
Þegar Ása klappar 
 gæludýrinu sínu þá
líður því vel. Dýrið
dillar skottinu og

sleikir á henni hendina.
Ásu þykir svo

undurvænt um rakkann
sinn.



Þegar Birna heldur á 
 gæludýrinu sínu þá

malar það og sveiflar
rófunni. Birnu þykir svo

undurvænt um dýrið.



Gæludýr Siggu og Ásu
hrýtur stundum alveg
svakalega hátt. Þegar

þau eru að leika saman
þá geltir það og dillar

skottinu.



Hann er kallaður besti
vinur mannsins.

Kvendýrið er kallað tík.
Þessu dýri finnst gott

að naga bein og gaman
að fara í göngutúr.



Gæludýrið hennar
ömmu Siggu elskar að
leika sér með hnykla.

Amma verður stundum
pínu pirruð út af því.

Dýrið er með veiðihár á
trýninu.



Læðan var búin að
vera týnd í fjóra daga.

Þegar hún kom svo
heim þá lapti hún

mjólkina sína, lagðist í
bælið sitt og byrjaði

strax að mala. 



Þessi dýr eru afkvæmi
högna og læðu, fyrstu
dagana eftir að dýrin

fæðast þá sjá þau
ekkert. Dýrin sjá mjög
vel í myrkri. Í myrkri

nota þau veiðihárin til
að rata.

 



Bragi er blindur og
hann á alveg sérstakt

dýr. Dýrið hans hjálpar
honum svo hann geti
gert hluti sem hann

gæti annars ekki gert.



Fólkið á Svansbraut 3
gat ekkert sofið.  Það

var vegna þess að
högninn í næsta húsi
breimaði alla nóttina.



Stóri gölturinn var
alltaf í svakalega góðu

skapi. Það
skemmtilegasta sem

hann gerði var að
borða og fá sér svo
góðan blund eftir

máltíðina.



Huðnan er að rifna úr
stolti. Hún elskar að 

 fylgjast með litla
afkvæminu sínu leika
sér í haganum. Það

leikur sér allan daginn
og er alltaf í góðu

skapi. 



Tignarlegi hafurinn var
mjög hress og kátur.
Hann ákvað að fara

aðeins upp í kletta og
horfa yfir bæinn sinn.  



Gyltunni fannst það
skemmtilegasti hlutur í
heim að fara út þegar

sólin skein. Henni
fannst svo gott að láta

sólina skína á sig.



Ketill heyrði hljóð sem
hann hafði ekki heyrt

lengi. Hann heyrði
eitthvað dýr hneggja.
Ketill hugsaði sig um
en mundi ekki hvaða

dýr hneggjar. Getur þú
hjálpað honum?



Í gamla daga var þetta
dýr notað eins og við
notum bíla í dag. Það
flutti fólk og vörur á
milli staða. Pósturinn
ferðaðist um á þessu

dýri.



Nonni á svolítið
sérstakt dýr. Rófan á

því er stutt og hringast
upp. Þegar dýrið

verður fullorðið þá
verður það stórt og

þungt. Dýrið rýtur og
hrín.



Dýrið hans Dadda
elskar að leika sér í

blautri mold. Því finnst
svo gaman að róta í

moldinni. Þegar það er
búið að leika sér þá

sprautar Daddi vatni á
það.



Nói á heima í sveit. Á
bænum er fullt af
dýrum. Nóa finnst

sauðféð
langskemmtilegast og
hann er duglegur að

sinna því.



Kristný er vinnukona á
bóndabæ. Klukkan sex
á morgnana eru mjaltir
og þá þarf Kristný að

fara út í fjós og mjólka.



Þetta húsdýr er bæði
vængjað og fiðrað. 

 Það sem ekki allir vita
er að dýrið er

tannlaust. Þetta dýr
verpir eggjum.



Þessi dýr eru tannlaus
og gleypa því allan
mat. Þau eru með

vængi en af því að þeir
eru svo litlir þá geta

dýrin mjög lítið flogið.
Þessi dýr gefa okkur

egg og kjöt.


