
Sjove  
opgaver 
til dig

Mød fire fantastiske polardyr, 
der lever i sneen hele året,  

og løs sjove opgaver i 
vores vinterunivers. 

Vidunderlig 
vinterferie

__



 

Kejserpingvinen

Isbjørnen

Den tykke kejserpingvin er 
verdens største pingvin. Den 

lever i op til minus 75 grader på 
Antarktis, men den tætte fjer

dragt gør, at den slet ikke fryser. 

Kejserpingvinen lever næsten kun i havet, og 
heldigvis er den også en mesterlig svømmer. Den 
kan nemlig svømme helt op til 1.000  kilometer 
på en svømmetur og dykke 600  meter ned. Den 
kommer kun op på land om sommeren, når den 
yngler. Her danner den en stor koloni sammen 

med andre kejserpingviner. 

Den snehvide isbjørn er  
verdens største landrovdyr. 

Den har  poter så brede som en 
skole taske, og når den står på 

bag benene, er den 3 meter høj! 

Isbjørnen lever i polarområder som Alaska, 
Grønland og det nordligste Norge. Dens livret 
er sæler, som den fanger, når sælerne skal op 

og trække vejret i hullerne i isen. Den svømmer 
 rigtigt godt med sine 30 centimeter store poter, 

og så fryser den ikke i det iskolde landskab, 
fordi den har et tykt fedtlag og en vandtæt pels. 

Hunnerne bygger selv små snehuler, hvor de 
føder deres unger. 

Fantastiske polardyr

VIDSTE DU, AT ... hannen ruger på ægget helt alene? Først når ungen kommer 
ud af sin skal, vender hunnen tilbage og overtager pasningen.

Isbjørn

Videnskabeligt navn: 
Ursus maritimus

Længde: 2-3 m 

Vægt: 300-800 kg 

Unger:
1-4 unger pr. kuld 

Mad: Altædende

Fakta om

Kejserpingvin

Videnskabeligt navn: 
Aptenodytes forsteri

Højde: 1,2 m 

Vægt: 25-40 kg 

Unger: 
Hunnen ligger 1 æg pr. år

Mad: Fisk, krebsdyr og 
blæksprutter

Fakta om

VIDSTE DU, AT ... 
Isbjørnen kan løbe 55 kilometer i timen? Det er lidt 
hurtigere, end bilerne må køre i byerne herhjemme!



 

Hvalrossen

Rensdyret

Hvalrossen er nem at kende 
med sine lange, seje stød

tænder. Den er tung og 
 klodset på land, men under 

vand svømmer den let og 
 lynhurtigt. 

Hvalrossen er faktisk en slags sæl – og den 
 allerstørste af dem. Det er også et af de 

 farligste dyr i Arktis. Og mest sultne, måske. 
Den elsker alt godt fra havet som rejer og 

 søpølser. På en enkelt svømmetur  kan den 
spise mere end 6.000 muslinger!

Rensdyret er et flokdyr, der 
lever i det nordlige Canada 
og Alaska. Når det bliver 

vinter, tager de på vandre
tur fra nord mod syd og 

ender med at gå mere end 
2.500 km hver vej!

Rensdyret er mest kendt for at være 
julemandens følgesvend. De er altid 
 sammen i en stor flok, og deres pels 

 skifter farve i løbet af året. Rensdyr er 
den eneste hjorte art, hvor hunnerne også 
har et stort gevir. Som noget smart kan 
de  sprede tæerne, så de  fungerer som 

snesko, og så svømmer de også ret godt.

Fantastiske polardyr
Hvalros

Videnskabeligt navn: 
Odobenus rosmarus

Længde: 3,6 m  

Vægt: Op til 1.200 kg 

Unger:
1 unge på op til 75 kg 

Mad: Altædende

Fakta om

Rensdyr

Videnskabeligt navn: 
Rangifer tarandus

Højde: Op til 1,40 m 

Vægt: 80-150 kg 

Unger:
1 kalv på 4 kg 

Mad:  Rensdyrlav, græs, 
urter og små løvtræer

Fakta om

VIDSTE DU, AT ... 
når en hvalros vil tiltrække en hun, synger 
han for hende med sine luftlommer i halsen?

VIDSTE DU, AT ... 
Rensdyr har en naturlig redningsvest på? 
Deres yderste lag hår er nemlig fyldt med luft, 
så de holder sig flydende, når de svømmer.



Find vej i labyrinten

Hjælp isbjørnen med at f nde tilbage til sin isf age



Hjælp isbjørnen med at f nde tilbage til sin isf age

Kan du fnde 5 fejl?



Regn stykkerne, og hop fra 1-10
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Giv polardyrene farver

1+3

9-2

8-2



Kan du regne den ud?



Sæt streg til den rigtige skygge



Hvor mange kan du tælle af hver?



Hjælp kejserpingvinen med at fnde vej

START

SLUT



SHOPPING I HILLERØD__

__
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