
Brunbjørn
Rovdyrskolen del 5 Vekt: 60 - 350 kg

Fart: opptil 65 km/t
Spiser: Kjøtt, planter, 
bær og insekter
Bosted: Skogen
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Når bjørnen står på to bein kan de 
bli nesten tre meter høye! 
Vet du hvor høy du er? 
Still deg opp mot en vegg og sett 
en strek. Mål hvor høyt det er til 
streken og skriv svaret inn her: 

Jeg er: _____cm høy
Tegn deg selv ved siden av bjørnen!

Bjørnen er størst av alle rovdyrene i skogen!  Siden bjørnen er så stor 
trenger den mye mat. Dermed er det jo veldig lurt å kunne spise alt! 
Bær, planter, kjøtt og insekter! Bjørnen er ikke kresen!

Et dyr som spiser alt kalles en



Bjørnesporet: 

Bjørnesporet har 
avtrykk etter fem 
tær og lange klør. 
De er store, og 
har ofte merke 
etter hælen. 
 

Visste du:

At de store labbene til 
bjørnen er laget til å 
grave etter maur og 
småkryp med?
 
De er også kjekke når 
bjørnen skal grave hi! 

Fremfot
 

Bakfot
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30 cm

20 cm

10 cm

Tegn de neste bjørnesporene som er borte!  

Når bjørnen går, vrir 
fremføttene seg litt innover. 
Det kan man se i sporet. 
Bakfoten settes foran der 
fremfoten stod. 

Bjørnen bruker sommeren på å ete seg tjukk. Men når vinteren 
kommer, spiser ikke bjørnen noe som helst! Da skal den nemlig legge 
seg i hi og sove gjennom hele vinteren! Det kalles vintersøvn. 

Bjørnefakta:

Hunnbjørnen kalles

Hannbjørnen kalles

Bjørnen kan jakte på

Om høsten spiser bjørnen mye

Om vinteren sover bjørnen i et

Under vintersøvnen vil bjørnen 
senke pulsen ned mot bare ti slag 
i minuttet. Hvor høy puls har du? 

Bruk fingeren og kjenn etter pulsen 
din på halsen, eller armen!
Klarer du å telle hjerteslagene?

slag i minuttet

Min puls:


