


Til hele forløbet skal der bruges:Der er elevark til den:

• Pebernødder, ca. 20 per elev

• Sakse

• Limstifte eller tape

• Farveblyanter eller tusser

• Målebånd

• Stopur eller ur med sekundviser

• Udprintede elevark til alle elever

2. december 2022

5. december 2022

6. december 2022

9. december 2022

12. december 2022

13. december 2022

14. december 2022

15. december 2022

16. december 2022

19. december 2022

20. december 2022

21. december 2022

Der er undervisningmateriale til lærerne alle skoledage i december. Til eleverne er 

der materiale til nogle af dagene. 
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Begrænset antal pladser - book på:
https://jul.odensezoo.dk/undervisning/

Pris per klasse: 1.200 kr. inkl. entré til ZOO

Som noget helt nyt kan I supplere undervisningsforløbet med en sjov og lærerig 

dag i ZOO. Bemærk: Tilbuddet er kun for indskolingsklasser, der også følger 

undervisningsforløbet.

Derudover:

• Kom med bag om optagelserne til årets julekalender – vi besøger bl.a. Bodils villa.

• Besøg Darwins Hus, hvor vi skal helt tæt på skind, kranier og diverse kryb og kravl

• Fortællinger og sjove fakta om havens dyr undervejs på ruten

• Syng og dans med Zoofus og Zoofie – mød ZOOs to nisser i virkeligheden  

(kl. 10 ved spisestedet Chunga)

• Tid i haven på egen hånd – I kan blive så længe, I har lyst

Program for dagen: 
50 min. rundvisning/undervisning for klassen:

Ta’ klassen med på jule-ZOOskole



1. december 2022

I dag skal I prøve at danse Zoofus og Zoofies dans! Så bliver I friske og klar til at lave 

en hel masse sjove og spændende ting hele december måned!

Se dansen her:

https://bit.ly/ZOOdans

Nissedansen

Se dagens undervisningsvideo her:
http://bit.ly/ZOO1dec 
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2. december 2022 - side 1 af 3

Hvorfor er det vigtigt at have zoologiske haver? Det skal eleverne forsøge at svare på 

i dagens opgave ved at sætte flueben ved de udsagn, der er rigtige, og minus ved de 

udsagn, der er forkerte.

Hvilke formål har zoologiske haver?

Se dagens undervisningsvideo her:
http://bit.ly/ZOO2dec 
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Zoologiske haver samler penge ind til at 
passe på naturen.

Rigtigt.
For at komme ind i en zoologisk have skal 
man købe en billet eller et årskort. Det er 

den måde, at zoologiske haver tjener penge 
på. Nogle af pengene bliver brugt til at købe 
foder til dyrene, betale løn til dyrepasserne 
og bygge nye anlæg, som dyrene kan bo i. 

En del af pengene sender zoologiske haver 
videre til projekter rundt omkring i verden, 

der arbejder for at passe på dyr og natur. 

I Odense ZOO støtter vi f.eks. et projekt, 
der hedder Red Panda Network. Projektet 
passer blandt andet på de naturområder, 

hvor de røde pandaer bor.

Zoologiske haver forsker i dyr, så vi bedre 
kan passe på dem.

Rigtigt.
Ved at forske i de dyr, der bor i zoologiske 
haver, kan vi lære mere om dem, så vi kan 

blive bedre til at passe på dem i naturen og 
i zoologiske haver. Nogle af Odense ZOOs 
pingviner har for eksempel været med i et 
forskningsprojekt for at finde ud af, hvilke 
lyde pingviner kan høre. På den måde kan 

man lære mere om, hvordan pingviner 
bliver påvirket af øget støj fra skibstrafik. 
Det kan være, at larmen gør det sværere 
for dem at finde mad og yngle. Hvis man 

kan bevise, at støjen er et problem for 
pingvinerne, kan man lettere få gennemført 

tiltag og love, der beskytter pingvinerne.



2. december 2022 - side 2 af 3
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Zoologiske haver lærer  
børn og voksne om dyr.

Rigtigt.
Zoologiske haver lærer børn og voksne om 

dyr, når de besøger dem. Som gæst kan 
man nemlig gå rundt og høre om dyrene, 
når de bliver fodret. Derudover kan man 
læse om dyrene på alle skiltene i haven. 
Her kan man blandt andet blive klogere 

på, hvor dyrene lever, og om de er truede 
i naturen. Nogle gange kan man også røre 

ved levende dyr, skind og kranier, når 
man besøger en zoologisk have. Selvom 

zoologiske haver gerne vil lære deres 
gæster om dyr, så er det ikke så vigtigt 

for dem, at gæsterne husker alt, hvad de 
har læst eller hørt. Det er mere vigtigt for 
zoologiske haver, at gæsterne synes, det 

har været spændende eller fascinerende at 
møde dyrene. Så kan det nemlig være, at 

de har lyst til at lære mere om dyr og natur 
derhjemme og måske selv hjælpe med at 
passe på naturen. De mindste ting, som 

man gør derhjemme, kan have betydning. 
Hvis man f.eks. husker at smide sit affald 
i skraldespanden, så er man sikker på, at 
det ikke havner ude i naturen til gene for 

dyrene.

