Læs teksten om katte og løs opgaverne på opgavearket.

Læs om katte

Rovdyr
Katte er rovdyr, og er i familie med andre store rovdyr som tigre, løver og pumaer. Rovdyr
hedder på latin "carnivora". Ordet kan deles op i "carni", der betyder "kød" og "vora", der
betyder "æder". På samme måde kan planteædere oversættes til "herbivor". Mon du kan
gætte, hvad der betyder hvad?
At være et rovdyr betyder, at dyret jager sit bytte. Det gør katten også. Du kender sikkert eller har hørt om - katte, der jager om natten og kommer hjem med mus, fugle og rotter.
Katte ser bedst om natten
Det er lidt af en myte, at katte ser bedst om natten. I virkeligheden er de bare enormt gode
til at orientere sig om natten, da dels deres øjne er specielt indrettede til at se i mørke, og
dels har de andre veludviklede sanser, der kan hjælpe dem til at orientere sig. For eksempel
kan katten føle vibrationer og bevægelse med sine følsomme knurhår, men den har også en
god hørelse, der kan bestemme retningen til et bytte.
Kattens pupiller kan trække sig sammen til at blive helt små, og udvide sig til at blive enormt
store. Det er med til at hjælpe den med, hvor meget lys der trænger ind i øjnene.
Katte sover det meste af livet
Katte sover 12-16 timer i døgnet, og nogle gange endda helt op til 18 timer. Det er ikke
fordi, at de er dovne. Vilde katte sover mest, fordi de skal spare på energien, så de er helt
klar til, når jagten går ind på et bytte. Tamme katte har typisk
ikke samme behov for at jage, og derfor sover de ikke så
meget.
Katte spinder, når de er glade
Du har sikkert hørt en kat spinde. Det er en dyb rumlen,
som normalt betyder, at katten nyder livet. Den gør det især,
hvis du nusser den - og den ellers er i det humør.
Men katte spinder også, når de er nervøse eller stressede.
Det skyldes muligvis, at det giver en ro for katten at
spinde.
Selvom en kat er i familie med en løve, så kan den ikke
brøle. På samme måde kan en løve heller ikke spinde
ligesom en kat.
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Opgaver til
"Læs om katte" 1

Hvilken slags dyr er katte?
Hvad kendetegner et rovdyr? Skriv blandet andet, hvad det spiser og laver.

Hvorfor spinder en kat?

Hvordan nder en kat rundt i mørket?

Hvorfor sover en kat så meget?
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Opgaver til
"Læs om katte" 2

Find og skriv alle navneord fra afsnittet "Rovdyr" i teksten.

Bøj ordene "kat" og "rovdyr" i skemaet.
Ubestemt ental

Bestemt ental

Ubestemt ertal

Bestemt ertal

singularis

singularis

pluraris

pluraris

En kat
Et rovdyr
Findes nedenstående delsætninger i teksten?
"Katte spiser rotter ..."
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

"Vilde katte sover mest ..."
Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

"Men katte spinder også ..."

"De este katte sover ..."

"Du har sikkert hørt ..."

"Det er lidt af en myte ..."

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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