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digtea



Ordliste

arter, s. 4  
 kun dyr af samme art kan få 

unger sammen, som selv kan få 
unger.

byttet, s. 8  
 dyr fanget ved jagt.

fjende, s. 9 
 et andet dyr, der gerne vil 

dræbe én. 

fugl, s. 2
 fugle er dyr der er dækket af 

fjer, har vinger og lægger æg.

føde, s. 8 
 et andet ord for mad.

gylpe, s. 6
 når mad der har været nede 

i maven kommer op og ud 
gennem munden igen.

jordkloden, s. 4 
 den planet som vi lever på.

krill, s. 8
 små krebsdyr i vandet.

kyst, s. 12 
 det sidste stykke land inden 

havet begynder.

luffer, s. 2
 bruges til at svømme med og 

ses også hos sæler og  
havskildpadder.

Nordpolen, s. 14
 er jordens nordligste punkt og 

kaldes også for arktis. 

parre sig, s. 13
 at lave unger.

rovdyr, s. 8 
 jager og æder andre dyr.

sydpolen, s. 10
 hedder også antarktis. Det er 

det koldeste sted på jorden.

tropiske øer, s. 4
 øer hvor det er varmt og det 

aldrig bliver vinter

truet art, s. 14
 når en art er i fare for at fors-

vinde helt.

udruger, s. 11
 holde ægget varmt til ungen 

kommer ud.
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En fugl med luffer
Pingvinen er en fugl. Andre fugle  
kan flyve, men ikke pingvinen. 

Den bruger sine vinger til at svømme 
med. De kaldes luffer.
 

fugl = dyr der er dækket af fjer,  
har vinger og lægger æg.
luffer = ses også hos sæler  
og havskildpadder.
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Pingvinen passer fint til vand.  
Den har et lille hoved. Dens fjer-dragt  
er tæt og glat, og dens fødder har svømme-hud.
Det gør den god til at svømme.

Se pingvinen 
bevæge sig.

Pingvinen har korte ben 
og må vralte som en and, 
når den går. Hvis det skal 
gå stærkt, lægger den 
sig på sin tykke mave og 
glider hen over isen. 