Zoologiske haver sørger for at dyr, der er 
truet og har det svært i naturen, overlever.

Rigtigt. 
Der findes desværre mange dyrearter, 

der er truede, og hvor der ikke er så 
mange tilbage af dem ude i naturen. Et 

eksempel på dette er klokkefrøer, der lever i 
Danmark. I Zoologisk Have København har 
de taget klokkefrøer ind fra naturen og fået 
dem til at få unger. Samtidigt har de sørget 
for, at der er blevet genoprettet vandhuller 
ude i naturen, hvor klokkefrøerne bor. De 
har efterfølgende sat klokkefrøerne ud i 

naturen igen og dermed hjulpet med at øge 
bestanden.

Det er ikke alle dyr, som man bare kan 
sætte ud i naturen igen. Inden man sætter 
dyrene ud, skal man være helt sikker på, 

at der er noget natur, som de kan blive sat 
ud i. Det giver f.eks. ikke mening at sætte 
dyr ud i et regnskovsområde, der er ved 
at blive fældet af mennesker. Derudover 
skal man være helt sikker på, at dyrene 

kan overleve i naturen. En løve skal f.eks. 
have lært, hvordan den selv nedlægger 

en zebra. Selvom mange truede dyr ikke 
bare kan blive sat ud i naturen igen, så 

kan zoologiske haver stadig sørge for, at 
de bliver ved med at trives og få unger. På 
den måde kan man være helt sikker på, at 
dyrene i hvert fald overlever i zoologiske 
haver, selvom de har det svært i naturen.



2. december 2022 - side 3 af 3
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Zoologiske haver har tigere, så man kan 
nusse dem på maven.

Forkert.
Zoologiske haver vil gerne vise dyrene på 

en så naturlig måde som muligt, og det 
er ikke naturligt at nusse dyr, der ikke er 
kæledyr. Zoologiske haver holder derfor 
ikke tigere for, at de kan blive nusset på 
maven. En tiger er også et virkelig farligt 
dyr, så det vil hurtigt kunne ende meget 
galt, hvis man forsøger at nærme sig én.

Zoologiske haver viser dyr frem, som man 
gerne må skyde i naturen.

Forkert.
Mange af de dyr, som bor i zoologiske 

haver, er truede dyrearter, så det er ikke 
nogen, der må skydes i naturen. Begynder 

man at skyde dem, vil der blive endnu 
færre, og i værste tilfælde kan de forsvinde 
helt. Der er f.eks. kun omkring 600 sibiriske 
tigere tilbage ude i naturen. En af grundene 

til, at der er så få tilbage, er, at krybskytter 
har jagtet tigerne for, at få fat i deres pels.

Zoologiske haver opbevarer dyr, så vi ikke 
behøver at have noget natur.

Forkert.
Zoologiske haver vil rigtig gerne have, at vi 
har masser af natur ude i verden. Det er jo 
dér, at størstedelen af dyrene bor, og dem 
vil vi gerne passe på. Odense ZOO støtter 
f.eks. forskellige projekter, der sørger for 
at passe på naturen, hvor dyrene lever. 

Et af projekterne passer blandt andet på 
naturen på øen Aldabra, hvor der bor 

kæmpeskildpadder.  

Zoologiske haver får mennesker til at 
synes, at dyr er spændende.

Rigtigt.
Zoologiske haver fortæller om dyr på en hel 
masse forskellige måder, så gæsterne synes, 

at dyrene er spændende. Når gæsterne 
synes, at dyrene er spændende, så vil de 

forhåbentlig også gøre mere for at passe på 
dem ude i naturen.



5. december 2022 - side 1 af 2

Hvilket dyr siger hvad?

Dyr har hver deres sprog, som de kommunikerer med. I dagens opgave skal 

eleverne forbinde dyrene med lydene og derved hjælpe Zoofus med at finde ud 

af, hvilke dyr der siger hvad. 

Lyd 1 - Giraf
Det er meget sjældent, at man hører giraffer 

sige noget. Førhen troede flere, at det var, 
fordi de ikke havde noget stemmebånd. 
Det har man dog fundet ud af, at de har. 
Efterfølgende har man troet, at giraffer 

snakker med lyde, der er så dybe, at vi ikke 
kan høre dem med vores ører. Det har man 

dog ikke kunne bevise. Til gengæld har 
man fundet ud af, at de af og til snakker 

med dybe brummelyde. Det fandt forskere 
ud af i år 2015, efter de havde undersøgt 

giraffer fra tre forskellige zoologiske haver 
i otte år og optaget 947 timers lyd fra dem. 

