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HOE WERKT DE QUIZ? 

Onder iedere vraag staan steeds een aantal mogelijke antwoorden. 

De juiste antwoorden zijn dikgedrukt. 

 

1) Wat doet een lama als hij boos wordt? 

• naar achteren trappen 
• spugen 
• op de grond stampen 

 

2) Waarvan is kaviaar gemaakt? 

• kippen eieren 
• koeienmelk 
• vissen eitjes 

 

3) Welk dier legt de grootste eieren van de wereld? 

• een ooievaar 
• een struisvogel 
• een olifant 

 

4) Waarin verandert een rups als hij gaat poppen? 

• een duizendpoot 
• een kever 
• een vlinder 

 

5) Wat voor een dieren zijn gamba’s? 

• een soort lama’s 
• spaanse paarden 
• garnalen uit de zee 
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6) Hoe heten de kleintjes van een hond? 

• kleintjes 
• kittens 
• puppy’s 

 

7) Hoe zagen mammoeten eruit? 

• olifanten met lange haren 
• neushoorn met lange haren 
• als een dinosaurus 

 

8) Met welk dier stuur je een computer aan? 

• een slang 
• een muis 
• een dinosaurus 

 

9) Hoe worden schildpadbaby’s geboren? 

• uit de buik van hun moeder 
• uit een ei 
• op een andere manier 

 

10) Welke dieren werden vroeger gebruikt om berichten te vervoeren? 

• postduiven 
• jachtluipaarden 
• olifanten 

 

11) Welke kleuren heeft het paard van Sinterklaas? 

• wit 
• wit met grijze vlekjes 
• lichtbruin 

 

12) Wat is er zo speciaal aan een kameleon? 

• het is het enige nog levende dinosaurus op aarde 
• hij kan van kleur veranderen 
• hij klimt in bomen 
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13) Hoeveel poten heeft een duizendpoot? 

• 6 
• 42 
• 1000 

 

14) Wat eten koeien niet? 

• mais en brokken 
• gras en hooi 
• stro en vingerhoedskruid 

 

15) Koralen zijn…? 

• dieren 
• planten 
• stenen 

 

16) Wat eten bijen? 

• honing en nectar 
• stuifmeel en nectar 
• siroop en suiker 

 

17) Hoe lang duurt de winterslaap van een kikker? 

• van de herfstvakantie tot de voorjaarsvakantie 
• van eind november tot maart 
• van december tot januari 

 

18) Hoe komt het dat een specht geen hoofdpijn krijgt van het in een boom hakken 
met zijn snavel? 

• hij eet mieren en daardoor krijgt hij mierenzuur binnen, dat werk als pijnstiller 
• zijn schedel is erop aangepast, zijn hersenen zitten heel stevig vast 
• spechten hakken niet zo hard, de snavel van de specht is vooral heel scherp 
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18) Hoe praten mieren met elkaar? 

• ze maken een geluid dat mensen niet kunnen horen maar mieren wel 
• ze praten via gebarentaal voor insecten 
• door middel van geurtjes, die noem je feromonen 

 

18) Waar staan eksters om bekend? 

• ze zijn dol op alles wat glimt: voor zijn nest gebruiken ze allerlei glimmende 
voorwerpen zoals ijzerdraad of folie 

• het is een echte versierder: eksters knipogen naar alles en iedereen 
• hij maakt graag zijn nest in het riet 


