
 

1. Han er der til jul.  

Hans hue er rød.  

Han rimer på PISSE. 

 
2. Det er et dyr.  

Den kan hoppe.  
Den er grøn.  
Den bor ved en sø. 
 

3. Den kan svømme. 
Den er lang.  
Den rimer på MÅL. 
 

 



 

 

4. De er små og hvide.  
De spiser dem ofte i 
Kina.  
De rimer på IS. 
 

5. Det er et dyr.  
Den er brun.  
Den kan brøle.  
Det rimer på ØRN. 
 

6. Den kan spises.  
Den er orange.  
Den er lang og gror i 
jord. Det er kanin-mad. 



 

7. Den er varm.  

Vi bruger den mest om 
sommeren.  

            Vi griller på den.  

            Den rimer på TRIL. 

  

8. Den kan spy ild.  
Den er grøn. 
 

9. Den er grå.  

Det er et stort dyr.  

Den har et horn på sin 
næse. 



 

10. De er søde.  

De er bløde.  

De er små.  

De kan sige ”vuf” 

 

11. Det er et dyr.  
Den har en tryne.  
Den har pigge. 

Det er ikke en gris.  

 
12. Det er et dyr.  

Den har en lang hals.  

 



 

13. Det er et dyr. 
Den gør sjove ting.  

Den rimer på GABE. 
 

14. Den kan flyve.  
Den er lille.  
Den kan stikke.  
Den rimer på TI. 
 

15. Det er et dyr.  
Den bor i et hav.  
Den har en klo.  
 

 



 

16. Det er et lille dyr.  
Den er rød. 

Den kan flyve. 

Den har sorte prikker.  

 
17. Det er et dyr. 

     Den er stor.  

Den er grå.  
Den har en snabel. 
  

18. Det er et dyr.  
Den bor på is og sne.  
Den har tyk pels.  
Den er hvid. 



 

19. Det er et lille dyr.  
Den har en hale.  
Den spiser korn og ost.  
Den rimer på HUS. 
 

20. Det er et dyr. 
Den har to pukler.  

Den rimer på KANEL. 

 

21. Den spiser kød.  
Den er stor.  
Den har pels.  
Den er farlig.  
Den rimer på TØVE. 



 

22. Det er et lille dyr.  
Den laver spin.  
Den spiser fluer.  
 

23. Det er et dyr.  
Den har rød pels.  
Den spiser høns. 
 

24. Det er et dyr.  

     Den er smuk.  

Den kan li sol og 
sommer. 
Den kan flyve.  

 



 

25. Det er et dyr.  
Den kan krybe.  
Den er lang.  
Den har gift i sin tand. 
 

26. Det er et lille dyr.  
Den kan flyve.  
Den kan lide lort.  
Den har store øjne.  
 

27. Det er ikke et dyr. 
Den kan sy.  
Den kan stikke. 
Den rimer på MÅL 



 

28. Den har fjer.   
Den bor på en sø.  
Den er hvid.  
Den rimer på ANE. 
 

29. Den er grå.  
Den lever i et hav.  
Den rimer på NEJ.  
Den er farlig. 
 

30. Det er bær.  
De er røde.  
De smager godt med 
fløde på. 