Brummelydene lavede girafferne om 
natten, så dyrepasserne i de tre zoologiske 

haver havde aldrig hørt dem før, de blev 
afspillet for dem. 

Lyd 2 - Tiger
Tigere har et frygtindgydende brøl. 

Nogen synes faktisk, at deres brøl er mere 
kraftfulde end løvers. Det var i hvert fald 

tilfældet, da Disney lavede filmen Løvernes 
Konge i 1994. Her valgte man i flere af 

scenerne at bruge lyde fra tigere i stedet 
for løver. Derudover brugte de også en 

mand, der hed Frank, som var vildt god til 
at lyde som en løve ved at brøle ned i en 

skraldespand ... Hvis I har tid, så kan I selv 
se hans talent på YouTube i videoen: 

The Lion King - Lion Roar, Voice-Over 
Session 

Se dagens undervisningsvideo her:
http://bit.ly/ZOO5dec 

Lyt til dyrenes lyde her:
https://bit.ly/dyrelyde
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3 - Søløve
Søløver snakker med hinanden ved at 
brøle. Alle søløver har deres helt eget 

brøl. Det er en fordel, at hver søløve har 
deres eget unikke brøl, når de skal finde 

hinanden på en kyst, hvor der ligger 
flere hundrede søløver sammen. Når en 

søløveunge kommer til verden, starter dens 
mor også med at brøle til den i mindst 20 
minutter, så den lærer hendes stemme at 

kende. 

5. december 2022 - side 2 af 2
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Lyd 6  - Trompeternæsehornsfugl
Trompeternæsehornsfugle laver meget 

specielle lyde. De kan lave lyde, der minder 
om lyden fra en trompet. Dog synes mange, 

at deres kald lyder som et grædende 
barn, der vræler: “Vaaaaaa vaa vaa”. Deres 

enorme hule næb menes at være med til at 
forstærke deres kald.

Lyd 5  - Dødningehovedabe
Dødningehovedaber går og småsnakker 

med hinanden det meste af tiden. De 
bruger meget høje lyde, som kan lyde 

skingre i vores øre. Nogle af de lyde, som 
de bruger, er rent faktisk så høje, at vi 

mennesker ikke kan høre lydene med vores 
ører. Dødningehovedaberne bruger de 

meget høje lyde til at lokke insekter frem fra 
jorden med.

Lyd 4 - Hyacintara
Hyacintaraernes høje, gennemtrængende 
skrig er en fordel, når de skal snakke med 

hinanden, mens de flyver rundt i den tætte 
regnskov. Med de høje lyde kan de nemlig 
lettere høre hinanden. Udover at hyacint-
araer kan tale ”papegøjesprog”, er de også 

rigtig gode til at efterligne andre lyde.  
Faktisk er de i stand til at lære mange 

forskellige ord. Det er dog ikke den 
papegøjeart, der har lært flest ord. Den 
papegøje i verden, der har det største 

ordforråd, er en grå jaco ved navn 
N’kisi. Han skulle have lært 950 ord! 

Til sammenligning har mange voksne 
danskere et ordforråd på 50.000-70.000 ord, 
mens et barn i første klasse har et ordforråd 

på 5.000-10.000 ord.



Den grønne anakonda er den største slangeart, der findes. Den kan blive helt op til 

ni meter lang og veje 250 kg. Det kan dog godt være lidt svært at forestille sig, hvor 

langt ni meter egentlig er, så det skal eleverne finde ud af i dag.

Dagens opgave til eleverne er at bygge en anakondaslange af musetrapper,  

der er ni meter lang!

Materialer: 

• Papir (dagens elevark er markeret, så der kan klippes strimler til musetrapper)

• Tape

• Målebånd

• Papir-anakonda hoved (klippes fra lærerarket)

6. december 2022

En slange lang mussetrappe

Se dagens undervisningsvideo her:
http://bit.ly/ZOO6dec
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• Alle eleverne sidder på deres pladser med lukkede øjne.

• Nissen (læreren) står oppe ved tavlen og begynder at snakke og gå rundt. 

Nissen tramper ekstra hårdt i jorden nogle steder samt laver stemmevariationer 

undervejs. På den måde kan man udfordre eleverne mest muligt.

• Efter nissen har gået rundt i et stykke tid, hvisker den: ”Hvor står nissen nu?”

• Med lukkede øjne skal eleverne nu pege på, hvor de tror, at nissen står.

• Efterfølgende åbner eleverne øjnene og vurderer, hvor tæt de var på at pege 

rigtigt.

• Lav gerne et par runder af denne leg og slut af med at tale om, hvilke sanser de 

bruger, når de ikke kan se nissen.

