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Læs og lær Om  

dyr i amazonas 





Amazonas er en jungle. Amazonas er en regn-skov. Amazonas 

er den største regnskov. Amazonas ligger i 9 lande i Syd-

amerika. I Amazonas løber en meget stor flod. Den hedder 

Amazon-floden. Den er 6400 kilometer lang.  

I en regn-skov er der meget varmt. Der er meget fugt i  

luften. Der er ikke tørt, som i en ørken. Der er meget vand. 

Det er godt at være en plante i en regn-skov.  
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FIND 5 FEJL I TEKSTEN. SÆT STREG. 

Amazonas er en by. Amazonas er en regn-skov. Amazonas er 

den største regnskov. Amazonas ligger i 100 lande i Syd-

amerika. I Amazonas løber en meget stor vej. Den hedder 

Amazon-floden. Den er 6400 kilometer lang.  

I en regn-skov er der meget is. Der er meget sne i  

luften. Der er ikke tørt, som i en ørken. Der er meget vand. 

Det er godt at være en plante i en regn-skov.  

 



Anakonda 

En Anakonda bor i Amazonas. Den kan blive 5-9 meter 

lang. Den kan veje op til 100 kilo. Den kan være tyk 

som et traktor-dæk. En anakonda er en kvæler-slange. 

Den er farlig. Den kvæler sit bytte. Den æder sit bytte i 

en mund-fuld. Den kan lide at være i floden. Her kan 

den æde de dyr, som går ned til floden for at drikke 

vand.  

 



 Sandt Falsk 

En anakonda æder ikke kød   

En anakonda kvæler sit bytte   

En anakonda er en lille slange   

En anakonda er farlig   

En anakonda kan ikke lide at være i floden   

En anakonda kan blive 20 meter    

En anakonda er kun 1 meter lang   

En anakonda er et kæledyr   

En anakonda bor i Amazon-floden   



Ara 

En ara er en papegøje. En ara bor i Amazonas. Det er en 

stor papegøje. Den er gul og blå. Den er meget fin at se 

på. Den kan være 80 centimeter høj. Det er tæt på 1  

meter. Den kan veje 800 gram. Det er tæt på 1 kilo. 

Den kan blive ret gammel. Den kan blive op til 35 år. 

Den spiser planter, frø, frugt, nødder og blomster. Den 

er en meget klog fugl. 

 



 Sandt Falsk 

En ara lever frit i Danmark   

En ara kan blive ældre end et menneske   

En ara måler op til 80 centimeter   

En ara er rød og blå   

En ara bor i Amazonas   

En ara er en dum fugl   

En ara spiser kød   

En ara spiser mus   

En ara spiser frugt og nødder   



Pirat-fisk 

I Amazon-floden lever piratfisk. De kan blive op til 30 

centimeter. De kan blive cirka 10 år. Man tror, at  

piratfisk er meget farlige. Man tror, at pirat-fisk vil 

bide og angribe. Men pirat-fisk er ikke så modige. De er 

ret bange. De spiser små dyr som snegle og muslinger. 

Hvis du hopper i vandet, vil de svømme væk. Kun hvis de 

er meget sultne, vil de angribe et større dyr. 

 



 Sandt Falsk 

Pirat-fisk er modige   

Pirat-fisk kan måle op til 30 meter   

Pirat-fisk kan blive cirka 10 år   

Pirat-fisk bor i Amazon-floden   

Pirat-fisk spiser store dyr   

Pirat-fisk spiser små dyr   

Pirat-fisk spiser nødder   

Pirat-fisk spiser tit mennesker   



Kaiman 

Her kan du se en kaiman. Det er en alli-gator. Den bor i 

Amazonas. Den kan blive op til 4 meter. Den kan veje op 

til 500 kilo. Den kan blive op til 80 år. Den har 80 

tænder. Den kan ikke tygge med sine tænder. Den kan 

kun holde sit bytte fast og rive det itu. Den kan også 

sluge sit bytte helt. Den kan gå to år uden at spise. Det 

er ret lang tid. Tænk, hvis du ikke skulle spise i to år. 

 



 Sandt Falsk 

En kaiman er en krokodille   

En kaiman er en alli-gator   

En kaiman spiser nødder   

En kaiman kan tygge sit bytte   

En kaiman skal spise hver dag   

En kaiman kan ikke lide at være i floden   

En kaiman kan blive op til 80 år   

En kaiman er 4 centimeter lang   



Leguan 

Du kan se en grøn leguan. Den bor i Amazonas. En leguan 

er en øgle. Den kan blive op til 20 år gammel. Den 

grønne leguan spiser blade, frugt og blomster. Den kan 

også lide insekter. Men den grønne leguan er langsom. 

Den kan ikke altid fange et insekt. Det er svært for en 

leguan. Den grønne leguan bor i et træ. Den er svær at 

få øje på. 

 



 Sandt Falsk 

En leguan bor i Amazon-floden   

En leguan bor i et træ   

Den er let at få øje på   

Den er blå og rød   

En leguan spiser mus   

En leguan spiser tit insekter   

En leguan er langsom   

En leguan kan ikke så tit fange et insekt   



Pile-gift-frø 

Her er en pile-gift-frø. Den er meget meget farlig. Den 

er så giftig, at alle dyr, som spiser den, vil dø. Derfor 

er der ingen dyr, som spiser den. Dyrene i Amazonas 

ved godt, at de ikke skal spise en pile-gift-frø. Frøens 

gift sidder i huden. Den er verdens giftigste dyr. En 

frø har gift nok til at dræbe 100.000 mus. 
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 Sandt Falsk 

En pile-gift-frø bor i Danmark   

En pile-gift-frø har fine farver   

En pile-gift-frø er ikke farlig   

En pile-gift-frø er meget meget farlig   

Et dyr, som spiser en pile-gift-frø, vil dø   

En pile-gift-frø har gift til at dræbe 

100.000 mus 

  

Du kan kæle med en pile-gift-frø   

Dens gift sidder på frøens tunge.   



Jaguar 

En jaguar er et katte-dyr. Den kan blive op til 15 år. 

Den kan blive næsten 2 meter. Den kan veje op til 110 

kilo. Den er en kød-æder. En jaguar spiser pattedyr, 

fugle og fisk. Nogle kattedyr er bange for vand, men en 

jaguar kan godt lide at svømme. En jaguar kan fange 

store og små dyr. Den kan også dræbe en alligator. En 

jaguar er god til at klatre i træer.  
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En jaguar er en plante-æder   

En jaguar kan lide at spise dyr   

En jaguar kan ikke lide vand   

En jaguar bor i amazon-floden   

En jaguar kan dræbe en alligator   

En jaguar kan blive 50 år   

En jaguar er god til at være dit kæledyr   

En jaguar kan veje op til 110 kilo   


