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Hva er et bryllup? Har du vært i bryllup? Elefanten og reven har ulike neser. Hva 
heter de, og hva er forskjellen mellom 
dem?

Hvorfor har sjiraffen lang hals? 
Vet du om flere dyr med lang hals? 

Hvorfor ville ikke reven gi tilbake 
tungen?
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Reven lånte noe uten å gi det tilbake? 
Hvorfor er det galt?

Kan du navnet på dyr i Afrika?

Krokodiller og elefanter bor ikke i Norge. 
Vet du navnet på dyr i Norge som ikke 
bor i afrikanske land?

Med tungen kan dyrene kjenne smak. 
Hva bruker dyrene øynene til? Hva 
bruker de ørene til? Hva bruker de nesen 
til? 
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Er du redd for et dyr? Hvorfor synes du 
det er skummelt?

Har du smakt noe som er søtt?

Har du smakt noe som er surt? Har du smakt noe som er salt?
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Vi sier ofte at reven er lur. Har du hørt 
andre fortellinger om en lur rev?

Noen rever skifter farge om vinteren, 
hvilken farge får de da? Og hvorfor 
skifter de farge?

Hva rimer på «rev»? Kan du fortelle hva en ørken er?



/ Bokmål (B) / Nynorsk (N)TROLL I ORD / Krokodillen og reven 

© TROLL I ORD / Kopiering tillatt kun for bruk i egen barnehage / skole / avdeling                 https://www.grom.no/trolliord

Kan du sanger om dyr i Afrika? Hvordan ser huden til krokodillen ut?


