










Jag är ett däggdjur.
Jag bor i varma länder.
Jag är växtätare men vissa arter kan äta kött.
Jag bor i skogen.
Jag lever i flock.
Jag är bra på att klättra.
Jag är nära släkt till människan.
Jag gillar att leka.
Jag kan använda verktyg.
Vissa har mig som husdjur.
Apa












Jag har 6 ben och vingar.
Jag äter nektar och pollen.
Jag surrar.
Jag bor i en kupa eller i ett bo.
Jag lever i samhällen med en drottning eller för
mig själv.
Jag kan dansa för att visa vägen.
Jag är svar och gul.
Jag gör honung.
Jag är utrotningshotad.
Man brukar säga ”flitig som ett ……..
Bi









Jag lever i havet.
Jag bor i korallrev.
Jag bor i en havsanemon.
Jag kan bli ungefär 10 cm lång.
Jag är orange och vit.
Jag är en fisk.
I en känd film heter jag Nemo.
Clownfisk












Jag har 2 ben.
Jag finns i hela världen utom vid poolerna.
Jag har vingar och näbb.
Jag har fjädrar på kroppen.
Jag bor i skogen eller i staden.
Jag går med nickande gång.
Jag äter frukter, frön och rester.
Jag lägger ägg 2 ggr om året.
Jag lever i par.
Jag har jobbat som brevbärare.
Duva

 Jag är en växtätare på 4 ben.
 Jag lever i en hjord om ca 20 st och vi tar hand om
varandra.
 Jag lever i Afrika och Asien.
 Jag har stora öron för att fläkta mig med.
 Jag gillar att bada.
 Jag kan känna lukten av vatten på långt håll.
 Min näsa är speciell. Den kan både gripa, lukta och
spruta vatten.
 Jag kan bli gammal ca 60 år.
 Den största av oss vägde 10 ton (10 personbilar).
Elefant












Jag har 6 ben.
Jag har 2 par vingar. (Hur många vingar har jag då?)
Jag har antenner.
Jag har en snabel.
Mitt släkte är störst bland insekterna.
Alla familjer har olika färg och form.
Mitt mål är att föröka mig och lägga ägg.
Ur ägget kryper en larv.
Larven äter växtdelar och bildar en puppa.
Ur puppan kryper jag.
Fjäril











Jag har 4 ben.
Jag är gräsätare.
Vi lever i flock med våra mammor.
Jag har horn.
Pappan är för sig och kallas bock.
Barnen kallas killing.
Vi var vilda men lever nu som tamboskap.
Vi finns i hela världen.
Jag låter som ett får.
Get











Jag är växtätare.
Jag lever i hålor i marken.
Jag föder ca 5 ungar åt gången.
Jag har långa bakben.
Jag har långa öron.
Jag kan lura rovdjur när jag flyr.
Jag finns över nästan hela världen.
Jag kan hoppa 3 meter högt och 7 meter långt.
Jag är Sveriges snabbaste djur och kan hoppa 75
km i timmen.
(Fält)Hare

 Jag är aktiv på natten.
 Jag äter maskar, insekter och mångfotingar men när
jag har ungar kan jag äta fågelägg.
 Jag har varit utrotningshotad pga. miljögift men det
har blivit bättre.
 Jag kan bli 30 cm lång (som en skollinjal).
 Jag gillar att ligga i lövhögar och häckar.
 Jag sover på vintern.
 Jag har taggar på ryggen och rullar ihop mig i
försvar.
Igelkott














Ekorre

Jag har 4 ben.
Jag är ett rovdjur.
Jag bor på norra halvklotet.
Jag finns i norra Sverige men är hotad.
Jag påminner om en björn men är ett mårddjur.
Jag har päls och en yvig svans.
Jag har starka och vassa tänder.
Jag har starka klor.
Jag är en asätare som äter döda djur.
Jag lever ensam
Jag kan väga ca 15 kg (som en stor grävling).
Järv










Jag har 4 ben.
Jag är ett däggdjur.
Jag är växtätare.
Jag har 4 magar.
När jag äter kallas det att jag idisslar.
Jag är ett tamdjur.
Min unge kallas kalv.
Jag används för att göra mjölk och kött och för att
dra saker.
Ko











Jag har 6 ben.
Jag lever i hela världen.
Jag är ett leddjur (”med skelettet” på utsidan).
Jag är 2-3 mm lång (som ett knappnålshuvud).
Jag är beige.
Jag lever på blod.
Jag lägger ägg bakom dina öron.
Mina ägg kallas gnetter.
Människor brukar använda en speciell sorts kam för
att ta bort mig.
Lus












Jag har 4 ben.
Jag är ett däggdjur.
Jag har päls.
Jag finns över hela världen.
Jag är en växtätare men kan också äta insekter.
Jag lever i skog och på savannen men också i
närheten av människan.
Jag blir 4 - 12 cm lång (ungefär som en krita).
Jag kan få barn flera gånger på ett år.
Min svans är lika lång som kroppen och naken
Man säger ”tyst som en ……”.
Mus

 Jag har 6 ben.
 Jag är ett leddjur (med skelettet på utsidan)
 Jag lägger ägg som blir larv, puppa och sedan
skalbagge.
 Jag ca 5-8 mm lång (som bredden på din
lillfingernagel).
 Jag har vingar.
 Jag äter bladlöss.
 Jag är röd och svart.
 Jag är prickig.
Nyckelpiga

 Jag är ett kräldjur.
 Jag finns mest på land men några sorter lever även i
havet.
 Det finns sorter från 15 cm till 10 m långa
(nätpython).
 Jag är kallblodig/växelvarm (dvs jag har samma
temperatur som naturen runt omkring mig).
 Därför är jag mest aktiv när det är varmt.
 Jag gillar att sola på en sten om våren.
 Jag kan vara giftig.
 Jag har en tunga som delar sig i två.
Orm









