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Doris Delfin

1. Var lever Doris?
2. Hur gör hon för att komma framåt?
3. Hur andas hon?
4. Hur fångar Doris sin mat?

1. Vilken är den vanligaste delfinarten?
2. Vad gör delfinen till en bra simmare?
3. Hur tar en delfin reda på hur det ser ut i dess omgivning?
4. Hur fångar den sin mat?
5. Hur är en delfins kropp formad?

Det finns olika sorters delfiner men den som är vanligast är arten öresvin. Den kan man 
bland annat se i Medelhavet. Delfinens spolformade kropp gör den till en god simmare. Det 
tillsammans med delfinens snabba vippande med stjärten gör att den kan ta sig fram i hög 
fart. 
Delfinen kan vara under vatten ganska länge men den måste komma upp till ytan ibland för 
att andas. Det gör den genom ett blåshål som sitter mitt uppe på huvudet. I vattnet 
orienterar sig delfinen med hjälp av ekolod. Det innebär att den sänder ut signaler som 
studsar mot klippor och annat för att sedan komma tillbaka till delfinen som då kan skapa 
sig en bild av hur omgivningen ser ut. Delfiner äter mest fisk. När de ska fånga fisken så 
samarbetar flera delfingrupper för att kunna ringa in ett fiskstim.

Läskort om djur - Delfin

Delfinen Doris är ett år gammal. Hon lever i det varma Medelhavet. Doris är en 
mycket god simmare. Det är den spolformade kroppen som gör att hon kan ta 
sig fram så fort. För att komma framåt rör hon på stjärten och hon håller 
balansen med hjälp av sina fenor.
Doris kan inte vara under vatten hur länge som helst. Ibland måste hon ta sig 
upp till ytan för att andas genom blåshålet som sitter mitt på huvudet. Doris äter 
mest fisk som hon och resten av hennes familj har fångat genom att omringa ett 
fiskstim. 
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Elof Elefant

1. Hur stor är Elof?
2. Vad äter elefanten?
3. Nämn två saker som snabeln är bra till.
4. Hur mycket vägde Elof när han föddes?

1. Hur stort kan världens största landdjur bli?
2. Vad gör elefanten med sakerna som den plockar med sin snabel?
3. Vad använder elefanten sina betar till?
4. Hur lever elefanten? 
5. Hur gammal är hanelefanten när den vill bilda egen familj? 

Den afrikanska elefanten kan bli tre meter hög och väga sju ton och är därför världens 
största landdjur. För att bli såhär stor äter elefanten mycket löv, bark och kvistar som den 
plockar med sin långa snabel. Elefantens snabel är bra till annat än att plocka mat med. 
Med den kan elefanten dricka vatten, andas, lukta och försvara sig. Under snabeln har 
elefanten två vita, vassa betar som kan användas till att skrapa bark från träd eller till att 
stånga en angripare.
När elefanten föds väger den ungefär 100 kilo. Då lever den i en grupp med många andra 
elefanter. När hanen blir tio år gammal så lämnar den gruppen och börjar söka efter en egen 
hona att bilda familj med. Familjen är viktig för elefanten.

Läskort om djur - Elefant

Det är jag som är elefanten Elof. Jag är det största landdjuret i världen. Jag är tre 
meter hög och väger mer än sju ton. Eftersom jag äter löv, bark och kvistar är jag en 
växtätare. Löven och kvistarna drar jag loss med min snabel och stoppar dem sedan i 
munnen. Jag dricker även med min snabel. Snabeln är bra till många andra saker 
också. Med den kan jag känna doft eller slå till en angripare om det behövs. Under 
min snabel har jag två vita, vassa betar som jag använder till att skrapa av bark från 
träd.
När jag föddes vägde jag hundra kilo. Jag levde tillsammans med min mamma och 
mina syskon tills jag fyllde tio. Då lämnade jag min familj för att få egna barn. Så gör 
alla elefanthannar.




