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Læs og lær  

Om en panda 





Her kan du se en panda. En panda er et  

pattedyr. En panda er en bjørn. En panda er et 

rovdyr. Kun i Kina bor der panda. I andre  

lande bor panda i zoo. Der er ikke så mange 

panda i verden. Der er kun omkring 2000 dyr 

i alt i hele verden.  



Skriv 

En panda er et __________________ 

En panda er en __________________  

En panda er et _________________. 

Kun i _______________bor der panda. 

I andre lande bor panda i ___________. 



En panda kan godt lide at æde. Den æder 15  

timer om dagen. En panda spiser ikke så meget 

kød. En panda spiser næsten kun bambus. Den 

kan dog også finde på at spise frugt, æg,  

larver, insekter og små dyr. Hvis en panda ikke 

kan få bambus, vil den sulte.  



 Ja Nej 

En panda spiser meget kød   

En panda spiser bambus   

En panda spiser, når det er nat   

En panda spiser 15 timer om dagen   

En panda kan spise små dyr   

En panda vil helst have bambus   





En panda lever mest alene. Aften og nat søger den 

føde. Om dagen sover den i sin hule eller i et træ. 

En panda laver et mærke på sit træ. Den laver et 

mærke med sine kløer. Den gør det i det område, 

hvor den bor. Så kan andre pandaer se, at her 

kan de ikke bo. Her bor allerede en panda.  



Skriv 

En panda lever mest ________________. 

__________ og _______søger den føde. 

Om dagen _______den i sin hule eller i et træ. 

En panda laver et ___________ på sit træ. 

Den laver et mærke med sine ___________. 



Jeg kan se... 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 



En panda-hun får 1 eller 2 unger. Den kan 

kun passe en unge. Hvis den har fået to  

unger, dør den ene unge. Det er en hun, der 

passer sin unge. Den er alene om at passe sin 

unge. En unge er meget lille, når den bliver 

født. Den åbner først sine øjne, når den er 

3 uger.  



 Ja Nej 

En panda får op til fire unger   

En panda får kun en unge   

En panda kan få to unger   

En panda kan kun passe en unge   

En panda-unge er stor   

En panda-unge er lille   



En panda er sort og hvid. Den har en tyk 

pels og brede, flade poter. Den kan ikke 

brøle, som en bjørn. En panda kan skrige. 

Det lyder som en lille gris. En panda er 150 

centimeter. En voksen panda kan veje mellem 

100 og 150 kilo. En han er større og vejer 

mere end en hun.  



Skriv 

En panda er _______ og ________. 

Den har en ___________pels og brede, 

________________ poter. Den kan 

ikke ______________, som en bjørn. 

En panda kan _________________.  





Tegn en panda. Tegn efter. 


