Læs teksten om hunde og løs opgaverne på opgavearket.

Læs om hunde

Menneskets bedste ven
Hunden er et rovdyr og betegnes som menneskets bedste ven - og det er ikke helt uden
grund! Videnskaben foreslår, at hunde allerede i stenalderen for mere end 10.000 år siden
begyndte at bo sammen med mennesker. Hundene levede af affald fra mennesker og på den
måde begyndte et nært sammenhold mellem mennesker og hunde.
Opdræt
Selvom hunde nok er blevet opdrættet tilfældigt i mange tusinde år, begyndte man mere
systematisk på opdræt i 1800-tallet, hvor de første kennelklubber blev dannet. Ved opdræt
kunne man forne de egenskaber, som var attraktive ved bestemte hunderacer, og den
første ofcielle hundeudstilling blev afholdt i Storbritannien i 1859.
Mange forskellige racer
Der ndes langt over 400 hunderacer, og nogle af de mest populære er labrador,
schæferhund og golden retriever, der alle er ret store hunde. Der ndes også mange mindre
hunderacer, som puddel, gravhund og chihuahua. I Danmark anslås det, at der er cirka
850.000 hunde, men tallet er usikkert.
Hunde skal registreres
I Danmark er der en lov, der siger, at alle hunde skal registreres. Der registreres omkring
60.000 nye hunde om året (og en del ere i 2020 og 2021), men der er også en del, der
glemmer at slette registreringen, når hunden går bort.
Hundens lugtesans
En af de mest kendte egenskaber ved en hund er den meget veludviklede lugtesans. Det
siges, at den lugter mere end 2 millioner gange bedre, end et menneske gør. Det betyder, at
hunden ikke alene kan lugte langt svagere dufte end mennesker, men
også at den kan lugte mange ere nuancer af dufte. På den
måde kan hunden også bruges som sporhund af politiet.
Den kan lugte sig frem til et spor af dufte, som typisk
kommer fra en mistænkt eller fra spor af ulovlige stoffer.
I naturen har hunden brugt denne evne til at nde byttedyr.

opdræt: at pleje, avle og behandle dyr, indtil de er klar til salg.
systematisk: når noget følger et bevidst system.
egenskab: særlige evner og udtryk, for eksempel pelsfarve og størrelse.
anslå: et godt gæt.
registrere: at skrive noget ned i et systematisk register.
nuance: små forskelle.
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opgavearket. Du skal bruge oplysningerne fra teksten for at
løse opgaverne.

Opgaver til
"Læs om hunde" 1

Hvilken slags dyr er hunde?
Hvorfor tror du, at hunde skal registreres? Bliver alle hunde registreret?

Hvorfor opdrætter man hunde?

Skriv de hunderacer, du kender selv.

Fortæl om hundens lugtesans med dine egne ord.
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opgavearket. Du skal bruge oplysningerne fra teksten for at
løse opgaverne.

Opgaver til
"Læs om hunde" 2

Find og skriv alle navneord fra afsnittet "Menneskets bedste ven" i teksten.

Bøj ordene "hund" og "race" i skemaet.
Ubestemt ental

Bestemt ental

Ubestemt ertal

Bestemt ertal

singularis

singularis

pluraris

pluraris

En hund
En race
Findes nedenstående delsætninger i teksten?
"Hunde spiser kød ..."
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

"Der registreres omkring ..."
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

"På den måde kan hunden ..."

"Hunden er et okdyr ..."

"Hvis du har en hund ..."

"Der ndes langt over ..."

Find og skriv alle udsagnsord i datid (imperfektum) i teksten.

Find og skriv den længste sætning (den sætning med est ord) i teksten.
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