7. december 2022 - side 1 af 3

Når nisser gør sig usynlige, vil en kongepyton kunne lugte sig frem til dem med sin 

tunge eller spore dem ved hjælp af sit varmesyn, der sidder over munden. Når den 

ikke kan bruge sin synssans, må den nemlig benytte nogle andre sanser i stedet. 

Men hvad med mennesker? Hvis vi ikke kan bruge vores øjne, hvilke sanser bruger 

vi så i stedet i forskellige situationer?

Dagens opgave er at lege en eller flere af følgende sanselege i klassen og samtidig 

snakke lidt om sanser. Der er forslag til tre forskellige lege.

1. leg: Hvor står nissen?

Hvor er jeres lærer?

Sådan leges legen:

Se dagens undervisningsvideo her:
http://bit.ly/ZOO7dec 

11



7. december 2022 - side 2 af 3

• Alle elever står i rundkreds med en armslængde imellem sig.

• Sammen aftales en elev, der ”er den” og som skal være nisse. Denne elev stiller 

sig i midten af rundkredsen.

• Alle elever i rundkredsen skal nu holde hinanden i hånden, lukke øjnene og 

være helt stille.

• Det gælder nu om for nissen at slippe ud af rundkredsen uden at blive opdaget.

• Hvis nissen slipper ubemærket ud, skal man prøve igen.

• Hvis nissen bliver fanget, er det den elev, som fangede nissen, der skal være i 

midten.

• Slut legen af med at tale om, hvilke sanser eleverne bruger, når de er en del af 

rundkredsen.

2. leg: Nisse på flugt

Materialer: 

Sådan leges legen:

• Eventuelt bind til at binde for øjnene. Legen kan dog også bare laves med 

lukkede øjne.

12



• Halvdelen af eleverne danner en stor rundkreds, der fungerer som skorsten.

• Den anden halvdel af eleverne står inde i rundkredsen og tager den ene af deres 

sko af. Skoen lægger de efterfølgende i en bunke midt i ”skorstenen.”

• Eleverne inde i skorstenen skal nu lukke øjnene, mens en elev fra rundkredsen 

blander skoene rundt. Skoene kan eventuelt lægges lidt rundt omkring i 

skorstenen.

• Når skoene er blandet, skal eleverne inde i skorstenen kravle rundt og forsøge at 

mærke sig frem til deres egen sko. 

• Når alle elever har fundet en sko, som de tror er deres, må de åbne øjnene og se, 

om de har fået fat i den rigtige.

• Bagefter bytter man om, så dem, der har været skorsten i rundkredsen, kommer 

ind i midten.

• Slut legen af med at tale om, hvilke sanser eleverne har brugt til at finde deres 

sko. Det kan være at lugtesansen også har været i spil her …

Sådan leges legen:

3. leg: Åh nej, julegaverne er blevet tabt i skorstenen!

7. december 2022 - side 3 af 3
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8. december 2022

Svinehaleaber har virkelig store kindposer, så de kan tage en masse mad ind i 

munden og gemme til senere. I Odense ZOO har vi testet, hvor mange vindruer 

vores førerhan kan have i munden på én gang uden at tygge dem. Det var hele 52 

vindruer! Men hvor meget plads er der egentlig i kinderne hos mennesker?

Dagens opgave er at undersøge, om eleverne kan have lige så mange pebernødder 

i munden, som vores svinehaleabehan kan have vindruer. Man må selvfølgelig ikke 

tygge nogen undervejs.

Munden fuld af pebernødder

Se dagens undervisningsvideo her:
http://bit.ly/ZOO8dec 

Materialer: 

• Pebernødder, ca. 20 per elev
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Spørgsmål 1
Giraffen er verdens højeste dyr, der lever 
på land. Den højeste nulevende giraf bor 
i en zoologisk have i Australien og er 5,7 

meter høj. Det er dog ikke den højeste giraf, 
der nogensinde er målt. I 1959 kom der en 
5,8 meter høj giraf til en engelsk zoologisk 

have. 

Spørgsmål 5
Når giraffer er så høje, som de er, vejer de 

naturligvis også en del - Fra 750 – 1.500 kg. 
Bare halsen og hovedet vejer til sammen 

omkring 270 kg. Hangirafferne er typisk én 
meter højere end hungirafferne og vejer 

derfor også mest.

Spørgsmål 3
Girafunger vokser ca. 2 cm om dagen 

den første uge, de lever. På deres et-års 
fødselsdag har de fleste girafunger allerede 

nået at vokse 180 cm. De fordobler altså 
deres højde på bare ét år.

Spørgsmål 2
En girafunge ligger inde i sin mors mave 
i 15 måneder, inden den bliver født. Til 

sammenligning ligger et menneske kun i 
sin mors mave i ni måneder. Giraffen har 

derfor god tid til at vokse sig rigtig stor. Den 
når at blive hele 180 cm høj ved fødslen. 

