Ord å lære:
Mange barn ønsker å eie et dyr.
Noen ønsker seg en kanin,
et marsvin eller en papegøye.
Det er et stort ansvar å eie et dyr.
Dyret må ha godt stell.
Det må ha nok mat og drikke.

Dyrevern
Kjæledyr
Ansvar

Dyret må kunne bevege seg slik at det trives.
Å stelle godt med dyra kaller vi dyrevern.

Oppgave 1: Hva er nøkkelord? Finn nøkkelordene i teksten over.

_________________________________________________

Oppgave 2: Tegn et kjæledyr.

Vi må ha god tid til å stelle med dyret.
Ingen dyr trives dersom de blir alene.
Dyra trenger omsorg og kos.
Mange mennesker har som arbeid å passe på at dyr har det
godt. Disse menneskene a r b e i d e r i d y r e v e r n e t .
Oppgave 3: Hva må en huske når en har dyr? Lag en liste over
det som er viktig.
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________

Mange liker å ri og stelle hester.
Hvis hesten skal trives, må den ha riktig stell.
Vi må strigle og vaske den.
Hesten må også ha det rent og tørt i stallen.
For at hesten ikke skal bli redd, må vi må bevege
oss rolig og ikke rope høyt.
I gamle dager brukte folk hest når de skulle
reise langt, og når de skulle frakte varer.

Oppgave 3: Fargelegg bildet.

Hesten ble også brukt på gården og i skogen.
Dette var hardt arbeid.
Derfor var det viktig at hesten fikk nok mat og hvile.
Mange mennesker har hester også i dag. De fleste bruker
hestene som ridehester. Noen hester kan trenes opp til å hoppe
over høye hindre.
For at hestene skal løpe fort og hoppe høyt, må de føle seg
trygge. Vi må ikke slå eller piske hestene.

Oppgave 4: Strek under nøkkelordene i teksten over.

Ord å lære:
Strigle
Galopphest
Travhest
Ekstraoppgave:
Fargelegg
hestebildet HVIS du
har ekstra tid.

Veterinær
Legen til dyra kaller vi veterinær.
Blir dyra syke, kan de få hjelp av en veterinær.
Har dyra fått sår på kroppen, kan veterinæren stelle det.
Veterinæren kan gi dyra vaksine.
Veterinæren kan hjelpe til ved fødsler.

Oppgave 5: Har du, eller kjenner du et dyr? Skriv 5 setninger om dyret
her:
1. ________________________________________
2. ________________________________________
3. ________________________________________
4. ________________________________________
5. ________________________________________

Noen veterinærer reiser rundt på gårdene og ser om dyra får godt
stell.
Dyr trenger hvile og et godt sted å sove. Om sommeren må dyra få
lov til å være ute.
Dyra må kunne stå i skyggen når det er varmt.
Veterinærene passer også på at dyr som skal kjøres til slakteriet,
ikke blir redde eller har det vondt.
Oppgave 6: Strek under nøkkelordene i teksten over.

Ord å lære:
Veterinær
Piggtråd
Vaksine

Ekstraoppgave:
Fargelegg
hestebildet HVIS du
har ekstra tid.

Fakta: Det er forbudt å sette opp
gjerder med piggtråd. Dyr kan skade
seg.

