
Húsdýraráðgátan
Lestrarefni ásamt verkefnum 
fyrir yngsta stig grunnskólans.

Spæjari:

Bekkur:



Húsdýraráðgátan

Lestrarefni fyrir yngsta stig
grunnskólans.

Í þessum verkefnum eru nemendur að:

HÆFNIVIÐMIÐ 

þjálfa færni sína í lestri

þjálfa lesskilning

auka orðaforða sinn

draga ályktanir

 nýtt góðan orðaforða
við að skilja texta og
ráðið í merkingu orðs

út frá samhengi.

Að nemendur geti:

tengt þekkingu sína og
reynslu við lesefni í því
skyni að ná merkingu

þess.

beitt töluðu máli og
rituðu af nokkru öryggi
og ræður yfir orðaforða

og málskilningi
sem hæfir þroska



Húsdýraráðgáta 1
 

Spurt er um húsdýr
 

Karldýrið heitið hrútur. Hljóðið sem
við gefum frá okkur er jarm. Við
eigum heima í fjárhúsi. Á sumrin

borðum við gras en á veturna
borðum við hey. Afkvæmi okkar

fæðast á vorin. Ullin er tekin af okkur
einu sinni til tvisvar á ári. Úr ullinni

er búinn til lopi sem hægt er að
prjóna úr. Sum okkar eru kollótt, það

þýðir að við erum ekki með horn.
 
 

kanínur kýr kindur



Verkefni 1

Svaraðu spurningunum úr textanum og
krossaðu í réttan reit.

Hvað heitir karldýrið? Hvað borða ég á
veturna?

Hvað er ullin tekin oft af
mér á ári?

1 2

3 4

5 6

Hvað er búið til úr
ullinni?

Hvað þýðir að vera
kollótt?

Hvað heitir húsið mitt?

naut hrútur högni hey gras salat

einu 
sinni til 
visvar

tvisvar 
sinnum

þrisvar
sinnum

lopi mjólk matur

vera
sköllótt

Vera með
 horn

vera ekki
með horn fjós hesthúsi fjárhús



Húsdýraráðgáta 2

Spurt er um húsdýr
 

Ég er hófdýr og geng á tánum.
Ég get brokkað, skeiðað, tölt, stokkið og

fetað. Ég er uppáhalds dýr margra.
Ég borða gras á sumrin og hey á

veturna. Ég er bæði með fax og tagl.
Afkvæmi mitt er folald.

Eigendur mínir setja skeifur undir
hófana mína til að vernda þá, ef það er

ekki gert get ég orðið sárfættur.
 
 
 

kýr hestur hundur



Verkefni 2

Svaraðu spurningunum úr textanum og
krossaðu í réttan reit.

Hvað heitir afkvæmi
mitt?

Hvað borða ég á
veturna?

Ég er með...

1 2

3 4

5 6

Ég get?

Ég er bæði með ... Húsið mitt er kallað?

folald kiðlingur grís hey gras kjúkling

fax horn hala skeiðað mjálmað gelt

horn og
hala

fax og 
tagl

horn og 
vígtennur fjárhús fjós hesthús



Húsdýraráðgáta 3

Spurt er um húsdýr
 

Ég er hófdýr og spendýr. Ég jórtra og er
með klaufir. Karldýrið er kallað hafur,

kvendýrið er kallað huðna og afkvæmið
er kiðlingur. Þegar ég gef frá mér hljóð
jarma ég. Mjólkin mín þykir góð og hún
er mjög góð fyrir þá sem eru viðkvæmir
í maganum. Sumar okkar eru með horn
en aðrar kollóttar. Ég er mjög fjörmikið
og skemmtilegt dýr, sem hefur gaman

af að hoppa og skoppa.
 
 
 
 
 

kind geit kýr



Verkefni 3

Svaraðu spurningunum úr textanum og
krossaðu í réttan reit.

Hvað heitir afkvæmi
mitt?

Hvað kallast karldýrið?

Hvað kallast kvendýrið? Þegar ég gef frá mér
hljóð þá...

Hvað þýðir að vera
fjörmikil?

Allar geitur eru með
horn?

folald kiðlingur grís hafur huðna kiðlingur

hafur huðna kiðlingur jarma ég mjálma ég baula ég

nenna 
engu

vera fullur 
af orku og 

krafti

borða
mikið hey já nei að 

sjálfsögðu

1 2

3 4

5 6



Húsdýraráðgáta 4

Spurt er um húsdýr
 

Ég er með vígtennur sem geta orðið
hættulegar þegar ég er orðin stór, þess

vegna eru þær venjulega klipptar úr
okkur þegar við erum lítil.

Karldýrið er kallað göltur og kvendýrið
gylta. Ég er allt árið inn í húsi af því ég
þoli kulda illa. Hljóðin sem ég gef frá
mér eru kölluð að rýta eða að hrína.

Ég get orðið 200 - 250 kíló.
 
 
 
 
 

svín geit kýr



Verkefni 4

Svaraðu spurningunum úr textanum og
krossaðu í réttan reit.

Hvað heitir afkvæmi
mitt?

Hvað kallast karldýrið?