En girafunge er også meget veludviklet, når 
den bliver født og kan gå selv allerede én 

time efter den bliver født.

Spørgsmål 6
Både giraffer og mennesker hører til den 

dyregruppe, der hedder pattedyr. Pattedyr 
har flere fælles kendetegn, som f.eks.

pels og at føde levende unger. Derudover 
er pattedyr også grundlæggende ens 

opbygget. Næsten alle pattedyr har syv 
knogler i halsen med undtagelse af søkøer 
og dovendyr. Både giraffer og mennesker 
har altså syv knogler i halsen. Giraffernes 

halsknogler er dog tykkere og længere end 
vores. En enkelt halsknogle på en giraf kan 

sagtens være 25 cm lang.

Spørgsmål 4
En giraftunge kan blive 50 cm lang. Det er 
seks gange længere end verdens længste 
mennesketunge. Giraffen vikler sin lange 

tunge rundt om grenene på træerne, 
hvorefter den river bladene af. 

9. december 2022

Lær om giraffen

Giraffer er utrolige på alle måder, når det handler om størrelse - derfor er alle 

svarene rigtige!  Her er lidt ekstra forklaringer til hvert spørgsmål.

Se dagens undervisningsvideo her:
http://bit.ly/ZOO9dec 
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12. december 2022

Når man er forelsket i nogen, kan man gøre sig til på forskellige måder, for at blive 

bemærket. Man kan f.eks. ændre sin adfærd, som vi hørte eksempler på i dagens 

afsnit. Derudover kan man også se ekstra pæn ud og tiltrække sig opmærksomhed 

på den måde. Sidstnævnte skal eleverne lægge mærke til  

i dagens opgave.

Dét, som gør, at hanløven ser anderledes ud end hunløven, er selvfølgelig hans 

manke! Manken hos hanløven har forskellige formål. Hunløver går for eksempel 

meget op i, hvordan hannens manke ser ud. Jo større og mørkere manken er, jo 

stærkere er hanløven nemlig. Hunløverne vil gerne have en stor stærk han, som 

beskytter deres flok. Derfor går de efter at finde en hanløve med en stor, mørk 

manke.  

 

Hanløver vil til gengæld gerne møde andre hanløver, der har en kort, lys manke. De 

er nemlig typisk ikke så stærke, så de ved, at de højst sandsynligt vil kunne vinde 

over dem i en slåskamp. Lige i forhold til slåskampe har hanløvens manke også et 

andet vigtigt formål. Den er med til at beskytte hals- og brystregionen imod bid. Jo 

større manken er, jo sværere er den også at bide igennem.

Noter til en samlet snak:

I dagens opgave skal eleverne farvelægge tegningen med han- og hunløven. 

Derefter kan I have en samlet snak om, hvad der gør, at hanløven ser anderledes ud 

end hunløven.

En flot løvemanke

Se dagens undervisningsvideo her:
http://bit.ly/ZOO12dec 
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Dyret, der har gemt sig bag stregerne, er en grøn basilisk. Den grønne basilisk har, 

som navnet antyder, en helt grøn krop. Det gør, at den er virkelig svær at få øje på i 

regnskoven, når den sidder imellem planterne.  

   Grønne basilisker bliver også kaldt for Jesus-øgler, da de er kendt for at kunne løbe 

på vand over korte afstande. De kan typisk nå at løbe 4,5 meter på vandet, inden 

de falder i og begynder at svømme. Det er ret imponerende, når de kun har en 

kropslængde på 60-75 cm fra hoved til halespids. Grunden til, at grønne basilisker 

kan løbe på vand, er, at de har specielle skæl på deres fødder, samtidig med at de 

kan løbe virkelig hurtigt. De kan løbe 1,5 meter per sekund, når de løber på deres 

bagben. 

Noter til en samlet snak:

13. december 2022

Nisser har den smarte evne, at de kan gøre sig usynlige. Det findes der altså 

ingen dyr, som kan! Til gengæld findes der mange dyr, som er virkelig gode til at 

camouflere sig. De kan være så svære at få øje på, at det næsten føles som om, at de 

er usynlige.

I dagens opgave skal eleverne farvelægge efter tal for at finde ud af, hvilket dyr der 

har camoufleret sig bag stregerne.

Camouflagedyr

Se dagens undervisningsvideo her:
http://bit.ly/ZOO13dec
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14. december 2022

En hurtig rotte

Se dagens undervisningsvideo her:
http://bit.ly/ZOO14dec

I dag har Zoofus fået giraflappen, fordi han er klog, men hvilke dyr er egentlig 

kloge? Når vi mennesker tænker på kloge dyr, så tænker vi tit på chimpanser. 

