


Her kan du se en panda. 

En panda er et patte-dyr. 

En panda er en bjørn. 

En panda er et rov-dyr. 

Kun i Kina bor der panda-er. 

Der er ikke så mange panda-er i ver-den. 

Der er kun om-kring 2000 dyr i alt i hele 

verden. 



Kan du huske? 

 

En panda er et _____________________-dyr 

 

En panda er en __________________________ 

 

Kun i _________________ bor der panda-er. 

 

Der er ikke mange panda-er 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 bam-bus. 

Den kan dog også finde på at spise frugt, æg, 

lar-ver, in-sek-ter og små dyr. 

Hvis en panda ikke kan få bam-bus, vil den  

sul-te.  



Kan du huske? 

 

En panda æder  ________ timer om dagen. 

 

En panda spiser ikke meget _______________. 

 

En panda æder mest ____________________. 

 

Hvis den ikke kan få ____________________, 

 

vil den være __________________________. 



___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________



En panda lever mest alene. 

Om af-te-nen og om nat-ten søger den føde. 

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

En panda laver mærker på træerne. 

Den laver mærker med sine kløer.  

Den gør det i det område, hvor den bor. 

Så kan andre pandaer se, at her kan de ikke 

bo. Her er der op-ta-get. 



Kan du huske? 

 

En panda vil jage om __________________. 

 

En panda vil sove om __________________. 

 

En panda laver mærker på ___________. 

 

Den laver mærker med sine __________. 



___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________



En panda-hun får 1-2 unger. 

Den kan kun pas-se en unge. Hvis den har fået 

to unger, dør den ene unge.  

Det er en hun, der pas-ser den unge. 

Den er alene om at pas-se den unge. 

En unge er meget lille, når den bliver født. 

Den åbner først sine øj-ne, når den er 3 uger. 



Kan du huske? 

 

En panda føder _______________ unger. 

 

En panda kan kun passe ____________ unge. 

 

Hvis en panda får to unger, _________ den ene. 

 

En panda-unge kan se, når den er _____ uger. 



 

 



En panda er sort og hvid.  

Den har en tyk pels og bre-de, fla-de  

po-ter. Den kan ikke brø-le, som en bjørn. 

En pan-da kan skri-ge. Det ly-der som en 

lille gris. En panda er 150 centimeter.  

En vok-sen panda kan veje mel-lem 100 og 

150 kilo. En han er stør-re og ve-jer mere 

end en hun. 

 



Kan du huske? 

En panda er ___________ og ___________ 

 

En panda har en _____________ pels. 

 

En pan-da brøler ikke. Den ________________. 

 

Det lyder som en lille ____________________. 

 

En panda vejer mellem ________ og ______ kilo. 





 



Man må ikke jage panda. 

Det er meget for-budt at jage panda. 

Der er så få panda-er til-bage i ver-den. 

Hvis man jager en panda, får man en meget 

hård straf.  

Der er kryb-skyt-ter, som vil jage panda.  

De gør det, selv om de ikke må. 

De vil sæl-ge et panda-skind. 

De kan tjene mange penge på det skind. 



Kan du huske? 

 

Man må ikke _______________ en panda. 

 

Det er _________________ at jage en panda. 

 

Der er ___________________, som vil jage en 

panda. 

 

De vil ____________________ det panda-skind. 

 



 



 



____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________





____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________



____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________


