


Har du hørt om Mælke-vejen? 

Mælke-vejen er en ga-lak-se. 

I en ga-lak-se er der mange stjer-ner. 

Der er 200 mil-li-ar-der stjer-ner i Mælke-vejen. 

Solen er en stjer-ne. 

Solen er en stjer-ne i Mælke-vejen. 

Alle stjer-ner og pla-ne-ter i ga-lak-sen kred-ser 

rundt om solen.  

 



Skriv dit svar 

 

Mælke-vejen er en ______________________ 

 

Der er _________ mil-li-ar-der ____________ 

i Mælke-vejen. 

 

Solen er en ____________________________ 

 

Alle ________________ og stjer-ner i galaksen 

kredser rundt om Solen 



Solen er en stjer-ne som mange andre i Universet. 

En stjer-ne er en kug-le af gas. 

Solen er en kug-le af gas. Solen er en kæmpe-stor  

kug-le af gas.  

Nogle stjer-ner er røde, andre er blå, men de fleste er hvid-

gule, som Solen. 

Man kan se på far-ven, om stjer-nen er varm eller kold. En 

rød stjer-ne er koldest. 

En blå stjerne er varmest. 

En hvid-gul stjerne er midt imellem. 

En hvid-gul stjerne er cir-ka 6000 grader varm. 



Skriv svar 

 

Solen er en kugle af _______________ 

 

En stjerne kan være __________ eller __________  

eller ____________________. 

 

En rød stjerne er ___________________________ 

 

En hvid-gul stjerne er ________________________ 

 

En blå stjerne er ____________________________ 



 

 



 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 



Her kan du se Mer-kur. 

Mer-kur er en pla-net. 

På Merkur er det meget varmt om dagen. Det kan blive 

op til 450 grader varmt om dagen. 

På Merkur er det koldt om natten. Det kan blive ned til 

minus 170 grader om natten. Det er meget meget koldt. 

Merkur er den mind-ste planet i sol-sy-stem-et. 

Den er en lille smule stør-re end vores måne.  

Merkur har en ker-ne af jern. Der er jern inde midt i 

Merkur. Det er en tung planet. 



Skriv svar. 

 

Den pla-net hedder _________________________ 

 

Den er meget ____________________ om dagen. 

 

Den er meget ____________________ om natten. 

 

Merkur er den __________________ planet. 

 

Merkur har en kerne af ____________________. 

 

Derfor er det en _________________ planet. 



Her kan du se Ve-nus. 

Venus er en varm planet. Det kan blive 450 grader 

varmt på Venus. Der er gif-tige dam-pe på Venus.  

Venus er lige så stor som Jorden.  

Man mener ikke, noget kan gro på Venus. 

Man mener ikke, noget kan leve på Venus. 

Det er alt for varmt. 

Man har sendt en rum-sonde op på Venus, som kunne 

sende et foto til-bage til Jorden. Den rum-sonde brød 

sam-men efter få timer. Der er meget få fotos fra  

Venus.  



Skriv svar. 

 

Den pla-net hedder _________________________ 

 

Det kan blive ______________ grader varmt. 

 

Man mener ikke, noget kan ___________ på Venus. 

 

Man har sendt en ______________ til Venus, men 

den brød sammen efter kort tid. 

 

Man har ganske få _______________ fra Venus. 



Her kan du se Jor-den. 

Man mener, Jor-den er den e-ne-ste planet i 

Sol-systemet, hvor der er liv. 

Her er have. Her er skove. Her er ikke for varmt. Her 

er ikke for koldt.  

Jorden ligger ikke for langt fra Solen. Derfor er den 

ikke kold til at bo på. 

Jorden ligger ikke for tæt på Solen. Derfor er den ikke 

for varm til at bo på. 

Det tager 365,25 dage for Jorden at dreje en gang 

rundt om solen. 



Skriv svar. 

 

Den pla-net hedder _________________________ 

 

Man mener _________________ er den eneste  

 

planet i Sol-systemet, hvor der er _______________. 