Chimpanser minder meget om os mennesker. Faktisk har vi hele 98,4% gener til 

fælles. Ligesom os bruger chimpanser en masse forskellige redskaber. De bruger 

f.eks. store blade til hjemmelavede paraplyer. Men man kan altså ikke bare lige 

måle, hvor kloge dyrene er. Et tusindben er f.eks. ikke dumt, bare fordi den ikke kan 

løse en matematikopgave eller skrive pæne bogstaver i dansk. Det er ikke noget, 

som den har behov for for at kunne overleve, og kan derfor sagtens være klog på at 

være et tusindben.

Hvis man gerne vil undersøge, hvor kloge dyr er, giver det kun rigtig mening, hvis 

man undersøger nogle evner, der er relevante for dyret. Rotter er tit rigtig gode til 

at finde vej og huske. Det har de blandt andet brug for, når de skal finde rundt i 

kloakkerne, hvor de bor. Det er derfor ofte blevet undersøgt, hvor hurtige de er til at 

finde vej i forskellige labyrinter.

Dagens opgave er, at eleverne skal prøve at hjælpe rotten igennem labyrinten. Alt 

efter hvor gamle eleverne er, kan opgaven skaleres forskelligt. I nogle klasser er 

det måske udfordrende nok for eleverne bare at løse labyrinten. I andre klasser 

kan man eventuelt tage tid på, hvor lang tid det tager eleverne at gennemføre 

labyrinten. De kan være sammen to og to og måle på, om de har forbedret sig 

anden gang, de gennemfører den. Det er f.eks. bevist, at rotter bliver bedre og bedre 

til at finde vej i labyrinterne, jo flere gange de prøver dem.

Materialer: 

• Stopure, hvis eleverne skal tage tid. Ellers kan et fælles ur i klassen med 

sekundviser også sagtens bruges
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15. december 2022 - side 1 af 3

Nisser kan blive virkelig gamle. Det er der også nogle dyr, som kan, men de er stadig 

ikke i nærheden af at blive så gamle som nisser. 

Dagens opgave er, at eleverne skal forbinde dyrene og nisserne med hver deres 

punkt på tidslinjen, så de kan fornemme aldersforskellen på forskellige dyr. 

Nedenfor findes svarene med lidt ekstra forklarende noter.

Dyrs levealder

Se dagens undervisningsvideo her:
http://bit.ly/ZOO15dec
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Vandrende pind - Alder: 2 år
Vandrende pinde lever typisk 1-2 år, alt 

efter hvilken art det er. Der findes mere end 
3.000 forskellige arter vandrende pinde. 
Det er også hos de vandrende pinde, at 

man skal finde verdens største insekt. Der 
findes nemlig en art, der kan blive over 51 

centimeter lang.

Marsvin - Alder: 7 år
Marsvin bliver typisk 7 år gamle. Det er 

dog sket, at de er blevet meget ældre. Ifølge 
Guinness Rekordbog er verdens ældste 

marsvin blevet næsten 15 år.
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Kanin - Alder: 10 år
De kaniner, vi har som kæledyr, bliver 

typisk omkring 10 år gamle. Vildkaniner, 
der lever ude i naturen, bliver 9 år gamle, 
hvis de lever længe. Der er dog en del dyr, 
som er glade for at spise kaniner, så oftest 
bliver vildkaniner ikke mere end et par år. 

Dødningehovedabe - Alder: 17 år
Dødningehovedaber bliver typisk 15-20 år 
gamle ude i naturen. I Odense ZOO har vi 

engang haft en dødningehovedabehun, der 
blev 24 år gammel.

Chimpanse - Alder: 45 år
Chimpanser bliver i naturen typisk 

omkring 45 år gamle, da de oftest lever i 
mellem 40-50 år. I zoologiske haver kan de 
blive helt op til 60 år gamle, men her er de 

også sikre på, at der altid er mad nok, og de 
kan få medicin, hvis de bliver syge.

Løve - Alder: 12 år
Løver bliver i naturen omkring 12 år gamle 

i gennemsnit. Hanløver bliver dog typisk 
ikke så gamle som hunløver. De bliver som 
regel 8-10 år gamle, mens hunløver bliver 

14-16 år.

Giraf - Alder: 25 år
Giraffer bliver typisk 20-30 år gamle. 

Giraffer har rigtig mange fjender ude i 
naturen det første år af deres liv. Her bliver 
de spist af både løver, hyæner, leoparder, 
vildhunde og krokodiller. Når de er 3 år 

gamle og har vokset sig rigtig store, er løver 
en af deres eneste fjender.

