VORES FANTASTISKE PLANET
3

Planeten Jorden er, så vidt vi ved,

den eneste planet i HELE UNIVERSET,
hvor der lever planter og dyr.
Det er, fordi den har de helt rigtige
betingelser for liv.
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Jorden er hverken for varm
eller for kold. Den har den
HELT RIGTIGE temperatur
for liv.
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Lær om LANDBRUG
og FØDEVARER på
side 9 og 10.
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Vores planet er
varm, fordi
atmosfæren holder
på varmen.
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Der findes
dyr og planter

ALLE MULIGE

OVERLEVE.
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EST

Alt levende skal bruge
vand og luft for at
Find ud af mere
om VAND på side
7 og 8.

Venus er alt
for varm. Her
ville man blive
stegt!

forskellige steder.

En af de dyrearter,
der trives bedst på
Jorden, er ...

Find ud af mere
om PLANTER
og DYR på side
5 og 6.

Vores planet, Jorden, er vores
ENESTE hjem, men vi har ikke passet godt på
den. Find ud af, hvad det er, der er gået galt,
og hvad vi kan gøre anderledes.
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