 

Jorden tager ______________ dage om at  

 

_________________ rundt om sig selv. 



___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________



Her er en rød planet. 

Den planet hedder Mars. Der er bjer-ge på Mars. 

Der er slet-ter på Mars.  

Den er rød, fordi der er rødt støv på Mars. Mars 

er dæk-ket af rødt støv. Mars er en stor ør-ken. 

Hele Mars er en ør-ken. 

Man mener, at der engang har været flydende 

vand på Mars. Måske har der været liv på Mars  

en-gang. Det ved man ikke med sik-ker-hed.  



Skriv svar. 

 

Den pla-net hedder _________________________ 

 

Der er _____________________ på Mars. 

Der er _____________________ på Mars. 

 

Den er rød, fordi der er rødt _________________. 

Mars er en stor ___________________________. 

 

Man mener, der engang har været flydende ________. 





Du kan se pla-ne-ten Ju-pi-ter. 

Jupiter er den stør-ste pla-net i sol-systemet. 

Det er en kæmpe-planet. Man kan ikke lande på Jupiter. 

Jupiter er en kugle af gas. I midten af Jupiter er en  

lille kerne af klippe. Når man kig-ger på Jupiter med en 

stærk kik-kert, kan man se en stor rød plet. Det er en 

storm. Det er en kæmpe-storm. Den storm har varet i 

350 år. De flotte stri-ber på Jupiter er sky-er. Det er 

sky-er af gas. Det er for-skel-lige slags gas. Derfor har 

stri-ber-ne for-skel-lige far-ver. 



Skriv svar 

Du kan se ________________________________ 

 

Jupiter er en kugle af __________. I midten har den 

en kerne af ____________________. 

 

De flot-te striber er ______________. 

 

Man kan ikke _________________ på Jupiter.  



 



Her er pla-ne-ten Sa-turn. 

Saturn har en flot ring. Det er fak-tisk mange små 

ringe. Den ring be-står af små styk-ker is og små  

styk-ker af sten. 

Saturn er en planet af gas. Lige som Jupiter. 

Saturn har mere end 60 måner. Jorden har kun en 

måne. Saturns måner er både store og små.  

Den største af Saturns måner hedder Ti-tan. 

Titan er den anden-stør-ste måne i hele solsystemet.  

Den måne er større end pla-ne-ten Merkur.  

 

 



Skriv svar 

Du kan se ________________________________ 

 

Saturn har en flot _________________________ 

 

Det er stykker af ______ og stykker af __________ 

 

Saturns største måne hedder __________________ 

 

Den måne er lige så stor som planeten ____________ 

 



 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 



Her er pla-ne-ten U-ra-nus. 

Uranus er en kugle af gas og is. 

Uranus be-står af en stor del is. 

Uranus har ringe. Uranus har ringe som Saturn. 

Men Uranus ringe er små og mørke. Der er ti små 

ringe. De ti ringe kan man næs-ten ikke se.  

Uranus har mange små måner.  

De måner er alle dækket af is. 



Skriv svar 

Du kan se planeten _________________________. 

 

Uranus består af ___________ og ____________. 

 

Uranus har _________________ som Saturn. 

 

Uranus har ___________ små ringe. 

 

De ringe kan man næsten ikke ___________. 



Dette er Nep-tun. 

Neptun be-står af is og gas. 

Der er mange or-ka-ner på Nep-tun. 

Der er kraf-ti-ge or-ka-ner på Nep-tun.  

De or-ka-ner kan vare i ti år. 

Nep-tun har en stor måne. Den måne hedder  

Tri-ton. Neptun har mange små måner. Neptun 

har også nogle meget små ringe. 



Skriv svar 

Du kan se planeten _________________________. 

 

Der er mange _________________ på Nep-tun. 

 

De ___________________ kan vare op til ____ år. 

 

Nep-tun har en stor _______________, som hedder  

 

________________. 



 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 