Søko - Alder: 50 år
Søkøer er nært beslægtede med elefanter 
og kan ligesom dem blive rigtig gamle. En 

søko kan blive omkring 50 år gammel.
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Hyacintara - Alder: 60 år
Papegøjer som hyacintaraer lever typisk 

længere end andre fuglearter. Et hold 
forskere udgav i 2022 en videnskabelig 

artikel, der viser, at der er en sammenhæng 
mellem papegøjers relative hjernestørrelse 

og deres gennemsnitlige levealder. Så jo 
større hjerne de har, jo længere lever de. 
De større hjerner gør dem nemlig mere 
tilpasningsdygtige til det miljø, som de 
lever i. Hvis deres foretrukne mad for 

eksempel slipper op, kan de lære at finde 
noget andet at spise. På den måde kan de 
lettere holde sig sunde og raske og derved 

leve længere.

Aldabra kæmpeskildpadde - Alder: 250 år
Skildpadder kan blive meget gamle, 

da de nærmest kan sætte deres aldring 
i stå. De ældste registrerede Aldabra 

kæmpeskildpadder er derfor omkring 250 
år gamle.

Nisse - Alder: 900 år
Nisser kan blive helt op til 900 år gamle. 
Det er også grunden til, at Zoofie stadig 

er en ungpige nisse, selvom hun er 203 år 
gammel.

Menneske - Alder: 80 år
Menneskers alder afhænger af, hvor 
i verden de lever. I Danmark er den 

gennemsnitlige levetid omkring 80 år. 
Kvinder bliver generelt lidt ældre end 

mænd. Den gennemsnitlige levealder for 
danskere er dog generelt stigende, da vi 

bliver ældre og ældre herhjemme.



16. december 2022

Venner for livet

Se dagens undervisningsvideo her:
http://bit.ly/ZOO16dec

Hyacintaraer danner par for livet. Hyacintara-lappen, som Zoofus får til sin 

nissehue, er derfor et symbol på ægte venskab for livet. 

I dagens opgave skal eleverne lave hyacintara-julehjerter. Araernes hoveder skal 

vende ind imod hinanden som et symbol på, at det er et par, der holder sammen for 

altid.

Materialer: 

• Sakse og limstifter
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19. december 2022 - side 1 af 3

Indtil videre har vi kun mødt den falske dyrepasser kort. Vi har derfor ikke set 

meget til, hvad en dyrepasser laver i zoo. En dyrepasser har rigtig mange forskellige 

opgaver, når han eller hun er på arbejde, og dem skal vi snakke mere om i dag.

I dagens opgave skal eleverne gætte, hvilke udsagn om, hvad en dyrepasser laver, 

der er sande eller falske. Mener de, udsagnet er sandt, skal de sætte kryds ved ja. 

Hvis de mener, at udsagnet er falsk, skal de sætte kryds ved nej.

Nej, dyrepasserne giver slet ikke dyrene tøj på, da det ikke er naturligt for dem at 

have det på.

Nej, det er der ikke behov for – det klarer de helt selv! Det ville også være meget 

farligt, hvis en dyrepasser skulle gå ind og tage fat i en tiger for at følge den på 

toilettet.

Ja, det er en vigtig del af dyrepassernes job at fodre dyrene. De skal sørge for, at alle 

dyrene får den mad, som er rigtig for dem hver især. Derudover skal de også sørge 

for, at de får den rigtige mængde, så de ikke kommer til at veje for meget eller for 

lidt.

Dyrepasser i ZOO

Se dagens undervisningsvideo her:
http://bit.ly/ZOO19dec

Ja Nej

En dyrepasser giver dyrene regntøj på, når det regner

En dyrepasser fodrer dyrene

En dyrepasser følger dyrene på toilettet, når de skal tisse
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Ja. Nu har dyrene jo ikke deres eget toilet, som de kan skylle ud i, så derfor skal 

dyrepasserne muge ud hos dem, så de bor rent og pænt.

Ja. Dyrepasserne holder nøje øje med, om dyrene er sunde og raske. Nogle dyr 

bliver trænet til, at dyrepasserne kan komme helt tæt på og lave sundhedstjek. 

Søløverne i Odense ZOO har f.eks. lært at åbne munden, så dyrepasserne kan lave 

tandtjek på dem. Dyrepasserne holder også øje med, om dyrene spiser, som de skal, 

og om deres lort ser almindelig ud. Hvis en chimpanselort er helt tynd og flydende, 

kan det være et tegn på, at den har ondt i maven.

Nej, men dyrepassere kan til gengæld sprøjte parfume hos dyrene af andre 

grunde. Nogle gange, når der bliver gjort rent ved løverne i Odense ZOO, sprøjter 

dyrepasserne parfume rundt i hjørnerne. Det er ikke, fordi der lugter dårligt, men 

for at løverne får brugt deres lugtesans og oplever andre lugte. Løverne ved ikke, at 

det er parfume, der er blevet sprøjtet. De tror bare, at et andet dyr har været inde 

på deres territorium og lægge duftspor. Løverne bruger så tid på at afmærke deres 

territorium på ny ved at tisse rundt omkring, så det igen lugter af dem.

