Læs teksten om kaniner og løs opgaverne på opgavearket.

Læs om kaniner

Planteæder
Kaniner er planteædere, og er i familie med harer. Planteædere hedder på latin "herbivores".
Ordet kan deles op i "herbi", der betyder "plante" og "vores", der betyder "ædere". På
samme måde kan kødædere oversættes til "carnivora". Mon du kan gætte, hvad der betyder
hvad?
At være en planteæder betyder, at dyret ikke jager, men nder sin føde blandt den vilde
bevoksning.
Kaninens tænder
Kaninen har store fortænder, som vokser hele kaninens levetid. Det er praktisk, fordi den
bruger tænderne til mange forskellige slags planter - også meget hårde af slagsen, som for
eksempel gulerødder. Tænderne er også årsag til, at kaninen er i familie med gnavere, som
for eksempel marsvin, hamstere, rotter og mus.
Kaninens sprog
Når du ser en kanin hoppe og vride sig på samme tid, betyder det, at den er glad og legesyg.
Kaniner siger ikke så meget, men viser sine hensigter ved kroppens bevægelser, ørernes
retning og halens stilling.
Mange unger
En kanin føder 4-8 unger pr. kuld, og de kan føde ere gange om året. Selvom kaniner er
vegetarer, så spiser de den moderkage, som kaninungerne har ligget i. Nyfødte kaninunger er
helt uden pels og fødes med lukkede øjne. De bliver puttet
i en rede af græs eller hø, indtil de kan klare sig selv.
Kaninmoderen holder sig normalt væk fra reden
for ikke at tiltrække opmærksomhed fra rovdyr.
Flokdyr
Kaniner er meget sociale, og lever i ok med
andre kaniner. Hvis du selv vil holde tamme
kaniner, er det derfor en god idé at have
ere samlet i samme bur, så de kan holde
hinanden med selskab.
Du kan træne en tamkanin til at udføre
mange forskellige kunster, fordi de er nogle
meget intelligente dyr.
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Dette ark må kopieres i henhold til gældende CopyDan-aftale

Læs først teksten om kaniner og løs derefter opgaverne på
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Hvilken slags dyr er kaniner?
Hvad kendetegner en planteæder? Skriv blandet andet, hvad den spiser og kan kendes på.

Hvordan taler en kanin?

Fortæl om kaninens fødsel med dine egne ord.

Hvad skal du være opmærksom på, hvis du vil holde tamme kaniner?
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Find og skriv alle navneord fra afsnittet "Planteæder" i teksten.

Bøj ordene "kanin" og "tand" i skemaet.
Ubestemt ental

Bestemt ental

Ubestemt ertal

Bestemt ertal

singularis

singularis

pluraris

pluraris

En kanin
En tand
Findes nedenstående delsætninger i teksten?
"Når du ser en kanin hoppe ..."
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

"Vilde kaniner bor i huler ..."
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

"Hvis du vil eje en kanin ..."

"Kaniner er meget sociale ..."

"Du kan træne en tamkanin ..."

"Kaniner hører godt ..."

Find og skriv alle udsagnsord i navnemåde (innitiv) i teksten.

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