Læs og lær om
verdens største 2019

Verdens største ko.
Her kan du se Daniel. Daniel er en ko. Han er en stor ko. Faktisk er
han måske verdens største ko. I Guinness Rekordbog kan du læse om
koen Daniel. Han er målt til at være verdens højeste ko. Koen Daniel
bor i Californien i USA. Han måler 193 centimeter. Det er næsten to
meter. Han vejer lidt mere end 1000 kg. Han drikker 300 liter
vand hver dag. Han spiser 45 kilo foder hver dag. Han spiser 4
gange så meget foder som en almindelig ko. Daniel er en rigtig kæleko. Han elsker, når man kæler med ham. Så man skal ikke være
bange for den store ko. Han er faktisk også en rigtig rar ko.

ja nej
Koen Daniel bor i Danmark
Koen Daniel måler 400 centimeter
Koen Daniel vejer mere end 1000 kilo

Koen Daniel er meget sur
Koen Daniel spiser ikke så meget som en almindelig ko
Koen Daniel spiser fire gange så meget som andre køer
Koen Daniel drikker 300 liter mælk om dagen
Koen Daniel drikker 300 liter vand om dagen

Verdens højeste bygning
Burj Khalifa er verdens højeste bygning. Den er en skyskraber, som man kan
besøge, hvis man er i Dubai. Burj Khalifa er 828 meter høj. Man begyndte at
bygge Burj Khalifa i 2004, og man blev færdige med bygningen i 2009.
I bygningen er der 165 etager. Det er virkelig mange etager. Tænk hvis man
skulle gå ad trapperne helt op til øverste etage? Man ville nok blive en smule
træt. I bygningen er der blandt andet 900 lejligheder. Den billigste lejlighed
koster 3 millioner dollars. De dyreste lejligheder koster mere end 100 millioner
dollars. Det er mere end en halv milliard danske kroner.

.

ja nej
Her kan du se Burj Khalifa
Burj Khalifa ligger i USA
Man kan købe en lejlighed i Burj Khalifa
Der er mere end 1000 lejligheder i Burj Khalifa
Der er 165 etager i Burj Khalifa
Bygningen blev færdig i 2004
Burj Khalifa er verdens største bygning
Det er dyrt at købe en lejlighed i Burj Khalifa

Verdens højeste mand
Robert Wadlow blev født i 1918 og døde i 1940. Han havde en sygdom,
der gjorde, at han voksede hurtigere end alle andre. Han voksede og voksede og endte med at blive 2 meter og 72 centimeter. Det er tæt på 3
meter. Robert var så høj, at børn nogle gange sparkede ham, når han gik
på gaden. De troede, han gik på stylter. Robert brugte størrelse 71 i
sko. Hans fødder var næsten en halv meter lange. Hans hænder målte
32,2 centimeter. Prøv at måle dine egne hænder, så kan du sammenligne.
Han vejede 222 kilo. Da Robert døde, måtte 12 mand bære hans kiste.
Kisten målte 3 meter og 28 centimeter.

sandt falsk
Robert Wadlow er verdens højeste mand
Han døde i 2010
Han målte 3 meter og 72 centimeter

Han brugte størrelse 71 i sko
Hans hænder målte en halv meter
Børn troede, at han gik på stylter

Verdens største tyggegummiboble.
På billedet kan du se Susan Montgomery Williams. Eller faktisk kan
du ikke se hende, for hendes hoved er dækket af en kæmpestor tyggegummiboble. Susan var rigtig god til at lave bobler af tyggegummi. Faktisk var hun den bedste. I 1994 lavede hun verdens hidtil
største tyggegummiboble. I mere end 20 år havde hun øvet sig på
at blæse bobler med Hubba-Bubba-Tyggegummi. Og pludselig lykkedes det hende at lave verdens største boble. Den målte næsten 59
centimeter. Prøv at måle det ud med en lineal Det er ret stort.

sandt falsk
Her kan du se, at Susan spiser en stor kys-kage
Her kan du se, at Susan blæser en stor tyggegummiboble
I 1994 blæste Susan den største tyggegummiboble i verden
Susan brugte Stimorol-tyggegummi