Ja. En del af dyrepassernes arbejde er at sørge for, at dyrenes anlæg er rene og pæne 

både for dyrenes skyld, og så gæsterne kan se dyrene. En del af dyrepassernes 

arbejde er derfor også at pudse vinduer.

Ja Nej

En dyrepasser sprøjter parfume hos dyrene, hvis der lugter 

dårligt

En dyrepasser holder øje med, at dyrene er sunde og raske

En dyrepasser pudser vinduer inde, hvor dyrene bor

En dyrepasser muger ud hos dyrene
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En dyrepasser aer alle dyr i zoo hver eneste dag

En dyrepasser laver aktiveringslegetøj til dyrene, så de ikke 

keder sig

En dyrepasser træner dyrene

Ja. Dyrepassere træner blandt andet dyrene for, at de kan komme helt tæt på dem 

og lave sundhedstjek. Løverne og tigerne i Odense ZOO kan f.eks. stå på bagben op 

ad et hegn. Her kan dyrepasserne så tjekke deres krop for sår og rifter. Derudover 

træner dyrepasserne også dyrene for at aktivere dem og give dem forskellige 

udfordringer. Søløverne i Odense ZOO kan f.eks. springe op og røre en rød bold 

over vandet i deres bassin, når de får vist et bestemt håndtegn. Mens søløverne 

laver disse spring, kan vi fortælle om, hvordan de bruger springene ude i naturen, 

når de skal springe op ad vandet og op på en klippeside.

Ja. Dyrepasserne laver alt muligt forskelligt aktiveringslegetøj til dyrene, så de ikke 

kommer til at kede sig i zoo. Det kan være en forhindringsbane til ponyerne, en 

træhest til løverne eller en gynge til lemuren. Det er vigtigt, at dyrene har en masse 

ting, som de kan lave, for at de har det godt. Prøv bare at tænk, hvis I slet ikke havde 

noget legetøj på jeres værelser, som I måtte lege med. Det ville også blive virkelig 

kedeligt!

Nej. Selvom det lyder hyggeligt at komme tæt på dyrene på den måde, så er 

det altså ikke noget, som dyrepasserne gør. Flere af dyrene i Odense ZOO, som 

anakondaslangen, løverne, chimpanserne og tigerne, er virkelig farlige dyr, som 

man ikke skal komme tæt på med sine hænder. Derudover er dyrene i zoo ikke 

kæledyr som dem, vi har derhjemme, og de skal derfor ikke behandles på samme 

måde. Vi vil gerne have, at dyrene i zoo lever så naturligt som muligt, og det er 

bare ikke naturligt for en struds at blive aet på maven. Når det så er sagt, så kan 

dyrepasserne godt ae enkelte dyr, som ponyer og geder. Men det er langt fra alle 

dyrene.

Ja Nej
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20. december 2022

I fælleskøkkenet er det vigtigt at holde orden, så alle dyrepassere altid kan finde de 

ting, som de skal bruge. I dag er det dog gået lidt for hurtigt med at åbne køkkenet, 

så nogle ting er ikke på deres faste pladser. 

Find 5 fejl i fælleskøkkenet

Se dagens undervisningsvideo her:
http://bit.ly/ZOO20dec

Dagens opgave er at finde de fem ting, der mangler på billedet til venstre på dagens 

elevark.
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21. december 2022

Når pingvinerne skal fodres, er det rigtig vigtigt, at hver pingvin får noget at spise 

og den rette mængde vitaminpiller. Pingvinerne har derfor armbånd på med en 

farvekode, så dyrepasserne kan kende forskel på pingvinerne. Udover at kigge på 

armbåndene er det også vigtigt at kigge på, hvilken art pingvinen er. Der kan f.eks. 

godt være både en æselpingvin og en springpingvin med et grønt armbånd, så det 

er vigtigt at læse alle detaljerne i foderplanen.

Pingvinerne

Se dagens undervisningsvideo her:
https://bit.ly/ZOO21dec

Dagens opgave er, at eleverne skal forbinde hver foderplan med en pingvin, samt 

forbinde videre til den passende mængde foder, som den specifikke pingvin  

skal have.

CHEAWY
PINGVINARTER

KONGEPINGVIN

SPRINGPINGVIN

ÆSELPINGVIN

4x 1x

BASSE
1x 1/2x

SOFIA
1x 1x

NYNNE
3x 1x

PUK
2x 2x

ANTON
5x 2x
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 Da det i dag er sidste dag inden juleferien, så kan det passende blive fejret med en 

sidste Zoofus og Zoofie-dans, så I lige kan vise, hvor godt I har fået styr på den! 

Ekstra opgave: 

Se dansen her:

https://bit.ly/ZOOdans

Rigtig glædelig jul!
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