
Tegn en giraf 

 

 
 

 

Giraffen har gul hud, som er dækket af brune pletter. Den har en lang hals og lange 

ben. Derfor er den nem at genkende på den afrikanske savanne. Giraffen kan blive 

5,5 meter høj. På grund af dens højde har giraffen det største hjerte af alle dyr på 

land. Dens hjerte er 20 gange større end et menneskes hjerte. Giraffen har brug for 

det store hjerte for at pumpe blodet helt op til hjernen. Giraffens hals kan blive 180 

cm. og udgør dermed næsten halvdelen af giraffens krop.  

 

Giraffen spiser mest blade fra træer. Men den er ikke kræsen. Den kan lide 100 

forskellige slags blade, knopper og kviste. Faktisk spiser den det meste af dagen. En 

voksen giraf spiser omkring 35 kg kviste og blade på en dag. Når den spiser bruger 

den sin lange tunge, som kan blive op til 45 cm.  

 

Giraffens forben er ca. 40 cm. længere end giraffens bagben. Hos de største giraffer 

er forbenene op til 2 m. lange. Giraffen har også en hale. Den er 100 cm. lang.  



Tegn en elefant 

 

 
 

 

Elefanten er verdens største nulevende landdyr. Hannerne vejer 6 - 7 tons. 

Hunnerne er lidt mindre og kan veje op til 4,5 tons. Elefanten er også ret høje.  

Hannen kan blive 3,5 m. høj og 5 m. lang.  

 

Elefantens snabel kan blive over to meter lang og er en forlænget næse og 

overlæbe. En snabel består af omkring 150.000 muskler, men der er ingen knogler i 

den. Elefanten bruger sin snabel til mange ting. Den bruger sin snabel når den skal 

tage føde, som et våben, til at trutte med, når den skal bade i støv, og til at drikke 

med. Der kan være 10 liter vand i elefantens snabel. Når elefanten har suget vand 

op i sin snabel puster den det ind i sin mund.  

 

Ørene bruger elefanten, når den skal køle sig af. Ørene på den afrikanske elefant er 

meget store, de er ca. 2 m. lange og 1,5 m. brede. Elefanter har også en hale, som 

er mellem 1 og 1,5 m. lang.  

 

Elefanten tilhører en gruppe som man kalder “tykhuderne”. Næsehornet og 

flodhesten er også tykhuder. Elefantens hun er op til 2,5 cm. tyk.  

 

 