Susan brugte Hubba-Bubba-tyggegummi
Susan havde øvet sig i mere end 30 år

Verdens største burger
I 2013 besluttede Arash Irannejad fra ”Byens Burger” i Århus, at
han ville slå en verdensrekord. Han ville lave verdens største burger. Elever fra Århus Tekniske Skole byggede en ovn til den store
burger, så bøffen kunne steges i et helt stykke. Burgerbollen blev
bagt i lagkagehuset. I burgeren er der 18 kilo salat og 400 kilo kød.
Burgeren er en meter i diameter. Der er også masser af bacon, ost og
tomater i burgeren. Burgeren er 60 centimeter høj, og det kostede
mere end 50.000 kroner at lave den.

sandt falsk
Verdens største burger måler 60 centimeter i diameter
Den blev lavet i Århus

Der er kød, ost, tomat, bacon og salat i burgeren
Bøffen blev lavet på en stor pande
Burgerbollen blev bagt i Lagkagehuset
Der er 400 kilo kød i burgeren.

Verdens største fly
Her kan du se verdens største fly. Der er kun bygget et fly af denne
slags. Flyets navn er ”Antonov An-225 Mriya”. Det er lavet i Rusland,
og man har brugt det til at transportere den russiske rumfærge ”Buran”.
Flyet har 6 motorer og et vingefang på næsten 90 meter. ”Vingefang” er
den længde, man kan måle fra den ene vingespids til den anden vingespids. Flyet vejer 285 tons. Det er altså også det tungeste fly i verden.
Flyet bruges kun til fragt af meget store og meget tunge ting. Det kan
bære op til 250 tons fragt. Der kan være 6 mennesker med om bord.
Der findes et fly, som har et lidt større vingefang. Det fly hedder
”Spruce Goose”, men det fly er kun lettet fra jorden en enkelt gang, og
det fløj kun et par meter over jorden. Derfor mener man ikke, at det tæller med. For Antonov An-225 Mryia har fløjet med fragt flere gange, og
derfor synes man, at det er det rigtige: ”Verdens største fly.”

sandt falsk
Dette fly er bygget i Rusland
Dette fly hedder Spruce Goose

Dette fly er verdens største
Dette fly er verdens tungeste
Dette fly er i virkeligheden et rumskib
Dette fly måler næsten 90 meter i vingefang

Verdens største rutsjebane
Her kan du se verdens største rutsjebane. Hvis du vil prøve
den, må du tage en tur til Canada. Her kan du få en køretur
med en fart på op til 130 kilometer i timen. Det er ligeså hurtigt, som en bil må køre på motorvejen (de fleste steder). Du
vil køre op til 68 meter over jorden, og turen rundt er 1 kilometer lang. Den er både verdens højeste, længste og hurtigste
rutsjebane. Man begyndte at bygge den i januar 2018 og blev
færdige i februar 2019.

ja nej
Du kan prøve Yukon Striker i Canada
Yukon Striker er verdens hurtigste rutsjebane
Du kan køre op til 150 kilometer i timen

Turen er 1 kilometer lang
Rutsjebanen er 50 meter høj
Tør du prøve Yukon Striker?

Verdens største nulevende krabbe
Se lige den her krabat. Det er verdens største krabbe. Der har levet
større krabbe-arter, men de er uddøde, så denne krabbe-art, Den japanske Kæmpekrabbe, er altså verdens største krabbeart lige nu.

Den har et klofang på næsten 4 meter. Det betyder, at der er fire meter
fra den ene klo til den anden klo, hvis man strækker krabbens ben.
Den japanske Kæmpekrabbe lever i Stillehavet omkring Japan. Den lever
på 300-400 meters dybde, så man skal ikke være bange for at bade på
Japanske strande. Den lever kun på dybt vand.
Man må ikke længere fiske Den japanske Kæmpekrabbe. De er nu fredet.
Der er blevet fisket alt for mange, så nu vil man beskytte arten, så den
ikke uddør.

sandt falsk
Den japanske Kæmpekrabbe lever i Stillehavet ved Japan
Den japanske Kæmpekrabbe vil gerne angribe folk, der bader

Den japanske Kæmpekrabbe har et klofang på 4 meter.
Man må gerne fange og spise Den japanske Kæmpekrabbe
Den japanske Kæmpekrabbe er fredet
Den japanske Kæmpekrabbe lever på dybt vand