Jag har 4 ben.
Jag kryper i stället för att hoppa.
Mina pupiller är horisontella.
Jag är fridlyst (får inte plockas).
Jag lägger ägg i vatten i långa strängar.
Jag kan kväka.
Jag äter insekter, deras larver, spindlar, sniglar,
daggmaskar, små kräl- och groddjur, även en mus
om jag är riktigt stor.
 Jag är ett groddjur.
 Jag kan bli 40 år gammal.
Padda

 Jag finns inte längre.
 Jag hade 4 ben.
 Jag var en föregångare till Zebran men var bara
randig på framsidan av kroppen (närmast huvudet),
baksidan var brun som en häst.
 Jag levde i hjordar om 30-50 djur i Sydafrika.
 Mitt läte liknade mitt namn: kwa-ha-ha
 Jag jagades och utrotade för 150 år sedan av de
Holländska invandrarna i Sydafrika.
Quagga








Jag har fyra ben.
Jag är ett däggdjur.
Jag är ett rovdjur.
Jag har päls.
Jag är ett hunddjur.
Jag har ett fint skinn som människan har jagat mig
för.
 Jag bor i ett gryt som jag tagit över efter grävling
eller kanin, med flera utgångar.
 Jag får 3-5 valpar.
 Man brukar säga listig som en …….
Räv

 Jag är ett blötdjur.
 Jag har 4 tentakler på huvudet. På de bakre
tentaklerna sitter ögon.
 Jag gillar fukt.
 Min form är långsträckt halvcylindrisk.
 Jag lämnar ett slemmigt spår efter mig.
 Jag äter både växt- och djurdelar.
 Jag är hermafrodit (dvs. jag kan föröka mig av mig
själv – utan partner).
 Om jag har ett hus på ryggen kallas jag för snäcka.
Snigel










Jag har sex ben.
Jag är ett leddjur (med skelettet på utsidan).
Jag lägger ägg i bajs.
Mina larver lever på bajs.
Larverna förpuppas och ur puppan kryper jag.
Jag är en skalbagge.
Jag bor i skogen.
Jag är svart och glänsande.
Tordyvel









Jag har 2 ben.
Jag har en näbb.
Jag är ett rovdjur.
Jag har vingar.
Jag har stora ögon.
Jag har mycket bra hörsel.
Mitt byte kan inte höra när jag attackerar för jag
flyger dödstyst.
 Jag äter insekter, möss, råttor, fåglar, kaniner, etc.
 Man brukar säga ”klok som en ……”.
Uggla

 Jag har fyra ben.
 Jag är ett däggdjur och ett rovdjur.
 Jag lever i Sverige utom Gotland och på hela norra
halvklotet.
 Jag lever i öppna skogar och på prärien.
 Jag äter råttor, möss, mullvadar, små fåglar,
insekter och grodor men även as av lämlar.
 Jag får 1-7 ungar som är nakna när de föds och
väger ca 1,5 gram när de föds (som 6 tändstickor)
 Jag är brun på ovansidan och vit på magen.
 Man brukar säga ”snabb som en….”.
Vessla







Jag har 4 ben.
Jag har en kort svans.
Jag är ett rovdjur.
Jag har tofsar på öronen.
Jag är hotad men nu har jag blivit vanligare i
Sverige igen.
 Jag väger ca 25 kg
 Jag är Europas största kattdjur.
Lynx lynx
(LO)







Jag kommer ur ett ägg.
Jag lever i vattnet.
Jag kan simma.
Jag är ett stadium mellan ägg och utvecklat djur.
Om det växer ut ben på mig måste du lämna tillbaks
mig i det fria.
 Jag är ett förstadium till fiskar och grodor.
Yngel

 Jag är en karpfisk.
 Jag lever i i varma länder som Bangladesh, Burma,
Indien, Pakistan och Nepal.
 Jag är en omtyckt akvariefisk.
 Jag kan bli 5 cm lång (ungefär som en tändsticka).
 Jag är svart- och vitrandig på längden.
 Jag lägger mina ägg bland växter i vattnet.
 Jag lägger ca 400-500 ägg åt gången.
 Jag har fått mitt namn från ett randigt afrikanskt
hästliknande djur.
Zebrafisk








Jag lever i vattnet.
Jag har inga ben.
Jag är mycket hal.
Det är populärt att röka och äta mig.
Jag är en utrotningshotad art.
För att få ungar simmar jag till Sargassohavet (i
Atlanten öster om USA) för att lägga mina ägg.
 Jag ser ut som en orm.
 Jag kan bli nästan 1,5 meter lång.
 Man brukar säga ”Hal som en…….”
Ål

 Jag är ett däggdjur.
 Jag bor på norra halvklotet.
 Jag är en växtätare som äter knoppar, blad och
vattenväxter.
 Jag bor ensam i skogen.
 Jag har hovar.
 Jag har horn som jag tappar varje år om jag är en
hane. När de växer ut kan de växa 2 cm/dygn.
 Jag är det största svenska hjortdjuret.
 Jag blir jagad en gång om året.
 Man äter mitt kött och såsen gör man gärna med
enbär.
Älg

 Jag är ett kräldjur.
 Jag har fyra ben (men i Sverige finns en sort som
inte har ben).
 Jag finns över hela världen.
 Jag finns i många storlekar.
 Den största sorten blir 3 m lång.
 Den minsta blir bara några centimeter.
 Jag kan inte andas samtidigt som jag springer
därför springer jag lite och andas emellan.
 Jag har en lång tunga.
 Vissa av oss kan byta färg eller tappa svansen som
växer ut igen.
Ödla

