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Om dyrebørn 
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Her kan du se kanin-mor. Hun har to 

unger. De to kanin-unger er tæt på 

kanin-mor. Hun må passe på de to 

små. Hun må give dem mad. De tre 

kaniner bor i et bur hos en pige. Den 

pige bor i Ry.  
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Her kan du se kanin-_____. Hun 

har ____ unger. De to kanin-unger 

er ___ på kanin-mor. Hun må passe 

på de to ____. Hun må give dem 

____. De tre kaniner bor i et ___ 

hos en pige. Den pige bor i _____. 
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Her er koala-mor på en gren. Koala-mor vil bære 

sin unge. Kom op på min ryg, siger Koala-mor til 

sin unge. Koala-mor vil give sin unge mad. Nu skal 

du spise, siger Koala-mor. De må klatre op i et 

træ. Vi skal spise blade fra det træ, siger  

Koala-mor. Koala-mor kan kun lide blade fra et  

e-u-ka-lyp-tus-træ. Nu skal vi spise, råber  

Koala-mor. 
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Her er koala-____ på en gren. Koala-mor vil 

bære sin unge. Kom ______ på min ryg, siger 

Koala-mor til sin unge. Koala-mor vil give sin unge 

____. Nu skal ____ spise, siger Koala-mor. 

De må klatre op i et ______. Vi skal spise 

__________fra det træ, siger Koala-mor. 

Koala-mor kan kun lide blade fra et e-u-ka-lyp-

tus-træ. Nu skal vi spise, _______ Koala-mor. 
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Du skal farve 
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Høne-mor og fire små kyllinger vil på tur. De fire 

små kyllinger vil på tur til søen. Men høne-mor 

vil på tur til skoven. Pip pip, høne-mor. Må vi gå  

til søen?  Høne-mor siger nej. Vi skal i skoven.  

Vi skal samle frø, som vi kan spise. Pip pip,  

høne-mor. Må vi få is?  Høne-mor siger nej.  

Kyllinger må ikke spise is. De skal spise frø. Kom 

så, kyllinger. Nu skal vi gå. 
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Høne-mor og _____ små kyllinger vil på tur. 

De fire ____ kyllinger vil på tur til søen. Men 

høne-______ vil på tur til skoven. Pip ____  

høne-mor. Må vi gå  til søen?  Høne-mor siger 

______ Vi skal i skoven. Vi skal samle ____ 

som vi kan spise. Pip pip, høne-mor. Må vi få 

_____? Høne-mor siger ______.  

Kyllinger må _______ spise is. De skal spise 

frø. Kom så, kyllinger. Nu skal vi ______. 
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Du skal tegne og farve 
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Her kan du se æsel-mor og det lille 

føl. Det lille føl hedder Pedro. Kom 

så, Pedro, siger æsel-mor. Nu skal vi 

gå. Vi skal ud på marken og spise 

græs. Pedro løber hen til sin mor, og 

så går de to ud på marken. 
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Her kan du se _______-mor og det 

lille føl. Det lille ____ hedder Pedro. 

Kom så, ______, siger æsel-mor. Nu 

skal vi ____. Vi skal ud på marken og 

spise ________. Pedro løber hen til 

sin mor, og så _______ de to ud på 

marken. 
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De to leo-pard-unger kan ikke se mor. Hvor er du 

mor?, råber de to leo-pard-unger. Mor, vi vil  

have mad, råber de. Du skal give os kød, vi kan 

spise. Vi vil have mad nu. 

Leo-pard-mor er ude at jage dyr. Hun må give  

sine to leo-pard-unger kød. Hun må dræbe et dyr, 

så de kan få kød.  

Her er jeg, siger mor. Nu kan vi spise.  
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De to leo-pard-unger kan ikke se _____. Hvor 

er _____ mor?, råber de to leo-pard-unger. 

Mor, vi vil have _______, råber de. Du skal 

give os ______, vi kan spise. Vi vil have mad 

nu. Leo-pard-mor er ude at jage ______. Hun 

må give sine to leo-pard-unger _______. Hun 

må dræbe et ________, så de kan få kød.  

Her er jeg, siger mor. Nu kan vi _________. 
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Du skal farve 
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