
Apan Ante han är 
söt, gillar inte att 
bli...

blöt

Björnen Bille han är 
fin och stor, han står 
mest där och ….

glor

Citronen C smakar 
surt men lite gott, när 
du den på tungan...

fått

Dromedaren bor i ett 
riktigt ruckel, på 
ryggen har han en 
jätte...

puckel

Elefanten Esse är så 
stor, han i den stora 
djungeln....

bor

Flodhästen Ia 
knatar på, äter 
sjögräs då och...

då

Grisen Gullan go och 
rund, hon är inte lik 
en …..

hund

Hunden Hubbe
springa kan, 
tävlingen han 
därför....

vann

Igenkotten Igge är så 
trött, sover i en 
lövhög....

sött

Järven Jalle är 
modig han, jaga 
varje dag han …

kan

Kolle Kanin skuttar 
så bra med långa 
ben, därför blir han 
aldrig....

sen

Laban Lejon stor och 
stark, vill ej stå i bur i

park

Musen Mille har alltid 
kläder, rätt för alla....

väder

Nyckelpigan Nisa
prickar har på 
ryggen, kanske 
skyddar det från

myggen

Ormen Oppe lång 
och smal, han är blöt 
och …..

hal
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Papegojan Pigge 
prata vill, och inte 
heller sitta...

still

Lilla fina Q ser ut 
som en krok, han är 
också klok som en.....

bok

Räven Ralle smyger 
runt både här och 
där, han lurig än de 
flesta....

är

Snigeln Sirre är en 
långsam en, men en 
riktigt mysig ….

vän

Tigern Tylle randig 
är,
Ryter så han 
skrämmer alla som 
är....

här/där

Ugglan Ubbe sitter 
som på huk, han är 
grå och ganska....

mjuk

Vargen Vussa är arg 
och sur, när han inte 
han nån …..

tur

Finns inget djur på 
dubbel-W, ska vi 
bara dricka lite....

te

Hungriga lilla x, var 
så sugen på ett ….

kex

Yrre Yngel är en liten 
plutt, när han blir 
groda kan han ta 
ett....

skutt

Zebran Zebbe är 
randig över hela 
kroppen, det tycker 
han är känns ….

toppen

Åsnan är grå och 
heter Åtta, han har 
samma färg som 
en....

råtta

Älgen Ägga är 
skogens kung, han 
är stor och mycket....

tung

Ödlan Ödde ligger 
på en sten så skön, 
men han syns för 
han är inte grå 
utan....

grön
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