
Lejonet – djurens konung
Läs det här:

_______________________________
De flesta lejon lever på savannerna i Afrika. En savann är ett stort 
område, där det mest växer gräs, men också finns buskar och en del 
höga träd. Det kan vara mycket torrt på savannen under långa 
perioder. Då vissnar gräset, det blir gult och brunt, och då är lejonens 
brungula färg en bra skyddsfärg.

_______________________________
Lejonet är ett stort och starkt djur, en lejonhanne kan väga 250 kilo. 
Ändå är lejonet släkt med våra små katter, som inte väger mer än  ca. 
fyra kilo. Lejonhannen har en stor yvig                                                        
man, som gör att den ser ännu större och                                                          
mäktigare ut. Han har starka muskler                                                          
och kan springa fort och hoppa högt.                                                                               
Då använder han svansen för att hålla                                                
balansen. Tassarna är stora med mjuka                                                                                        
trampdynor och vassa klor. 

_________________________________
Lejonen ser bra, också på natten. De har också skarp hörsel, och de 
hör mycket bättre än människan. De kan vrida på öronen och 
uppfatta ljud från olika håll. De kan till och med höra, när riktigt små 
djur kryper i gräset, ja till och med under jorden.

__________________________________
Tungan är mycket sträv. Lejonen använder den bland annat för att 
tvätta pälsen slät och fin. När lejonen dricker formar de tungan som 
en lite skål, så att de kan lapa i sig vattnet.
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1. Som du ser är texten på förra sidan uppdelad i fyra stycken.     Det 
finns också fyra rader, där du ska skriva en rubrik till varje stycke. 
Här nedan finns några rubriker. 
Välj fyra av dem, de som passar allra bäst, och skriv på rätt rad.

Lejon bor i Afrika Den kraftiga lejonhannen
Användbar tunga Skarp hörsel
Savannen – lejonens område Sträv tunga
Lejonet – släkt med vanliga katter     Hörsel och syn

2. Sätt ett kryss efter de påståenden, som är sanna.
A. På savannen växer det många träd. ___
B. På savannen växer det mest gräs. ___
C. På savannen är gräset alltid gulbrunt. ____
D. Lejonhannen har en stor yvig svans, som kallas man. ___
E. Han använder svansen, när han springer och hoppar. ___
F. Han har vassa trampdynor och klor. ___

3. Välj bland orden nedan och skriv dem till rätt förklaring.    
För att göra det lite knepigare för dig, finns det några 
förklaringar, som inte passar till något av orden.
a) en viss tid ____________________________________________
b) en stor grässlätt _______________________________________
c) ett buskigt område _____________________________________
d) långt hår runt huvudet __________________________________
e) kamouflage __________________________________________
f)  en  ”kudde”  under  foten  _________________________________
g) hård och tjock ________________________________________
h) grov och ojämn _______________________________________

savann      sträv      period      man      trampdyna      skyddsfärg
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