsgrad, som passer til dig. Det må ikke være for 

let. Det må ikke være for svært. 

Du skal helst kunne stave alle ord uden fejl, når du har øvet dig. 

DU SKAL ØVE STAVEORD 

måske    øje     flad 

mange    planet    metal 

lyner    varm     Solen 

flotte    ringe     tynde 

stykker    Saturn    gasplanet 

faktisk    samme    varme 

kæmpestore  virkeligheden størrelser 

næststørste  gasplanet   kraftigt 

ekstremt   årstider   temperaturen 
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TEKST 3: Uranus - en iskæmpe 

 

Uranus er en stor planet, som består af is  

og gas. En stor is-kugle i solsystemet. Den 

er en af solsystemets koldeste planeter. Det kan blive –224°C på 

Uranus. Tænk lige, hvor koldt det egentlig er. Den koldeste tempera-

tur, man har målt på Jorden, er 93°C.  

Man mener, Uranus har en kerne af smeltet sten, jern og nikkel. Det 

er mere end 5000°C i Uranus’ kerne.  

Uranus er en rolig planet. Ét eneste rumfartøj har besøgt Uranus. Det 

hed Voyager 2. Det var i 1986. Voyager 2 sendte nogle billeder af 

Uranus tilbage til Jorden. Billederne viste en lidt kedelig blå planet 

med nogle få tynde striber af skyer.  

I Uranus’ atmosfære er en gas, der hedder methan. Det er på grund 

af methan, at Uranus har en blålig farve.   

FAKTA: 

Uranus’ rotation om sig selv varer 17,2 timer. 

Uranus’ omløbstid om Solen er 84 år. 

Uranus har mindst 27 måner. 
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Mange ord med lang vokal har en 

lydret vokal i første stavelse. Mange 

ord med kort vokal har en ikke-lydret vokal i første stavelse. 

KORT ELLER LANG VOKAL 

 kort lang lang  kort 

mener    nikkel  

rolig    billeder  

tynde   kugle   

DET LÆNGSTE ORD 

Find tekstens længste ord. Skriv det her:  ______________________________ 

Hvor mange bogstaver er der i ordet?  ______________________________ 

Hvor mange vokaler er der i ordet?  ______________________________ 

Hvor mange stavelser er der i ordet?  ______________________________ 

Hvor mange konsonanter er der i ordet? ______________________________ 
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Hvad består Uranus af? 

 

_______________________________________________ 

Hvor koldt kan det blive på Uranus? 

 

_______________________________________________ 

Hvad består Uranus’ kerne af? 

 

_______________________________________________ 

Hvad hed rumfartøjet, som besøgte Uranus? 

 

_____________________________________________ 

Hvilken farve har Uranus? 

 

_______________________________________________ 

Hvorfor har Uranus den farve? 

 

_______________________________________________ 

SVAR PÅ SPØRGSMÅL 
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ORDKLASSER 

TILLÆGSORD 

NAVNEORD 

planet 

is 

stor 

rumfartøj 

Voyager 2 

planet 

sten 

jern 

kedelig 

kerne 

tynde 

skyer 

koldeste 

billeder 

blålig 

Uranus 

EGENNAVN 

TIPS: 

Du kan sætte ”en” eller ”et” - eller 

flere foran et navneord.  

Tillægsord fortæller noget om ud-

seende eller væremåde (sød, pæn) 



 17 

 

 

 

Du skal KUN øve én af de tre sværhedsgrader 

Du skal vælge en sværhedsgrad, som passer til dig. Det må ikke være for 

let. Det må ikke være for svært. 

Du skal helst kunne stave alle ord uden fejl, når du har øvet dig. 

DU SKAL ØVE STAVEORD 

stor     planet    mener 

mere     rolig     viste 

skyer    hed     methan 

Uranus    består    kugle 

smeltet    nikkel    rolig 

tilbage    skyer    striber 

Uranus    iskugle    solsystemet 

nikkel    rumfartøj   Voyager 2 

billederne   kedelig    methan 
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TEKST 4: Neptun - den yderste planet 

 

Alleryderst i solsystemet, allerlængst fra 

Solen har vi planeten Neptun. Den er,  

sammen med Uranus, en af de koldeste planeter med temperaturer ned 

til –170°C.  

Planeten har en blålig farve, og ligner Uranus på mange måder. Den  

består også af gas, væske og is.  

I Neptuns atmosfære stormer det kraftigt. Faktisk er det de kraftigste 

storme i solsystemet. Når det stormer på Jorden, blæser vinden med 

højst 350 kilometer i timen (km/t). Men i Neptuns atmosfære kommer 

vindhastigheden op på 2200 km/t. Det er 3 gange så voldsomme vinde, 

som vi kender dem fra Jorden. 

Neptuns største måne hedder Triton.  Triton er næsten ligeså stor som 

Jordens måne. Og på Triton har man målt de koldeste temperaturer i  

hele vores solsystem. Her er –235°C på overfladen.  

