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 Dýr  
Veist þú hver ég er? 

  

 

 

Ég get flogið. 

Ég er ekki fugl. 

Ég sef á daginn. 

Ég er svört. 

Ég á heima í Kína. 

Ég er einskonar björn. 

Ég er hvítur og svartur. 

Ég borða bambus. 

Ég er með fjóra fætur. 

Ég á heima í sveit. 

Ég baula. 

Ég gef þér mjólk. 

Ég er lítið dýr. 

Mér finnst sykur góður. 

Ég er með sex fætur. 
Ég er svartur eða rauður. 

Ég á heima í sjónum. 

Ég er ekki fiskur. 
Þú getur ekki borðað mig. 

Ég er með fimm arma. 

 

Ég er gæludýr. 

Ég er appelsínugulur. 

Ég kann að synda. 
Ég á oft heima í glerskál. 

 

Ég er lítið gæludýr. 

Ég er ekki með skott. 
Ég geymi mat í sarpnum. 
Ég er oft vakandi á nóttunni. 

Ég á heima í fjöllunum. 

Ég ét gras. 

Fólk veiðir mig. 

Ég er með horn. 

Ég er með tvo fætur. 

Ég verpi eggjum. 

Ég á heima í sveit. 

Ég gagga. 

Ég get flogið 

Ég er með sex fætur. 

Ég er gul og svört. 

Ég safna hunangi. 

 

Þú getur riðið á mér. 

Ég drekk ekki oft vatn. 

Ég á heima í eyðimörk 

Ég er með hnúð á bakinu 

Ég á heima í sveit 

Ég er líkur hesti 

en er með lengri eyru. 

Ég hrín. 

Ég ét gras. 

Ég á heima í Afríku. 

Ég er hvítur og svartur. 

Ég er líkur hesti. 

Ég kann að synda. 

Ég er með átta útlimi. 

Ég er með linan líkama. 

Ég get breytt um lit. 

Ég er villt dýr. 

Ég gelti. 

Ég veiði í hópi. 

Ég er líkur hundi. 

Þú getur borðað mig. 

Ég er hvít. 

Ég jarma. 

Ég gef fólki ull. 

Ég á heima í skógi. 

Ég get verið hættulegur 

Ég er svartur eða brúnn 

Mér finnst hunang gott. 

Ég er með tvo fætur. 

Ég kann að synda. 

Ég er eins og snákur. 

Ég er háll. 

Ég kann að synda. 

Ég  er með harða skel. 

Ég geng út á hlið. 

Ég er með átta fætur. 

 

Ég er villt dýr. 

Ég er með fjóra fætur. 

Ég er slægur. 
Mér finnst hænur góðar. 
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Team 1 Team 3 Team 2 

Ég get flogið. 

Ég er ekki fugl. 

Ég sef á daginn. 

Ég er svört.           LEÐURBLAKA 

 

Ég á heima í Kína. 

Ég er einskonar björn. 

Ég er hvítur og svartur. 

Ég borða bambus    PANDABJÖRN 

Ég er með fjóra fætur. 

Ég á heima í sveit. 

Ég baula. 

Ég gef þér mjólk                GEIT 

Ég er lítið dýr. 

Mér finnst sykur góður. 

Ég er með sex fætur. 
Ég er svartur eða rauður.        MAUR 

 

Ég á heima í sjónum. 

Ég er ekki fiskur. 
Þú getur ekki borðað mig 

Ég er með fimm arma. 

                             KROSSFISKUR 

Ég er gæludýr. 

Ég er appelsínugulur. 

Ég kann að synda. 

Ég á oft heima í glerskál.                        

GULLFISKUR 

Ég er lítið gæludýr. 

Ég er ekki með skott. 
Ég geymi mat í sarpnum. 

Ég er oft vakandi á nóttunni.            

HAMSTUR 

Ég á heima í skógi. 

Ég ét gras. 

Fólk veiðir mig. 

Ég er með horn.          HREINDÝR 

 

Ég er með tvo fætur. 

Ég verpi eggjum. 

Ég á heima í sveit. 

Ég gagga.                         HÆNA 

Ég get flogið 

Ég er með sex fætur. 

Ég er gul og svört. 

Ég safna hunangi.          BÝFLUGA 

 

Þú getur riðið á mér. 

Ég drekk ekki oft vatn. 

Ég á heima í eyðimörk 

Ég er með hnúð á bakinu 

KAMELDÝR 

Ég á heima í sveit 

Ég er líkur hesti 

en er með lengri eyru. 

Ég hrín.                               ASNI 

 

Ég ét gras. 

Ég á heima í Afríku. 

Ég er hvítur og svartur 

Ég er líkur hesti.  SEBRAHESTUR 

 

Ég kann að synda. 

Ég er með átta útlimi. 

Ég er með linan líkama. 

Ég get breytt um lit.  KOLKRABBI 

 

Ég er villt dýr. 

Ég gelti. 

Ég veiði í hópi. 

Ég er líkur hundi.               ÚLFUR 

 

Þú getur borðað mig. 

Ég er hvít 

Ég jarma. 

Ég gef fólki ull.          KIND/ÆR 

 

Ég á heima í skógi. 

Ég get verið hættulegur 

Ég er svartur eða brúnn 

Mér finnst hunang gott. 

SKÓGARBJÖRN 

Ég er ekki með fætur. 

Ég kann að synda. 

Ég er eins og snákur. 

Ég er háll.                     ÁLL 

Ég kann að synda. 

Ég  er með harða skel. 

Ég geng út á hlið. 

Ég er með átta fætur.      KRABBI 

 

Ég er með fjóra fætur I live in 

the field. 

I am cunning or sly. 

I love chickens.               REFUR 
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Answer Key & Instructions Team Game 

 

 The first page can be used as an individual worksheet (reading and writing 

focus). Help with spelling or vocabulary if necessary. 

 

 The second page can be used as a competitive team game (reading, speaking, 

pronunciation and listening focus). 

o Divide the class into 2 or 3 teams. 

o One team reads out the clues slowly and clearly - one by one - on one 

of their cards. Don’ 

o Other teams listen and try to guess the animal. ONLY ONE GUESS IS 

ALLOWED, so teams have to work together and not guess too quickly. 

o If all the clues are exhausted, teams could show the pictures or give 

extra clues. 

o Teams score one point per correct answer. 

o These rules can be adapted or used creatively. Enjoy. 

 

 After the game, students can choose an animal and write their own clue 

cards. 

bat panda goat 

ant 

sea star or starfish 

goldfish 

hamster 

deer 

chicken or hen 

bee 

guinea pig 

camel 

donkey 

zebra 

octopus 

wolf 

sheep 

bear 

eel 

crab 

fox 
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