Hvað kallast kvendýrið? Þegar ég gef frá mér
hljóð þá...

Ég er sjaldan úti af því 
að...

Vígtennurnar eru teknar
úr mér af því þær eru...

grís kiðlingur lamb naut hrútur göltur

kýr meri gylta jarma ég mjálma ég hríni ég

það er 
svo heitt

úti

mér finnst
það ekki
gaman

ég þoli 
kulda illa

 

ljótar hættulegar of
stórar

1 2

3 4

5 6



Húsdýraráðgáta 5

Spurt er um húsdýr
 

Ég er með vængi og fjaðrir. Ég er
frekar stór fugl. Ég er tannlaus og þess

vegna gleypi ég allt sem ég borða.
Ég verpi eggjum og ég get orpið allt að

300 eggjum á ári. Ég er alæta sem
þýðir að ég nærist bæði á jurtum og

kjöti. Maki minn er með fallegan
rauðan kamb á höfðinu og galar mjög

hátt og tignarlega á degi hverjum. 
 
 
 
 
 
 

hæna strútur hani



Verkefni 5

Svaraðu spurningunum úr textanum og
krossaðu í réttan reit.

Hvað heitir afkvæmi
mitt?

Hvað kallast karldýrið?

Hvað kallast kvendýrið? Þegar ég gef frá mér
hljóð þá...

Ég get orpið allt að... Ég gleypi allan mat af því
að ég er...

grís hænuungi lamb naut hrútur hani

kýr hæna gylta gagga ég mjálma ég hrín ég

30 eggjum
á ári

300
eggjum á

dag

300
eggjum á

ári
 

með svo
litlar

tennur
tannlaus

með svo
stórar
tennur

1 2

3 4

5 6



Húsdýraráðgáta 6

Spurt er um húsdýr
 

Ég er rándýr og elsta húsdýrið sem
maðurinn hefur átt. Ég er fyrsta dýrið

sem maðurinn tamdi. Ég er með
vígtennur. Ég fer stundum úr hárum.

Kvendýrið er kallað tík.
Ég kann að spangóla og ýlfra. Það eru
mjög margir sem eiga mig. Það þarf að

fara með mig út í göngutúra á
hverjum degi, greiða mér og baða svo

það komi ekki vond lykt af mér.
 
 
 
 
 
 

köttur hundur kanína



Verkefni 6

Svaraðu spurningunum úr textanum og
krossaðu í réttan reit.

Fyrsta dýrið sem
maðurinn tamdi er?

Ég er með ...

Hvað kallast kvendýrið? Þegar ég gef frá mér
hljóð þá...

Ég kann að... Ég er...

hestur köttur hundur horn skott hala

tík hvolpur hundur gala ég mjálma ég gelti ég

mjálma og
mala

spangóla
 og ýlfra

hneggja
og baula

klaufdýr rándýr með vængii

1 2

3 4

5 6



Húsdýraráðgáta 7

Spurt er um húsdýr
 

Ég er rándýr. Ég sé mjög vel í myrkri.
Ég hef mjög gott lyktarskyn. Ég er með

löng veiðihár sem ég get notað til að
þreifa fyrir mér í myrkri.

Í munninum á mér eru fjórar vígtennur.
Tungan mín er hrjúf eins og sandpappír.

Karldýrið er kallað fress, högni eða
steggur. Kvendýrið er kallað læða.

Mörgum þykir afskaplega gott að klappa
mér og þá mala ég.

 
 
 
 
 
 

hundur köttur hestur



Verkefni 7

Svaraðu spurningunum úr textanum og
krossaðu í réttan reit.

Hvað geri ég þegar mér
líður vel?

Hvað kallast kvendýrið?

Afkvæmi mitt kallast? Tungan mín er slétt?

Ég sé vel í... Hvernig get ég verið á
litinn?

mala hvæsi mjálma læða fress kettlingur

kettlingur fress læða satt ósatt hvorugt

dagsbirtu myrkri sólskini bröndótt fjólubláröndótt

1 2

3 4

5 6



Húsdýraráðgáta 8

Spurt er um húsdýr
 

Ég er stór og þunglamaleg. Oftast er ég
kollótt en stundum er ég hyrnd. Ég get
stangað þig. Sumir kalla mig kusu. Ég
gef þér hvítan vökva til að drekka. Það
þarf að mjólka mig tvisvar á dag. Á

veturna er ég inni en á sumrin fæ ég
að fara út. Húsið mitt er kallað fjós. Þar
þykir mér gott að vera með vinkonum
mínum. Þegar ég gef frá mér hljóð þá

baula ég. 
 
 
 
 
 

geit kýr kind



Verkefni 8

Svaraðu spurningunum úr textanum og
krossaðu í réttan reit.

Afkvæmi mitt kallast? Hvað kallast kvendýrið?

Hvað er ég mjólkuð oft á
dag?

Húsið mitt heitir?

Hvaða afurð kemur 
frá mér?

Hljóðið sem ég gef frá
mér er kallað...

lamb hvolpur kálfur læða fress kýr 

þrisvar tvisvar einu sinni fjós fjárhús hesthús

djúsið mjólkin vatnið tíst bauljarm

1 2

3 4

5 6