FAKTA: 

Neptuns rotation om sig selv varer 16,1 timer. 

Neptuns omløbstid om Solen er 165 år. 

Neptun har mindst 14 måner. 
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Ord med lang vokal har ofte en  

lydret vokal.  

KORT ELLER LANG VOKAL 

 kort lang lang  kort 

måder    vinden  

væske    måne  

hedder   kommer   

 

 

sammen Neptuns planeten 

væske voldsomme hedder 

Triton temperaturer gas 

DEL I STAVELSER 
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Hvordan ligner Neptun og Uranus hinanden? 

 

_______________________________________________ 

Hvad består Neptun af? 

 

_______________________________________________ 

Hvor stormer det kraftigt på Neptun? 

 

_______________________________________________ 

Hvad er Triton? 

 

_____________________________________________ 

Hvordan ligner Triton og Jordens måne hinanden? 

 

_______________________________________________ 

Hvor koldt kan det blive på Triton? 

 

_______________________________________________ 

SVAR PÅ SPØRGSMÅL 
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Farv felter med navneord. Du  

bestemmer selv farven. Prøv at sætte 

”en” eller ”et” foran ordet.  

FIND NAVNEORDENE 

planet blålig gas stormer 

atmosfære måne hedder stor 

faktisk målt koldeste overflade 

DET LÆNGSTE ORD 

Find tekstens længste ord. Skriv det her:  ______________________________ 

Hvor mange bogstaver er der i ordet?  ______________________________ 

Hvor mange vokaler er der i ordet?  ______________________________ 

Hvor mange stavelser er der i ordet?  ______________________________ 

Hvor mange konsonanter er der i ordet? ______________________________ 
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Du skal KUN øve én af de tre sværhedsgrader 

Du skal vælge en sværhedsgrad, som passer til dig. Det må ikke være for 

let. Det må ikke være for svært. 

Du skal helst kunne stave alle ord uden fejl, når du har øvet dig. 

DU SKAL ØVE STAVEORD 

Neptun    måder    består 

væske    timen    fra 

måne    stor     målt 

Neptun    planeter   blålig 

stormer   faktisk    blæser 

største    næsten    vores 

alleryderst  allerlængst  planeten 

ligner    stormer   voldsomme 

vindhastigheden kraftigt   temperaturer 
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TEKST 5: Solen - en glødende stjerne 

 

Solen er noget helt særligt for os på  

Jorden. Uden Solen var der ikke liv på  

vores planet.  

Solen er en stjerne. Der er mange stjerner i universet. Faktisk er der  

flere stjerner i Universet, end der er sandkorn på hele Jorden. Tænk  

engang! Det er svært at forstå, at universet er så stort. 

Stjerner består af glødende gasser. Det er gasser som brint og  

helium. Inde i en stjerne smelter brint og helium sammen, og når de 

gør det, opstår der energi. Det er den energi, vi kan mærke, når vi får  

varme fra Solen.  

Jo tættere en planet er på Solen, jo varmere er der på planeten.  

Jo længere væk en planet er fra Solen, jo koldere er der på planeten.  

Heldigvis ligger Jorden lige tilpas tæt på, så vi ikke bliver helt for-

brændte.  

FAKTA: 

Solen er 1,4 millioner kilometer bred 

Solen vejer 2 milliarder milliarder milliarder 

tons. 
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Solen helt tættere Universet svært forbrændte 

særligt ikke energi på i vi 

liv vores gør flere noget engang 

sandkorn planet helium forstå koldere gasser 

mærke var glødende ligger varmere består 

varme stjerner bliver tilpas planeten lige 

 

ORD MED 2 STAVELSER Farv alle ord med to stavelser. 

 

ORD MED 3 STAVELSER 
Kig i skemaet her over og find 9 ord med 

3 stavelser. Skriv dem her. 



 25 

Hvorfor er Solen noget helt særligt for os på Jorden? 

 

_______________________________________________ 

Hvor mange stjerner er der i Universet? 

 

_______________________________________________ 

Hvad består stjerner af? 

 

_______________________________________________ 

Hvorfor opstår der energi i en stjerne? 

 

_____________________________________________ 

Hvorfor er der meget varmt på nogle planeter? 

 

_______________________________________________ 

Hvorfor er der meget koldt på nogle planeter? 

 

_______________________________________________ 

SVAR PÅ SPØRGSMÅL 
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Kan du finde 11 ord? 
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Du skal KUN øve én af de tre sværhedsgrader 

Du skal vælge en sværhedsgrad, som passer til dig. Det må ikke være for 

let. Det må ikke være for svært. 

Du skal helst kunne stave alle ord uden fejl, når du har øvet dig. 

DU SKAL ØVE STAVEORD 

for     tænk      stort 

som     inde      varme 

planet    lige      tilpas 

noget    Solen     særligt 

mange    faktisk     flere 

gasser    helium     sammen 

stjerner    varmere    sandkorn 

glødende   koldere     forbrændte 

tættere    planeten    heldigvis 


