


Fakta: 

Her er en hvid-haj. Den er meget far-lig. 

Den kan blive op til 8 meter lang. Men of-te er den 

mel-lem 3-4 meter lang. Dens mund kan blive op til 

1 meter bred. Når den har så-dan en stor mund, 

kan den spi-se en sæl eller en lille hval. Den spiser 

også fisk, hav-fugle, blæk-sprut-ter og dø-de dyr. 



 Ja Nej 

Her er en hvid-haj   

Her er en hvid-hval   

Den kan blive op til 20 meter   

Den kan spise en sæl   

Den kan spise en e-le-fant   

Den kan spise dø-de dyr   

Den har en stor mund   



En hvid-haj har mange tæn-der i sin mund. 

Den har mange ræk-ker af tæn-der. 

Du kan se på det fo-to, at den har fle-re ræk-ker 

af tæn-der i sin mund. 

Hvis en hvid-haj er i kamp, kan den ta-be en tand. 

Men det gør ikke noget. Der kom-mer bare en ny 

tand. Du har ikke så mange tænder, som en haj. Du 

må kun tabe din tand en gang. Så kommer der en 

ny. Men hvis du taber din nye tand.  

Så kommer der ikke flere. 



 Ja Nej 

En hvid-haj har mange ræk-ker tænder   

En hvid-haj har ikke tænder   

En hvid-haj må tabe mange tænder   

En hvid-haj må tabe tænder hele sit liv   

Du må tabe alle dine tænder   

Du må passe på dine tænder   



En hvid-haj spiser kød. Den er kød-æder.  

Den vil gerne spise en sæl og en sø-løve. 

Den elsker at spise sæl og sø-løve. 

En hvid-haj kan som den e-ne-ste haj kig-ge op 

over van-det. Den kan kig-ge efter byt-te. Den 

kan få øje på en sæl. Den kan også få øje på en  

sø-løve. Så kan den gå til an-greb og få sig noget 

godt at spi-se. 



 Ja Nej 

En hvidhaj vil ikke spise en sæl   

En hvidhaj vil jage en sæl   

En hvidhaj kan ikke svøm-me   

En hvidhaj kan ikke kig-ge over vandet   

En hvidhaj kan kigge op over vand   

En hvidhaj kan få øje på sit byt-te   



 

En hvid-haj kan godt lide at bo, hvor der er varmt 

vand. Der skal væ-re varmt i ha-vet, der hvor en 

hvid-haj skal bo. 

Du kan se en hvid-haj, hvis du er i Au-stra-li-en. 

Du kan se en hvid-haj, hvis du er i Syd-Af-ri-ka. 

Du kan se en hvid-haj, hvis du er i Ca-li-for-ni-en. 

En hvid-haj kan også leve an-dre ste-der.  

 



 Ja Nej 

En hvid-haj kan lide at bo i koldt 

vand 

  

En hvid-haj kan lide at bo i varmt 

vand 

  

En hvid-haj kan bo i Danmark   

En hvid-haj kan bo i Au-stra-li-en   

En hvid-haj kan bo i Ry   



En hvid-haj har fået sit navn, for-di den er hvid på 

sin mave. Den er grå på sin ryg.  

Når en hvid-haj går til an-greb på sit byt-te,  

kom-mer den nede-fra. Så kan byt-tet kun se en 

mørk skyg-ge. Når en fisk kigger op på en hvid-

hajs mave, kan den se, at det er hvidt. Det lig-ner 

lys. Så kan den ikke få øje på, at det er en hvid-

haj.  



 Ja Nej 

En hvidhaj er grå på sin mave   

En hvidhaj er hvid på sin mave   

En hvidhaj er grå på sin ryg   

En hvidhaj er hvid på sin ryg   

En hvidhaj vil an-gribe nede fra   

En hvidhaj vil an-gribe oppe fra   



En hvid-haj er et stærkt dyr. 

En hvid-haj vil æ-de andre dyr. 

Andre dyr kan ikke jage en hvidhaj. 

Men-ne-sker kan jage en hvidhaj. 

Men-ne-sker kan fis-ke en hvidhaj. 

Men-ne-sker kan ø-de-læg-ge havet, så en hvidhaj 

ikke kan leve der.  



 Ja Nej 

En hvidhaj er et stærkt dyr   

Andre dyr vil jage en hvidhaj   

Mennesker vil fiske en hvidhaj   

Mennesker vil have en hvidhaj som 

kæle-dyr 

  

Mennesker vil passe på en hvidhaj   

Mennesker kan øde-læg-ge havet   



Her er en hvid-haj med sin unge. 

En hvid-haj fø-der le-ven-de un-ger. 

En unge er mere end 1 me-ter lang, når den bli-ver 

født.  

En hvid-haj hun kan føde mel-lem 7-14 un-ger. 

De un-ger kan kla-re sig selv, når de bli-ver født. 



 Ja Nej 

En hvid-haj læg-ger æg   

En hvid-haj føder le-ven-de unger   

En hvid-haj kan kun føde 1 unge   

En hvid-haj kan føde 7-14 unger   

En unge kan være mere end 1 meter   

En unge kan være mere end 10 meter   



En hvid-haj kan godt an-gri-be men-ne-sker. 

En hvid-haj kan an-gri-be, når men-ne-sker vil  

ba-de i et hav, hvor en hvid-haj bor. 

På et år bli-ver 50-100 men-ne-sker an-gre-bet af 

en hvid-haj. 30 men-ne-sker dør af an-greb fra 

hvid-haj. Det er far-ligt at svøm-me, når der er 

hvid-hajer. 

 



 Ja Nej 

En hvid-haj er et kæle-dyr   

En hvid-haj er far-lig   

På et år bli-ver 2 bidt af en hvid-

haj 

  

På et år bli-ver 50-100 bidt af en 

hvid-haj 

  

På et år dør 100 af haj-bid.   

På et år dør 30 af haj-bid   



_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________



Så-dan kan du  

teg-ne en haj. 

 

Vil du prø-ve? 

 



 
 



Tegn fra prik til prik 



_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________


